 JUSTIFICATIVA
Justifica-se o plano proposto pelo fato de Acopiara ser localizada no Centro Sul
do Ceará, Região Semiárida tendo como principal fonte de renda a atividade
agropecuária, principal causadora do desmatamento e em muitas localidades já
é visível o inicio de processo de desertificação. Portanto o reflorestameto com
árvores do nosso bioma significa reduzir o impacto da ação humana no
ecosistema local.

 OBJETIVO GERAL
Reduzir os impactos gerados pela ação humana no tocante ao desmatamento e
os agravos decorrentes da atividade agropecuária bem como a revitalização por
meio do reflorestamento e da arborização de prédios públicos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover o aumento da distribuição de mudas nativas;
 Distribuir mudas para os agricultores e pecuaristas do município que se
disponham a realizar o reflorestamento de suas áreas que se encontram em
inicio de processo de desertificação;
 Incentivar a população em geral no que diz respeito aos cuidados,
conservação, manutenção de nossas matas e a plantar mudas nativas
(sabiá, aroeira, angico, juazeiro e etc.);
 Promover a preservação das matas ciliares ;
 Trabalhar a Festa Anual das Árvores em parceria com as instituições de
ensino do município e os Agentes Jovens Ambientais.

 PROGRAMAÇÃO
Data 22/03 – TERÇA-FEIRA

ABERTURA
Horário: 09:00 h.
Atividade: Palestra com Técnico da SEMA Estado.
Público: Agentes Jovens Ambientais – AJA`s, Servidores Públicos e Alunos da Escola
Profissionalizante Alfredo Nunes de Melo.
Local: Auditório do IFCE Campus Acopiara.
Responsável: SEMA local.

Data: 23/03 – QUARTA-FEIRA
Horário: 08:00h
Atividade: Blitz e Distribuição de Mudas Nativas.
Público: População em geral
Local: Polo de Lazer (Próximo aos correios)
Responsável: SEMA local.

DATA 24/03 – QUINTA-FEIRA
Horário: 08:00h
Atividade: Plantio de Mudas Nativas.
Público: População em Geral.
Local: Distrito de São Paulinho.
Responsável: SEMA local e AJA`s.

 APOIO SOLICITADO A SEMA

DISCRIÇÃO

UNIDADES

FOLDERS

500 UNIDADES

CAMISETAS (P)

50 UNIDADES

CAMISETAS (M)

70 UNIDADES

CAMISETAS (G)

35 UNIDADES

CAMISETAS (GG)

20 UNIDADES

BONÉS

250 UNIDADES

ROTATIVAS

180 UNIDADES

MUDAS

500

