
                                                                           

 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

 

Rua João da Mata, S/N – Chapadinha, Bela Cruz – Ceará 

Email: semat@belacruz.ce.gov.br/ Telefone: (88) 999517447 

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 

DE 20 A 27 DE MARÇO DE 2022 

PLANO DE TRABALHO 

JUSTIFICATIVA 

A Festa Anual das Árvores é um evento primordial para sensibilizar as pessoas sobre a relação entre 

os seres humanos e a natureza. O Governo do Estado do Ceará através da SEMA e Prefeitura 

Municipal de Bela Cruz por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, vem anualmente 

estabelecendo parcerias de fundamental relevância para concretização de eventos voltados para as 

questões ambientais. Em consonância com Lei Estadual Nº16.002/2016 (Programa de valorização 

das espécies vegetais nativas), a festa anual das árvores 2022 terá como tema: “Árvores Nativas do 

Ceará”. Esse ano com a participação/inclusão do programa AJA – Agente Jovem Ambiental de 

nosso município. Nosso maior objetivo é difundir aos munícipes ensinamentos sobre a conservação 

das florestas e estimular a prática de tais ensinamentos, mostrando a importãncia das árvores para o 

equilíbrio do planeta, da vida e do bem-estar dos cidadãos. Em virtude da continuidade da pandemia 

da COVID-19 e ainda em respeito aos decretos Estadual e Municipal todas as atividades da 

campanha devem ser adpatadas no sentido de não gerar aglomerações ou qualquer outro tipo de 

situação que eventualmente potencialize a disseminação da COVID. 

OBJETIVOS 

 Conhecer espécies nativas medicinais do Estado do Ceará; 

 Capacitar agentes da área da saúde e da educação sobre a difusão das plantas nativas 

medicinais; 

 Desenvolver valores e atitudes em relação as árvores nativas medicinais; 

 Estabelecer um vínculo afetivo dos AJAs com as ávores plantadas por eles e com as ações 

de seus respectivos projetos. 

PROGRAMAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Data: 22/03/2022 

Horário: 09: 00h 

Atividade: Abertura da Festa Anual das Árvores com a fala do Prefeito Municipal Netim Morais e 

palesta sobre a importância das plantas nativas  medicinais com o Secretário do Meio Ambiente Sr. 

Alexandre Bessa Cavalcante (Online) 

Público: Secretarias Municipais e população belacruzense. 

 

Data: 23/03/2022 

Horário: 09:00h 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

 

Rua João da Mata, S/N – Chapadinha, Bela Cruz – Ceará 

Email: semat@belacruz.ce.gov.br/ Telefone: (88) 999517447 

Atividade: Oficina do curso de plantas medicinais realizada pelo SENAR de 08 a 10 de fevereiro 

com carga horária de 24h, encerrando com a oficina e entrega dos certificados (SENAR) 

Público: Secretarias municipais e integrantes do curso 

Local: Horto Florestal (Respeitar o distanciamento - Uso obrigatório de máscara) 

 

Data: 24/03/2022 

Horário: 9:00h  

Atividade: Apresentação de alguns projetos do Programa AJA (Agente Jovem Ambiental) e 

distribuição de plantas nativas 

Público: Secretarias municipais (presencial) 

Local: Horto Florestal (Respeitar o distanciamento - Uso obrigatório de máscara) 

 

Data: 25/03/2022 

Horário: 09:00h 

Atividade: Missa  

Público: Representantes das Escolas Municipais, Estaduais, Privadas e da população em geral. 

Local: Horto Florestal (Respeitar o distanciamento - Uso obrigatório de máscara) 

Responsável pela execução: Secretaria de Meio Ambiente e Turismo e Monsenhor Francisco de 

Assis Magalhães Rocha. 

 

Apoio solicitado à SEMA: Blusas, bonés, banner, faixas, cartazes, panfletos, sacola de lixo 

para carro, mudas de árvores e outros. 

 

Bela Cruz, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 


