
Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio – AMMA 

PLANEJAMENTO FESTA ANUAL DAS ÁRVORES EUSÉBIO-CE 2022 

JUSTIFICATIVA 

 Diante da nova rotina e obstáculos que o Brasil e o mundo vêm enfrentando devido ao novo 

vírus, COVID-19 (coronavírus), muito tem se falado dos reflexos da pandemia não só na saúde da 

população, mas também na economia. Sabemos que a recuperação será um grande desafio, mas  e o 

meio ambiente? Quais os impactos da pandemia para o planeta? 

 Alguns sites noticiaram a redução da emissão de carbono (CO²) devido a quarentena. Isso 

acontece, pois, a circulação de pessoas, veículos e outros meios, que emitem o carbono diminuiu, 

mas não é o suficiente para tirar a sobrecarga desses poluentes do nosso planeta. É uma diminuição 

pontual que não vai gerar mudanças a longo prazo. 

 Em virtude das mudanças climáticas e dos problemas ambientais que a sociedade moderna 

enfrenta na atualidade, ocasionados pela degradação da diversidade biológica e tendo como maior 

vilão, o estilo de vida a que a sociedade se viu imersa, observamos a necessidade de sensibilizar 

cada vez mais as novas gerações para a preservação ambiental, a fim de garantir a vida de muitas 

espécies vegetais e animais existentes na natureza. 

 Geograficamente o município de Eusébio se localiza na região metropolitana de Fortaleza, 

não conta com rios ou riachos em sua extensão territorial. Possui lagoas, o que entendemos que seja 

importante para o equilíbrio ambiental, e consequentemente, a qualidade de vida dos moradores. 

Desse modo, consideremos necessária a preservação da mata ciliar existente no entorno de lagoas 

do município. 

OBJETIVOS 

Geral: possibilitar a compreensão da importância da preservação de matas ciliares no município de 

Eusébio-CE através de variadas atividades de sensibilização e prevenção para preservar o meio 

ambiente de forma reflexiva e transdisciplinar com relação aos fatos sociais e globais que envolvem 

o espaço público. 

Específicos: 

- Desenvolver a educação ambiental em parcerias com as escolas e a população sobre a temática 

mata ciliar; 

- Desenvolver consciência de preservação ambiental envolvendo os aspectos, ético e moral, com 

relação às formas de vida existentes no local, estas que fazem parte do ciclo vital, e, portanto 

precisam ser usufruídas com consciência; 

- Estimular a sensibilidade individual e coletiva para a preservação da mata ciliar visando não 

degradá-la; 
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ATIVIDADES REALIZADAS 

21. Mar – Domingo 

De 08 as 09:00h 

Atividade: Abertura da Semana da Arvore (Virual ) 

Prefeito Acilon Gonçalves Público: População em 

geral 

Responsável: Autarquia Municipal de Meio Ambiente 

22.Mar – Segunda-feira 

De 09 ás 11:00h 

Bairro: Centro 

Atividade:Distribuição de Mudas no sinal  de mudas nativas, com participação dos 

moradores e parceria com a Secretaria de Cultura 

Público: População em geral 

Responsável: Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Cultura 

 

23.Mar – Terça-feira 

De 09 ás 11:00h  

Bairro: Coité 

Atividade: Plantio de Mudas no Hostipal de Eusébio 
Público: População em geral, 

Responsável: Autarquia Municipal de Meio Ambiente 

24.Mar – Quarta-feira 

De 09:00 ás 11:00h  

Bairro: Centro 

Atividade: Trocar o plastico pela vida Trocar as garrafas PET por mudas Nativas 

Público: População em geral 

Responsável: Autarquia Municipal de Meio Ambiente e 3 corações 

 

 
APOIO SOLICITADO  
- 500 mudas de plantas diversas;  

- 300 cartilhas  
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