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FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022
FORQUILHA/CE 
PLANO DE TRABALHO
TEMA: ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ
 
COORDENADORA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:
MAYURI MARTINS LINHARES 
EMAIL: mayurilinhares@hotmail.com
 
JUSTIFICATIVA 
 

Reforçamos que, rigorosamente e compreensivamente, serão tomadas 
todas as medidas de segurança para prevenção da disseminação da COVID, 
evitando assim aglomerações e desordem em ambientes públicos abertos e/ou 
fechados, bem como na orientação para o distan
obrigatório de máscaras por todos os envolvidos direta e indiretamente nas 
atividades.  
 
OBJETIVOS 
 
O evento tem como objetivo sensibilizar toda a população sobre os cuidados, 
conservação, preservação e a importância das nossas árvore
 
RECURSOS 
 
 É solicitada por parte da secretaria de meio ambiente de nosso 
município todo apoio de pessoal e material, se assim possível, para a execução 
das atividades da Festa Anual das Árvores, seja com palestrantes, 
cooperadores, seja com material f
banners e/ou camisas temáticas).
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Data: 21/03 – Segunda-
Horário: 08:00 
Atividade: Encontro na rádio sobre “Farmácia Viva” uso de plantas medicinais
Público: População em geral
Local: Rádio Forquilha FM
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 
Data: 22/03 – Terça-feira
Horário: 08:00 
Atividade: Blitz Ecológica 
Público: População em geral e Agentes Jovens Ambientais
Local: Pátio da Secretaria de Meio Ambiente
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

desenvolvimentorural@forquilha.ce.gov.br 
www.facebook.com/pmforquilha 

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 

PLANO DE TRABALHO 
TEMA: ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ 

COORDENADORA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 
LINHARES – CEL.: 88 9.9359-2112   

EMAIL: mayurilinhares@hotmail.com 

Reforçamos que, rigorosamente e compreensivamente, serão tomadas 
todas as medidas de segurança para prevenção da disseminação da COVID, 
evitando assim aglomerações e desordem em ambientes públicos abertos e/ou 
fechados, bem como na orientação para o distanciamento social e uso 
obrigatório de máscaras por todos os envolvidos direta e indiretamente nas 

O evento tem como objetivo sensibilizar toda a população sobre os cuidados, 
conservação, preservação e a importância das nossas árvores. 

É solicitada por parte da secretaria de meio ambiente de nosso 
município todo apoio de pessoal e material, se assim possível, para a execução 
das atividades da Festa Anual das Árvores, seja com palestrantes, 
cooperadores, seja com material físico (mudas diversas, panfletos, cartazes, 
banners e/ou camisas temáticas). 

-feira 

Atividade: Encontro na rádio sobre “Farmácia Viva” uso de plantas medicinais
Público: População em geral 

Forquilha FM 
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

feira 

Blitz Ecológica  
Público: População em geral e Agentes Jovens Ambientais 

Pátio da Secretaria de Meio Ambiente 
a Municipal de Meio Ambiente  

Reforçamos que, rigorosamente e compreensivamente, serão tomadas 
todas as medidas de segurança para prevenção da disseminação da COVID, 
evitando assim aglomerações e desordem em ambientes públicos abertos e/ou 

ciamento social e uso 
obrigatório de máscaras por todos os envolvidos direta e indiretamente nas 

O evento tem como objetivo sensibilizar toda a população sobre os cuidados, 

É solicitada por parte da secretaria de meio ambiente de nosso 
município todo apoio de pessoal e material, se assim possível, para a execução 
das atividades da Festa Anual das Árvores, seja com palestrantes, 

ísico (mudas diversas, panfletos, cartazes, 

Atividade: Encontro na rádio sobre “Farmácia Viva” uso de plantas medicinais 



 
 

Rua 05 de fevereiro 
E-Mail: desenvolvimentorural@forquilha.ce.gov.br
www.forquilha.ce.gov.br | www.facebook.com/pmforquilha
Fone: (88) 9.9782-6371 

Complemento: Montagem de um Stand e divulgação e conscientização sobre 
proteção das árvores e cuidados com o meio ambiente.
 
Data: 23/03 – Quarta-feira
Horário: 17:00   
Atividade: Arborização e distribuição de mudas nativas 
Público: População em geral e Agentes Jovens Ambientais
Local: Calçadão, Av. Criança Dante Valério
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente
 
Data: 24/03 - Quinta-feira
Horário: 09:00 
Atividade: Tombamento das árvores antigas do município 
Público: Moradores do local do tombamento e convidados
Local: Av. Criança Dante Valério
Responsável: Secretaria 
 
Data: 25/03 Sexta-feira 
Horário: 19:00 
Atividade: Inauguração do Jardim sensorial 
Público: População em geral
Local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 
Data: 27/03 – Domingo 
Horário: A partir de 08:00h
Atividade: Ciclismo ecológico 
Público: População em geral
Local: Partida do Balneário Público
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Esportes
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Horário: A partir de 08:00h 
Atividade: Ciclismo ecológico – Incentivo ao uso de transportes não poluentes
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