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JUSTIFICATIVA
O Município de Iguatu está localizado a 380 km da capital, ocupando uma área
de 1.029, 002 Km2, e população de 102.013 habitantes, sendo cidade pólo da região
Centro-Sul do Estado do Ceará. Apresenta acelerado crescimento demográfico e
desenvolvimento desordenado no qual acarreta algumas consequências negativas, tais
como poluição e desmatamento.
O bioma no qual a cidade de Iguatu está inserida é a caatinga, considerado por
muitos como um bioma frágil em função das condições climáticas da região, e tem
sofrido grande degradação, com percas de sua flora, tendo como exemplo vivo na
cidade as margens do rio Jaguaribe, que nos últimos anos tem sofrido com a ação
predatória do homem em busca das riquezas minerais presentes nele, o que resulta na
sedimentação.
Sabe-se que as plantas cultivadas em uma cidade trazem inúmeros benefícios
tais como redução das ilhas de calor (Lombardo, 1985), podem oferecer suporte para
habitação, descanso e nidificação da fauna urbana e ainda são importantes para a
sobrevivência de diversos animais, sem contar que podem servir de apoio à educação
ambiental, gerando um sentimento de afeição das pessoas para com a natureza, e
despertando nelas a preservação da natureza (McKinney 2006).
Neste sentido são necessárias ações que visam à recuperação da vegetação e
exaltação da importância do meio ambiente, para que seja desenvolvido em cada ser a
sensibilização da conservação. Portanto o plano aqui apresentado com o subtema “Cada
um no seu quadrado na preservação do meio ambiente”, foi desenvolvido para a
participação da campanha Festa Anual das Árvores no ano decorrente, aliada ao dia
mundial da água, que por meio de suas ações visam à preservação do meio ambiente,
arborização do município, descarte correto de resíduos sólidos, sensibilização da
população para a preservação das árvores símbolos histórico do município de Iguatu e
do estado do Ceará. Espera-se ao final da campanha uma comunidade sensibilizada para
proteger o meio ambiente e uma cidade mais verde.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Promover o conhecimento das árvores nativas do Ceará, sensibilizando a população
quanto sua importância, bem como disseminar a cultura do plantio, reflorestamento e
conservação do meio ambiente, buscando uma melhor qualidade de vida para toda
população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Sensibilizar os estudantes e população sobre a importância das matas ciliares nas
margens dos recursos hídricos do município.
- Divulgar as plantas nativas, árvore símbolo do município de Iguatu e a do Estado do
Ceará,
- Promover a arborização urbana em praças, ruas, margem do rio, avenidas, canteiros
centrais.
-Incentivar a Coleta Seletiva por meio da troca de garrafas pet por mudas nativas.

REFERÊNCIAS
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SIGLAS
ADESCE- Associação de Desenvolvimento Social e Cultural e Econômico.
ASCMARI- Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Iguatu.
COGERH- Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos.
CORRAJ- Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe.
PASCOMPRADO- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro do bairro Prado.
PEV- Pontos de Entrega Voluntária
SAAE- Sistema Autônomo de Água e Esgoto.
SDA- Secretaria de Desenvolvimento Agrário.
SEMASPA- Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR.

PROGRAMAÇÃO
Dia: 19/03 – Sábado
Horário: 09 hs
Atividade: Intensificando o “Projeto Óleo Amigo”;


Água e óleo não se misturam.



Divulgação do projeto e cronograma de atividades na festa anual das árvores.

Público: População em geral.
Local: Rádios em geral.
Responsável: SEMASPA/PASCOMPRADO/CORRAJ/ECOJUÁ.

Dia: 20/03 – Domingo
Horário: 07 hs.
Atividade: Intensificando o “Projeto Óleo Amigo”;


Divulgação do projeto óleo amigo nas missas, distribuição de garrafas para
recolhimento e implantação de pontos de entrega voluntária- PEV.

Público: População em geral.
Local: Paróquias da cidade.
Responsável: SEMASPA/ PASCOMPRADO.

Dia: 21/03- Segunda-feira
Horário: 08 hs/14 hs
Atividade: “Projeto Corredor Ecológico”


Roda de conversa: Árvores nativas e sua importância.

Público: Estudantes, professores.
Local: Escola Frei Damião.
Responsável: SEMASPA/SDA.

Dia: 22/03 – Terça-feira
Horário: 09:00h
Atividade: Palestra sobre: “A importância das árvores nativas para o município”.


Lançamento do Trófeu Anteu 2022.



Lançamento projeto “Aulas peripatéticas as margens do Rio Jaguaribe”.

Público: População em geral
Local: Campus Multinstitucional Humberto Teixeira

Responsável: SEMASPA/COGERH/SECRETARIA DE EDUICAÇÃO, CULTURA E
ENSINO SUPERIOR.

Dia: 23/03 – Quarta-feira
Horário: 08 hs/14 hs
Atividade: Cine Ambiental
Público: Estudantes da E.E.F. Antônio Cipriano
Local: Campus Multinstitucional Humberto Teixeira
Responsável: SEMASPA/EDUCAÇÃO

Dia: 24/03- Quinta-feira
Horário: 07:30 hs
Atividade: “Projeto Corredor Ecológico”


Plantio de mudas nativas na Escola Frei Damião.

Público: Estudantes.
Local: Escola Frei Damião.
Responsável: SEMASPA/SDA.

Dia: 25/03 – Sext-feira
Horário: 08 hs.
Atividade: Troque seu resíduo por uma muda nativa e ajude a plantar a mudança.
Público: População em geral.
Local: Secretaria do meio ambiente, sustentabilidade e Proteção Animal.
Responsável: SEMASPA/SDA/ASCMARI.

Dia: 26/03 – Sábado (Encerramento)
Horário: 16 hs.
Atividade: Troque seu resíduo por uma muda nativa e ajude a plantar a mudança.
Público: População em geral.
Local: Praça dos leões- bairro Prado.
Responsável: SEMASPA/ PASCOMPRADO/SDA/ASCMARI.

APOIO SOLICITADO A SEMA
Solicitamos a disponibilização de camisas e bonés referente à campanha. Se possível
enviar 15 camisetas tamanho PP/P para crianças.

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES.
Solicitamos ainda materiais para divulgação, plantio, limpeza e educação ambiental da
campanha:
MATERIAL

QUANTIDADE

Panfletos

em aberto

Mudas de árvores nativas

200 unidades

Sementes

Em aberto a quantidade.

Caixas para mudas

200 cx.

