PROJETO FESTA ANUAL DAS ÁRVORES
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE
JAGUARUANA.
TEMA: ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ

JUSTIFICATIVA

Percebemos no cotidiano uma urgente necessidade de transformações para a
superação das injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação da natureza – e
da própria humanidade – como objetos de exploração e consumo. Vivemos em uma cultura
de risco, com efeitos que muitas vezes escapam à nossa capacidade de percepção, mas
aumentam consideravelmente as evidências de que eles podem atingir não só a vida de quem
os produz, mas as de outras pessoas, espécies e até gerações. Trata-se de uma crise ambiental
nunca vista na história, que se deve à enormidade de poderes humanos, com seus efeitos
colaterais e consequências não-antecipadas, que tornam inadequadas as ferramentas éticas
herdadas do passado.
Para enfrentarmos esses desafios e as demandas na perspectiva de uma ética
ambiental, devemos considerar a complexidade e a integração de saberes. Tais preocupações
éticas criam condições de legitimação e reconhecimento da educação ambiental para além de
seu universo específico; ela se propõe a atender aos vários sujeitos que compõem os meios
sociais, culturais, raciais e econômicos que se preocupem com a sustentabilidade
socioambiental. Devido às suas características multidimensionais e interdisciplinares, a
educação ambiental se aproxima e interage com outras dimensões da educação
contemporânea, tais como a educação para os direitos humanos, para a paz, para a saúde,
para o desenvolvimento e para a cidadania. Mas sua especificidade está no respeito à

diversidade, aos processos vitais – com seus limites de regeneração e capacidade de suporte
– eleitos como balizadores das decisões sociais e reorientadas dos estilos de vida individuais
e coletivos.
Buscando atender essas premissas a Secretaria do Meio Ambiente e de Recursos
Hídricos de Jaguaruana, através da pessoa de Genivaldo Marques de Oliveira Filho, propõe as
ações para a festa anual das árvores de 2022 que ocorrerá de 22 a 25 de março, na qual
englobará ações propostas pelo SEMA e pelo poder público municipal, visando atender as
demandas ambientais do estado do Ceará e as dificuldades típicas do município de
Jaguaruana, fomentando uma parceria entre estado município e sociedade civil.

OBJETIVOS

➢ Conscientizar a população da cidade sobre a necessidade de proteger a vegetação
nativa;
➢ Difundir ensinamentos sobre a conservação da Mata Ciliar e estimular a prática de tais
ensinamentos;
➢ Divulgar a importância das árvores no progresso do nosso município e no bem-estar
dos cidadãos;
➢ Reforçar a necessidade dos cuidados ao meio ambiente.

PROGRAMAÇÃO

DATA: 23/03/2022 – QUARTA-FEIRA
ATIVIDADE: DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
LOCAL: CENTRO DA CIDADE
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 24/03/2022 – QUINTA-FEIRA
ATIVIDADE: VISITA A EMPRESA MERI-POBO, PRODUTORA DE FRUTAS ORGÂNICAS
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
LOCAL: CARNAUBAL
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
DATA: 25/03/2022 – SEXTA-FEIRA
ATIVIDADE: LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE NO TRECHO JAGUARUANA, RIO
SERAFIM PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
LOCAL: RIO SERAFIM
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

MEDIANTE O EXPOSTO SOLICITAMOS

ITEM

QUANTIDADE

BLUSAS

100

BONÉS

100

MUDAS

600

MATERIAL GRÁFICO

O QUE FOR DISPONÍVEL

__________________________________________________
GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

