
PROJETO – FESTA ANUAL DAS ÁRVORES –  2022
            
TEMA 

                               ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ

Trata-se  de  data  comemorativa  instituída  pelo  Decreto  Federal Nº  55.795,  de  24  de
Fevereiro de 1965, assinado pelo então Presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco.
O citado decreto estabelece em seu Art 2º que  “A Festa Anual  das Árvores tem por
objetivo difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática de
tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores no progresso da Pátria
e no bem-estar dos cidadãos.”
 
Para tanto, a Prefeitura de Maracanaú, através de sua Secretaria de Meio Ambiente e
Controle Urbano promove em seu calendário de 2022 do dia 25 a 30/03/22,a Festa Anual
das  Árvores  em  parceria  com  instituições  públicas  e  privadas  interessadas  na
preservação  ambiental  com  ênfase  nas  árvores,  que  são  de  suma  importância  na
recuperação da biodiversidade e do clima. 

Assim, desse modo, com o intuito de incrementar nossa semana, visamos que empresas
parceiras nos auxiliem com os itens abaixo;

Ações

Serão  realizadas  as  seguintes  ações  em comemorações  alusivas  à  Festa  Anual  das
Árvores:

Distribuição de mudas- Oficina – Bolinhas de semente (Fukuaka)
Bio dança Indígena-  
Apresentação Artística –
Exposição de artesanato indígena; 
Feira de orgânicos; 
Eco Bike ( Passeio Ciclístico)
02 Bicicletas ( 01 masculina e 01 feminina)



Cronograma 

Abertura (25/03)

Local – Praça da Estação
Horário – 16 h

• Apresentação da Lei que instituiu a Planta IPÊ AMARELO, como árvore símbolo do
Município de Maracanaú: ‘ MARACANAÚ: CIDADE DOS IPÊS. 

• Plantio de IPÊ AMARELO;
• Distribuição de mudas;
• Oficina – Bolinhas de semente (Fukuaka);
• Dança Indígena
• Apresentação Artística ( ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ)
• Feiras Artesanais (Indígena/Agricultura)

• (26/03)

• Plantio em uma  área degradada( reflorestamento com árvores nativas)com plantio
da Árvore símbolo de Maracanaú (ipê amarelo) na Praça do Restaurante Popular.

• (27/03)

• ECO BIKE

Pedalada  ecológica  para  estimular  o  uso  de  transporte  não  poluentes,  enfatizando  a
importância das árvores contra a poluição do ar, até o Território Indígena Pitaguary.
           
Saída da Praça da Estação 
           
Horário : 7.30h
Inscrição : 01 kg de alimento não perecível
Sorteio de 02 bicicletas no final         
           

• (28/03)

       Revitalização da entrada de Maracanaú pela Ce 065( Próximo ao Posto Tetra)
Plantio de árvore símbolo de Maracanaú.

• (29/03)

• Visita  à  Farmácia  Viva  (  Conhecer  as  vegetações  nativas  do  Município  de
Maracanaú- Ce. Fauna, Flora e entrega de sementes/mudas para os alunos)



• (30/03)

      Distribuição de Mudas nas Escolas de Ensino Municipais
     (Conscientização sobre plantio das árvores e entrega de mudas)

1. Resultados Esperados

É esperado a doação de 2.000 mudas para população residente no município.
Outrossim, sensibilizar a população local do zelo pelas árvores nativas, essenciais para o
desenvolvimento da biodiversidade local assim como do clima. 

• Distribuição de Mudas nas Escolas de Ensino Municipais
(Conscientização através de roda de conversa sobre plantio das árvores e entrega
de mudas)
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