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1.

Título/Temática do evento

Festa Anual dasÁrvores 2022

2.

Justificativa:
Miraíma é um MunicÍpio do Estado do Ceará, localizado na microrregião de Sobral,

possuindo extensão territorial de 699,964Km2, que acolhe em swl area aproximadamente 13.428
habitantes, de acordo com estimativas do IBGE para2015. A administração municipal elege como

prioritrário o compromisso na promoção de projetos e ações sustentáveis, como por exemplo, a
preservação do meio ambiente, que contribuam para o bem-estar e) consequentemente a melhoria

da qualidade de vida da população local. Entende-se como meio ambiente o local em que os
organismos vivos são eapazes de sobreviver, apresentando seus ciclos de vida de forma ordenada
a saber: as matas, florestas, rios entre oukos.

Chamar a atenção para â dinâmica das arvores, delas podemos extrair quase tudo que
precisamos, alimentos, medicamentos, água,

oN

que'respiramos, madeir4 adubos, elas

contibuem para abiodiversidade, para a redução da poluiçao do ar, podemos fazer a exhação de
flores e frutos que servem para a alimentação

e

produção de medicamentos, oferecem abrigo para

outras espécies da fauna entre outras atividades. Nas cidades reduzem a temperatura e fomecem
sombra, como também contribuem para abeleza paisagística. No semi árido nordestino, temos

plantas que são capazes de armazenar água e matar a sêde dos nativos como por exemplo o
Umbuzeiro.

A

Caatinga, oossa vegetação nativa vem sofrendo com o desmatamento constante, essa

problemática ambiental vem provocando interferência no clima da região nordestina, além de
assorear os mananciais aumenta a temperatura, evElora grandes quantidades de rágua actrmuladas
em nossos rios e lagos.

Nesse sentido

a Secrekria de Agricultura e Meio Ambiente de Miraíma

apresenta a

sociedade algumas ações a serem executadas, e convida a todos e todas, a indroduzirem no

município a cultura do respeito e cuidado às iárvores, sobre tudo aquelas que integram o bioma
unico tipicamente brasileiro nordestino a CAATINGA.
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3.

Objetivo Geral:
Dialogar e mostrar a sociedade do municipio de MiraÍma

a

importância davegetação nativa

e os benefícios que ela promove à mulher e ao homem, atavés dos serviços ambientais que ela
nos presta como também viabilizar estratégias que proporcionem maior cuidado e zelo ao recursos

naturais e melhoria na qualidade de vida na populaçao do município-

4.

Objetivos Específicos:

t

Sensibilizar a população de Miraíma sobre a importância das árvores nativas para o meio
ambiente urbano e rural;

,/

Reconhecer a carnaúba como árvore símbolo do Estado do Ceará bem como a maior
geradora de renda e ocupação da mão de obra das famílias rurais cearenses:

,/

Reconhecer a unha do diabo ou viúva alegre (cryptostegia madasgacariensis) como a maior

destruidora das matas ciliares bem como dos carnaubais;

./

Promover a cultura do plantio cuidados e respeito às árvores, atraves de ações de arborizações
e distribuição de mudas nativas e frutiferas para o equilibrio de nosso bioma.

5.

Cronograma(programaçãodetalhada)

/
í

Díu:22103DA22
Honírio: 8:30 às 10:30

,/

Atividade: Adote uma iárvore/distribúção de mudas.

{

Público: Público em geral

/
t
,/
{
,/
,/

Local: Praça daMaúzno centro da cidade.

/
,/

Local: Praça da Matriz no centro de Brotas.

Responsáveis: Técnicos da Secretaria e Agentes Jovens Ambientais (AJA).

Dia:2310312022

Horário: 8:30 as 10:30
Atividade: Adote uma iárvore/distribuição de mudas.
Público: Público em geral

Responsáveis: Técnicos da Secretanae Agentes Jovens Ambientais (AJA)
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Dia:2410312A22

Horário: 08:30

às 9:30

Atividade: Arborização e prática de plantio
Publico: Técnicos da Secretaria" Professores

.

e alunos da escola estadual e os Agentes Jovens

Ambientais (AJA).

,/

Local: Secretaria de Agricultura

'/

Dia: 2510312022

,/
í

Horario: 08:30

e

Meio Ambiente e Escola Estadual Josefa Braga Lima

.

às 09:30

Atividade: Oficina virtual

sobre a importância do controle da viúva alegre (cryptostegia

madasgacariensis) e preservação das matas ciliares e em especial a árvore simbolo do Ceará,
a

./
./

carnaúba.

Local: Dependências da Câmara Municipal de Miraíma
Responsável: Raimundo Ribeiro Sales,(Engenheiro Agrônomo, professor da rede pública
estadual e presidente do legislativo municipal.

Parceiros

Prefeitura Municipal de Miraima
Governo do Estado do Ceará
Secretaria Estadual do Meio Ambiente

§indicato dos Trabalhadores

e

Trabalhadoras Rurais de Miraíma

Ematerce e Câmara Municipal de Vereadores.

Apoio necessário

'/
í
{

- SEMA /CE

Disponibilidade de 200 mudas de plantas nativas e frutiferas
Disponibilidade de materiais educativos paÍa a divulgaçao da festa anual das arvores.
Camisetas e bones parmelhor indentificaçao das equipes municipais durante a semana da
festa anual das arvores
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Responsáveis pela elaboração do plano

,/
./
/

Marcos Antonio Sales

-

Adjunto de Meio Ambiente

Jose Claudemir dos Santos Almeida

Raimundo Ribeiro Sales

-

* Tócnico

em Agropecufiria

Eng. Agrônomo / Legislador Municipal

Miraíma/CE, 18 de fevereiro de2022.
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