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 INTRODUÇÃO 

 

Visando promover melhoria na qualidade de vida da população do nosso município e contribuir 

com a execução de eventos dentro da dinâmica da Campanha da Semana do Meio Ambiente do 

Estado do Ceará a SEMA-Secretaria do Meio Ambiente de Acopiara, vem elaborar este plano 

propondo a participação dentro do tema “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA 

GARANTIDA”, a fim de sensibilizar a população sobre a importância da preservação e 

recuperação da vegetação nativa nas bacias hidráulicas dos reservatórios, bem como matas ciliares 

dos rios, riachos e nascentes. O Plano proposto visa promover a consciência ambiental da 

população e envolve-la na participação ativa e contribuir com a vida do planeta a fim de preservar 

para às presentes e futuras gerações. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o plano proposto pela importância de sensibilizar a população e o poder público para a 

preservação das nascentes, bem como a conscientização da responsabilidade de cada um no 

tocante a proteção das águas e preservação da vida no planeta.    

 

OBJETIVO GERAL 

 

Sensibilizar a administração pública em seus diversos setores e a população em geral para 

envolvimento no sentido de fazer acontecer as mudanças necessárias para o bem estar da 

população, por meio da promoção da qualidade de vida, cuidando do meio ambiente com ênfase 

nos recursos hídricos.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Mobilizar os diversos setores da administração pública no processo de conscientização da 

população para a preservação das nascentes e a garantia da água; 

 

 Envolver a sociedade civil organizada na participação da nova metodologia de preservação do 

meio ambiente; 

 

 Promover melhorias para o Meio Ambiente; 

 

 Garantir melhor qualidade das águas; 

 

 Evitar assoreamento dos rios e reservatórios; 

 

 Contribuir com a permanência de água doce no planeta; 

 

 Promover a criação de um microclima mais favorável para a fauna e a flora; 

 

 Envolver a sociedade civil organizada e os AJA – Agente Jovem Ambiental no processo de 

conscientização da população para preservação e manutenção do planeta;  

 

 Promover o Inter-relacionamento entre o homem, a fauna e a flora. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

 

ABERTURA (COM A PRESENÇA DAS AUTORIDADES LOCAIS)  

 

 Dia 07/06 – Terça-Feira 

 

Horário: 09:30h. 

Ação:    Apresentação dos Alunos da AABB Comunidade e Palestra com o tema: “NASCENTES   

PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”, ministrada por técnicos da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado. 

Público: AJA – Agente Jovem Ambiental e a turma do 1º semestre do Curso de Ciência do IFCE 

Campus Acopiara.  

Local:  Núcleo de Artes de Acopiara. 

Responsável: SEMA Local. 

 
 

 Dia: 08/06 – Quarta-feira 

Horário: 09:00h. 

Ação: Distribuição de Mudas . 

Público: População em Geral. 

Local: Praça da Matriz - Acopiara. 

Responsáveis: SEMA Local. 

 

 

 Dia: 09/06 – Quinta-feira (encerramento) 

 

Horário: 09:00h. 

Ação: Reflorestamento da mata ciliar degradada – Rio Trussu, - CE.  

Público: Alunos da Escola Manoel da Silva Leal – Distrito de São Paulinho e população local. 

Local: São Paulinho, Acopiara. 

Responsável: SEMA Local/ Viveiristas/AJA - Agente Jovem Ambiental. 
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   ANEXO 

 

MATERIAL DE APOIO SOLICITADO 

ITEM QUANTIDADE 

CAMISAS 200 

BONÉS 200 

KIT DE FOLDERS 300 

SACOLA DO CAMBIO 200 

 


