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“Compromisso com o Trabalhador Rural” 

 

PLANO DE AÇÃO 

Município: Martinópole 

SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBEINTE 

Tema: NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA. 

JUSTIFICATIVA 

  

Desenvolver estratégias de proteção ao Meio Ambiente é promover suporte para 

garantir melhores condições no futuro. A Secretaria de Desenvolvimento Rural de 

Martinópole preocupado com as gerações futuras tem buscado estudar constantemente as 

consequências do mau uso dos recursos naturais e ao mesmo tempo buscando 

alternativas para propiciar um campo sustentável e um ambiente protegido. 

O munícipio de Martinópole é privilegiado pela abundancia de lençóis freático de 

farta água potável, mas sofremos com a ausência de rios permanentes que possam 

propiciar uma maior facilidade na alimentação e manutenção de animais (Pecuária). 

Estamos situados na região semiárida nordestina e o desmatamento causado pelo 

agricultor tem provocado sérios riscos á manutenção da água potável, vista que muitas 

matas ciliares foram destruídas pela ação do homem e essas provocaram o 

desaparecimento de nascentes. Resultado desse desenfreado desmatamento são lençóis 

freáticos profundos, dificultando a captação de água potável. 

 Dois mananciais bem conhecidos em nossa cidade, por fazer parte da história, 

poderiam ser tratados como reservatórios de água, mas planejamentos urbanos de forma 

equivocada promoveram o “Açude do Padre” e a “Lagoa Angica” á reservatórios de lixos 

urbanos. Lixos que deveriam ser tratados são jogados nesses mananciais de forma 

desenfreada que transformam água em lixo tóxico. 

 Atualmente temos construído campanhas para que mananciais como as barragens 

Paulino Feijó, Bom principio e outras possam ser preservadas para que nosso futuro ainda 

que de forma tímida possa ser com um ambiente mais preservado. 

 Temos buscado um diálogo mais abrangente com as instituições executivas para 

além de recuperar os mananciais proteger àquelas que ainda persistem. 

 Nessa Semana Municipal de Meio Ambiente temos a missão de disseminar ideias 

de preservação das nascentes e ao mesmo contribuir para termos um futuro mais 

promissor. As ações aqui apresentados buscam a „plantação de uma semente‟ e criação 

de vários semeadores para que a cultura de um ambiente protegido nunca pereça. 
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É de fundamental importância à conscientização da preservação do Meio Ambiente 

para a nossa vida e todos os seres vivos. A conscientização quanto a essa preservação 

deve ser trabalhada de forma ampla e com ajuda dos Agentes Jovens Ambientais (AJA‟s) 

buscaremos incorporar essas ações na sociedade martinopolense.  

OBJETIVO GERAL 

 Promover ações que possibilitem uma maior participação da sociedade nas causas 

ambientais propiciando a criação de uma rede de proteção do ambiente em que vivemos, 

em especial aos mananciais do município. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver ações de preservação ao Meio Ambiente em Escolas municipais de 

Martinópole; 

 Estimular a participação da sociedade nas ações de preservação de mananciais e 

nascentes; 

 Estimular as pessoas a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre Meio 

Ambiente no local em que habita. 

 

CRONOGRAMA/PROGRAMAÇÃO 

1º Dia: 07/06/2022 – TERÇA-FEIRA 

1º MOMENTO: 

Horário: 07 horas da manhã - ABERTURA 

Atividades: Abertura Oficial das Atividades da Semana Municipal do Meio Ambiente, com 

caminhada dos Agentes Jovens Ambientais (AJA‟s), técnicos da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural de Martinópole e convidados, com carro de som, até uma das 

escolas do município para fazer panfletagem no momento da chegada dos alunos.   

Local: a Combinar 

Público-Alvo: Alunos de Ensino Fundamental e professores da rede municipal. 

Responsáveis: AJA‟s e Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

 

2º MOMENTO: 
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Horário: 08 horas – LIMPAR MANANCIAL 

Atividades: Limpeza do Sangradouro da Lagoa Angica para propiciar a conscientização 

da preservação dos mananciais de nosso município. 

Local: Lagoa Angica 

Público-Alvo: População em Geral. 

Responsáveis: AJA‟s, Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. 

 

2º Dia: 08/06/2022 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 07 horas da manhã - ARBORIZAR 

Atividades: Arborização de praça na comunidade de Boa Vista e conscientização na 

comunidade para não plantação do ninho indiano que contamina o lençol freático. 

Local: Praça e Avenida em Boa Vista 

Público-Alvo: População em Geral. 

Responsáveis: AJA‟s, Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. 

 

3º dia: 09/06/2022 – QUINTA-FEIRA 

Horário: 09 horas (Manhã) e 14 horas (Tarde) – PALESTRA EDUCATIVA 

Atividades: Palestras educativas para os alunos de escolas de ensino fundamental sobre 

preservação as nascentes e conscientização sobre o desperdício de água. Tema da 

palestra: “Preservar nascentes hoje para garantir água potável de amanhã!”. 

Local: a combinar 

Público-Alvo: Alunos de Ensino Fundamental. 

Responsáveis: AJA‟s e Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

 

4º dia: 10/06/2022 – SEXTA-FEIRA 

1º MOMENTO:  
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Horário: 08 horas – PINTURA DA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  

Atividades: Limpeza e pintura da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que além ser um 

local de peregrinações religiosas é um importante símbolo ambiental de nosso município. 

Local: Gruta de Nossa Senhora de Lourdes 

Público-Alvo: População em Geral. 

Responsáveis: AJA‟s e Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

 

2º MOMENTO:  

Horário: 17 horas – PEDALADA ECOLOGICA  

Atividades: Pedalada pelas principais ruas da cidade com distribuição de mudas e 

plantação de árvores nos logradouros públicos e conscientização para preservação dos 

mananciais e nascentes. 

Local: a combinar 

Público-Alvo: População em Geral. 

Responsáveis: AJA‟s e Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

 

RECURSOS QUE NECESSITAMOS 

Item Quantidade Onde Utilizar? 

Mudas de Ipê, Eucalipto e 
outras. 

500 Na Abertura, nas palestras, na arborização 
de Praças e durante a pedalada ecológica. 

Blusas personalizadas 200 Durante a semana pelos organizadores e 
durante á pedalada ecológica pelos 
participantes. 

Bonés personalizados 200 Durante a semana pelos organizadores e 
durante á pedalada ecológica pelos 
participantes. 

Eco Tupper (garrafinhas 
d‟água) 

100 Durante a pedalada ecológica. 

Tinta, pinceis, etc.  Pintura da Gruta 

Banner  Semana inteira 

Panfletos   Semana inteira 

Mochilas   Organizadores do evento 

Folders   
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AVALIAÇÃO 

 Esperamos puder contribuir para uma boa divulgação da Semana do Meio Ambiente 

além de estimular ações compartilhadas em defesa das nascentes e mananciais de nosso 

município, nos juntando aos milhares de projetos desenvolvidos no estado do Ceará em 

prol do fortalecimento da preservação do meio que habitamos. 
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