
 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE NOVA RUSSAS - SEMADE 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

          Para contribuir com a comemoração alusiva a Semana do Meio Ambiente, no mês 

dedicado oficialmente as causas ambientais no Ceará e tendo em vista que a água é um 

elemento indispensável para a vida no nosso planeta e ao mesmo tempo tendo 

conhecimento de que um bem tão importante e necessário, seja de apenas de 3% presente 

nosso planeta apropriado para consumo humano, ainda partindo da problemática que 

parte desse estão de forma inacessível ao homem. Diante dessa realidade gritante vem a 

necessidade de preservar as nascentes que de tão importantes são também tão desprovidas 

de cuidados. Não podemos mais perder tempo em conservar, cuidar e preservar o que 

para todos nós é vida.  

          A Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMADE vem 

estabelecer elos pela conscientização e sensibilização social das questões ambientais, 

promovendo a participação da comunidade no conhecimento e preservação das nascentes 

para a existência da água e da vida, tema central da Semana do Meio Ambiente de 2022, 

“Nascentes Preservadas, Água Garantida”, partindo do pressuposto que recuperar as áreas 

de preservação permanente destas nascentes, utilizando plantas nativas, aos poucos, a 

fauna local naturalmente se regenerará.  

 

OBJETIVOS: 

• Tornar-se conhecimento da população as principais nascentes do Município, 

buscando a valorização, o cuidado e a preservação desse recurso natural precioso; 

• Incentivar a preservação desses recursos naturais; 

• Recuperar Nascentes e fontes através do reflorestamento com árvores nativas; 

• Desenvolver a capacidade de observação e reflexão da importância e do estado 

em que se encontra as nascentes municipais; 

• Potencializar a sustentabilidade, apoiando o ato de reciclar. 

 

  



 

 

PROGRAMAÇÃO: 

DATA: 06/06- SEGUNDA-FEIRA 

Horário: 09h às 11h 

         Atividade: Abertura Oficial, Ações educativas, com abordagens explicativas, 

panfletagem em diversos locais do município; divulgação em radio local, através da 

participação dos secretários da SEMADE, abordando os trabalhos alusivos a Semana do Meio 

Ambiente e propagando o cronograma dessas atividades. 
Local: Centro da cidade; rádios locais.  

Público: AJAS e população em geral 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Econômico – 

SEMADE. 

 

 

DATA: 07/06- TERÇA-FEIRA 

Horário: 09h às 11h 

Atividade: Tombamento da árvore, espécie da Mangueira, localizada próxima ao Rio 

Curtume.  

Local: Calçadão ao lado do Secretaria de Infraestrutura. 

Público:  Representantes municipais, AJAS e população em geral 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Econômico – 

SEMADE, apoio da Secretaria Municipal de Cultura. 

 

 

DATA: 08/06- QUARTA-FEIRA 

Horário: 09h às 11h 

Atividade: Limpeza às margens do Açude Linhares. 

Local: Açude Linhares 

Público: Comunidade local, AJAS, e gestores públicos.  

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Econômico – 

SEMADE, Secretaria de Infraestrutura do Município. 

 

 

DATA: 09/06- QUINTA-FEIRA 

Horário: 09h às 11h 

Atividade: Dia D de limpeza do Rio Curtume, principal rio do município. Com 

plantio de mudas nativas na mata ciliar.  

Local: Calçadão no centro, próximo às margens do rio.  

Público: Representantes municipais, secretários, AJAS e população em geral 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Econômico – 

SEMADE. 

 

 

 



 

 

DATA: 10/06- SEXTA-FEIRA 

Horário: 09h às 11h 

         Atividade: Palestra com apresentação de vídeos, exposição de fotos das nascentes 

do município e dos pontos mais críticos de seus percursos hídricos e das atividades 

realizadas durante esse período; 

Local: Sede da Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Econômico – 

SEMADE.  

Público: Representantes municipais, secretários, AJAS e população em geral 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Econômico – 

SEMADE. 

 

 

 

Nova Russas-CE, 06 de maio de 2022 

 

 

 

 


