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Semana da Árvore envolverá caminhada, plantio coletivo e apresentações de
trabalhos acadêmicos
Notícias Diversas
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Enviado em: 28/03/2011 09:59:51

Além de colorir praças, avenidas e ruas as árvores são fundamentais para a oxigenação do
meio-ambiente e, portanto, importantes para a vida. Pensando
nisso, o Distrito de Meio Ambiente da Regional 3 promove, de 29 a 31 de março, a Semana da
Árvore.
“O objetivo é sensibilidade a população em
relação as áreas verdes de Fortaleza, assim como incentivar o plantio de árvores em nossa
regional”, explica o chefe do Distrito de Meio Ambiente Antônio Soares, que afirma: “Plantaremos
cerca de 200 mudas durante o
evento”.

As atividades começam, no dia 29, com uma caminhada em um dos trechos do Rio
Maranguapinho, no bairro Autran Nunes. “Será uma oportunidade apresentar a
Semana da Árvore e, na ocasião, faremos o replantio de cerca 30 mudas no intervalo das avenidas
senador Fernandes Távora e Liberdade”, disse Soares.
A caminhada terá a participação de servidores, alunos e professores de escolas municipais, agentes
de saúde e de Endemias, além de líderes
comunitários. No dia 30, as ações prosseguem com o dia “D”, no qual todos os
equipamentos municipais de Regional 3 plantarão, simultaneamente, uma muda de árvore. “Com
essa iniciativa vamos envolver todos os centros de saúde, escolas, CRAS e centros de cidadania
para essa causa tão importante em nossas vidas”, enfatiza a titular da Regional 3 Olinda Marques.

No encerramento, dia 31, serão apresentados os melhores cartazes e redações de alunos de
escolas municipais. “Buscamos com a temática - A importância da árvore em nossas vidas envolver a educação que é fundamental para conscientizar as novas gerações sobre o valor do meio
ambiente”, disse Olinda. Os três melhores de cada categoria concorrem a prêmios que variam
desde bicicletas e celulares a trofeus e medalhas personalizadas.
*Serviço*
*Assunto:* Semana da Árvore na Regional 3
*Data/hora:* de 29 a 31 de março, a partir da 8h30
*Local:* Caminhada (dia 29), na avenida senador Fernandes Távora no limite com o Rio
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Maranguapinho; Plantio coletivo (dia 30) em todos os equipamentos da SER III e o encerramento
(dia 31, a partir das 15h) com apresentação dos
melhores cartazes e redações produzidos por alunos da rede municipal, na Escola Bérgson Gurjão
(Av. Fernandes Távora, 2500 Henrique Jorge).
Emanuel Santos
Assessor de Comunicação
Secretaria Executiva Regional III
3105-3419
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