CALENDARIO

AMBIENTAL
Cuidar do meio ambiente é assunto sério e a gente sabe a importância de ações de preservação e
conscientização. Para que você possa participar ainda mais da rotina de cuidados da nossa casa
comum, preparamos um calendário muito especial. Estamos construindo juntos um novo tempo e, a
sua participação é essencial...
Nosso calendário ambiental já está disponível e olha que legal: Agora você pode compartilhar com
seus familiares e amigos, as ações do município em favor do meio ambiente, e mais, contribuir com
ideias, conhecer projetos nesta grande corrente de amor e cuidado.

O DESAFIO É CUIDAR DE TODOS NÓS.
VOCÊ ACEITA?

FEVEREIRO

MARÇO

• Campanhas Educativas sobre
Poluições: Lixo e Sonora.

• 21/ 03 – Dia das Florestas com plantio
de mudas em parceria com a SEMED
e SEINFRA.

•Curso de Capacitação para os
professores da Rede Municipal
de Ensino.

• 22 a 25/03 – Semana Mundial da
Água, com atividades remotas aos
alunos, limpeza em riachos e
campanhas Educativas nas rede sociais.

JUNHO

JULHO

• Semana do Meio Ambiente
• Implantação da Brigada de
Incêndios no município de
Floriano em parceria com o
PREVFOGO IBAMA.

OUTUBRO
• Realização de práticas
agroecologicas em parceria
com a SEDR.

• Implantação da Política
Reversa nos pneumáticos

NOVEMBRO
• Dia do Rio.
• Encerramento das ações
preventivas e de Educação
Ambiental em relação ao
período do BRO B.R.Ó.

ABRIL
• Projeto Escola Seletiva.
• Podas de árvores em
locais públicos.

AGOSTO
• Dia “D” de Prevenção às
Queimadas e Incêndios no
período do BRO B.R.Ó.

DEZEMBRO
• Plantio de mudas nas
margens de rios e riachos.

MAIO
• Implantação de PEV - Pontos
de entregas voluntárias de
resíduos sólidos.
• Dia de Campo.

SETEMBRO
• Dia da Árvore (21/09);
• Ações do Projeto de Prevenção
de Queimadas e Incêndios em
bairros e escolas municipais.

Novas ações e projetos
poderão acontecer
durante todo o ano!
Todas as nossas ações
também são divulgadas
pelas mídias oﬁciais do
município de Floriano.
ACOMPANHE.

