Quarta-feira, 26.5.2021

M

aricá comemora a Semana Mundial do Meio
Ambiente entre os dias
1º e 05/06. A programação
busca conscientizar os moradores sobre a importância da
preservação ambiental.
“Diante deste cenário pandêmico vamos realizar atividades restritas, divulgando uma
série de vídeos com exemplos
de boas práticas ambientais no
nosso município, para que possamos inspirar pessoas a refletir sobre a importância de contribuir para um meio ambiente
ecologicamente equilibrado”,
explicou o secretário de Cidade
Sustentável, Helter Ferreira.
Entre eles estão: “Aprecie a
Natureza, Animais em Risco”,
“Plantar, Colher e Alimentar”,
“Descarte Correto de Resíduos” e “Eu Planto, Eu Preservo”,
que propõe uma reflexão sobre
assuntos como conservação
de florestas e a importância de
semear e repor o que tiramos
da natureza. A distribuição de
mudas do Maricá+Verde na Praça Conselheiro Macedo Soares,
(Centro) e um mutirão de limpeza de vegetação exótica invasora, garantindo um ambiente
ecologicamente equilibrado e
preservando a biodiversidade
e a vegetação nativa também
marcam a comemoração.
Vale lembrar que em 2019, a
Prefeitura criou quatro unidades
de conservação para garantir a
preservação desses locais, que
somam um terço do território do
município. Atualmente Maricá
conta com 61% de área de preservação municipal e estadual.
Outros exemplos que tornam
a cidade uma referência sustentável são o Maricá + Verde, que
em seis anos distribuiu mais de
30 mil mudas; os projetos de
Coleta Seletiva, Projeto Mofama (monitoramento da fauna
de Maricá); cursos de Educação
Ambiental; a TransMaricá que
incluiu o município no setor de
ecoturismo e o Selo “Ecoatitude” que certifica proprietários
e comércios inseridos nas unidades de conservação, incentivando-os a serem atuantes e
estimulando o ecoturismo.
A programação completa
você encontra no site oficial da
prefeitura.
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Ambiente tem eventos
Atividades foram pensadas para despertar a conscientização dos moradores
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Exibição de vídeos e atividades ecológicas com quantidade limitada de pessoas fazem parte da programação da festa em Maricá
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Por mais acessibilidade
● Maricá deu mais um passo
para a acessibilidade com
o lançamento do Calçadas
Acessíveis. A iniciativa da
Prefeitura em parceria
com a FIRJAN busca a padronização das calçadas
existentes e as futuras
construções com base em
normas técnicas voltadas
para a inclusão, a qualidade
de vida e a otimização dos
deslocamentos urbanos.
Passam a existir três fai-

Inclusão qualidade de vida: calçadas de Maricá seguirão algumas normas

xas (de serviço, livre ou passeio e de acesso) com largura
obedecendo as dimensões
mínimas adequadas para
cada função e respeitando
durabilidade, acessibilidade,
antiderrapância, facilidade
de execução e manutenção.
Rampas de acesso só poderão ser construídas na direção do fluxo da travessia de
pedestres interligadas à faixa livre para não prejudicar
a circulação.

