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RELATÓRIO FINAL – SEMANA DO MEIO AMBIENTE – SEMEIA 2013 

 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA: 

 

01/06 Sábado 

10h Praça do Coco 

Arte, cultura, espetáculos e preservação da natureza em Barão Geraldo 

 

Atrações artísticas: 

 

10:00 - Roda de capoeira 

 

10:30 - Mirna - Contadora de História  

 

11:30 - Miltom e Djair - musical MPB. 

 

12:30 - Doc Miranda - Reggae e MPB. 

 

13:30 - Alexandre: momento cômico. (palhaço) 

 

Outras atrações: 

 

Exposição de fotos e de exemplares de fauna da Associação Ambientalista Mata do Quilombo (AAMaq) 

 

Lançamento livro: "Aves do Campus da Unicamp e Arredores"   

 

Feira de Arte e Cultura 

 

 

02/06 Domingo 

08h Passeio Ciclístico 

Sustentabilidade em duas rodas 

 

Praça Arautos da Paz 

 

ercurso: Arautos da paz / Laurão / Arautos da Paz (aprox. 10km) 

 

08h00 - Concentração na Praça Arautos da Paz 
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08h00 - Exposição do projeto cicloviário (veja detalhes da exposição na próxima página) e orientações de 

educadores da EMDEC e de grupos de ciclistas de como andar de bicicleta de maneira segura 

 

08h15 - Plantio simbólico de 10 mudas na praça 

 

08h30 - Largada do passeio ciclístico 

 

09h30 - Chegada prevista e lanche (frutas) 

 

10h00 - Sorteio de brindes para os inscritos 

 

Inscrições serão feitas exclusivamente pelo site. 

 

Custo da inscrição: 2kg de alimento 

 

Os alimentos deverão ser trazidos no dia e local do evento. 

 

Os 300 primeiros inscritos receberão camiseta da SEMEIA 2013. 

 

Apoio:  

Prefeitura de Campinas: Secretaria Municipal de Serviços Públicos, EMDEC, SAMU, SANASA 

 

Grupos de ciclismo: Campinas Bike Clube, Eco’s Bikers, Domingueiras Bike e Toa Toa 

 

 

08h Projeto cicloviário 

Uso da bicicleta como meio 

de transporte alternativo 

 

Praça Arautos da Paz 

 

Técnicos da EMDEC explicarão como foi criado o projeto cicloviário e mostrarão os trajetos através de 

banners das 5 macrozonas de Campinas 

 

Plano Cicloviário 

 

A EMDEC possui um estudo de Plano Cicloviário para o município, que visa instalação de trechos 

permanentes e exclusivos para ciclistas. Foram detectados mais de 100 km de rotas cicláveis, na cidade. A 

meta é de chegar a 139,7 km de ciclovias e ciclofaixas até 2017. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável  

Departamento de Desenvolvimento Sustentável 
 

 

______________________________________________________________________ 
Av. Anchieta, nº 200 - 19º andar - CEP 13.015-904 - Campinas-SP – Telefone: (019) 2116-0380  

 

 

Os trajetos atendem equipamentos públicos importantes, como escolas, creches, centros de saúde e áreas 

de lazer (bosques, praças e teatros). A rede de ciclovias e ciclofaixas será interligada ao Sistema InterCamp 

(sistema de transporte público coletivo municipal); e passará por vias artérias das principais regiões, 

chegando até os Corredores do BRT, terminais urbanos ou estações de transferência. 

 

09h Feira sustentável de pequenos produtores da APA de Campinas 

Exposição e venda de produtos  

naturalmente cultivados e  

feitos artesanalmente 

 

Estação Ambiental 

 

 

03/06 Segunda 

08h Lixo tour 

Palestra e visita guiada ao 

Aterro Sanitário Municipa 

 

O Lixo Tour, com duração de 04 horas, tem início com uma palestra ministrada no auditório do DLU, 

expondo a gestão de resíduos do Município de Campinas, com ênfase na Coleta Seletiva. 

 

Serão visitadas as frentes de trabalho existentes (Cooperativa São Bernardo, Unidade Recicladora de 

Materiais (entulho), Aterro Sanitário Municipal Delta A).l 

 

09h Exposição de móveis Sustentáveis 

Móveis criados pelo artista plástico 

Ico Andreoli 

 

Paço Municipal 

 

Das 09h00 às 17h00: exibição de móveis criados com materiais reutilizados feitos pelo artista plástico Ico 

Andreoli. 

Ao mesmo tempo, estará em exibição para os visitantes a maquete das bacias hidrográficas de Campinas. 

Grupos de estudantes das escolas municipais de Campinas farão visita guiada à exposição. 
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04/06 Terça 

08h Passeio na mata 

Visita monitorada à Mata de Santa Genebra 

Público: Grupo de Lian Gong e caminhada do Centro de Saúde Carvalho de Moura 

 

08h30 Visita monitorada à Ceasa 

Conhecer a Ceasa e seu  

sistema de reciclagem 

 

• Café de recepção aos participantes na Administração  

 

• Apresentação de vídeo educativo da CEASA no auditório 

 

• Breve relato do aproveitamento de resíduos na Central 

 

• Visita de micro-ônibus aos mercados e demais prédios da CEASA (Banco de Alimentos, Alimentação 

Escolar) e apresentação de seus Programas  

 

• Visita à Cooperativa de Recicláveis e pátios adjacentes. 

 

• Término da visita, passando pelo Mercado de Flores. 

 

09h Exposição de móveis Sustentáveis 

Móveis criados pelo artista plástico 

Ico Andreoli 

 

Paço Municipal 

 

Das 09h00 às 17h00: exibição de móveis criados com materiais reutilizados feitos pelo artista plástico Ico 

Andreoli. 

Ao mesmo tempo, estará em exibição para os visitantes a maquete das bacias hidrográficas de Campinas. 

Grupos de estudantes das escolas municipais de Campinas farão visita guiada à exposição. 
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14h Visita ao museu 

Visita mediada para estudantes  

da rede pública ao Museu de  

História Natural 

 

Agendamento prévio: 

de 20 a 29 de maio 

das 9h às 12h e das 13h às 17 horas  

Telefones: 32519849 e 32955850.  

 

Turmas de até 50 alunos. Máximo de duas turmas por período. 

 

Apresentação dos espaços - Museu de História Natural, Aquário de Campinas e Casa dos Animais 

Interessantes. 

 

Histórico do Museu de História Natural, origem dos animais em exposição, informações sobre taxidermia. 

 

No Aquário, será enfatizada a importância da água para o planeta e para o homem, e o Aquífero Guarani. 

 

Na Casa dos Animais Interessantes, a visita será acompanhada de informações sobre animais 

peçonhentos, não peçonhentos e venenosos entre os répteis, anfíbios, aranhas e escorpiões. 

 

Nos três espaços, será dado destaque para algumas exposições, enfatizando a importância da Conservação 

e da Sustentabilidade para o Planeta. 

 

14h30 Cooperativa de reciclagem 

Uma abordagem sobre Saúde e Ambiente no contexto da CEASA 

 

Público: cooperados, funcionários de limpeza, profissionais do ambulatório do CEASA e Agentes de 

controle ambiental  

e agentes de apoio de controle ambiental da VISA NORTE 

 

18h30 Sessão de Cinema 

 

Mata de Santa Genebra 

Filme do dia: Xingu, dirigido por Cao Hamburger. 
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05/06 Quarta 

08h00 Verde Tour 

Visita à Mata do Quilombo, em Barão Geraldo 

 

09h 2a Mostra da Vigilância em Saúde Ambiental 

 

Paço Municipal 

 

Das 09h00 às 17h00: exibição de banners da vigilância em saúde ambiental . 

 

O evento tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela Vigilância em Saúde Ambiental, com 

Exposição de pragas urbanas e animais da fauna sinantrópica. 

 

09h Exposição de móveis Sustentáveis 

Móveis criados pelo artista plástico 

Ico Andreoli 

 

Paço Municipal 

 

Das 09h00 às 17h00: exibição de móveis criados com materiais reutilizados feitos pelo artista plástico Ico 

Andreoli. 

Ao mesmo tempo, estará em exibição para os visitantes a maquete das bacias hidrográficas de Campinas. 

Grupos de estudantes das escolas municipais de Campinas farão visita guiada à exposição. 

 

14h Visita ao museu 

Visita mediada para estudantes  

da rede pública ao Museu de  

História Natural 

 

Agendamento prévio: 

de 20 a 29 de maio 

das 9h às 12h e das 13h às 17 horas  

Telefones: 32519849 e 32955850.  

 

Turmas de até 50 alunos. Máximo de duas turmas por período. 

 

Apresentação dos espaços - Museu de História Natural, Aquário de Campinas e Casa dos Animais 

Interessantes. 
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Histórico do Museu de História Natural, origem dos animais em exposição, informações sobre taxidermia. 

 

No Aquário, será enfatizada a importância da água para o planeta e para o homem, e o Aquífero Guarani. 

 

Na Casa dos Animais Interessantes, a visita será acompanhada de informações sobre animais 

peçonhentos, não peçonhentos e venenosos entre os répteis, anfíbios, aranhas e escorpiões. 

 

Nos três espaços, será dado destaque para algumas exposições, enfatizando a importância da Conservação 

e da Sustentabilidade para o Planeta. 

 

18h00 Abertura oficial 

Cerimônia de abertura do evento e 

Homenagem de Mérito Socioambiental, 

com presença do prefeito Jonas Donizette 

 

Paço Municipal 

 

18h00 - Recepção dos convidados 

 

19h00 - Cerimônia de abertura oficial, com a presença do Sr. Prefeito Jonas Donizette e apresentação de 

novidades na área ambiental. 

 

20h00 - Homenagem de Mérito Socioambiental 

 

Homenageados de 2013: 

 

Dr. Ulrich Lenk (in memoriam) 

Nascido na Alemanha, veio para o Brasil com 12 anos. Engenheiro Agrônomo formado pela ESALQ-USP 

com Doutorado na Universidade de Göttingen - Alemanha. Ambientalista atuante  no combate à caça 

predatória, aos incêndios e à retirada ilegal de plantas. Faleceu em 2002. 

 

 

Prof. Dr. Carlos Alfredo Arguello 

Físico, com doutoramento pela USP e pós-doutorado pela Universidade do Sul da Califórnia. 

Possui diversos títulos publicados na área de educação e ciência. Proprietário e Diretor Científico da SEBRA 

- Projetos Educacionais e Comércio de Campinas Ltda, empresa dedicada ao projeto e construção de 

atividades lúdico-científicas para parques, museus, centros educacionais etc. Em 1997, recebeu o título de 

Cidadão Campineiro, pela Câmara Municipal de Campinas. 
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Profa. Dra. Irandaia Ubirajara Garcia 

Professora aposentada, formada pela UFMG, cursou mestrado e doutorado na Unicamp. Fundou a 

Associação Ambientalista Mata do Quilombo (AAMaQ), dedicando-se à defesa desse patrimônio 

campineiro. Cuida do projeto Ninho do Saber, que promove cursos de educação ambiental para o público 

da melhor idade no Instituto Annie Danon. 

 

18h30 Noite na mata 

Trilha noturna na Mata de  

Santa Genebra (percurso: 5,2 km) 

 

ATENÇÃO: Essa atividade não é recomendada para crianças menores de 12 anos e pessoas idosas.  

 

Menores de idade deverão obrigatoriamente estar acompanhados de seus pais ou responsáveis. 

 

18h30 -  Concentração dos participantes no auditório da FJPO para que sejam transmitidas as informações 

de segurança. 

 

19h00 - Caminhada pelo aceiro, em direção à entrada da Trilha Central.  

 

20h00 -  Entrada na Trilha e travessia transversal  da Mata, saindo do outro lado do aceiro.  

 

21h00 - Retorno pelo aceiro em direção ao auditório da FJPO.  

 

Todos os participantes deverão obrigatoriamente trajar calças compridas de tecido grosso (sugerimos 

jeans) e blusas de mangas compridas de tecido grosso e portar lanternas, garrafas d’água e espírito 

aventureiro.  

 

O percurso total é de 5,2 km e o tempo total estimado para a atividade é de duas horas e meia a três 

horas.  

 

Essa atividade não é recomendada para crianças menores de 12 anos e pessoas idosas. 

 

06/06 Quinta 

08h00 Verde Tour 

Passeio pelas trilhas de Joaquim Egídio 

 

As crianças do programa PAC passearão pelas trilhas de Joaquim Egídio, sob monitoramento de 

especialistas. 
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09h Exposição de móveis Sustentáveis 

Móveis criados pelo artista plástico 

Ico Andreoli 

 

Paço Municipal 

 

Das 09h00 às 17h00: exibição de móveis criados com materiais reutilizados feitos pelo artista plástico Ico 

Andreoli. 

Ao mesmo tempo, estará em exibição para os visitantes a maquete das bacias hidrográficas de Campinas. 

Grupos de estudantes das escolas municipais de Campinas farão visita guiada à exposição. 

 

14h Roteiro APA 

Visita monitorada a  

APA de Campinas 

 

Crianças de escolas municipais farão passeio pela APA de Campinas, com acompanhamento de monitores. 

 

14h Catadores encantadores 

Mostra de vídeo. Uma abordagem  

sobre Saúde e Ambiente 

 

Sensibilização sobre riscos das atividades que envolvem a triagem de resíduos e cuidados necessários para 

proteção à saúde e ao ambiente. 

 

14h Visita ao museu 

Visita mediada para estudantes  

da rede pública ao Museu de  

História Natural 

 

Agendamento prévio: 

de 20 a 29 de maio 

das 9h às 12h e das 13h às 17 horas  

Telefones: 32519849 e 32955850.  

 

Turmas de até 50 alunos. Máximo de duas turmas por período. 

 

Apresentação dos espaços - Museu de História Natural, Aquário de Campinas e Casa dos Animais 

Interessantes. 
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Histórico do Museu de História Natural, origem dos animais em exposição, informações sobre taxidermia. 

 

No Aquário, será enfatizada a importância da água para o planeta e para o homem, e o Aquífero Guarani. 

 

Na Casa dos Animais Interessantes, a visita será acompanhada de informações sobre animais 

peçonhentos, não peçonhentos e venenosos entre os répteis, anfíbios, aranhas e escorpiões. 

 

Nos três espaços, será dado destaque para algumas exposições, enfatizando a importância da Conservação 

e da Sustentabilidade para o Planeta. 

 

18h30 Sessão de Cinema 

 

Mata de Santa Genebra 

Filme do dia: 

 

Saneamento Básico - o Filme 

 

Dirigido por Jorge Furtado 

 

19h00 Curta metragem e exposição com áudio descrição 

O conceito de meio ambiente através de  

uma arte inclusiva. A descoberta do conceito  

de inclusão a partir da experiência da escassez 

 

Museu da Imagem e do Som 

 

Exibição de um curta metragem com o recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, a 

audiodescrição.  

 

A animação  “A maior flor do mundo” é  baseada num conto de José Saramago. O filme retrata a vida de 

um menino que vive ao lado de uma mata que está sendo devastada devido a um projeto de urbanização. 

 

Palestra sobre o conceito de conservação do ambiente a partir da noções primordiais de cidadania e 

respeito. 

 

Exposição: Gênesis: percursos da criação 
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07/06 Sexta 

08h Lixo tour 

Palestra e visita guiada ao Aterro Sanitário Municipal 

 

O Lixo Tour, com duração de 04 horas, tem início com uma palestra ministrada no auditório do DLU, 

expondo a gestão de resíduos do Município de Campinas, com ênfase na Coleta Seletiva. 

 

Serão visitadas as frentes de trabalho existentes (Cooperativa São Bernardo, Unidade Recicladora de 

Materiais (entulho), Aterro Sanitário Municipal Delta A).l 

 

09h 5a Marcha “Sousas e Joaquim Egídio festejam o Planeta Terra e o Meio Ambiente”  

O lixo nosso de cada dia: o que queremos? 

 

Praça Beira Rio 

 

Cada instituição sairá de sua sede, encontrando a sucessiva unidade próxima, caminhando em marcha 

rumo a Praça Beira Rio, onde acontecerão as seguintes atividades, das 9:00 às 12:00h:  

 

• Abertura e Hino Nacional; 

 

• Fanfarra da EE Dr. Tomás Alves; 

 

• Educação Ambiental Lúdica com apresentação de palhaços pela Ecoplanta Ecossistemas; 

 

• Coral da Associação Presbiteriana de Sousas - APAS; 

 

• Instalação de arte de sucata, feita pelos frequentadores e alunos da FUMEC no Ateliê de Livre Expressão 

da Casa dos Sonhos; 

 

• Stand informativo sobre educação em ambiente e saúde pela Vigilância em Saúde – VISA Leste, 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

• Stand da Ambiente Standard com materiais sobre “resíduos eletrônicos” e seu destino;  

 

• Carrinho da Reciclagem Cidadã pelo Desenrola Brasil; 

 

• Apresentação de Hip Hop do Centro Comunitário Irmão André - CECOIA; 
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• Stand do Centro de Monitoramento Animal – CEMA/UNICAMP com materiais sobre a fauna regional e 

sua interação com o meio ambiente;  

 

• Câmbio Verde: troque pilhas e baterias, óleo de cozinha usado, recicláveis (vidro, plástico, papéis e 

metal) por muda de espécies ornamentais, pelo Departamento de Limpeza Urbana - DLU.   

 

• Espaço Expressão (stand de brinquedos construídos com sucata pelos alunos e brincadeiras com 

monitores); 

 

• Encerramento musical “Deixando a Praça Limpa” feito pela Casa dos Sonhos.  

 

A geração e disposição do lixo e sua relação com o meio ambiente e com a saúde será o foco dos trabalhos 

prévios nas unidades que compõem a Rede Intersetorial de Sousas e Joaquim Egídio. Dentro deste 

enfoque estaremos enfatizando e discutindo os vários tipos de resíduos como os alimentares, os 

recicláveis, o óleo de cozinha, o descarte de medicamentos vencidos, as lâmpadas fluorescentes, o “lixo” 

eletrônico etc.  

 

Os equipamentos e serviços existentes em Sousas como Ponto Verde, Coleta Seletiva, Caminhão Cata-

treco também serão temas de trabalhos, assim como a questão dos catadores alternativos e das 

cooperativas de reciclagem. O “produto final” desses trabalhos será apresentado no espaço público da 

praça que se tornará uma “galeria de exposição e arte”. 

 

Outras Informações: 

 

As Subprefeituras de Sousas e Joaquim Egídio, enquanto parceiras da Rede Intersetorial, realizam 

palestras e atividades com temas correlatos a Unidade de Conservação APA Campinas e educação 

ambiental, bem como produzem materiais temáticos destinados a educadores, monitores e pré 

adolescentes das unidades que compõem a Rede Intersetorial, nos meses que antecedem o evento. 

 

A Rede Intersetorial da Região Leste de Campinas é constituída pelas instituições assistenciais e 

educacionais da região de Sousas e Joaquim Egídio e ONGs: Casa da Criança de Sousas, Centro 

Comunitário Irmão André - CECOIA, CEMEI Alexandre Sartori Faria, Creche Gustavo Marcondes, EMEF 

Ângela Cury Zákia, EMEI Zuleica Novaes, EE Dr. Tomás Alves, EE Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, EE 

Francisco Barreto Leme, Escola Aberta, Associação Cornélia M.E.V.H. Vlieg, Associação Presbiteriana de 

Sousas - APAS, Centro de Convivência Casa dos Sonhos, Centros de Saúde de Sousas e Joaquim Egídio, 

Distrito de Assistência Social - DAS Leste, Distrito Leste de Saúde, Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, 

Subprefeituras de Sousas e Joaquim Egídio, Desenrola Brasil, Rumo. 

 

Parceiros: Ambiente Standard, Ecoplanta Ecossistemas, CEMA/UNICAMP, Foto Conte, Jornal Local, Jornal 

O Quinze, Revista Distritos, Nittow Papéis, DLU, EMDEC, SAMU, Sanasa, Guarda Municipal Ambiental. 
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09h Exposição de móveis Sustentáveis 

Móveis criados pelo artista plástico 

Ico Andreoli 

 

Paço Municipal 

 

Das 09h00 às 17h00: exibição de móveis criados com materiais reutilizados feitos pelo artista plástico Ico 

Andreoli. 

Ao mesmo tempo, estará em exibição para os visitantes a maquete das bacias hidrográficas de Campinas. 

Grupos de estudantes das escolas municipais de Campinas farão visita guiada à exposição. 

 

13h30 Passeio no Pq. das Águas 

Público: Crianças com idade  

de 06 a 10 anos (Fundação Eufraten) 

 

14h Visita ao museu 

Visita mediada para estudantes  

da rede pública ao Museu de  

História Natural 

 

Agendamento prévio: 

de 20 a 29 de maio 

das 9h às 12h e das 13h às 17 horas  

Telefones: 32519849 e 32955850.  

 

Turmas de até 50 alunos. Máximo de duas turmas por período. 

 

Apresentação dos espaços - Museu de História Natural, Aquário de Campinas e Casa dos Animais 

Interessantes. 

 

Histórico do Museu de História Natural, origem dos animais em exposição, informações sobre taxidermia. 

 

No Aquário, será enfatizada a importância da água para o planeta e para o homem, e o Aquífero Guarani. 

 

Na Casa dos Animais Interessantes, a visita será acompanhada de informações sobre animais 

peçonhentos, não peçonhentos e venenosos entre os répteis, anfíbios, aranhas e escorpiões. 
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Nos três espaços, será dado destaque para algumas exposições, enfatizando a importância da Conservação 

e da Sustentabilidade para o Planeta. 

 

15h00 Lançamento do Guia do Professor 

Volume I - Museu de História Natural e  

Volume II - Aquário, em versão digital 

 

O Museu de História Natural de Campinas estará lançando, no dia 07 de junho, às 15h, no Auditório do 

Centro de Educação Ambiental, o Guia do Professor Volume I - Museu de História Natural e Volume II - 

Aquário, em versão digital. 

 

O objetivo desse material é apresentar os espaços, transmitindo informações sobre as atuais exposições e 

os diferentes biomas brasileiros, com suas respectivas fauna e flora, a importância da água para o planeta 

e para o homem, o Aquífero Guarani e as diferenças entre espécies marinhas e de água doce. 

 

Espera-se que com esse material os professores tenham mais um recurso para preparar a visita, 

trabalhando com os alunos os tópicos mais importantes e desenvolvendo as atividades sugeridas. 

 

As escolas públicas que desejarem receber o material poderão solicitá-lo pelos e-mails 

museuaquario@terra.com.br oumuseuaquario@campinas.sp.gov.br 

 

08/06 Sábado 

09h00 Catação em Sousas 

Catação de lixo na linha e margem  

do ribeirão das Cabras 

 

Trabalho de voluntários fazendo uma catação de lixo na linha e margem do ribeirão das Cabras. 

 

Início de um projeto de conscientização sobre limpeza das margens dos córregos da APA, trechos urbanos. 

 

09h Oficina de fotografia na Mata 

Oficina de Fotografia seguida de saída a  

campo para fotografar pontos de interesse  

da Mata de Santa Genebra 

09h00 - Oficina com presença de fotógrafo profissional onde serão trabalhados conceitos importantes 

para a fotografia, dicas de ângulos e luminosidade e sobre os equipamentos normalmente utilizados. 

 

10h00 - Passeio pela borda da mata, por pontos pré-selecionados para fotografar livremente de acordo 

com suas preferências.  

mailto:oumuseuaquario@campinas.sp.gov.br
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As fotos poderão ser enviadas posteriormente à FJPO pelos participantes, caso queiram, para exposição 

em evento no aniversário da Mata de Santa Genebra (14/07), no qual serão concedidos os devidos 

créditos aos fotógrafos.  

 

Todos os participantes deverão obrigatoriamente portar máquinas fotográficas, sem necessidade de ser 

equipamento profissional (qualquer máquina será bem vinda).  

 

A duração total da atividade é de duas horas e meia a três horas. 

 

10h Exposição de arte com a temática: "Vida-Natureza-Sustentabilidade" 

 

Estação Ambiental 

 

13h00 Feira de barganha e cultura  

“O que é lixo para você não é lixo para mim” 

Feira de troca de artigos antigos e sem uso  

entre os participantes, com apresentações  

culturais de música, filmes curtas-metragens  

e intervenções teatrais 

 

Mata de Santa Genebra 

 

15h As aves da mata 

Avistamento de aves na Mata de  

Santa Genebra guiado pelo Grupo de  

Observação de Aves de Campinas (GOAC) 

 

09/06 Domingo 

07h30 Passeio ciclístico na Mata 

Passeio ciclístico pelo aceiro da Mata de Santa Genebra (percurso: 9km) 

 

08h00 Caminhágua – SANASA 

Caminhada ecológica com aproximadamente 2km de percurso 

 

09h00  9a Caminhada de Outono do Grenasa 

Caminhada dos funcionários da SANASA 
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Estação Ambiental 

 

09h30 Trilha fácil na Mata 

Trilha para todas as idades, com percurso total de 1 km 

 

Mata de Santa Genebra 

 

09h30 Trilha de nível médio na Mata 

Trilha com percurso total de 5,2 km e trechos a céu aberto 

 

Mata de Santa Genebra 

 

16h00  Encerramento Oficial 

Cerimônia de encerramento, apresentação musical da Orquestra Sinfônica da Unicamp na Concha Acústica 

da Lagoa do Taquaral 
 

DIVULGAÇÃO:  

Hotsite SEMEIA (http://semeia2013.tk) 
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Banner eletrônico  
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Cartaz  
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Faixa 
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Camiseta e panfletos 
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FOTOS DE ALGUNS DOS EVENTOS: 

Passeio ciclístico / Palestra na CEASA 
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Passeio na Mata do Quilombo /Exposição na Praça do Coco 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável  

Departamento de Desenvolvimento Sustentável 
 

 

______________________________________________________________________ 
Av. Anchieta, nº 200 - 19º andar - CEP 13.015-904 - Campinas-SP – Telefone: (019) 2116-0380  

 

Passeio Ciclístico /Exposição da maquete das bacias hidrográficas de Campinas 
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Caminhágua /Apresentação da Orquestra Sinfônica da Unicamp 
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Abertura oficial /Visita guiada ao Bosque dos Jequitibás 
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Plantio simbólico / Feira de produtores orgânicos 
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Contação de histórias /Homenagem de Mérito Socioambiental 
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Visita à CEASA /Apresentação de capoeira 
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 Marcha Praça Beira Rio 
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Documentário “Catadores Encantadores” / Apresentação musical 
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AVALIAÇÃO FINAL: 

 
No período de 01 a 09 de junho, foram realizadas cerca de 60 eventos, com o envolvimento de 

mais de 15 órgãos da administração e a participação de aproximadamente 5000 pessoas nos 

diversos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ROGÉRIO MENEZES 

Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável 
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Semeia 2013: balanço mostra que 5 mil pessoas participaram das atividades

20/06/2013 - 12:26

Pelo menos 5 mil pessoas participaram das mais de 60 atividades que integraram a
programação da Semana do Meio Ambiente – Semeia 2013, em Campinas. O balanço final foi
divulgado na manhã desta quinta-feira, 20 de junho, durante reunião de avaliação das equipes
envolvidas, no Centro de Estudos da Água, no Parque das Águas.
 
Os eventos da Semeia 2013 ocorreram de 1º a 9 de junho em diversos pontos da cidade e
tiveram por objetivo, além de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de
junho, estimular a discussão sobre a situação ambiental do Planeta e do meio em que vivemos.
 
“Ao envolver diversos públicos na programação buscamos despertar a consciência das pessoas
para a necessidade de adotarmos atitudes sustentáveis no nosso dia a dia”, disse o secretário
municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes.
 
Caminhadas ecológicas, trilhas, sessões de cinema, concurso de fotografia, passeios ciclísticos,
exposições, palestras, trilhas na mata, atividades culturais, feira de produtos artesanais,
homenagens a personalidades de destaque na área ambiental, plantios, apresentação da
Orquestra Sinfônica da Unicamp, visitas monitoradas aos bosques da cidade e à Mata de Santa
Genebra, entre outras atividades, compuseram a programação.
 
Com o tema “Sustentabilidade: sustente esta ideia”, a Semana do Meio Ambiente é resultado
do trabalho intersetorial de várias secretarias, empresas e autarquias municipais, sob
coordenação da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável (SVDS).
 
A partir da semana que vem, os órgãos envolvidos procurarão entrar em contato com os
participantes dos eventos com o objetivo de colher críticas e opiniões e sugestões que possam
aprimorar os trabalhos para a elaboração da Semeia do próximo ano.
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