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Projeto Limpando o Mundo 2020
NOSSO OBJETIVO
Promover a mobilização, sensibilização, redução, remoção e gerar dados
sobre os impactos dos resíduos sólidos nos ambientes aquáticos e terrestres
costeiros (praias, dunas, manguezais e rios), executando um monitoramento
contínuo de ecossistemas costeiros e um ciclo de campanhas educomunicativas e
de limpeza de áreas naturais;

O ano de 2020 foi um divisor de águas e sofrimento para a humanidade quando uma
pandemia parou a sociedade e todo nosso cotidiano e o caminhar da vida normal das
pessoas, trazendo sofrimento e dor pelas ilhares de mortes que estamos passando. Parou
a economia global, projetos, pesquisas, trabalhos e trazendo uma crise em várias
dimensões biopsicosociais.
A coordenador, Juaci Araujo, do projeto Limpando o Mundo no Ceará, teve que parar
suas atividades de uma forma geral até retomar e rever estratégias e revisar seu plano de
atuação junto com a sociedade em conjunto com a Associação Brasileira de Combate ao
Lixo no Mar/ ABLM.
O Oceano pode ser a maior caminho para encontrar as soluções para os problemas
que a sociedade vem enfrentando como a pandemia que se espalhou pelo vírus COVID19 em todo planeta e mudando toda a dinâmica e relações do ser humano com a
natureza e seu cotidiano. Portanto, a humanidade nossos esforços serão mais que
exigidos faz parte de nossa sobrevivência. Proteger o oceano, em vez de sufocá-lo com
resíduos e plástico torna-se uma das lutas mais complexas interligadas com a gestão e
desenvolvimento das cidades sustentáveis. Interferimos na “saúde” do oceano é estamos
adoecendo cada vez mais, tendo mais crises e conflitos sociais, econômicos e
ambientais.
A relação entre saúde humana e saúde oceânica é clara e evidente.
A década do OCEANO começará em 2021. Um programa da UNESCO convocando
a sociedade para trabalhar a Ciência e a Cultura para a conservação do OCEANO, sob a
perspectiva das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Monitoramento ambiental, articulação institucionais, eventos e
produção de conteúdos educativos nas mídias sociais
1. Monitoramento Ambiental
Foi realizado o monitoramento focal para avaliar os impactos ambientais dos
resíduos sólidos descartados nessas áreas costeiras. Monitoramos o estuário do Rio
Ceará e os trechos das Praias de Iracema e do Náutico. Durante o ano foram feitas 06
saídas de campo. O que se observou in loco e pelos de noticiários jornalísticos, no
segundo semestre foi uma falta de conscientização e aglomerações de pessoas e o
grande volume de resíduos sólidos descartados na orla e praias, o que gerou destaque
em noticiários nacionais e internacionais.

Fardos de Borracha da segunda guerra mundial

Restos de equipamentos de pesca e lata de pinturas de embarcações. ( Rio Ceará e
Praia da Vila do Mar. )

Outro fator de impacto noticiado em mídias sociais, devido às chuvas, os resíduos
sólidos chegaram ao mar, através das bocas de lobos e sistemas de drenagens com suas
tubulações abertas nas praias e rios. Em visita a um porto pesqueiro, na praia da vila do
mar (Grande Pirambu), restos de redes de pesca e material de reparos das jangadas
como latas de tintas e pinceis foram observados descartados de forma errada, na zona de
praia.

2. Articulação Institucional e Políticas Públicas
2.1. Conselho Gestor das Unidades de Conservação Estadual da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Ceará – SEMA.
Como membro do Conselho Gestor das Apas Estaduais do Estuário do Rio Ceará,
Parque Botânico e a Pedra da Risca do Meio, o conselheiro Juaci Araujo de Oliveira
esteve presente em 03 reuniões virtuais no segundo semestre.
Participou do I Encontro de Conselhos Gestores de Unidades de Conservação
Estaduais: "O Papel do Conselheiro nas Políticas Públicas" que ocorrerá na próxima
quarta-feira (02/12/2020) às 09h
Finalidade: Dar continuidade aos trabalhos da formulação dos planos de manejos das
APA’s, buscando assim inserir as necessidades de combate ao lixo no mar e o trabalho de
educação ambiental com a sociedade.
2.2. Câmara Técnica Certificação Praia Limpa
Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará – SEMA
Participamos das reuniões online como membro da Câmara Técnica da “Certificação
Praia Limpa 2021” para a formulação, definição metodológica e apresentação da
certificação 2021 com os gestores municipais das 13 prefeituras do litoral. Foram reuniões
técnicas e depois de difusão e inscrição dos municípios. A terceira fase será a visita
técnica aos municípios para avaliação e certificação com o selo.
Finalidade: Dar continuidade aos trabalhos da formulação da política pública da
Certificação Praia Limpa 2021 do Governo do Estado do Ceará, como sociedade civil.

Mídias Geradas
Site da Secretária de Meio Ambiente do Estado do Ceará
“SEMA começa a divulgar certificação Praia Limpa” / 13 DE MAIO DE
2020
https://www.ceara.gov.br/2020/05/13/sema-comeca-a-divulgar-certificacao-praia-limpa/

Jornal “O Estado” Secretaria do Meio Ambiente começa a divulgar
certificação Praia Limpa no CE, 13 de maio de 2020
https://www.oestadoce.com.br/geral/secretaria-do-meio-ambiente-comeca-a-divulgarcertificacao-praia-limpa-no-ce/

Jornal Diario do Nordeste: “Municípios da zona costeira podem receber
selo que reconhece preservação ambiental15 maio de 2020

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/municipios-da-zona-costeira-podemreceber-selo-que-reconhece-preservacao-ambiental-1.2245765

Eventos Produzidos em Rede de Parcerias
IV Edição da Semana do Mar e o Dia Mundial de Limpeza de Praia

A Semana do Mar - SEMAR, ocorreu nos dias 17, 18, 19 e 26 de setembro, é sua quarta edição
que estamos na co-produção junto com 40 instituições. O evento visa disseminar conhecimento,
conectar pessoas e atrair novos amantes do mar, promovendo a atualização e sensibilização dos
participantes em relação às temáticas relacionadas à Cultura oceânica: compreensão da
influência dos oceanos sobre os seres humanos e da nossa influência sobre o oceano. A
organização do evento está alinhada com o conceito da Década da Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável, como proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU)
para o período de 2021 a 2030.

http://www.ufc.br/images/_files/noticias/200916_programacao_semar_2020.pdf

http://www.ufc.br/noticias/15031-iv-semana-do-mar-segue-ate-dia-26-com-foco-emesportes-nauticos-confira-programacao

Link Canal Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCtXmBqaYhBVE-vvdiqpVs4g?reload=9

X SESC Povos do Mar (6 a 15 de Dezembro)

Há 10 anos o ambientalista e educador ambiental, Juaci Araujo de Oliveira, membro da
Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar - ABLM, participa como um dos
protagonizadores desse evento. Promoveu uma série de ações de sensibilização e
educação ambiental trazendo o lúdico, a ciência e agregando valores culturais tradicionais
junto com a sociedade. Realizou junto com voluntários e parceiros da sociedade,
campanhas de limpeza de praia, oficinas, exposições, ciclos de conversas, puxou e criou
o cortejo do “Peixe-boi Bumbá”. Desta forma, promoveu a divulgação da importância da
preservação da espécie do peixe-boi marinho (Trichechus manatus) - ameaçada de
extinção, e dos ecossistemas costeiros. Estimulou a integração da juventude, através do
esporte e da arte, e fortaleceu o engajamento dos jovens e adultos na luta pela proteção
do litoral, dos seus ecossistemas e da vida marinha. Como Mestre de Capoeira puxou
samba de roda, vivências com a capoeira em uma visão integrada à proteção do oceano
através de nossas tradições populares.
Esse trabalho educomunicativo, fechou esse ciclo e se prepara junto com a ABLM para a
década do oceano, integrando a ciência e a cultura oceânica à novos eventos, que nesse
momento estão limitados por conta da segurança sanitária.
Eixo Meio Ambiente e Sustentabilidade
A partir convergência das experiências de organizações sociais e dos protagonistas das
próprias comunidades, rodas de conversas exploram as questões relacionadas ao clima,
à preservação ambiental e à sustentabilidade. Nesse eixo está incluída a excursão
realizadas a bordo da “Fragata Sesc Povos do Mar Viva o Mangue Vivo”, que ocorre no
Rio Ceará; a Alvorada (regata com os Jangadeiros da Vila do Mar) e o Crepúsculo (pôr do
sol no Rio Ceará). Além dessas ações, o Projeto Sesc Conversas Flutuantes, todos os
dias, promove a troca de experiências, relatos de vida e a contação de histórias. Também
são promovidos debates sobre o Turismo de Bases Comunitárias, como uma alternativa
sustentável de desenvolvimento econômico das comunidades locais em seus territórios
de origem.
Este ano foram realizados três momentos na programação online, e a participação em um
dos capítulos da Web Série, no Conversas Flutuantes e nos Meninos do Cajueiro.

https://www.sesc-ce.com.br/povos-do-mar-herancanativa/programa%C3%A7%C3%A3o/live-10-anos-do-encontro-sesc-povos-do-marsocializacao-de-praticas-e-saberes-da-comunidades-litoraneas/

Documentário sobre o evento
https://www.youtube.com/watch?v=rAanjilc2uE&feature=emb_logo

"Os oceanos tornaram-se o cano de esgoto do mundo e
a morte dos oceanos será a morte de todos nós“
Professor Barry Commoner
Discurso no Senado dos EUA, 1971

