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Horta reativada incrementa alimentação de jovens
Alimentos cultivados na horta são usados na merenda das crianças que participam dos projetos
São Miguel do Oeste
Secretaria de Ação
Social por meio do
Cras trabalhou na reativação da horta localizada junto ao Caic.
Conforme a secretária
Claudete Fabiani, a horta
estava em situação precária e foi preciso muito trabalho para estruturar o
local e voltar a produzir
hortaliças, legumes e verduras, as quais são consumidas pelos alunos que
integram os programas
oferecidos na secretaria.
“Tudo o que é produzido
também incrementa as
refeições das crianças atendidas na Creche Sonho

A

Infantil”, acrescenta a
secretária.
São responsáveis pela
produção e demais cuidados, os monitores Luiz
Schoingle e Arno Wrege,
os quais orientam também
as 230 crianças que fazem
parte das oﬁcinas e demais
programas da secretaria.
“A atividade incentiva à
produção desses alimentos tão saudáveis e necessários para nosso organismo. Além disso, promove
o cultivo, sem agrotóxico,
de produtos que serão ingeridos por todos nas refeições e lanches oferecidos
aqui na secretaria”, enfatiza ela.

As sementes, mudas e
adubo são adquiridos pela
secretaria por meio do
CRAS. Neste período do
ano já iniciam a segunda
etapa de plantio. A secretária lembra ainda que
algumas vezes as hortaliças são distribuídas para
as crianças levarem para
casa, contribuindo na alimentação de toda a família.
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Projeto para implantação de um parque ecológico
São Miguel do Oeste
municipalidade já dispõe da área do antigo
Capeti, a qual foi incorporada deﬁnitivamente ao
patrimônio municipal
com a assinatura da escritura do local, realizada na
última semana, pelo prefeito João Valar e o presidente do Capeti, Darci
Zanotelli.
O Parque Ecológico
totaliza 100.000m² e está
localizado nas proximidades do aeroporto Hélio
Wassun. “Nesse local há
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cerca de 300 araucárias,
árvore símbolo do município, sendo um espaço
riquíssimo para o desenvolvimento de estudos,
pesquisas e promoção da
preservação ambiental.
Precisamos também, manter e preservar as nascentes que existem na área”,
avalia o prefeito.
A execução deste projeto, como explica o prefeito, depende também das

parcerias dos governos
estadual e federal. Para
isso, a municipalidade
está buscando ﬁrmar convênios para viabilizar a elaboração do mesmo, o mais
rápido possível.
Em recente visita ao
local, na companhia do
secretário municipal de
planejamento, Edney Prigol, do vice-reitor de campus da Unoesc São
Miguel, Vitor Dagostin, e

da coordenadora do Curso de Arquitetura, Alessandra Devite, o prefeito
Valar solicitou a parceria
da Universidade na elaboração do projeto do parque Ecológico.
Segundo Valar, o vicereitor colocou a estrutura
da universidade a disposição do município, no que
se refere a elaboração do
projeto.
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