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Administração e Lions Universidade realizam plantio de árvores
nas margens do Guamirim
Foto:Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
urante a semana passada, mais de 30 pessoas se envolveram no
plantio de mudas de árvores, às margens do Rio
Guamirim, próximo ao
Conjunto Habitacional
Vila Nova. A iniciativa é do
Lions São Miguel do Oeste
Universidade, em parceria com a secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e do Departamento de
Meio Ambiente.
O plantio contou com o
trabalho de integrantes do
Lions São Miguel do Oeste
Universidade, servidores
municipais e funcionários
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da empresa Tucano, sendo que foram plantadas
mais de 300 mudas de
árvores nativas.
A presidente do Lions,
Lizete Grassi Lang, explica que a ação do clube de
serviço faz parte das metas
direcionada pelo Lions
Internacional, na qual as
prioridades são desenvolver campanhas voltadas
ao meio ambiente e a
visão.
Sobre a possibilidade
de organizar uma nova
recolha de lixo na beira do
Guamirim, Lizete diz que
a ideia é promover essa
ação no período do verão,

considerando que mesmo
com todo o trabalho de
conscientização feito na
sociedade muitos ainda
jogam objetos inutilizados
próximo ao rio, poluindo e
degradando o meio ambiente.
Viveiro
Também na manhã de
quinta-feira, dia 22, o
Lions São Miguel do Oeste
Universidade repassou à
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano
mais de 700 sementes de
Palmeira Leque, uma árvore rara na região e também
com preço da semente muito elevado para aquisição.

Estudantes realizam viagem de estudos em Educação Ambiental
Foto: Ascom/Epagri

Tunápolis
Epagri, o Programa
SC Rural e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo promoveram viagem de estudos ao município de Guarujá do Sul.
A excursão contou com
a participação dos alunos
do terceiro, quarto e quinto anos da Escola Integral
Rural de Linha Fátima,
além de mães, professoras
e proﬁssionais técnicos da
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prefeitura municipal.
O roteiro da viagem
contou com visitas de reconhecimento a comunidades do interior e atrações
turísticas do município. A
primeira parada ocorreu
na Bacia Hidrográﬁca do
Arroio Pessegueiro, na
Linha Pessegueiro, onde
cercas de proteção foram
implantadas para proteger o córrego e possibilitar
a reconstituição da mata
ciliar.

Conforme a Extensionista Rural da Epagri de
Guarujá do Sul, Eliane
Fanton, a decisão de proteção das margens do arroio envolveu muito trabalho do escritório municipal, investimentos e principalmente ações de conscientização da responsabilidade e importância
que cada um tem com o
meio ambiente e gerações
futuras.

