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Prefeitura inicia limpeza da área do antigo barracão da Acomar
Trabalho de limpeza deve ser concluído na quinta-feira
São Miguel do Oeste
limpeza e desocupação da área foi uma
determinação do Ministério Público Estadual de São
Miguel do Oeste. O terreno
ﬁca próximo a um córrego
e era ocupado pela Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis no bairro
São Luiz.
A prefeitura começou a
retirada do telhado nesta
segunda-feira e deve ﬁnalizar o serviço em três dias.
De acordo com a secretária de Desenvolvimento
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Urbano, Ilione Pedroso, o
trabalho já deveria ter sido
realizado pela prefeitura.
Ela comenta que o Ministério Público deu prazo de 60
dias para a limpeza e regulamentação do terreno. No
entanto, havia famílias que
tiveram de deixar o local.
Segundo a secretária, já
há um cronograma para a
recuperação da área. A
secretária diz que a limpeza
do terreno resolve um problema ambiental, já que
existia um grande depósito
de lixo no local.

Programa de habitação rural oferece palestras sobre proteção de fontes e artesanato
Foto: Sindicato

Belmonte
encontro aconteceu
na propriedade do
agricultor Roque Gafski, na
Linha Santo Isidoro, município de Belmonte. Os integrantes do Grupo G2 de
habitação, que terá 14
reformas, participaram de
uma palestra sobre proteção de nascentes.
Para a proteção na fonte, a área foi cercada num
raio de 10 metros, além disso, foram plantadas espécies de árvores nativas frutíferas, entre elas, araçá,
pitanga, cereja, guavirova.
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A palestra foi ministrada pela Engenheira ﬂorestal Renata Gafski, que
explicou as técnicas que
podem ser utilizadas na
recuperação de uma área
degradada e a importância
de se preservar e o conservar a mata ciliar.
No encontro os beneﬁciados ressaltaram a
importância de se preservar as fontes de água para
as futuras gerações.
O sindicato tem desenvolvido o programa e se destacado pelo trabalho de orientações técnicas repassa-

das.
Artesanato
No dia 04 de setembro
aconteceu nas dependências do sindicato encontro
sobre artesanato para as
mulheres beneﬁciadas pelo
Programa da Habitação
Rural.
As participantes ganharam material para realizar
os trabalhos. Os encontros
continuaram e será aprendidos outros trabalhos
como bordado de chinelos,
crochê, patchwork.

