
II SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE GETÚLIO VARGAS

Aconteceu no Salão de Atos da Prefeitura Municipal 

de  Getúlio  Vargas  de  04  à  06  de  junho  a  II  Semana 

Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Getúlio  Vargas,  a 

solenidade de abertura aconteceu às 20 horas do dia 04, 

onde contou com a presença de autoridades, secretários, 

servidores do município, estudantes do IFRS de Sertão, e 

comunidade em geral, que prestigiaram as duas palestras 

da  noite,  a  primeira  sobre  Resíduos  Sólidos  com  o 

Professor  Coordenador  do  curso  de  Agronomia  da 

Faculdade IDEAU e a segunda palestra da noite proferida pelo Professor do IFRS/ Sertão Sr. Luiz 

Felipe Borges Martins com o tema Preservação e Sustentabilidade Ambiental. 

Na manhã do dia 05, aconteceu a V Conferência Municipal 

do Meio Ambiente com a Temática:  “Vamos cuidar do Brasil 

com  Escolas  Sustentáveis”,  contou  com  a  participação  dos 

alunos  dos  anos  finais  do  ensino  fundamental  das  Escolas 

Municipais  Pedro  Herrerias,  Antônio  Zambrzycki,  Cônego 

Stnaislau Olejnik, 15 de Novembro, Escola Estadual de Souza 

Ramos  e  Colégio  Estadual  Antônio  Scussel.  O  objetivo  era 

oportunizar  a  participação  no  presente  da  construção  de  um 

futuro  sustentável  para  suas  escolas.  Nesta  conferência,  foi 

escolhido  o  projeto  apresentado  pela  Escola  Municipal  15  de  Novembro,  que  representará  o 

Município de Getúlio Vargas na Conferência Regional, que acontecerá em Erechim. O material de 

Educomunicação ficará a cargo da Escola Municipal Pedro Herrerias.

 Já na parte da tarde a programação esteve a cargo 

da CORSAN, que apresentou duas sessões de teatro de 

Fantoches “Dona Tarta e os peixinhos”, para as crianças 

do pré  à  5ª  séries  das  escolas  municipais.  À noite,  a 

palestra  esteve  a cargo do Técnico em Hidrologia  da 

CORSAN – Erechim Sr. Volmir Castro que abordou o 

tema Àgua e Esgoto e contou com a presença de alunos 

do IFRS/ Sertão, autoridades e comunidade.

Na manhã do dia 06, foi realizada uma conscientização ambiental nas três principais vias de 

acesso ao centro da cidade onde foram entregues aos transeuntes e carros que circularam, panfletos 



educativos sobre resíduos sólidos e informações sobre as 

campanhas  de  recolhimento  de  resíduos  sólidos  que  o 

município realiza. Esta ação esteve sob a coordenação da 

Secretaria  de  Meio  Ambiente,  com  a  participação  de 

voluntários  do  COMDEMA,  Secretaria  de  Educação, 

Pedagógico,  Desenvolvimento  Econômico  e  Meio 

Ambiente, Vigilância Ambiental e também da Corsan.

Ainda no mesmo dia pela parte da tarde aconteceu 

uma oficina de artesanato na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal  com  a  presença  de  trinta  mulheres  que 

aprenderam a confeccionar vasos de flores com o reaproveitamento de caixas de leite, em  uma 

parceria com o Escritório Municipal da EMATER através da Estencionista Denise. E para encerrar a 

programação uma muda da espécie  Myrcianthes cisplatensis conhecida popularmente como araçá 

foi  plantada  no  Parque  Municipal  das  Águas,  simbolizando  a  II  Semana  Municipal  do  Meio 

Ambiente. Os organizadores agradecem à todos que participaram e colaboraram na realização deste 

evento,  bem como os patrocinadores do mesmo: SICREDI,  CRESOL, DA Creative,  Madeireira 

Bernardon,  Expresso  Hércules,  Projesilva,  Agroambiental  e  META Arquitetura,  Engenharia  e 

Segurança do Trabalho.


