Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
INFORMATIVO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Ano 1 – No 05 - Abril/2021
O objetivo deste informativo é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe técnica e
administrativa do Consórcio Iberê.

MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE/SC

No dia 19 de abril foi realizada reunião de
motivação e sensibilização com os futuros beneficiários
do Projeto Mata Ciliar CASAN 2020/21, no município.
Além dos produtores rurais, estiveram presentes a
assessora de projetos do Consórcio Iberê, Sra. Geciane
Jordani, a assessora administrativa do Consórcio Iberê,
Sra. Kellen Cassaro, o Sr. Secretário da Agricultura, Sr.
Cleberso João Mato, o Sr. Jorge de Matos Casaca,
extensionista da Epagri Regional, e a Sra. Lucia Nita
Centenaro, coordenadora municipal do Consórcio Iberê.
Registro fotográfico da reunião de motivação e
sensibilização em Planalto Alegre/SC

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC

No decorrer do mês de abril foram visitadas propriedades beneficiadas pelo Projeto Mata Ciliar, com o
objetivo de finalizar os registros fotográficos para verificar os estágios de regeneração da vegetação, comparando
com o início do trabalho, e apresentar o acervo fotográfico contendo o antes e o depois dos trabalhos no
município.

A

B

Registro fotográfico da área protegida na propriedade do Sr. Vilmar Menegasso, Comunidade Três Irmãos, lajeado afluente do Rio
Taquaruçu, situação no início do projeto (A) e situação atual (B) com a recuperação avançando

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/ GUATAMBU/ CAXAMBU DO SUL/SC

No decorrer do mês de abril de 2021 foram realizadas as primeiras visitas aos novos beneficiários do
Projeto Mata Ciliar CASAN 2020/21, nos municípios de Águas de Chapecó, Guatambu e Caxambu do Sul, com
os seguintes objetivos:
Diagnóstico da propriedade e da área;
Localização das coordenadas geográficas;
Registro fotográfico;
Conferência do cálculo dos materiais;
Orientações técnicas sobre conformidades e inconformidades em relação à legislação
ambiental;
Preenchimento do relatório inicial;
Preenchimento do protocolo 005: autorização de divulgação de imagens;
Delimitação da bacia hidrográfica local.

Registro fotográfico do lajeado Caxambu na propriedade do Sr. Sérgio Luiz Gheller, onde será recuperada a área
de preservação permanente, no município de Caxambu do Sul/SC

IMAGEM DO MÊS

Registro fotográfico do Salto Saudades, no rio Chapecó, no município de Quilombo/SC
Foto: Jorge de Matos Casaca

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC

GRUPOS DE TRABALHO DO PROÁGUA
No dia 20 de abril aconteceu, por videoconferência, a reunião técnica do GT2 que trata da preservação da
Mata Ciliar no entorno do lajeado São José, no município Chapecó. Na oportunidade, foi apresentado e discutido
o plano de ação do grupo de trabalho que tem como objetivo desenvolver várias ações que visam à proteção do
lajeado.
No dia 28 de abril, também por videoconferência (plataforma Google Meet), foi realizada a reunião técnica
do GT6 que trata da água na zona rural. Atualmente o grupo concentra esforços na proteção e recuperação das
nascentes localizadas na bacia hidrográfica do lajeado São José, no município de Chapecó.
O PROÁGUA possui 7 grupos de trabalhos e cada um deles tem um objetivo específico:
GT1: Captação de água da barragem Engenho Braun;
GT2: Microbacia do Lajeado São José, no município de Chapecó;
GT3: Captação de água no Lajeado Tigre;
GT4: Captação de água do rio Chapecozinho;
GT5: Captação de água do rio Uruguai;
GT6: Água na zona rural;
GT7: Saneamento urbano de Chapecó.

PROJETO MATA CILIAR
No dia 26 de abril foi realizada reunião
de motivação e sensibilização com os futuros
beneficiários do Projeto Mata Ciliar CASAN
2020/21, no município. Além dos produtores
rurais, estiveram presentes a assessora de
projetos do Consórcio Iberê, Sra. Geciane
Jordani, a assessora administrativa do
Consórcio Iberê, Sra. Kellen Cassaro, o Sr.
Jorge de Matos Casaca, extensionista da
Epagri Regional, Aline Pedroso, fiscal do
Projeto Mata Ciliar/Casan, além do Sr. Marco
Aurélio Godoy, coordenador municipal do
Consórcio Iberê.

Registro fotográfico da reunião realizada em Chapecó/SC

FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ/SC
Aconteceu no dia 27 de abril a segunda reunião do
Fórum de Resíduos Sólidos de Chapecó, de forma
presencial, e teve como pauta:
Ações nos Condomínios;
Demais ações;
Eleição da coordenação 2021/2022;
Termos de Adesão;
Assuntos Gerais.
O Consórcio Iberê, juntamente com as demais
entidades que compõem o FRSC, já desenvolveram e
continuam realizando diversas ações que têm como
objetivo a sensibilização sobre a separação adequada
dos resíduos sólidos no município de Chapecó. As
ações presenciais estão sendo retomadas aos poucos,
respeitando as medidas de prevenção da pandemia.

Registro fotográfico da reunião do FRSC

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS
No dia 12 de abril de 2021, por meio de sala virtual,
membros do Comitê ODS Chapecó participaram da
reunião ordinária do Comitê.
O Comitê ODS Chapecó, atualmente, possui 57
signatários, sendo:
29 ativos (24 entregaram o relatório e mais
outros 05 de novas adesões);
27 inativos (13 – com envio do relatório
pendente; 14 – não entregaram relatório em 2019
e 2020) e 01 – solicitou cancelamento.
Registro fotográfico da reunião realizada por
videoconferência

O Consórcio Iberê, pelo segundo ano
consecutivo, recebeu o selo de signatária 2021 do
Movimento Nacional ODS Santa Catarina, o que
representa que cumprimos com todos os
compromissos exigidos pelo movimento. Além disso,
também foi recebido um certificado com uma
avaliação do desempenho e engajamento da
instituição, que contou com cinco estrelas, a nota
máxima concedida aos signatários.

Fonte: <adaptado de <http://planetasustentavel.abril.com.br/infograficos/>

MUNICÍPIO DE
CAXAMBU
DO SUL/SC
No mês de abril comemoramos
datas
especiais,
dentre elas, destacam-se:

15 - Dia da Conservação do Solo
17 - Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo
24 - Dia do Chimarrão

REUNIÃO MENSAL DO CONSÓRCIO IBERÊ
No dia 29 de março de 2021 foi realizada na propriedade do empresário rural Sr. Gilson Pagliosa, na Linha
Maidana, interior do município de Águas de Chapecó, a reunião mensal dos grupos de trabalho do Consórcio
Iberê. Na oportunidade foram discutidos os projetos de Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e o Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Estiveram presentes a Sra. Angela Stockmann,
Coordenadora de São Carlos do Projeto Mata Ciliar e Resíduos Sólidos, Claudir Bortolanza, coordenador de Águas
de Chapecó do Projeto Mata Ciliar e Resíduos Sólidos, Elzio Sanzovo, coordenador do Projeto Mata Ciliar de
Caxambu do Sul, Lucia Nita C. Centenaro, coordenadora, de Planalto Alegre, do Projeto Mata Ciliar e Resíduos
Sólidos, Cleberso J. Matte, Secretário da Agricultura de Planalto Alegre; Alexandre Bergamin, Secretário da
Agricultura de Cordilheira Alta e coordenador do Projeto Mata Ciliar, Aline Pedroso, fiscal do Projeto Mata
Ciliar/Casan, Kellen Cassaro, Assessora Administrativa do Consórcio Iberê, e Geciane Jordani, Assessora de
Projetos do Consórcio Iberê.

Registro fotográfico da reunião mensal dos grupos de trabalho do Consórcio Iberê

PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS

A Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente de São Carlos, em parceria com
a CDL, Consórcio Iberê e a Empresa REC –
Reciclagem de Eletrônicos Ltda, no dia 30
de março de 2021, realizou campanha de
recolhimento de lixo eletrônico no
município. Conforme a coordenadora
municipal do Consórcio Iberê, Sra. Angela
Stockmann,
foram
recolhidas
635
lâmpadas, 1.070 kg de vidros e 2.215 peças
de diversos eletrônicos.
Para André Corrêa, da empresa
REC, esta foi a 15ª edição da coleta no
município de São Carlos e a primeira com
coleta de vidros. Foram recolhidas
aproximadamente quatro toneladas de
vidros.

Registros fotográficos da coleta em São Carlos/SC

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS - SINIR
SÓLIDOS
O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) é um dos
Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n°. 12.305, de 2 de agosto
de 2010 e regulamentada pelo Decreto n°. 7.404, de 23 de dezembro de 2010. A PNRS está basicamente
ancorada nesse Sistema de Informações e a evolução de sua concepção envolverá o Sistema Nacional de
Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA) e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
Básico (SINISA), atual SNIS, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
O Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, define em seu art.74 § 2º que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão, anualmente, ao SINIR as informações necessárias sobre
os resíduos sólidos sob sua esfera de competência.
Os municípios tinham o prazo de 30 de abril para realizar o preenchimento do formulário, e os que
não forneceram as informações, além de ficar em desconformidade com a legislação, não poderão receber
recursos do programa Lixo Zero para o ano de 2021. Os sete municípios do Consórcio Iberê cumpriram
com a legislação e preencheram o questionário de informações do SINIR, e cada um recebeu uma certidão
de regularidade municipal, conforme imagem abaixo:
Informações retirada do site: https://sinir.gov.br/

Imagem da certidão de regularidade municipal recebido do SINIR, município de Águas de
Chapecó/SC
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