Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
INFORMATIVO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Ano 1 – N.º 07 – JUNHO/JULHO/AGOSTO/2021
O objetivo deste informativo é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe
técnica e administrativa do Consórcio Iberê.
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC
No decorrer do mês de junho de 2021 foram realizadas visitas técnicas nas propriedades dos produtores
rurais que possuem nascentes. Esse trabalho foi articulado pelo PROÁGUA, por meio do grupo de trabalho GT6
(Água no meio rural). Além das nascentes, foram identificadas áreas de preservação permanente dos cursos
d’água (Lajeado São José) que necessitam ser recuperadas e protegidas.
Na oportunidade, participaram das visitas técnicas Geciane Jordani, assessora de projetos do Consórcio
Iberê, Marco Aurélio Godoy, coordenador do Iberê no município de Chapecó e técnico da Secretaria de
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SEDEMA), e, também, Jorge de Matos Casaca, extensionista rural da
Epagri/Regional de Chapecó. Foram visitadas as propriedades rurais de Alceu Vicenzi, Adelino Pedroso, Acir
Zanetti, Marcelo Baggio, Pompilio da Silva, Aparício Killian, Ivécio Tormem e Jandir Begnini, localizadas nas
comunidades de Colônia Cella e Faxinal dos Rosas.
O trabalho técnico realizado foi o reconhecimento dos locais a serem preservados e/ou recuperados e a
quantificação do material necessário, além de orientações técnicas sobre a legislação em vigor a ser cumprida.

Registros fotográficos das áreas a serem recuperadas e protegidas no lajeado São José, nas propriedades dos Srs. Pompilio da
Silva e Adelino Pedroso, em Chapecó /SC

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE CHAPECÓ/SC
+A audiência pública (consulta à sociedade), sobre a revisão do
plano de saneamento básico de Chapecó que abrange os eixos:
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, foi
realizada no dia 05 de agosto, no auditório da Prefeitura Municipal de
Chapecó.
O engenheiro sanitarista e ambiental, Valdir Eduardo Olivo, fez
apresentação de forma resumida do plano, dando ênfase aos eixos e ao
cronograma físico e orçamentário de execução. Em seguida, a
metodologia utilizada foi o recebimento de perguntas e sugestões
manuscritas do público presente e também a entrega de ofícios por
algumas entidades presentes. O plano deve ser revisado a cada quatro
anos.

Registro fotográfico da reunião realizada pela
Prefeitura Municipal de Chapecó/SC

000
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS (PROÁGUA)
O Consórcio Iberê participa do PROÁGUA no GT2, com a assessora administrativa, Kellen Cassaro,
,
no GT6, com a assessora de projetos, Geciane Jordani, e nos GT 1, 2, 3 e 6, com a Conselheira
Executiva do Consórcio, Silvia Valdez.
As reuniões do grupo PROÁGUA foram realizadas nos dias 17 de junho, 22 de julho e 19 de agosto, por
videoconferência, e cada Grupo de Trabalho (GT) apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas. A
assessora administrativa, Kellen Cassaro, apresentou a ação que está sendo planejada pelo GT3. Trata-se de
uma ação de limpeza dos resíduos no entorno dos lajeados Tigre e Retiro, com um passeio ciclístico ecológico,
que objetiva sensibilizar a população. A ação está prevista para ser realizada no dia 25 de setembro, no município
de Guatambu.

Registro fotográfico das reuniões realizadas por videoconferência

GRUPO DE TRABALHO (GT6)
(Água na Área Rural)
Nos meses de junho, julho e agosto de 2021 foram realizadas as reuniões mensais, por videoconferência,
(plataforma Google Meet). Os temas tratados foram:
Apresentação sobre a Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis (FCTER);
 Relato sobre as visitas de campo realizadas pela equipe técnica, em propriedades rurais do Lajeado
São José, com o objetivo de proteger e recuperar as áreas de preservação permanente das
nascentes e cursos d’água;
 Discussão sobre Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA);
 Apresentação da quantidade e orçamento dos materiais necessários para proteger e recuperas as
nascentes e cursos d’água levantados pela promotoria pública;
 Entrega do pré-projeto técnico ao FCTER, para captação de recursos financeiros.

GRUPO DE TRABALHO (GT3)
(Microbacias Hidrográficas dos Lajeados Retiro e Tigre)
No dia 16 de agosto, foi realizada reunião por videoconferência (plataforma Google Meet) para as tratativas
iniciais da ação de limpeza dos Lajeados Tigre e Retiro, entre os municípios de Chapecó e Guatambu. Há a previsão
de uma pedalada no entorno de alguns pontos dos lajeados. A ação de limpeza tem data prevista para o dia 25 de
setembro e pretende sensibilizar e motivar os participantes e as comunidades sobre a importância do destino
correto dos resíduos.

Registro fotográfico das reuniões dos GT3 e GT6

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC
FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ (FRSC)
No dia 01 de junho de 2021, foi realizada ação de sensibilização sobre a separação correta dos resíduos
sólidos em Chapecó. Nesse dia, na praça central, foi despejado, em uma lona preta, um container de resíduos
recicláveis e os catadores realizaram a triagem no local para demonstrar à população que há muito descarte dos
resíduos de forma irregular. A ação foi promovida pelo departamento de resíduos do município de Chapecó, com
apoio do Fórum de Resíduos Sólidos de Chapecó (FRSC), composto por mais de 25 entidades.

Registro fotográfico das reuniões do GT6 e GT3
Registro fotográfico da ação do FRSC, realizada em 01/06/2021

Em 15 de julho de 2021 realizou-se a
primeira reunião da Defesa Civil de Chapecó, na
qual o Consórcio Iberê faz parte.
Saiba mais em:
https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/3916/con
selho-municipal-da-defesa-civil-e-formado-emchapeco

GINCANA RECICLA - AÇÃO INDEPENDÊNCIA
A Gincana Recicla - Ação Independência, promovida
pelo Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria de
Infraestrutura de Chapecó e pela Secretaria de Educação, foi
lançada em 20 de agosto, no auditório da Prefeitura de
Chapecó.
Estiveram presentes o vice-prefeito, Itamar Agnoletto, o
Secretário de Infraestrutura, Luiz Paulo Carraro, a Secretária de
Educação, Astrit Tozzo, a Gerente de Resíduos Sólidos,
Graciela Heckler, além de representantes das escolas e
entidades parceiras.
A competição envolverá 1100 alunos e 41 professores
das Escolas Básicas André Antônio Marafon, Florestan
Fernandes, Jardim do Lago, Sereno Soprana, Severiano Rolin
de Moura e Demétrio Baldissareli.
O Consórcio Iberê também é apoiador da iniciativa que
faz parte do Programa Chapecó Cidade Limpa, Cidade
Sustentável.

Registro fotográfico da reunião

Registro fotográfico do lançamento da Gincana Recicla, no auditório
da Prefeitura de Chapecó/SC

MUNICÍPIOS DE CHAPECÓ E CORDILHEIRA ALTA/SC
PROÁGUA - GRUPO DE TRABALHO 2 (GT2)
Trata da preservação da Mata Ciliar no entorno do lajeado São José, no município de Chapecó.
AÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENTORNO DO LAJEADO SÃO JOSÉ
No dia 03 de julho de 2021 aconteceu a primeira ação de sensibilização ambiental para a conservação
do lajeado São José, manancial de abastecimento de água para a população de Chapecó e Cordilheira Alta,
com o recolhimento dos resíduos sólidos ao longo e entorno do lajeado. A sensibilização da população para
a separação e o descarte correto dos resíduos é o foco dessa iniciativa.
Foram identificados 25 pontos, entre o trevo da BR 282 e a captação de água da CASAN, e instaladas
placas de identificação nos locais de encontro dos voluntários para a realização da ação. Os resíduos foram
coletados nesses trechos, previamente identificados, e caminhões de coleta recolheram no final da ação.
Esses resíduos foram tipificados e pesados para identificar que tipos de resíduos estão sendo dispostos
inadequadamente na área.
A ação envolveu o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil e a comunidade em geral,
todos de maneira voluntária, em prol de uma mesma causa que é a conservação do lajeado São José. No
mesmo dia, foi realizado o plantio de árvores nativas/frutíferas nos locais de coleta, como símbolo da
sustentabilidade para as próximas gerações.

Registro fotográfico da ação realizada em 03 de julho de 2021

A ação de coleta de resíduos sólidos na área do lajeado São José resultou na retirada de 43 toneladas de
resíduos da área em Chapecó e 0,9 toneladas em Cordilheira Alta.

MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE/SC
O Consórcio Iberê realizou no dia 08 de junho de 2021, na Câmara de Vereadores, treinamento para os
agentes de saúde do município de Planalto Alegre, com o objetivo de sensibilizar a população planaltense. A ação
é uma meta estipulada no PIGIRS que visa trabalhar a educação ambiental da população. Em suas visitas, as
agentes da saúde entregarão um informativo e orientarão a população sobre os dias e os horários da coleta, além
do descarte correto dos resíduos.

Registro fotográfico das reuniões

MUNICÍPIOS DE CHAPECÓ, CORDILHEIRA ALTA, CAXAMBU DO SUL, GUATAMBU,
PLANALTO ALEGRE E SÃO CARLOS/SC
No decorrer dos meses de junho, julho e agosto de 2021 foram realizadas as primeiras visitas aos novos
beneficiários do Projeto Mata Ciliar CASAN 2020/21, nos municípios de Chapecó, Cordilheira Alta, Caxambu do
Sul, Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos, com os seguintes objetivos:
 Diagnóstico da propriedade e da área;
 Localização das coordenadas geográficas;
 Registros fotográficos;
 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 da orientação realizada com agentes de saúde no município de Planalto Alegre/SC
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Registro fotográfico das visitas técnicas realizadas nas propriedades dos Srs. Amélio Marafon (A), município de Chapecó/SC, e Dionei
Reckziegel (B), município de São Carlos/SC

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC
– deixar apenas
No dia 21 de julho de 2021 foi realizado trabalho de Educação Ambiental com a Escola Básica
Municipal Nossa Senhora das Graças, na propriedade do Sr. Sidinei Folmann, e com a Escola Básica
Municipal Gramado, na propriedade do Sr. Mario Lucas. As covas para a realização do plantio foram feitas
pelos técnicos da Secretaria da Agricultura e pelos proprietários das áreas, utilizou-se espaçamento de 2 a
3 metros de distância entre as mudas, não foi utilizado adubo, sendo que a terra se encontrava bem úmida
não necessitando de irrigação.

Registro fotográfico do plantio de mudas nativas nas propriedades do Sr. Sidinei Follmann e do Sr. Mario Lucas

REUNIÕES MENSAIS DO CONSÓRCIO IBERÊ
No mês de junho a reunião aconteceu de forma presencial, no dia 24, na Câmara de Vereadores do
município de Caxambu do Sul. Na oportunidade foram discutidos os projetos de Recuperação e Conservação
de Matas Ciliares e o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e participaram de palestra,
por videoconferência, ministrada pela Sra. Silvia Valdez, Conselheira Executiva do Consórcio Iberê, com o tema
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).
No mês de julho, no dia 29, a reunião foi realizada por videoconferência (plataforma Google Meet). Além
dos projetos de Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos, o Sr. Marcelo Henrique Otenio, da Embrapa, palestrou sobre Compostagem de carcaças
de animais de grande porte.
No dia 26 de agosto de 2021, a reunião foi realizada por videoconferência (plataforma Google Meet) e
foram tratados assuntos pertinentes ao Projeto Mata Ciliar e Resíduos Sólidos do Consórcio Iberê, atividades
propostas para o mês de setembro de 2021 e comemorações do Dia da Árvore (21 de setembro). Na
oportunidade, o Sr. Dirceu Junior Ferri, extensionista rural da Epagri, Guatambu/SC, palestrou sobre Políticas
públicas para os meios rural e pesqueiro.

Registro fotográfico das reuniões

MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC
Resumir o
REUNIÃO DO PIGIRS
No dia 08 de julho de 2021, foi realizada reunião com os secretários municipais. Na oportunidade, foi
definida a criação de uma comissão para acompanhar as ações do PIGIRS. Em relação à coleta dos resíduos
recicláveis, será realizado um orçamento com as associações de catadores. Ficou também definido que a
Educação Ambiental será com os agentes de saúde, comunidades e população em geral. Será elaborado um
calendário para a campanha de resíduos eletroeletrônicos e vidros, com a previsão da primeira campanha para
o fim do mês de setembro.
Já na reunião realizada no dia 05 de agosto de 2021, os secretários municipais definiram que será
formado um grupo de trabalho permanente para acompanhar o desenvolvimento das ações do PIGIRS. Cada
secretário designará um membro titular e um suplente (de preferência do Efetivo) para compor o grupo de
trabalho que será responsável pelo desenvolvimento das ações de acordo com o PIGIRS. Será realizado um
projeto piloto de coleta dos resíduos recicláveis, em dois loteamentos do município, com uma associação de
catadores de Chapecó, com possibilidade de extensão de áreas de coleta; serão confeccionados imãs de
geladeira para entregar aos moradores, indicando os dias das coletas; o trabalho de Educação Ambiental será
porta a porta, com o grupo de trabalho e agentes de saúde, para informar e sensibilizar a população sobre os
dois loteamentos contemplados com a coleta.

Registro fotográfico das reuniões

MUNICIPIO DEPARCERIAS
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC
Reunião para tratativas de planejamento,
O Município de Águas de Chapecó, convidou
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municipal. Os materiais que serão entregues ao
ecoponto serão distribuídos aos catadores do
município, respeitando rodízio.
Na manhã do dia 17 de
agosto, o Sicoob/SC realizou
videoconferência para tratativas da
política de sustentabilidade do sistema
Sicoob/SC. A reunião foi dividida por
públicos estratégicos. O Consórcio Iberê
participou na colaboração, no grupo do
meio ambiente.

No mês de julho, foi realizada
videoconferência com professores e
técnicos da Diretora de Educação
Continuada e Extensão (DEEC), da
Unochapecó, que se colocaram à
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No decorrer dos meses de junho, julho e agosto de
desenvolvidas pelo Consórcio Iberê e
2021 foram realizadas videoconferências para as seguintes
desenvolver, também, pesquisa dentro
tratativas:
dos projetos do Consórcio.
- Apresentação de novos signatários;
O Viveiro Universitário também se
- Classificados ODS ESTADUAL;
colocou à disposição.
- Prêmio ODS SC;
- Prêmio ACIC/UNOCHAPECÓ de Sustentabilidade;
- Formato reunião;
- Semana ODS;
- Datas comemorativas;
- Assuntos diversos.

Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental - Iberê
E-mails: administrativo@ibere.org.br e tecnico@ibere.org.br
Telefone: (49) 3321-8091
www.ibere.org.br

