Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
INFORMATIVO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Ano 1 – N.º 08 – SETEMBRO/OUTUBRO/2021
O objetivo deste informativo é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe
técnica e administrativa do Consórcio Iberê.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC
Foi apresentado ao Fundo dos bens lesados do município de Chapecó, no início de outubro, o projeto
“Recuperação e preservação de nascentes nas bacias contíguas da Região Hidrográfica RH – 2”, que foi aprovado.
O projeto tem como objetivo identificar, caracterizar e monitorar a preservação e recuperação de nascentes na
região de abrangência do Consórcio Iberê, por meio de ações que visam à recuperação e preservação das Áreas
de Preservação Permanente (APP) entorno das nascentes com intervenções construídas pelos próprios
beneficiários, sejam individuais ou coletivas, envolvendo vertente comunitária e institucional, e abrangerá os
municípios de Chapecó e Cordilheira Alta. No mês de outubro de 2021 iniciaram as visitas técnicas nas
propriedades, com o objetivo de realizar os levantamentos e diagnósticos das áreas.

Registro fotográfico da reunião realizada no dia 05 de outubro de 2021, para tratativas e alinhamento ao projeto

GINCANA RECICLA – AÇÃO DA INDEPENDENCIA

No mês de setembro aconteceu a 1ª Gincana RECICLA - “Ação Independência”, no município de Chapecó,
com o objetivo de promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, com foco nos 3 Rs (reduzir,
reutilizar, reciclar), sensibilizando, de maneira prática e dinâmica, toda a comunidade escolar e o município, sobre
a importância da preservação ambiental; e proporcionar ainda, a melhoria das condições de trabalho dos catadores
de materiais recicláveis e diminuir a exploração dos recursos naturais, bem como estimular a destinação final
adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios. As coletas dos materiais recicláveis
aconteceram todas terças e quintas-feiras do mês. A Gincana foi realizada em seis escolas municipais de Chapecó,
com turmas do 3°, 4º e 6º ano.
Para saber mais, acesse: https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4384/ebm-demetrio-baldissarelli-vence-a-gincana-recicla

Registro fotográfico da participação do Consórcio Iberê

FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ (FRSC)

No dia 28 de setembro de 2021 foi realizada a reunião mensal no Auditório Mercado Público Chapecó, Av.
Nereu Ramos, 1750-E, Passo dos Fortes, para as seguintes tratativas:
Apresentação dos programas relacionados aos resíduos sólidos do município de Chapecó;
Informações sobre questões de CNPJ;
Informações sobre resíduos relativos às atividades econômicas: Indústria de Móveis, Marmoraria e
Construção Civil - Apresentação pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Chapecó - Izelda Teresinha Oro, Juliana Pitz de Lima e Elizabete Della Betta.

No dia 26 de outubro de 2021 foi realizada a reunião mensal no Auditório Mercado Público Chapecó, Av.
Nereu Ramos, 1750-E, Passo dos Fortes, com a seguinte pauta:
Apresentação do responsável pelos licenciamentos referente aos resíduos sólidos, emitidos pela
Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Chapecó-SC;
Apresentação do Programa Verde Vida;
Solicitação de palestras.
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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 23 de setembro e 28 de outubro, por
videoconferência, e cada Grupo de Trabalho (GT) apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas.

GRUPO DE TRABALHO (GT6)
(Água na Área Rural)
Nos meses de setembro (21) e outubro (19) de 2021 foram realizadas as reuniões mensais, por
videoconferência, (plataforma Google Meet). Os temas tratados foram: relato das ações do GT6, palestra sobre
reuso e conservação da água, com o professor Alencar, e elaboração do projeto técnico para capacitação de
recursos para proteção de nascentes e cursos d’água no Lajeado Tigre.

Registro fotográfico da participação do Consórcio Iberê

Sementes crioulas: sustentabilidade e preservação da biodiversidade na agricultura em Chapecó
O município recebeu no dia 26 de setembro a Feira de Sementes Crioulas. Além da
comercialização, foi um momento para entidades e agricultores trocarem experiências. Em parceria com
a Epagri e o Consórcio Iberê, foi montada a maquete funcional sobre a proteção de Áreas de
Preservação Permanente dos cursos d`água.

Registro fotográfico da participação do Consórcio Iberê

MUNICÍPIOS DE CHAPECÓ E GUATAMBU/SC
PROÁGUA - GRUPO DE TRABALHO 3 (GT3)
Trata da preservação da Mata Ciliar no entorno dos lajeados Tigre e Retiro, nos municípios de Chapecó e
Guatambu

AÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENTORNO DO LAJEADO
TIGRE E DO LAJEADO RETIRO
No dia 25 de setembro de 2021 foi realizada uma ação de sensibilização ambiental de iniciativa
do PROÁGUA, por meio da limpeza dos lajeados Tigre e Retiro, importante manancial de água entre
Guatambu e Chapecó, com o recolhimento dos resíduos sólidos no entorno, por voluntários. A
sensibilização da população para a separação e o descarte correto dos resíduos é o foco dessa
iniciativa. Foram identificados 21 pontos no entorno desses lajeados e coletadas 13 toneladas de
resíduos em Chapecó e 6 toneladas em Guatambu.
A ação envolveu o poder público, iniciativa privada, sociedade civil e comunidade em geral,
todos de maneira voluntária em prol de uma mesma causa que é a conservação dos Lajeados Tigre e
Retiro. No mesmo dia houve uma programação especial, contando com um roteiro de cicloturismo que
passou por pontos também relevantes para a sensibilização ambiental, incluindo trechos na Floresta
Nacional de Chapecó.

Registro fotográfico da participação do Consórcio Iberê e demais instituições parceiras

MUNICÍPIOS DE CHAPECÓ E CORDILHEIRA ALTA/SC

Os alunos do Pré II do C.E.M. Mediação chegaram animados para uma ação em prol do meio ambiente
e preservação de uma das nascentes do Lajeado São José. Na tarde de 22 de setembro de 21 os estudantes
participaram de uma ação ambiental de plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas, no entorno de uma
das nascentes do Lajeado São José, na Linha Caravaggio, interior de Cordilheira Alta. O grupo de alunos
plantou 80 mudas de árvores, mas a ação ambiental continuará, totalizando 360 mudas. A realização é do
Governo Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, Industria e Comércio, Secretaria de Educação e
Consórcio Iberê. Matéria por: Iunes Ferraz.

Registro fotográfico do plantio

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC
– deixar apenas
No dia 20 de setembro de 2021 foi realizado o 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 2m
a 3m 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

No decorrer do mês de setembro de 2021, também em comemoração ao Dia da Árvore (21), foram
entregues, aos produtores rurais, mudas de árvores nativas e nativas frutiferas para serem plantadas em suas
propriedades.

MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE/SC

No dia 27 de setembro foi realizada, no perímetro urbano de Planalto Alegre, uma ação voltada ao meio
ambiente. Como na última semana foi comemorada a Semana da Árvore, a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, por meio do Consórcio Iberê, recebeu 318 mudas na intenção de plantá-las em pontos estratégicos do
município. Na Engeco foram plantadas 78 mudas, para recuperação de mata ciliar; no Loteamento Camatti, 40
mudas; e Loteamento Soleni Bet, 200 mudas. As mudas foram plantadas pelos estudantes da Escola Municipal
Prof.ª Cleusa Guindani Hunttmann e da Escola Estadual Prof.ª Lourdes Tonin. Entre as espécies recebidas, estão:
Pessegueiro Bravo, Ingá Feijão, Ingá Banana, Cereja, Pitanga, Guabiju, Guajuvira, Uvai, Açoite e Fumeiro.
(Assessoria da Prefeitura Municipal de Planalto Alegre, por Gieisson Da Campo)

Registro fotográfico do plantio

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC

Campanhas de coleta de resíduos eletroeletrônicos e vidros
No mês de setembro realizou-se campanha e coleta de resíduos eletroeletrônicos e vidros no
município de Águas de Chapecó.
Quantidade coletada no município:
 Vidros: 2487 kg
 Eletrônicos: 1117 kg
 Lâmpadas: 42 unidades

Coleta realizada em 21 de setembro, em Águas de Chapecó

Conhecendo experiências bem-sucedidas sobre resíduos sólidos
Experiência em compostagem e ecopontos de Campos Novos/SC
No dia 16 de setembro de 2021, a equipe do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental - Iberê e
coordenadores municipais visitaram a experiência de compostagem e Eco pontos em Campos Novos - SC.

Registro fotográfico do Grupo presente na visitação da experiência
Fonte: Consórcio Iberê.

O prefeito municipal recebeu a equipe em seu gabinete e relatou como está sendo a experiência no município.
A Central de recebimento de resíduos para compostagem e os Eco pontos foram inaugurados em 05 de junho de
2020.

Registro fotográfico Central de recebimento dos resíduos orgânicos e Eco pontos
Fonte: Consórcio Iberê

REUNIÕES MENSAIS DO CONSÓRCIO IBERÊ

No dia 30 de setembro a reunião foi realizada por videoconferência (plataforma Google Meet). Na
oportunidade foram discutidos os projetos de Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e o Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e, também, participaram da palestra “Refazendo
Florestas”, com o palestrante Prof. Dr. Adriano Dias de Oliveira, do Curso de Ciências Biológicas da
Unochapecó.
No mês de outubro, a reunião foi realizada no dia 28, por videoconferência (plataforma Google Meet) e
foram tratados assuntos pertinentes ao Projeto Mata Ciliar e Resíduos Sólidos do Consórcio Iberê, na
oportunidade a Sra. Aline Pedroso comentou com os participantes sobre a assinatura do Convênio Casan Projeto Mata Ciliar.

Registro fotográfico das reuniões

MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC
Campanhas de coleta de resíduos eletroeletrônicos e vidros
No mês de setembro realizou-se campanha e coleta de resíduos eletroeletrônicos e vidros no
município de Guatambu.
Quantidade coletada no município:
 Vidros: 350 kg
 Eletrônicos: 850 kg

Coleta realizada em 29 de setembro, em Guatambu

Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental - Iberê
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