PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 3a edição
Os Ijuienses não conhecem Ijuí. Mudar isso é uma das propostas do programa É o fim da
picada que, no último domingo, dia 14 de outubro, fez uma caminhada para visitar a
Cascata do Waslawick. Além de contemplar a beleza natural da Cascata, num dia em que o
Rio Potiribu estava com grande vazão, os participantes observaram problemas ambientais
urbanos durante o percurso do centro da cidade, passando pelo lado norte do bairro
Modelo, até as margens do Rio Potiribu. O programa É o fim da picada objetiva a
sensibilização socioambiental, a educação, a integração e o exercício físico. Repete-se no
segundo final de semana de cada mês e está aberto a todos os interessados em conhecer
melhor o município de Ijuí.
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Nesta edição o Programa É O FIM DA PICADA está promovendo uma caminhada
até a Cascata do Waslawick, no dia 14 de outubro de 2007, domingo.
Em virtude da mudança de estação, estamos alterando o turno da caminhada
para a manhã. A saída será em frente à Prefeitura Municipal, às 9h. Porém, a caminhada
será somente de ida, ficando o retorno por conta de cada participante. Sugerimos utilizar o
transporte coletivo que parte do Parque de Exposições onde estará acontecendo a ExpoIjuí
e Fenadi.
A Cascata do Waslawick localiza-se no rio Potiribu, na linha 4 leste, distante 5
Km da cidade. Ela possui uma queda de seis metros e um belo bosque de árvores nativas.
Cerca de cem metros abaixo dela existe uma cascatinha, num riacho que desemboca no
Potiribu, denominada “Cascatinha do Waslawick”, com queda d’água de dois metros.
Convide seus amigos, parentes e vizinhos para fazer um programa diferente,
conhecer Ijuí e visitar lugares bonitos onde estaremos em contato com a natureza.
Atividade: Caminhada do centro da cidade até a Cascata Waslawick;
Organização: Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural – AIPAN;
Data: 14 de outubro de 2007, domingo, 9h;
Local de saída: Em frente à Prefeitura Municipal de Ijuí;
Retorno: A critério de cada participante. Sugerimos o transporte coletivo;
Objetivo: Recreação, exercício físico, integração e educação ambiental;
Recomendações: Use roupas confortáveis, tênis, boné e leve água. Cada um será
responsável pelo destino de seu lixo. Na possibilidade de termos um dia ensolarado, use
protetor solar (cada um deve obedecer a recomendação de seu médico) e chapéu
(preferencialmente ao boné). As roupas devem ser de cor clara e de manga comprida. Não
é recomendado levar crianças menores de 10 anos de idade, pois o trajeto poderá ser
cansativo para elas.
Maiores informações:
Edinéia (secretária executiva da AIPAN) – fone: 3331-1483 ou 9603-6135
Diego (presidente da AIPAN) – fone: 9971-7976
www.aipan.org.br

