PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 4a edição
Na 4ª edição do Programa É O FIM DA PICADA, promoção da Aipan, organizou-se uma
caminhada até o Parque de Exposições Wanderley Burmann. Foi realizada uma trilha
ecológica à beira do Rio Potiribu. A saída foi em frente à Prefeitura Municipal, às 9h.
Percorreu-se vários bairros da cidade, observando os banhados e as matas ainda
remanescentes no bairro Novo Leste. Chamou a atenção a quantidade de lixo nas ruas e
terrenos baldios. No Parque de Exposições Wanderley Burmann, a trilha teve duração de
cerca de uma hora e meia. Nela observou-se a importância da mata ciliar (que filtra a água
que escorre e mantém o solo próximo ás barrancas do rio), a captação de água pela Corsan,
uma ilha e muitos pássaros e anfíbios. Contou-se com o apoio de professores da EFA, que
serviram como guias. Em vários momentos, houve paradas para explicações relativas á vida
dos habitantes daquele local, sua importância para o equilíbrio ambiental e a fragilidade
deste equilíbrio. A participação foi muito boa, várias pessoas novas se integraram ao grupo
inicial, gerando um clima de entrosamento e confraternização.

PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 4a edição

Aipan e Efa convidam você a conhecer Ijuí.
Nesta edição o Programa É o fim da picada está promovendo uma caminhada até
o Parque de Exposições Wanderley Burmann, no dia 11 de novembro de 2007, domingo, onde
faremos uma trilha ecológica à beira do Rio Potiribu.
A saída será em frente à Prefeitura Municipal, às 9h, com caminhada só de ida,
pois a volta será feita em transporte coletivo.
A trilha tem duração de cerca de uma hora e meia. Nela poderemos observar a
mata ciliar, a captação de água pela Corsan, uma ilha e muitos animais como: pica-pau da
cabeça vermelha, tatu e outros. Contaremos com o apoio de professores da EFA.
Convide seus amigos, parentes e vizinhos para fazer um programa diferente,
exercitar-se, conhecer outras pessoas, estar em contato com a natureza e conhecer Ijuí.

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
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Diego (presidente da Aipan) – fone: 9971-7976
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