PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 5ª Edição
Na 5ª edição do Programa É O FIM DA PICADA, dia 09 de dezembro de 2007, realizou-se uma visita à
área do Ibama e da Aipan, na localidade de Alto da União. A saída foi em frente a Prefeitura
Municipal, às 9 horas, de carona solidária. Aproveitou-se o encontro para fazer uma
confraternização de final de ano com associados e simpatizantes. O evento contou com a
participação de mais de trinta pessoas, as quais realizaram uma oficina de vivências com a
natureza, coordenada por professoras associadas da Aipan, desenvolvendo atividades de percepção,
reflexão e cuidado com o meio ambiente. Também realizou-se uma trilha ecológica observando a
vegetação, os animais e sua importância para o equilíbrio do meio. A participação foi muito boa e
contribuiu para aumentar o respeito pela natureza.

PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 5ª Edição

Nesta edição do Programa É o fim da picada, vamos fazer uma atividade diferente:
vivências com a natureza na área do Ibama e Aipan, localizada no Alto da União, no
município de Ijuí/RS. Aproveitaremos para fazer uma confraternização de final de ano com
associados e simpatizantes.
A área do Ibama possui 33,5 hectares e atualmente encontra-se sob
responsabilidade da Aipan. Esta área representa um fragmento de floresta nativa, com
várias nascentes em seu interior e com uma rica diversidade de fauna e flora, incluindo
alguns bosques de espécies exóticas, como Eucaliptus sp. e Pinus sp.
Será no dia 09 de dezembro de 2007, domingo, saindo em frente da Prefeitura
Municipal às 9h, em carona solidária. Almoçaremos no local e retornaremos às 16h.
O almoço será carreteiro, salada, pão e suco natural, com um custo de R$ 5,00 por
participante. Crianças menores de 12 anos não pagam. Contamos com a participação de
todos.
Recomendações:
Na possibilidade de termos um dia ensolarado, use protetor solar, roupas confortáveis (dê
preferência às claras) tênis e chapéu. Cada um será responsável pelo destino de seu lixo.
Leve cadeiras, repelente de insetos e passe um dia especial com sua família, parentes e
amigos.
Maiores informações:
Edinéia (secretária executiva da Aipan) – Fone: 3331-1483 ou 9603-6135
Diego (presidente da Aipan) – Fone: 9971-7976
www.aipan.org.br

