PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 6ª edição
No dia 13 de janeiro/2008, um grupo de associados e simpatizantes da Aipan participou de mais uma
edição (a sexta) do programa É o fim da picada, quando conheceu de perto o banhado localizado no
bairro Morada do Sol, em Ijuí.
O grupo observou o avanço urbano sobre o banhado, motivado pelo mercado imobiliário, desrespeitando a
área de preservação permanente - app, inclusive com loteamento, rua aberta e drenagem do terreno,
contrastando com a vertente de considerável vazão próxima à AABB e que depois integra o Arroio do
Espinho.
O próprio banhado serve como depósito de todo tipo de lixo, inclusive de restos de construção. Numa área
próxima (entre o Bairro Morada do Sol e Bairro Getúlio Vargas) ainda observou a retirada de árvores e
queimadas.
O vereador João Pedro Fagundes, que participou da caminhada, enfatizou a necessidade de demarcação
das áreas de preservação permanente de Ijuí, para promover a eficiente fiscalização e aplicação da lei.

PROGRAMA “É O FIM DA PICADA” – 6ª edição
Conhecemos pouco Ijuí e o programa É o fim da picada pode ser uma boa oportunidade
de visitar lugares diferentes e pouco conhecidos dos ijuienses. Nesta edição do programa vamos
fazer uma caminhada e uma visita ao banhado do bairro Morada do Sol.
A caminhada será no domingo, dia 13 de janeiro de 2008, com saída em frente a
Prefeitura Municipal às 9h.
Conforme o Código Estadual do Meio Ambiente, “banhados são extensões de terras
normalmente saturadas de água onde se desenvolvem fauna e flora típicas” e devem ser
consideradas como áreas de preservação permanente. O banhado do bairro Morada do Sol é um
lugar com diversidade de espécies animais e vegetais e contribui na manutenção e recarga das
reservas de água. Está sendo envolvido pela cidade, como parte da paisagem urbana.
Convide seus amigos, parentes
e vizinhos para fazer um programa
diferente,

objetivando

recreação,

exercício físico e educação ambiental.
Na possibilidade de um dia
ensolarado, recomendamos que use
protetor solar, roupas confortáveis (dê
preferência às claras), tênis e chapéu.
Leve água e seja responsável pelo
destino de seu lixo. Sugerimos não levar
crianças menores de 10 anos de idade,
pois o trajeto poderá ser cansativo para
elas.
Maiores informações
Edinéia (secretaria da Aipan) – Fone: 55-3331-1483 ou 9603-6135
Diego (presidente da Aipan) – Fone: 55-9971-7976
www.aipan.org.br

