MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA PÚBLICA E TURISMO

RETIRADOS DOIS CAMINHÕES DE LIXO DAS MARGENS
DO RIO PARDO
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A Secretaria de Meio Ambiente apoiou o Projeto Amigos do Verde em uma ação ecologicamente
correta neste último feriado (15). A 2ª Jornada Ecológica para a limpeza do Rio Pardo teve a
participação de 40 pessoas e contou com a colaboração dos servidores da Secretaria de
Obras, com os Idosos do SCFV, da Associação de Catadores, do Corpo de Bombeiros de
Guaçuí/ES, dos Desbravadores da Igreja Adventista de Iúna, além de alguns moradores de
Iúna. O evento também teve a presença do Secretário de Educação André Ferreira, da
Cabo da Polícia Militar Michele Weber e do Prefeito Weliton Pereira.
A ação teve início às 7 horas com um café da manhã na praça da Vila Nova. O trajeto da
limpeza foi da praça da Vila Nova, por toda a margem do Rio Pardo, até finalizar no Projeto
Amigos do Verde, no Parque Industrial de Iúna.
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A quantidade de sujeira era tão exagerada em alguns trechos que foi possível recolher dois
caminhões lotados de lixo por todo o percurso. O local mais crítico foi nas proximidades da
rodoviária até o Posto de Saúde do Centro. A limpeza terminou por volta do meio dia com um
almoço. Vale lembrar que a preservação do meio ambiente é obrigação de todos e
ações como essa mostram que devemos fazer a nossa parte.
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