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Canoagem trabalha a revitalização do Pardinho
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A necessidade de preservação
e recuperação do Rio Pardinho,
um dos principais mananciais
da região, levou um grupo de
ambientalistas a realizar mais
uma iniciativa importante neste
domingo em Santa Cruz do Sul.
Durante boa porte do dia, eles
se envolveram em uma ecocanoagem que partiu da ponte da
RST–471 e seguiu até a divisa
com Vera Cruz, na RSC–287.
Além de explorar as belezas
naturais do percurso, o passeio
possibilitou o desenvolvimento
de ações como coleta de lixo e reflorestamento da mata ciliar, por
meio da estaquia de galhos.
Afora o resultado prático da
atividade nas águas do Pardinho, o evento teve como objetivo
chamar a atenção da comunidade
para a questão ambiental. “Estamos acompanhando o estado da
vegetação ciliar e verificando se
a biodiversidade está voltando
para essa área. Mas também
queremos mobilizar mais gente.
Quem sabe os que estão participando hoje façam novos grupos
para este trabalho no futuro?”,
diz o coordenador da Rede de
Educação Ambiental Pardo, Jair
Putzke, também biólogo e professor da Unisc.

GRUPO percorreu as águas
verificando as condições da mata
ciliar e o retorno da biodiversidade
à área
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Esse papel de agente multiplicador das ações de defesa do
Pardinho já foi assumido por
muitos dos cerca de 20 integrantes desta edição da ecocanoagem.
O biólogo e professor da rede
privada de ensino de Santa Cruz
do Sul, Luciano Becker Pedroso,
também abraçou a causa. Segundo ele, a participação lhe rende
mais conhecimentos práticos

para levar aos alunos. O especialista em Educação Ambiental
comenta que é importante estar
capacitado para passar adiante
informações e uma ideia real do
impacto das ações do homem
sobre o ambiente.
A estudante do curso de Biologia da Unisc, Marina Frey, também acompanhou o trabalho. Ela
observa que iniciativas como essa

são muito válidas, pois além de
educar para a questão ambiental,
levam a comunidade a vivenciar
ações ecológicas. A ecocanoagem
destacou o Dia Mundial da Água,
transcorrido no dia 22, além de
marcar o início das atividades
da Rede de Educação Ambiental
este ano e ser um dos eventos
alusivos aos dez anos do Comitê
Pardo.

Farinha de Trigo
Orquidea 5kg

5,98

Paleta Suína
c/pele cong. kg

3,98

Biscoito
Rede Super 400g

1,49

MARINA acompanhou o trabalho

PEDROSO: conhecimentos práticos

Cepro Unisc oferece curso de Instrutor de Trânsito
O Centro de Educação Profissional (Cepro) da Universidade de
Santa Cruz do Sul está com inscrições abertas, até sexta-feira, para
o curso de Instrutor de Trânsito.
O objetivo é qualificar recursos
humanos para atuarem como
instrutores de centros de formação de condutores, com ênfase no
valor segurança. As aulas vão de
3 de abril a 27 de junho.
As inscrições podem ser feitas
na secretaria de pós-graduação e

extensão, na sala 110, bloco 1 da
Unisc. O valor do investimento
por aluno é de R$ 530,00 à vista
ou em três parcelas. A primeira,
de R$ 178,00, deve ser paga no ato
da inscrição, e as demais, de R$
176,00, no dia 10 dos meses subsequentes. Também está sendo
oferecido o curso de Atualização
de Instrutor de Trânsito (40 horas),
no valor de R$ 165,00 à vista.
Informações pelos telefones (51)
3717 7327 e 3717 7328.
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