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O Dia Mundial da Água foi co-
memorado com um abraço sim-
bólico em torno do chafariz da 
Praça Getúlio Vargas, em Santa 
Cruz do Sul, nessa sexta-feira. 
Cerca de 450 estudantes de nove 
escolas participaram da ativida-
de que teve ainda a exposição de 
trabalhos relacionados à data ce-
lebrada neste sábado.

Organizada pelo Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Pardo (Comitê 
Pardo), a ação teve como obje-
tivo transmitir a mensagem de 
preservação. Nos trabalhos fi-
xados ao redor do lago na praça, 
os estudantes mostraram que es-
tão atentos a este aspecto e pro-
curam fazer sua parte.

A promoção foi baseada no 
tema definido 
pela ONU para 
a data neste ano: 
Água e Energia. 
Porém, ao in-
vés de abordar 
as hidrelétricas, 
o Comitê Par-
do resolveu fo-
car na energia de cada um. As-
sim, durante o abraço ao chafa-
riz – que foi usado para simbo-
lizar todas as águas –, dois reli-
giosos abençoaram os presentes 

e a água em si. “Não pensamos 
no lado religioso, mas sim no en-
volvimento de todos por um bem 
comum, que é a água”, explicou 
a secretária executiva do Comi-
tê Pardo, Verushka Goldschmidt 

Xavier.
Anunciado 

um dia antes, o 
novo secretário 
do Meio Am-
biente de San-
ta Cruz, João 
Miguel Wen-
zel, participou 

de seu primeiro ato desde que 
assumiu a vaga, antes ocupada 
por Raul Fritsch. “Estou feliz 
pela coincidência de ter começa-
do minha história nessa secreta-

ria justo neste evento que abor-
da a importância da água e a edu-
cação ambiental”, afirmou. Wen-
zel afirmou que pretende tornar 
Santa Cruz uma referência neste 
sentido, ensinando para as crian-
ças e jovens como fazer melhor 
do que as gerações passadas para 
preservar os recursos naturais. 
“O que fazemos hoje tem refle-
xo no futuro. As gerações passa-
das erraram e não podemos dei-
xar que esses estudantes errem 
também. Por isso, com educa-
ção ambiental, podemos fazer a 
diferença.”

João Miguel também falou da 
importância do desenvolvimen-
to tecnológico em relação aos 
cuidados com a água e a quali-

■ ■ Abraço de estudantes ao chafariz da Praça Getúlio Vargas simbolizou a energia para todas as águas

O Comitê Pardo celebra nes-
te domingo 15 anos de atuação 
no Vale do Rio Pardo. Segundo 
o presidente Julio Cesar Sale-
cker, este é um marco em torno 
das águas. “Fazemos um trabalho 
muito importante, pensando no 
futuro. A água é o sangue da ter-
ra e não existe a possibilidade de 
ela não ser necessária para nossa 
vida”, disse. Ele destacou que o 

Comitê tem metas e segue traba-
lhando para melhorar a qualidade 
de tratamento, distribuição e con-
sumo no município. “Não pode-
mos deixar faltar água. Seja hoje 
ou nos próximos anos.”

Para Salecker, o tratamento 
da água em Santa Cruz do Sul, 
que foi abordado em uma repor-
tagem especial na Gazeta do Sul 
do dia 15 de março, preocupa, já 

que apenas 11% do esgoto é tra-
tado. “O cenário não é bom, mas 
também não é privilégio de Santa 
Cruz. O Brasil inteiro peca nes-
te sentido. Estamos muito atra-
sados”, salienta. Segundo ele, o 
Comitê Pardo já tratou este caso 
como um sério problema em 
2006, quando foi elaborado o 
Plano de Bacia. “Toda a região 
passa por essa dificuldade e a me-

lhoria na água passa diretamente 
pelo tratamento do esgoto.”

O presidente, porém, se mos-
tra esperançoso com o novo con-
trato previsto pela Prefeitura 
junto à Corsan. “Neste contra-
to é passada a responsabilidade 
de aumentar a área de tratamen-
to de esgoto para a Corsan e, as-
sim, poderemos ter uma real me-
lhora”, acredita Salecker. ■

DIA DA ÁGUA ■ ■ Ação do Comitê Pardo para conscientização reuniu 450 alunos de nove escolas de Santa Cruz

Um abraço em nome da preservação
Rodrigo Kämpf

 rodrigokampf@gazetadosul.com.br

Atividade teve discurso de 

autoridades, com destaque 

para o novo secretário 

de Meio Ambiente, João 

Miguel Wenzel

Comitê Pardo celebra seus 15 anos de atividades na região

■ ■ Wenzel: reflexo no futuro
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dade ambiental. Após o evento 
trabalhos expostos na praça fo-
ram recolhidos para não poluir 
o ambiente.

Saiba mais na versão digital da

RODEIO CRIOULO ■ ■ O CTG Senti-
nela dos Pampas, de Candelária, re-
aliza o 33º Rodeio Crioulo Estadual  
entre os dias 11 e 13 de abril, no 
Parque de Eventos Itamar Vezenti-
ni. A patronagem esteve quarta-fei-
ra no gabinete do deputado Adol-
fo Brito (PP) para convidar o parla-
mentar a prestigiar as atividades. 
A patroa do CTG, Alexandra Ribei-
ro Bini, explica que a expectativa é 
que em torno de 80 equipes par-
ticipem do evento. Durante a visi-
ta, ela esteve acompanhada do ca-
pataz Abelardo Carvalho, do vere-
ador Gilvan Moura, e de seu asses-
sor Carlos André Montiel. ■

SEBRAE ■ ■ A Unidade Móvel do 
Sebrae/RS vai estar no município 
de Sinimbu no dia 31 de março. 
O atendimento para as empresas 
ocorre das 9 às 17 horas, defron-
te da Praça do Imigrante. As pes-
soas poderão ter esclarecimentos 
sobre abertura de empresas, asses-
soria em gestão empresarial, infor-
mações sobre cursos e consultórios, 
orientações de acesso ao crédito e 
apoio à atividade do microempre-
endedor individual. ■

FOTOGRAFIA DIGITAL ■ ■ A Univa-
tes, de Lajeado, realiza a quarta edi-
ção do curso de extensão em Foto-
grafi a Digital, que recebe inscrições 
até o próximo dia 29. Com aulas nas 
sextas-feiras à noite e aos sábados 
pela manhã, a atividade é destinada 
a pessoas com interesse em apren-
der ou melhorar a utilização de equi-
pamentos fotográfi cos por meio da 
abordagem de conteúdos como len-
tes e acessórios, enquadramentos e 
atividades práticas. Serão aborda-
das ainda regulagens manuais do 
obturador, diafragma e sensibili-
dade ISO. As aulas serão ministra-
das pelo fotógrafo Cláudio Zagonel 
Neto, de 4 de abril a 10 de maio, e 
incluem uma saída fotográfi ca. Pa-
ra frequentar o curso, o aluno deve-
rá ter câmera fotográfi ca digital. In-
teressados podem se inscrever pe-
lo site www.univates.br/cursosdeex-
tensao ou na secretaria de extensão, 
sala 110 do prédio 1. O investimen-
to é de três parcelas de R$ 131,67. 
Mais informações pelos telefones 
(51) 3714 7011 ou e-mail exten-
sao@univates.br. ■


