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LANÇAMENTO DO "ENCONTROS E CAMINHOS"

O município de Vera Cruz do Oeste participou do evento de lançamento do "Encontros e
Caminhos", um importante projeto da Itaipu Binacional, através do Programa Cultivando Água
Boa em parceria com o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e os 29
municípios da Bacia do Paraná III - BP3.

Entre setembro e novembro serão desenvolvidas diversas atividades visando a
sustentabilidade e a integração regional, dentre elas estão programadas ações de recuperação
de nascentes, plantio de espécies nativas, coleta de material de difícil descarte
(eletroeletrônicos, pilhas e baterias, óleo de cozinha usado, entre outros), plantio de orquídeas,
expedições para conhecer belezas naturais e culturais do município, oficinas de grafite, dança
e exposição do carro elétrico da Itaipu.

No evento de lançamento foram realizadas solturas de balões biodegradáveis com sementes
de árvores nativas nas divisas com os municípios vizinhos, celebrando a natureza, a parceria e
a integração entre os municípios, esta ação ocorreu de forma simultâneas em todos os
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municípios da BP3.

Em parceria com Diamante do Oeste, as ações foram realizadas no Assentamento Ander
Rodolfo, com Céu Azul, no bosque da Comunidade Jacutinga e com Ramilândia e Matelândia
na Cachoeira do Tio João.

Segundo a Vice Prefeita e Secretária de Assistência Social, Maria de Fátima Fialho, pudemos
verificar com grata satisfação, um índice bastante elevado de participação da comunidade,
alunos das escolas municipais e estaduais, gestores de educação ambiental e autoridades das
administrações municipais.

Salienta-se o apoio e colaboração nas ações da administração municipal através da vice
prefeita, Maria de Fátima Fialho e dos Secretários Mike Emiliano Santos, Ivete Gonzatto
Tomasin, Rodrigo Olivier Silva Costa e Elenice Tomasin Aoki.

Clique aqui para ver mais fotos
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