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EA4 – PMVA – 2016: 

 

 Diretiva GA: 

o SEMANA DA ÁGUA: conscientização junto aos alunos da rede municipal de 

ensino por meio de trabalho nas salas de aula; visita dos alunos na Estação de 

Tratamento de Água junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Ibirarema (SAAEI); visita dos alunos à Nascente Modelo Barra Bonita, 

manancial de abastecimento público do município de Ibirarema; 

 

 Diretiva RS: 

o RECICLAGEM: entrega de panfletos nas faturas de água durante o exercício 

de 2016; limpeza de terrenos baldios e de residências para o combate à dengue;  

 

 Diretiva CS: 

o FEIRA DE LIVROS: realizada junto aos alunos da rede municipal de ensino 

em conjunto com o piquenique literário; 

o ENTREGA DE LIVROS DE SUSTENTABILIDADE: realizada pelo prefeito 

Thiago Briganó, na Câmara Municipal de Ibirarema, com a presença dos 

servidores municipais 

o PANFLETOS SOBRE CASA SUSTENTÁVEL: entregue nas faturas de água 

durante o exercício de 2016; 

o ECONOMIA DE RECURSOS NATURAIS: reutilização de raspas de asfalto 

da Rodovia Raposo Tavares na Vila Ribeirão Vermelho; campanha de doação 

de agasalho junto à população do município; 

o OPERAÇÃO ESTIAGEM: entrega de cartilhas de defesa civil junto aos alunos 

da rede municipal de ensino; 

 

 Diretiva AU:  

o FLORESTA URBANA: manutenção da arborização urbana por meio de podas; 

 

 Diretiva BIO: 

o PANFLETOS SOBRE O CADASTRO AMBIENTA RURAL (CAR): entrega 

de panfletos nas faturas de água durante o exercício de 2016; 
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 Diretiva QA: 

o MOBILIDADE URBANA: reutilização de raspas de asfalto na Vila Ribeirão 

Vermelho; construção de retorno junto à Av. Pref. Chiquito Antunes; 

pavimentação asfáltico e sinalização viária nos passeios públicos; 

o REDUÇÃO DOS GASES DE EFEITO ESTUFA: campanha Segunda Sem 

Carne na merenda escolar municipal; transporte gratuito de universitários junto 

aos estabelecimentos de ensino técnico e superior na região;  

 

 Diretiva EA: 

o CAPACITAÇÃO: treinamento ambiental de professores, servidores, alunos e 

projetos sociais desenvolvidos no município; educação intermunicipal com os 

municípios de Palmital, Campos Novos Paulista, Santa Cruz do Rio Pardo e 

Ocauçu realizada em Ibirarema; 
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Escola realiza 1º Piquenique Literário e a 1ª Feira do Livro – 23/06/2016 

No último domingo, a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Augusta 

Novaes Coronado”, realizou o 1º Piquenique Literário e a 1ª Feira do Livro. O objetivo foi 

reunir alunos, equipe escolar e familiares em momento de descontração em prol ao incentivo à 

leitura. 

O evento também contou com a encenação da história “A menina e o pássaro 

encantado” do autor Ruben Alves e representada pelos gestores da escola. Além da realização 

de peça teatral pelos alunos do 5º ano B da professora Silvia Helena Tozzi, que interpretaram 

personagens da literatura infanto-juvenil. 

Segundo a professora e coordenadora Miriam Generich, entre uma leitura e outra, as 

crianças e familiares realizaram piquenique na escola com pipoca, algodão doce, bolos e 

frutas, onde se prepararam para conhecer a próxima história. “Esse piquenique teve um sabor 

todo diferente por ser entre a magia dos livros e a leitura”, explicou. 
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Vila Ribeirão Vermelho e Vila Feliz recebem melhorias – 17/06/2016 

Nos últimos anos, a Vila Ribeirão Vermelho e a Vila Feliz vieram recebendo 

melhorias em infraestrutura e investimentos em lazer e entretenimento. Desde 2014, várias 

ações foram desenvolvidas graças aos investimentos oriundos de parcerias e convênios com a 

Prefeitura Municipal e o Governo Estadual. 

Em infraestrutura, uma das maiores conquistas dos moradores foi a conclusão de 

100% das ligações de água e esgoto em todas as residências e o asfalto das ruas laterais ao 

bairro, que também receberam sinalização com redutores de velocidades. Nesta semana, 

iniciou o empedramento de todas as suas ruas e vielas, eliminando o trânsito via ruas de terra 

e melhorando o acesso ao bairro. 

Com foco no lazer e no esporte, o Centro Comunitário, antiga Casa do Trabalhador, 

foi reformado e hoje abriga o projeto que realiza mensalmente o aniversário das crianças do 

bairro, realizado pelo Departamento de Assistência Social neste local. E ainda esse mês, será 

inaugurada a quadra poliesportiva “Paulo Sergio de Andrade”, que está sendo reformada e 

coberta. 
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Avenida Prefeito Chiquito Antunes terá novo retorno – 15/06/2016 

Até o final do mês de julho, a Avenida Prefeito Chiquito Antunes terá um novo 

retorno. Aproximadamente 540 metros após o início da avenida, próximo aos redutores de 

velocidade, será construído uma nova área para os carros retornarem em sentido contrário. 

Também estão inclusos nessa etapa a sinalização que vai garantir a segurança dos motoristas e 

pedestres que utilizam a pista de caminhada Oscar de Oliveira. 

A solução partiu de pedido realizado pela população. Em reunião, representantes dos 

moradores da região, o comerciante Vitor Almeida, representantes dos Departamentos de 

Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Ibirarema e o Prefeito Thiago Briganó 

decidiram realizar a obra que beneficiará os moradores dos bairros Parque Henrique Generich, 

Residencial Campo Verde e Parque dos Oitis, além do comercio local. 
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Campanha do agasalho 2016! – 14/06/2016 

Ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa. 
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Ruas recebem pavimentação – 03/05/2016 

O Departamento Municipal de Engenharia de Ibirarema, finalizou nesta última semana 

as obras de pavimentação asfáltica na Rua Sebastião de Oliveira e na Avenida Prefeito 

Chiquito Antunes. Na rua foram feitos 383,08m de pavimentação asfáltica, e na avenida 

2.152,04m. 

Segundo a engenheira Anna Carolina Ribeiro Consolim, as obras de asfalto na cidade 

estão sendo realizadas com verba de convênio com o Governo Estadual no valor total de 

1.200.000,00 reais, que foram destinados ao projeto que já asfaltou 23.808,41 m2 de ruas na 

cidade. 

Ela ainda informou que além da pavimentação, a Prefeitura também instalará as guias 

(sarjetas) de acordo com as necessidades de cada área. “Ainda serão feitos os serviços de 

guias, sarjetas e sinalização viária, que são a demarcação de pavimento, com tinta e placas de 

sinalização”, disse Anna Carolina. 

 

-
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Ibirarema realiza palestra contra consumo de drogas – 19/04/2016 

No mês de abril, em parceria com o Sindicato Rural de Ibirarema, a Prefeitura 

Municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), deram continuidade ao 

Programa de Prevenção ao Uso de Drogas pelos adolescentes. O projeto tem como objetivo a 

prevenção do consumo e vício em drogas ilícitas e lícitas. 

Através de palestras e atividades ministradas pela psicóloga Lucia Helena Varalta 

Smania e pelo policial militar orientador do Programa Educacional de Resistência 

às Drogas (PROERD) Fábio Ricardo Souza Pereira, os adolescentes foram orientados sobre 

os riscos do consumo de drogas, prejuízos para a saúde, além do desestruturamento familiar 

por ela causados. 

 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

SENAR inicia Programa de Olericultura Orgânica – 31/03/2016 

Em parceria com o Sindicato Rural de Ibirarema e o Centro de Educação Ambiental 

Municipal, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) iniciou no mês de março o 

Programa de Olericultura Orgânica, projeto que tem objetivo de conscientizar o produtor rural 

sobre a importância de preservar o meio ambiente e o uso correto do solo como fonte de 

produção de hortaliças. 

O Programa tem duração de oito meses, onde as aulas são realizadas no Viveiro de 

Mudas Sebastião Jorge, duas vezes por mês, com carga horária mensal de 16 horas. Os alunos 

aprenderão sobre preparo do solo, compostagem, produção de mudas, plantio, tratos culturais, 

manejo de pragas e doença, colheita, beneficiamento e custo de produção. 
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Escolas Municipais comemoram Dia da Água – 28/03/2016 

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no último dia 22 de março, 

diretores, coordenadores e professores da rede municipal de ensino preparam para os alunos 

um dia cheio de informações e aprendizado. O objetivo do trabalho foi conscientizar as 

crianças sobre a importância da água para seu futuro e também a preservação do meio 

ambiente, possibilitando o desenvolvimento das crianças em adultos conscientes. 

Através de aulas práticas, dinâmicas em grupo e atividades como filmes educativos, 

trabalhos com músicas, e pinturas, foi possível mostras às crianças as diferentes fases da agua 

(sólido, líquido e gasoso) e ainda a importância da preservação da água. 
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Professores recebem palestra no Dia Mundial da Água – 23/03/2016 

Na última segunda-feira, em comemoração ao Dia Mundial da Água, comemorado no 

dia 22 de março, os professores da rede municipal de ensino participaram de uma palestra 

com o tema Dia Mundial da Água, ministrada pelo educador ambiental Luís Fernando Chagas 

Batista que enfatizou a importância da água para a vida e a necessidade de sua economia. 

A ação aconteceu durante o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), 

reunião semanal onde professores, coordenadores e diretores discutem assuntos de cunho 

pedagógico e teve como objetivo atender o conteúdo programático do Calendário Ambiental 

Municipal, instituído pelo Código Municipal do Meio Ambiente. Além da palestra, houve 

visita no Viveiro de Mudas, onde foram apresentadas as políticas ambientais realizadas no 

local, como distribuição de mudas e coleta de resíduos no ecoponto municipal. 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

ATENÇÃO – 18/03/2016 

Está acontecendo em Ibirarema avaliação e levantamento dos criadouros do mosquito 

Aedes Aegypti. O Trabalho está sendo realizado pela equipe da Superintendência de Controle 

de Endemias (Sucen), órgão ligado à Secretaria Estadual da Saúde. 

Todos as pessoas vinculadas ao trabalho estão devidamente "uniformizadas" e com 

crachás de identificação com a marca Sucen. Além de estarem com veículos também 

identificados. 
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“Segunda Sem Carne” continua no Município – 16/03/2016 

Segunda-feira é sem carne! Esse é o projeto que oferece uma vez por semana 

alimentação livre de qualquer tipo de carne para todas a crianças da rede municipal de ensino. 

A proposta, que é uma parceria entre os departamentos do Meio Ambiente e de Educação, tem 

como principal objetivo a conscientização sobre os impactos para o meio ambiente e para a 

saúde causados pelo consumo excessivo da carne animal. 

O Projeto iniciou em 2012, incluindo nas merendas escolares, todas as segundas-

feiras, mais vegetais e outras fontes de proteína, como a soja. Todos os cardápios são 

desenvolvidos pela nutricionista Ana Paula Borguezan Granero, agregando mais benefícios 

nutricionais para as crianças. Segundo o Departamento de Educação, o Centro de 

Processamento de Alimentos (CPA) prepara diariamente cerca de 1400 refeições, sendo que 

no dia do programa são utilizados 50 quilos de arroz, 25 quilos de feijão e 60 kg de legumes 

diversos. 

Graciane Francisco Rosa Costa, aluna da Escola Municipal Professora Augusta Noves 

Coronado, aprova as refeições sem carne. Segundo ela, o projeto traz benefício para ela e para 

a natureza. “Se todos fizessem isso, pelo menos uma vez na semana, ia diminuir o consumo 

de carne e ajudaria na preservação dos animais, do meio ambiente e da saúde”, concluiu.  

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

Alunos da Rede Municipal recebem cartilha da Defesa Civil – 14/03/2016 

Na última sexta-feira, Departamento Municipal de Meio Ambiente em parceria com 

Defesa Civil e a Brigada de Incêndio Municipal, realizou a entrega de cartilhas e material 

didático de educação ambiental e de defesa civil para os alunos da Escola Municipal 

Professora Augusta Novaes Coronado. A cartilha faz parte da divulgação do curso Defesa 

Civil: uma aventura, organizado pela coordenadoria Estadual de Defesa Civil e que tem 

objetivo de capacitar os alunos do ensino municipal, abordando a história da Defesa Civil, sua 

estrutura, legislação correlata e ciclos de gestão. 

Os módulos do curso tratarão sobre temas como escorregamento, tempestades e raios, 

inundação, estiagem, acidentes domésticos, afogamento, abrigo e cidade resiliente (aquelas 

capazes de resistir e absorver as grandes tragédias ambientais. Após a conclusão dos módulos 

os alunos e professores participantes receberão certificados de conclusão do curso. 
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Meio Ambiente inicia podas de árvores – 14/03/2016 

O Departamento de Meio Ambiente iniciou na última semana um grande mutirão de 

poda de árvores no Parque dos Oitis. O objetivo da ação é manter as ruas limpas e seguras 

para o tráfego de pedestres e motoristas, melhorando a visibilidade nas ruas e deixando a 

região mais agradável. 

É importante salientar que quem achar necessário realizar a poda de árvores defronte a 

sua residência, deve procurar o Departamento de Meio Ambiente, pois este é o único órgão 

capacitado e autorizado a orientar, cortar raízes, remover, plantar ou podar árvores, 

diretamente ou por meio de autorizações. As árvores são patrimônios públicos e cortar, lesar, 

matar ou podar uma árvore é Crime ambiental, passível de multa em dinheiro. 
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PSFs realizam semana de conscientização na educação infantil – 03/03/2016 

No início de março, a equipe de enfermagem do Programa Saúde da Família (PSF) I e 

II iniciou trabalho, junto às escolas de ensino infantil, de conscientização contra a proliferação 

do mosquito transmissor da dengue. O objetivo é levar informações às crianças para que elas 

repassem aos pais, no dia a dia de cada um. 

Entre as atividades do projeto estão vídeos infantis educativos, confecções de 

materiais com mensagens contra a dengue, palestra com fantoches e também a visita lúdica do 

mascote do mosquito Aedes Aegypti, facilitando a compreensão da luta contra as larvas e sua 

proliferação. 

A ação desenvolvida pelos PSFs faz parte da Campanha “Ibirarema de portas aberta” 

que reúne diversas atividades contra os Aedes Aegypti, incluindo arrastão de limpeza que 

levou as equipes de limpeza da prefeitura às ruas com o foco na eliminação total dos 

criadouros do mosquito. 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

Escola Augusta inicia luta contra o mosquito Aedes Aegypti – 01/03/2016 

A Escola Municipal Professora Augusta Novaes Coronado começou na semana 

passada mobilização contra o mosquito Aedes Aegypti. A proposta da direção da escola é que 

além de trabalhar a prevenção da proliferação do mosquito em sala de aula, os alunos possam 

desenvolver ações contra as larvas do transmissor de doenças como dengue e o zica vírus. 

Nessa primeira semana os alunos realizaram diversas atividades, como por exemplo, 

confecção de cartazes didáticos sobre como combater o mosquito, assistir vídeo educativo 

sobre as doenças dengue, chikungunya e zika vírus, trabalhos com músicas que incentivam a 

mobilização e palestras com as enfermeiras e agentes comunitárias dos Programa Saúde da 

Família (PSF) I e II. 

A coordenadora pedagógica Miriam C. Generich ressaltou a importância do trabalho 

desenvolvido na escola com os alunos. ”O aluno tem que ser orientado para que ele seja um 

agente multiplicador na sua casa, no seu bairro e em toda comunidade onde ele está inserido. 

O que eles aprendem na escola, transmitem para toda a família e conhecidos”, disse a 

coordenadora. 
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Rede Municipal recebe peça teatral – 29/02/2016 

Os alunos da Escola Municipal Augusta Novaes Coronado, receberam hoje a peça 

“Por um futuro sustentável”, um espetáculo teatral apresentado pelo grupo Diverte Teatro 

Viajante, idealizado e realizado pela Ciência Divertida, empresa líder em atividades 

científicas interativas para crianças e adolescentes e faz parte do Circuito Cultural Duke 

Energy. 

O espetáculo mostra um cientista perdido no espaço que volta para o passado para 

prevenir a humanidade sobre os problemas que ele viu no futuro, para que eles mudem os 

hábitos de consumo da atualidade. O objetivo é destacar para as crianças a importância da 

preservação dos recursos naturais. 

“O teatro Por um Futuro Sustentável mostrou de maneira lúdica a importância da 

preservação dos recursos naturais e os cuidados que devemos ter com o meio ambiente”, 

explicou a coordenadora pedagógica da escola, que ainda explicou que os alunos interagiram 

com os atores durante a apresentação, facilitando o entendimento do tema e complementando 

os conteúdos que os professores trabalham em sala de aula sobre a importância da 

sustentabilidade. 
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Todos contra a dengue – 26/02/2016 

A partir da próxima segunda-feira, o Departamento de Saúde Municipal vai dar início 

à Campanha de Prevenção à Dengue, serão dias de luta contra o mosquito Aedes Aegypti, 

com o objetivo de destruir os criadouros do inseto para que ele não passe da fase de larva. 

A equipe de trabalho passará por todos os bairros da cidade, começando pelo Jardim 

Maria Martins Ziglio e Jardim Silvio Ziglio, visitando as residências, terrenos, comércio e 

órgãos públicos, procurando possíveis criadouros do mosquito. Lembrando que o mosquito 

Aedes Aegypti não transmite somente a dengue, mas também a Zica Vírus e a Chikungunya. 

Segundo Maria Ângela Franco, coordenadora de Vigilância Epidemiológica e 

Controle de Endemias Municipal, é muito importante que a população colabore com a 

limpeza de quintais e terrenos mas, também, abrindo as portas das casas para a equipe de 

limpeza. “Todos os munícipes precisam ter consciência da responsabilidade de colaborar 

nesse trabalho e abrir as portas para nos receber, pois a luta é de todos! O risco da doença é 

para todos” 
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Transporte gratuito para estudantes – 16/02/2016 

As aulas nas faculdades e escolas técnicas das cidades da região já começaram e os 

alunos de Ibirarema que estudam nas cidades de Assis, Palmital, Salto Grande, Ourinhos e 

Lupércio podem contar com o transporte gratuito. 

Além dos cursos superiores e técnicos, o transporte gratuito também acontece para os 

alunos da zona rural da cidade e que frequentam as escolas de educação infantil municipais e 

para estudantes da Associação de Pais e amigos Excepcionais (APAE), na cidade de Salto 

Grande. São mais de 500 estudantes transportados. 

Vale ressaltar que, além do investimento anual, os veículos são todos mantidos em 

estado de conservação para garantir conforto e segurança dos estudantes. E o veículo que leva 

alunos para a APAE é totalmente adaptado para portadores de necessidades especiais. 
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PANFLETOS ENCAMINHADOS 

NA FATURA MENSAL DE ÁGUA 
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HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL: 

Alvarás de construções civis e “habite-se” SOMENTE para residências que utilizarem 

tecnologias de reuso da água, captação da água da chuva, sistema alternativo de energia 

e ventilação, madeiras legalizadas, calçada ecológica, etc. 
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FOSSA SÉPTICA 

Os biodigestores são capazes de produzir adubo orgânico totalmente isento de 

microorganismos patogênicos para o homem como bactérias, vírus e ovos de vermes. 

O sistema possui ainda uma válvula de acesso, para que pelo menos uma vez por mês 

possa ser introduzido um balde (10 litros) da mistura água/esterco para realimentar o sistema, 

uma vez que o esterco bovino é o segredo para o sucesso da fermentação. 

Surgiu a ideia de montar um sistema de caixas biodigestoras para atuar no lugar do 

esgoto a céu aberto e das fossas negras, de uso comum no meio rural. O sistema é composto 

por duas caixas de amianto ou plástico de 1000 litros cada (5), facilmente encontradas no 

comércio, conectadas ao vaso sanitário, e uma terceira de 1000 litros (6), que serve para 

coleta do adubo orgânico, todas unidas por tubos e conexões de PVC de 4”, com curva de 90º 

longa (3) no interior das caixas e tê de inspeção (4) para desentupir, se necessário. Esse 

sistema ficará enterrado no solo para manter o isolamento térmico. Inicialmente as caixas 

serão carregadas com uma mistura de 50% de água e esterco bovino (fresco) e 

reabastecimento a cada 30 dias com 10 litros de mistura água/esterco bovino através da 

válvula de retenção (1) instalado no início do sistema. As tampas serão vedadas com borracha 

e duas válvulas de alívio (2), colocadas sobre cada caixa que servirão para a descarga do gás 

formado, evitando explosão. A coleta do efluente será feita através do registro de esfera de 60 

mm (7) instalado na caixa coletora (6). 
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LISTA DE MATERIAL PARA MONTAGEM DA FOSSA SÉPTICA 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

01 03 Pç Caixa cimento amianto de 1000 litros 

02 06 Mt Tubo PVC 100 mm para esgoto 

03 01 Pç Válvula de te retenção de PVC 100 mm 

04 02 Pç Curva 90º longa de PVC 100 mm 

05 03 Pç Luva de PVC 100 mm 

06 02 Pç Tê de inspeção de PVC 100 mm 

07 10 Pç O´ring 100 mm 

08 02 Mt Tubo de PVC soldável 25 mm 

09 02 Pç Cap de PVC soldável 25 mm 

10 02 Pç Flange de PVC  

11 01 Pç Flange de PVC soldável 50mm 

12 01 Mt Tubo de PVC soldável 50mm 

13 01 Pç Registro de esfera de PVC 50mm 

14 02 Tb Cola de silicone de 300g 

15 25 Mt Borracha de vedação 15x15mm 

16 01 Tb Pasta lubrificante para juntas elásticas em PVC rígido – 400g 

17 01 Tb Adesivo para PVC – 100g 

18 01 Lt Neutrol 

FERRAMENTAL 

01 01 Pç Serra copo 100mm 

02 01 Pç Serra copo 50mm 

03 01 Pç Serra copo 25mm 

04 01 Pç Aplicador de silicone 

05 01 Pç Arco de serra c/ lâmina de 24 dentes 

06 01 Pç Furadeira elétrica 

07 01 Pç Pincel de ¾’ 

08 01 Pç Pincel de 4” 

09 01 Pç Estilete ou faca 

10 02 Fl Lixa comum nº 100 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

Veja como é fácil participar da Coleta Seletiva: 

Você coloca todos os materiais recicláveis (lixo seco) em 

um saco ou caixa, separando do lixo orgânico e rejeitos. 

Alguns exemplos de materiais recicláveis para separação: 

 

 

PAPEL       VIDRO 

 

 

 

PLÁSTICO       METAL 

 

 

    LIXO COMUM (orgânico e rejeitos) 

    (às segundas, quartas e sextas-feiras) 

 

Outros resíduos: ECOPONTO IBIRAREMA / VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL 

 

LIXO ELETRÔNICO   ÓLEO DE COZINHA 

  Lâmpadas Fluorescentes 

 

Anote o dia da semana que é realizado a 
Coleta Seletiva em sua rua ou bairro: 

Toda QUINTA-FEIRA 
 
 

Para dúvidas, críticas ou sugestões: 

199 – Meio Ambiente / Ouvidoria
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O município de IBIRAREMA está auxiliando 

os proprietários rurais com imóveis de até 

80 hectares (04 módulos fiscais) a realizar, 

GRATUITAMENTE, o CADASTRO AMBIENTAL RURAL, 

instituído pelo Novo Código Florestal. 

(Lei Federal nº 12.651/2012) 

 

ESPAÇO AMBIENTAL SEBASTIÃO JORGE 

R. Ver. Agnello Jacinto de Moraes, 207 – Pq. Oitis 

de Segunda a Sexta, das 09 às 16h 

(14) 99761.3851 – ecoponto@ibirarema.sp.gov.br 
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08 de Dezembro  

DIA DE COMBATE ÀS SACOLAS PLÁSTICAS  

Lei Complementar Municipal nº 06/2009  

 

Em IBIRAREMA apenas SACOLAS RETORNÁVEIS ou 

ECOLÓGICAS (sacos, sacolas e caixas de papel, 

e sacolas de plástico biodegradável). 

 

Faça a sua parte! 

 

Sacolas Plásticas Comuns 

Multa de R$ 471,00 (2016) 

 

 

Para dúvidas, denúncias ou sugestões: 

199 – Meio Ambiente / Ouvidoria
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Disque Denúncia 

AMBIENTAL 
Quem liga para a natureza, denuncia! 

 
 

Desmatamento 
Queimada 
Despejo ilegal de lixo 
Tráfico de animais 
Emergências químicas 
Crimes contra a fauna e flora 
Poluição do ar 

 
 

 

199 | Defesa Civil / Ouvidoria 
meioambiente@ibirarema.sp.gov.br 
0800.11.3560 | CETESB | 24 horas 
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> MEIO AMBIENTE

Três cidades da região
foram incluídas no reveza-
mento da tocha olímpica,
com a participação de ex-
atletas, esportistas, perso-
nalidades, representantes
da comunidade e convida-
dos por patrocinadores e
pela organização dos Jogos
Olímpicos do Rio de Janei-
ro, que ocorrem entre 5 e 21
de agosto. A lanterna com
o fogo, que representa o
poder de superação do ser
humano, com base nas tra-
dições e histórias das divin-
dades greco-romanas, en-
trou no Estado de São Pau-
lo pela primeira vez na noi-
te de segunda-feira.

A comitiva do Comitê
Organizador Rio 2016 foi re-
cebida na ponte sobre o rio
Paraná e escoltada pela Po-
lícia Rodoviária até Presiden-
te Prudente, onde foi feito o
revezamento com 38 condu-
tores da tocha em percurso
de pouco mais de 8 quilôme-
tros pelas ruas da cidade.

Na manhã de terça-fei-
ra, aconteceu a passagem
da tocha por Paraguaçu
Paulista, em percurso de
três quilômetros pelas prin-
cipais ruas da cidade, com
15 participantes. Em segui-
da, o fogo olímpico foi le-
vado a Marília, onde foi
conduzido por 35 pessoas,
incluindo o ex-narrador

A Duke Energy, conces-
sionária que administra
oito hidrelétricas ao longo
do rio Paranapanema, in-
seriu recentemente 180 mil
peixes nos reservatórios
das usinas de Canoas II,
em Palmital, e Canoas I,
em Cândido Mota. A ação
faz parte do programa de
Manejo Pesqueiro desen-
volvido pela empresa, que
realizou na semana passa-
da a soltura de 140 mil ale-
vinos da espécie curimba-
tá em Cândido Mota. So-
madas às solturas feitas
em Taquaruçu e Rosana,
o programa de manejo
pesqueiro da companhia
totalizou 420 mil peixes
nos últimos quinze dias.

A soltura em Palmital foi
feita em trecho do Parana-
panema que recebe a água
do Cascalho, abaixo da usi-
na Canoas II, nas proximi-
dades do Clube Beira-Rio.
Foram soltos 40 mil peixes
jovens das espécies pacu,
lambari e curimbatá, que
são nativas da bacia do
Paranapanema. O trabalho
foi acompanhado pelo se-
cretário de Agricultura e
Meio Ambiente da Prefeitu-
ra, Sebastião Clodoaldo de
Souza, e por alunos da es-

O fundista palmitalense
Jairo Ortega foi um dos
destaques da Tem Run-
ning, corrida pedestre dis-
putada pelas ruas de Bau-
ru no final da tarde do úl-
timo sábado. O evento,
com largada e chegada no
Parque Vitória Régia, reu-
niu mais de 900 competi-
dores de diversas cidades
pelo percurso na Avenida
Nações Unidas. A disputa
foi promovida e teve co-
bertura de uma emissora
regional de televisão.

Jairo apresentou bom
desempenho na prova, com
percurso de dez quilôme-
tros, e foi o terceiro coloca-
do na classificação geral.
“Graças a Deus, fiz uma
ótima prova e, desde o iní-
cio, me mantive entre os

A Associação Palmita-
lense Protetora dos Ani-
mais São Francisco de As-
sis (Appasfa) realizou na
quarta-feira da semana
passada uma assembleia
para apresentação do ba-
lanço das atividades reali-
zadas nos últimos anos e
escolha da nova diretoria,
que agora é presidida pelo
empresário Luís Henrique
Brito e que tem mandato
até 2.020. A reunião, reali-
zada no salão de eventos
do Centro Cultural Antônio
Sylvio da Cunha Bueno, no
Jardim das Flores, registrou
a presença de grande nú-
mero de integrantes da en-
tidade e voluntários que
atuam na defesa de ani-
mais em Palmital.

O evento foi aberto com
as palavras de Patrícia Car-
doso, tesoureira na gestão
anterior, e que fez a apresen-
tação das contas e docu-
mentos com o balanço das
atividades da Appasfa nos
últimos anos. Em seguida,
houve a apresentação da
chapa única, aprovada por
unanimidade entre os pre-
sentes. Luís Henrique foi
empossado e substituiu a ex-
presidente Cristina Zundt.

Em discurso de posse, o
empresário pediu a união
dos membros para um tra-

Duke Energy solta 40 mil peixes na

área da usina Canoas II, em Palmital

> ESPORTE

Concessionária que mantém
hidrelétricas no rio Paranapanema
desenvolve programa de reposição

da fauna; ação foi acompanhada
por alunos da escola Elisabete

Soares Garcia

Revezamento da tocha

olímpica passa por Paraguaçu

Paulista, Marília e Assis

Apenas três cidades da região receberam a tocha olímpica

Tr a j e t o  i n c l u i u  a p e n a s  a s
t r ê s  c i d a d e s  d a  r e g i ã o  e
f o i  a c o m p a n h a d o  p o r  u m

g r a n d e  p ú b l i c o

esportivo Osmar Santos.
Em Assis, já no período da
tarde, o trajeto começou na
sede da Apae e seguiu pela
Avenida Rui Barbosa, até
a estação ferroviária, com
14 condutores em três qui-
lômetros de trajeto.

Os eventos realizados na
região foram acompanha-
dos por grande público, in-
cluindo alunos de escolas e
famílias que puderam con-
ferir de perto a grandiosida-
de da Rio 2016 e que pas-
saram a perceber a impor-
tância do evento. Na terça-
feira à noite, o fogo já esta-
va em Londrina, no Para-
ná, para abrir o itinerário
pelo Sul do País, devendo
retornar ao Estado de São
Paulo a partir de 16 de ju-
lho, entrando por Itararé, e
passar por outras 41 cida-
des paulistas, em direção
ao Rio de Janeiro.

A peregrinação come-
çou em 3 de maio, em Bra-
sília, com a chegada do
fogo que foi aceso durante
cerimônia na Grécia. A to-
cha passará por 329 cida-
des, em percurso de 28 mil
quilômetros percorridos em
todas as regiões do Brasil,
e deverá chegar ao Rio de
Janeiro em 4 de agosto
para o acendimento da
pira na abertura dos Jogos
Olímpicos do Rio 2016.
De acordo com o Comitê
Organizador Rio 2016, 12
mil pessoas devem par-
ticipar do revezamento
da tocha, em percursos
de cerca de 200 metros.

Jairo Ortega é terceiro colocado

em corrida pedestre de Bauru

primeiros colocados. Ao fi-
nal, fui o terceiro”, disse o
fundista, que recebeu um
troféu pelo resultado. Ele
também agradeceu o apoio
da Drogaria São Miguel, da
W Pontes Transportes, da
Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Palmital e do
Jornal da Comarca.

Jairo exibe troféu
conquistado em Bauru

Appasfa realiza assembleia

e elege nova diretoria

balho efetivo em defesa dos
animais em Palmital, com a
parceria da comunidade e
do Poder Público. O plano
de trabalho para a nova
gestão deve ser discutido
nas próximas reuniões da
diretoria. Na assembleia
também foi abordada a
questão do grande numero
de casos de cinomose veri-
ficado na cidade, e que ne-
cessita de uma ação dos
voluntários para fazer o en-
caminhamento ao serviço
veterinário dos animais de
rua afetados pela doença.

COMANDO –COMANDO –COMANDO –COMANDO –COMANDO – Além
do presidente Luís Henri-
que Brito, a diretoria da
Appasfa é composta pela
vice Jaqueline Cardoso de
Souza Pereira, pela tesou-
reira Ana Maria Correia e
pela secretária Ingrid Caro-
line Villalba Batista. O Con-
selho Deliberativo é com-
posto por Aparecida Pau-
lino, Cintia Aparecida Ma-
niezzi Hespanhol, Luzia
Guedes, Aline Carneiro
Riseto e Fernando Fonseca,
que tem como suplentes
Mauro José Nogueira, Alex

Ricardo Brito, Beatriz Sou-
za Silva, Nathalia Messias
Pereira e Mikaéle Cristina
Paulino Brito. O Conselho
Fiscal tem como integran-
tes titulares Ubiramara de
Fátima Senatore Ramos,
Frederico Jorge Abran-
ches Ramos, Sillas Kir-
new Stoco, Paula Olivei-
ra Santos e Julia Frand-
sen, além dos suplentes
Ana Paula Zacarelli Rai-
nho Silva, Susete Molero
Portilho, Graziele Regina
Fabrício, Matheus Tonello
Evaristo e Regina Zina.

À frente, Ingrid Batista, Ana Maria, Jaqueline Cardoso e Luís Henrique

Alunos da escola Elizabete acompanharam a soltura de alevinos no Paranapanema

Foram introduzidos 40 mil peixes de três espécies nativas

cola municipal Elisabete
Soares Garcia.

Durante a operação, o
biólogo Norberto Vianna,
que coordena o programa
da Duke Energy, falou aos
alunos sobre o trabalho de-
senvolvido pela concessio-
nária de geração de ener-
gia para a reprodução das
espécies nativas do Rio Pa-
ranapanema. O responsá-
vel pelo projeto, desenvolvi-
do na estação de aquicul-
tura de Salto Grande, tam-
bém enfatizou a importân-
cia da recuperação da fau-
na aquática com a inserção
de alevinos no rio, cujo ob-
jetivo é garantir a manuten-
ção dos estoques pesquei-
ros no Paranapanema.

“Os alunos são estimu-
lados a ajudar na preser-
vação do meio ambiente,

zelando pelos recursos na-
turais tão importantes para
a sociedade. Por isso, a
participação das escolas é
muito importante”, desta-
cou Viana. Desde que foi
iniciado, em 1999, o pro-

jeto introduz 1,5 milhão
de novos peixes a cada
ano na Bacia do Parana-
panema, contr ibuindo
para a reposição do esto-
que pesqueiro e manuten-
ção da biodiversidade.
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Em cerimônia realizada
na última segunda-feira, o
Departamento de Educa-
ção da Prefeitura de Ibira-
rema entregou uniformes
escolares para todos os alu-
nos da escola Augusta No-
vaes Coronado e fez o lan-
çamento de um novo pro-
jeto de incentivo à educa-
ção tecnológica: a Sala de
Informática Itinerante, que
irá proporcionar a moder-
nização pedagógica e inte-
ração do ensino com as
novas mídias. Durante o
evento, também foi feito o
anúncio por parte de repre-
sentantes da administração
municipal de melhoria na
unidade, como a nova pin-
tura interna e externa do
prédio, que passou por re-
formas no último ano.

Segundo a Prefeitura,
foram entregues 414 kits
de uniformes aos estudan-
tes do ensino fundamental.

Dois assaltantes arma-
dos e encapuzados ataca-
ram um posto de combus-
tíveis em Ibirarema, loca-
lizado às margens da ro-
dovia Raposo Tavares. O
crime ocorreu durante a
madrugada quinta-feira,
quando os criminosos che-
garam e renderam um fun-
cionário para subtrair di-
nheiro do caixa e cigarros.
A Polícia Militar foi acio-
nada, mas não localizou os
autores do roubo. O caso
também foi registrado na
Delegacia da Polícia Civil,
que deve apurar os fatos
para identificar a autoria.

Além de oferecer pleno
atendimento pedagógico e
estrutural para melhorar a
educação, a escola munici-
pal Augusta Novaes Coro-
nado também investe em
ações extracurriculares para
oferecer opções de lazer e
cultura às crianças. Com
apoio do Departamento de
Educação da Prefeitura de
Ibirarema, a unidade reali-
zou no último domingo o 1º
Piquenique Literário e a 1ª
Feira do Livro. Os eventos
tiveram como objetivo reu-
nir alunos, equipe escolar e
familiares em momento de
descontração em prol ao
incentivo à leitura.

A programação das ativi-
dades, desenvolvidas no pá-
tio da escola Augusta, con-
taram com a encenação da
história “A menina e o pás-

Após a inauguração do
Terminal Rodoviário Emílio
Pelissari, que passou a ser
utilizado na segunda-feira,
os ônibus da Auto Viação
Ourinhos Assis (Avoa) es-
tão fazendo itinerário dife-
rente para a entrada e saí-
da na cidade de Ibirarema.
Segundo a Prefeitura, os
veículos que chegam de
Ourinhos entram pelo trevo
secundário, nas proximida-
des da Coopermota, pas-
sando pelos residenciais
Henrique Generich e Oitis.
Após parar na rodoviária,
a saída é feita pelo acesso
principal da cidade, na Pra-
ça do Cristo Redentor.

De acordo com a admi-
nistração municipal, os ve-

> POLÍCIA> COMARCA

Prefeitura de Ibirarema

entrega uniformes e lança

projeto na escola Augusta

Cada conjunto é compos-
to por mochila, estojo,
squeeze para água, tênis,
jaqueta, calça, camiseta e
bermuda para os meninos
e short-saia para as meni-
nas. O benefício, segundo
a municipalidade, tam-
bém é extensivo a todas as
unidades da rede munici-
pal de ensino, totalizando
732 estudantes atendidos.

A Sala de informática
Itinerante, que faz parte do

projeto Aula Digital, con-
ta com um carrinho que
transporta 37 notebooks
com acesso à internet. Os
professores poderão agen-
dar o uso dos equipamen-
tos para deixar a aula
mais dinâmica e interati-
va. O objetivo é comple-
mentar o estudo como fer-
ramenta de auxílio, permi-
tindo aumentar e melhorar
a didática em sala de aula
com o conteúdo online.

Material de boa qualidade foi distribuído aos alunos

Assaltantes armados e

encapuzados atacam posto

de combustíveis em Ibirarema
Dupla agiu durante a madrugada

ao render funcionário do
estabelecimento e levar R$ 3,5

mil em dinheiro, além de cigarros

De acordo com registros
policiais, o crime ocorreu
por volta das 3h40 da últi-
ma quinta-feira, no quilô-
metro 406 da rodovia Ra-
poso Tavares, na entrada
principal de Ibirarema. Um
veículo Golf prata chegou
e parou ao lado da bomba
de álcool para abastecer.
Quando o funcionário, de
50 anos, iria fazer o aten-
dimento, foi rendido por
dois assaltantes que desce-
ram do veículo armados
com revólveres e encapu-
zados para anunciar o as-
salto. Depois de render o
trabalhador, os criminosos
foram até o caixa e subtra-
íram aproximadamente
R$ 3,5 mil em dinheiro e
outros R$ 1 mil em cigar-
ros de marcas diversas.
Ambos os ladrões usavam

roupas compridas e tou-
cas ninja, que impossibi-
litaram a identificação.

Os policiais que atende-
ram à ocorrência, com base
em informações passadas
pela vítima, apuraram que
o veículo usado no assalto
tinha placas de Assis, mas
que o funcionário do posto
não conseguiu memorizar
as letras e números da iden-
tificação. Os autores do cri-
me teriam fugido pela rodo-
via Raposo Tavares com
sentido a Palmital. Houve o
acionamento de outras uni-
dades da PM, mas os au-
tores do roubo não foram
localizados. O caso tam-
bém foi encaminhado para
registro na Delegacia da
Polícia Civil, que deverá
apurar os fatos para iden-
tificar a autoria do assalto.

Estudantes participam de

evento literário em Ibirarema

saro encantado”, do escritor
Ruben Alves, que foi repre-
sentada pelos gestores da es-
cola. Além da encenação de
peça teatral, alunos do 5º ano
B, orientados pela professo-
ra Silvia Helena Tozzi, inter-
pretaram personagens da
literatura infanto-juvenil.

Segundo a professora e
coordenadora Miriam Ge-
nerich, entre uma leitura e

outra as crianças e familia-
res participavam do pique-
nique na escola, com pipo-
ca, algodão doce, bolos e
frutas, preparando-se para
conhecer as próximas his-
tórias a serem apresenta-
das. “Este piquenique teve
um sabor todo diferente, por
ter sido realizado entre a
magia dos livros e a leitu-
ra”, explicou.

Com uso da rodoviária, ônibus da Avoa

têm novo itinerário em Ibirarema

ículos que partem de Assis
chegam pela entrada prin-
cipal e, após passar pelo
Terminal Rodoviário, to-
mam o acesso pela Aveni-
da Chiquito Antunes para
deixar a cidade. O trajeto
gerou insatisfação entre al-

guns moradores da cidade
e, por isso, a Prefeitura in-
formou que deve ser reunir
com representantes da em-
presa Avoa para rever a es-
tratégia no sentido de ofe-
recer melhor atendimento à
população.

Literatura e lanche ao ar livre para os alunos

Nova rodoviária de Ibirarema já está em funcionamento
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LEI Nº 1.987, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO 

DE ALIMENTOS ORGÂNICOS OU DE BASE 

AGROECOLÓGICA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

MUNICÍPIO DE IBIRAREMA”. 

 

O Prefeito do Município de Ibirarema, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

FAZ SABER que a Câmara do Município de Ibirarema aprovou e 

ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos 

ou de base agroecológica na alimentação escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de 

Ibirarema, estabelece critérios para esta inclusão e dá outras providências. 

Art. 2º  Fica instituída a obrigatoriedade de inclusão de alimentos 

orgânicos ou de base agroecológica prioritariamente da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural ou suas organizações, nos termos da Lei Federal nº 11.326/2006, na alimentação 

escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino. 

Art. 3º  Entende-se por alimento orgânico ou de base 

agroecológica aquele produzido nos termos da Lei Federal n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003, 

ou a norma que vier a substituí-la, devidamente certificado ou produzido por agricultores 

familiares, que façam parte de uma Organização de Controle Social (OCS), cadastrada no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e tenham sido inscritos no 

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos ou em outro que venha a ser instituído no âmbito 

federal. 

Parágrafo único.  A certificação orgânica deverá ser atestada por 

Organismo de Avaliação da Conformidade ou Organismo Participativo de Avaliação da 

Conformidade (OPAC) devidamente credenciado pelo MAPA, nos termos da legislação federal. 

Art. 4º  A aquisição de alimentos orgânicos ou de base 

agroecológica será realizada prioritariamente por meio de chamada pública de compra, em 

conformidade com a Lei Federal nº 11.947/2009 e as resoluções vigentes do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar (FNDE). 

Parágrafo único.  Em caso de não atendimento integral da 

demanda, o Departamento Municipal de Educação poderá realizar licitação pública para aquisição 
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de produtos orgânicos ou de base agroecológica de pequenos e médios produtores que possuam 

CNPJ de produtor rural ou nota fiscal de produtor rural. 

Art. 5º  Será priorizada a aquisição de alimentos orgânicos ou de 

base agroecológica diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações, conforme Lei Federal nº 11.326/2006. 

Parágrafo único.  Para fins de identificação e análise de 

propostas do agricultor familiar individual será exigida a Declaração de Aptidão ao PRONAF – 

DAP física ou, quando se tratar de propostas de empreendimentos familiares ou suas organizações 

será exigida a apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP jurídica, em 

consonância com a resolução vigente do FNDE que regulamenta a Lei Federal nº 11.947/2009. 

Art. 6º  Poderão ser adquiridos alimentos de agricultores 

familiares em processo de transição agroecológica, desde que situados no município de Ibirarema. 

§ 1º  O processo de transição agroecológica deverá ser 

comprovado mediante protocolo válido, atestado pelo Departamento Municipal de Agricultura e 

Abastecimento. 

§ 2º  Entende-se por transição agroecológica processo gradual de 

mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio de 

transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos naturais, que levem a 

sistemas de agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base agroecológica, conforme 

Decreto Federal n° 7.794/2012, que institui a Política Nacional de Produção Orgânica. 

§ 3º  Entende-se como produção de base ecológica aquela que não 

utiliza nem fertilizantes sintéticos de alta solubilidade, nem agrotóxicos de alta solubilidade, nem 

reguladores de crescimento e aditivos sintéticos na alimentação animal e nem organismos 

geneticamente modificados. 

Art. 7º  Os alimentos orgânicos ou de base agroecológica 

produzidos no município de Ibirarema, prioritariamente os oriundos da agricultura familiar, terão 

preferência sobre os produzidos em outras localidades. 

Art. 8º  O Centro de Processamento de Alimentos (CPA) do 

Departamento Municipal de Educação deverá adotar cardápios diferenciados, respeitando a 

sazonalidade da oferta de alimentos orgânicos ou de base agroecológica. 

Art. 9º  A implantação desta Lei será feita de forma gradativa, 

com estratégias e metas progressivas até que todas as unidades escolares da Rede Municipal de 

Ensino forneçam alimentos orgânicos ou de base agroecológica aos seus alunos, devendo 

observar: 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
Rua Alexandre Simões de Almeida, 367  |  19940-000  |  IBIRAREMA  |  SP 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  ibirarema@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1422 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

I – estratégias para adequar o sistema de compras da agricultura 

familiar; 

II – estratégias para estimular a produção de orgânicos ou de base 

agroecológica no município, inclusive assistência técnica e extensão rural; 

III – metas para a inclusão progressiva de alimentos orgânicos ou 

de base agroecológica na alimentação escolar; 

IV – arranjos locais para inclusão de agricultores familiares do 

município; 

V – proposta de capacitação da equipe do Departamento 

Municipal de Educação e de prestadores de serviços; 

VI – programas educativos de implantação de hortas escolares 

orgânicas e de base agroecológica, em consonância com a Política Municipal de Educação 

Ambiental; 

VII – relação de equipamentos necessários para as cozinhas 

escolares. 

Art. 10.  A presente Lei será regulamentada por Decreto 

Municipal, no que for necessário para sua efetiva aplicação. 

Art. 11.  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 12.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Ibirarema, em 12 de abril de 2016. 

 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

Prefeito Municipal 

 

Registrada nesta Secretaria Municipal na data supra, publicada e 

afixada na Portaria desta Prefeitura, em local visível e de costume, bem como publicada no Diário 

Oficial do Município de Ibirarema e disponibilizada no sítio www.ibirarema.sp.gov.br. 

 

DIRCEU ALVES DA SILVA 

Chefe de Gabinete 

http://www.ibirarema.sp.gov.br/
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IBIRAREMA integra o seleto grupo de 13 municípios que receberam a certificação 

em todas as edições do Programa “MUNICÍPIO VERDE AZUL” desde 2008, sendo 

reconhecida por sua gestão ambiental, pelo trabalho compartilhado com o Governo do 

Estado de São Paulo e pelo empenho no cumprimento das 10 diretivas ambientais que 

regem o Programa Estadual, garantindo a prioridade na liberação de recursos do Fundo 

Estadual de Controle da Poluição (FECOP) além, é claro, da melhoria da qualidade de vida 

da população ibiraremense.

Em 2013, o Município de Ibirarema manteve a certificação no Programa da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e também recebeu Prêmio “GOVERNADOR 

ANDRÉ FRANCO MONTORO” pelo melhor desempenho no Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH/MP), conquistando o sexto lugar no ranking 

ambiental paulista.

O objetivo deste material produzido pela Prefeitura de Ibirarema é informar aos 

munícipes o comprometimento da administração atual com o Meio Ambiente, 

mostrando ações que possam garantir melhores condições para as futuras gerações, bem 

como orientar a população sobre práticas ambientais ecologicamente corretas.

Boa leitura!

Amigo Leitor

Realização
THIAGO ANTÔNIO BRIGANÓ
Prefeito de Ibirarema

ROBERTO LEANDRO COMOTE
Diretor Municipal de Meio Ambiente

JUSSARA SAMPAIO DOMICIANO
Supervisora Municipal de Educação

ALLAN OLIVEIRA TÁCITO
Interlocutor de Programa Município Verde Azul

ANA ROSA CONTE DE OLIVEIRA
Diretora Municipal de Educação
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE – CONDEMA

 O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA é o órgão colegiado 
composto de pessoas de diversas áreas: Prefeitura, Câmara, SAAEI, Escolas, Entidades 
Religiosas, Setor Canavieiro e Sindicato Rural. Possui caráter deliberativo, recursal e de 
assessoramento superior da Prefeitura de Ibirarema, integrante da estrutura administrativa do 
Departamento do Meio Ambiente, com objetivo de fiscalizar ações que envolvam o meio 
ambiente e denunciar irregularidades.
 O CONDEMA se reúne mensalmente com reuniões públicas e uma das suas últimas 
deliberações foi declarar imunidade de corte duas árvores de espécies que estão adequadas 
aos critérios de relações históricas, sociais e afetivas da população ibiraremense (Resolução 
CONDEMA 05, de  07 ago de 2013):
I. JEQUITIBÁ ROSA (cariniana legalis kuntze), localizada na Escola Estadual “Francisco 
Duarte”, à Rua Samuel Klepach, 256; e
II. IPÊ ROXO (tabebuia heptaphylla), localizada na Escola Municipal “Profª Nilza Maria 
Marquezani Pelissare”, à Rua Ministro Salgado Filho, 355.

ESTRUTURA MUNICIPAL
 O Departamento de Meio Ambiente – DMA, órgão da Administração Pública 
Municipal Direta tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar 
as atividades que visem à conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração da 
qualidade do meio ambiente e das áreas verdes públicas localizadas no Município de 
Ibirarema.
 Atua como órgão local, responsável pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente e pode, ainda, delegar 
atribuição a qualquer outro órgão do Poder Executivo Municipal, sempre que for 
conveniente ao bom funcionamento da Política Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei 
Complementar Municipal nº 06/2009 que “INSTITUI O CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, 
CONTROLE, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Disque Denúncia AMBIENTAL
Quem liga para a natureza, Denuncia!

199 – Paço Municipal / Defesa Civil
meioambiente@ibirarema.sp.gov.br
0800.11.3560 – CETESB – 24 horas



Reaproveitando 

materiais 
       Em casa há muitos objetos que podem ser reutilizados. Faça um 
exercício, verifique tudo que ira jogar fora e veja a seguir o que você 
pode reaproveitar muita coisa. 

Pode ser Reciclado: 

*Garrafas 
*Potes de Conserva 
*Embalagens
*Frasco de 
remédios
*Copos
*Vidros quebrados

Não pode ser 
Reciclado:

*Portas de vidro
*Espelho
*Boxe temperados
*Louças
*Cerâmicas
*Óculos 
*Pirex
*Porcelanas 
*Vidros especiais
(tampa de forno 
microondas)
*Tubo de TV

Pode ser Reciclado:

*Jornais e revistas
*Lista telefônicas
*Folha de Caderno 
*Formulário 
*Papelão 
*Aparas de papel
*Envelopes
*Cartazes 

Não pode ser 
Reciclado:

*Etiquetas adesivas
*Papel carbono 
*Papel celofane
*Fita crepe
*Papel metálico 
*Papel de fax
*Papeis 
plastificados
*Guardanapos
*Bitucas de cigarro
*Fotografias

Pode ser Reciclado:

*Copos 
*Garrafas
*Sacos/sacolas
*Frascos de 
produtos
*Tampas 
* Potes
*Canos e tubos 
PVC
*Embalagens pet
*Acrílico

Não pode ser 
Reciclado:

*Tomadas
*Cabos de panela
*Adesivos
*Embalagens 
metalizados 
(biscoitos e 
salgadinhos) 

Pode ser Reciclado:

*Tampinhas de 
garrafas 
*Latas 
*Enlatados
*Panelas sem cabos
*Ferragem
*Arames 
*Chapas 
*Canos
*Pregos
*Cobre

Não pode ser 
Reciclado:

*Clips
*Esponja de aço
*Aerossois
*Latas de verniz 
solventes químicos 
inseticidas
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Nos últimos três séculos a humanidade passou por grandes mudanças:
∙ surgimento do processo de produção industrial que aumentou a utilização dos recursos 
naturais e a geração de resíduos;
∙ migração das pessoas do meio rural para as cidades;
∙ aumento da produção do conhecimento proporcionando rápido desenvolvimento das 
ciências e da tecnologia;
∙ mudanças nos valores e modos de vida da sociedade;
∙ acelerado crescimento populacional.
Essas mudanças tiveram consequências profundas para todo o planeta:
∙ CULTURA DE SEPARAÇÃO DO HOMEM E AMBIENTE: O homem não se enxerga  como 
parte do meio ambiente, não estabelece limites nem critérios apropriados para utilização dos 
recursos naturais;
∙ CRISE AMBIENTAL: surgimento de graves problemas ambientais devido ao aumento da 
utilização dos recursos naturais e da produção de resíduos.
 A preocupação com a CRISE AMBIENTAL fez com que surgisse a mobilização da 
sociedade, exigindo soluções e mudanças. Na década de 60, do Século XX, a partir dos movimentos 
contraculturais, surgiu o movimento ecológico que começou a elaborar a proposta da EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL como ferramenta de mudanças nas relações do homem com o ambiente.
 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) surge como resposta à preocupação da sociedade com o 
futuro da vida, cuja proposta principal é a de estimular o surgimento de uma cultura de ligação 
entre natureza e sociedade, através da formação de uma atitude ecológica nas pessoas. Um dos 
seus fundamentos é a visão socioambiental, que afirma que o meio ambiente é um espaço de 
relações, é um campo de interações culturais, sociais e naturais (a dimensão física e biológica dos 
processos vitais).
 O processo educativo proposto pela EA objetiva a formação de sujeitos capazes de 
compreender a sua realidade e agir nela de forma consciente. Sua meta é a formação de sujeitos 
ecológicos. A criança, desde cedo, deve aprender cuidar da natureza, no seio familiar e na escola é 
que se deve iniciar a conscientização do cuidado com o meio ambiente natural.

 Meio Ambiente não é apenas as paisagens naturais, mas um conjunto de vários 
elementos e recursos naturais, artificiais e culturais em constante interação, sobretudo 
oferecendo o desenvolvimento equilibrado para todas as formas de vida.
 A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do 
Planeta Terra. É manter a qualidade de vida e o meio ambiente em harmonia com as pessoas. 
É cuidar para não poluir a água, separar o lixo, evitar desastres ecológicos, como queimadas, 
desmatamentos. O próprio conceito de sustentabilidade é para longo prazo, o que significa 
cuidar de todo o sistema, para que as gerações futuras possam aproveitar.



 Não queime lixo, folhas, entulhos nas calçadas e 
quintais. Além de ser proibido, acarretando multas, vai 
fazer mal para saúde de seus filhos e a sua, trazendo 
problemas respiratórios entre outros.
 Outras opções para não poluir o ar e termos 
uma vida mais saudável são:

 Deixe o carro em casa mais vezes;
 Mantenha o motor de seu carro regulado;
 Faça caminhadas e ande de bicicleta;
 Decore sua casa com plantas;
 Plante e cuida de uma árvore.

 
Em caso de Incêndio:

Corpo de Bombeiros  de Ourinhos

(14) 3324.6122

Departamento Meio Ambiente / Defesa Civil

190Policia Militar
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 Criado em 2007 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA/SP) 
com objetivo de ganhar eficiência na gestão ambiental através da 
descentralização e valorização da base da sociedade, visa estimular e capacitar 
as prefeituras a implementarem e desenvolverem uma agenda ambiental 
estratégica.
 Ao final de cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos municípios na 
condução das ações propostas na Agenda. A partir dessa avaliação, são 
disponibilizados à SMA, ao Governo de Estado, às Prefeituras e à população o 
Indicador de Avaliação Ambiental (IAA).
 A participação do município no PMVA é pré-requisito para a liberação 
de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP), controlado 
pela SMA/SP.
 A adesão de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo ao 
Programa se deu a partir da assinatura de um Protocolo de Intenções onde 
estão propostas 10 Diretivas que abordam questões ambientais prioritárias a 
serem desenvolvidas.
 A Secretaria do Meio Ambiente, por sua vez, oferece capacitação 
técnica às equipes locais e lança anualmente o Ranking Ambiental dos 
municípios paulistas.

10 Diretivas Ambientais
1 - Esgoto Tratado
2 - Resíduos Sólidos
3 - Biodiversidade
4 - Arborização Urbana
5 - Educação Ambiental

6 - Cidade Sustentável
7 - Uso da Água
8 - Qualidade do Ar
9 - Estrutura Ambiental
10- Conselho Ambiental

BRIGADA MUNICIPAL ANTI FOGO

 As vezes alguns incêndios acontecem de forma acidental. Foi então criada a 
Brigada Municipal Anti-Fogo, que são pessoas treinadas pelo Corpo de Bombeiros 
para combater focos de incêndio que possam ocorrer em áreas rurais como pastos 
secos ou, até mesmo, pequenas propriedades.
 A brigada tem objetivo de dar o primeiro atendimento até que o Corpo de 
Bombeiros de Ourinhos chegue ao local, no entanto, a brigada tem conseguido 
extinguir incêndios com sucesso, sem a necessidade dos bombeiros.
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 As matas ciliares são formações florestais encontradas ao 
longo dos rios, córregos e riachos, compostas por espécies vegetais 
adaptadas à umidade e alagamentos temporários.
 O termo “Mata Ciliar” vem do fato de serem importantes 
para a proteção dos rios, assim com os cílios são importantes para a 
proteção dos olhos.
 As matas ciliares promovem a proteção física das margens 
dos rios, a reciclagem de nutrientes e a interação entre os 
ecossistemas terrestres e aquáticos (temperatura da água nos rios, 
alimentação da fauna aquática e terrestre), além de atuarem como 
corredores ecológicos para flora e fauna.
 A destruição das matas ciliares provoca erosões, causando a 
diminuição do volume de água nos r ios e córregos, o 
desaparecimento de nascentes e inúmeros outros impactos.

 A Prefeitura de Ibirarema, 
em parceria com a DUKE Energy 
International, estará realizando a 
Recuperação de Nascentes e 
Mata Ciliar, atendendo as normas 
do novo Código Florestal, com 
FORNECIMENTO GRATUITO de:

Engenheiro Agrônomo;

Medição da Área;

Projeto Técnico;

Mudas Nativas.

No banheiro:
 Tome banhos rápidos. A 

cada minuto no banho você 
gasta de 3 a 9 litros de 
água.

 Feche a torneira enquanto 
escovar os dentes ou fazer 
a barba. Uma torneira 
aberta pode consumir, por 
minuto até 2,4 litros.

 Não use o vaso 
sanitário como lixeira 
ou cinzeiro. 

 Regule as válvulas de 
descarga.

 O ac ionamento  da 
válvula de uma vaso 
s a n i t á r i o  p o r  6 
segundos gasta de 10 a 
14 litros de água 

Na cozinha:  Limpe bem os pratos e panelas 
e jogue os restos de comida no 
lixo.

 Deixe a louça na água para 
facilitar a lavagem.

 Feche a torneira enquanto 
ensaboa e volte a abri-la apenas 
para enxaguar. 

 Ligue a máquina de lavar louça 
apenas quando estiver completa.

 Utilize a lavadora de 
roupa só quando ela 
estiver cheia e ligue no 
máximo três vezes por 
semana.

 Reaproveite a água de 
chuva ou da máquina 
para lavar o chão da 
c o z i n h a ,  á r e a  d e 
serviço e quintal.

Na lavanderia:

Na áreas externas:

 Varra as calçadas para retirar o 
lixo e use balde em vez de 
mangueira

 Molhe as plantas com regador 
quando o sol estiver mais fraco

 Lave o carro utilizando o balde.

 Prefira jardins a áreas 
cimentadas, favorecendo a 
infiltração da água no solo.

Manutenção:

 Elimine vazamentos.

 Troque ou conserte torneiras pingando 

 Faça o teste do relógio de água, se os 
ponteiros continuarem rodando sem 
consumo é sinal de vazamento.



 Embora o termo lixo se aplique aos resíduos sólidos em geral, muito que se 
considera lixo pode ser reutilizado ou reciclado, desde que os materiais sejam 
adequadamente tratados. Além de gerar emprego e renda, a reciclagem proporciona uma 
redução da demanda de matérias-primas e energia, contribuindo também para o aumento 
da vida útil dos aterros sanitários.
 O lixo gerado em sua residência é coletado três vezes por semana: segundas, 
quartas e sextas-feiras. Para que seu lixo tenha um destino adequado às normas 
ambientais, seu custo é elevado, já que a Prefeitura mantém máquinas, equipamentos e 
uma equipe para esses resíduos sejam coletados e aterrados adequadamente no Aterro 
Sanitário em Valas que está localizado na Estrada Municipal Ibirarema x Palmital (IBM-
050).
 Quando falamos em lixo, lembramos apenas do lixo que produzimos em nossa 
casa. Mas em toda atividade humana há geração de inúmeros resíduos, que se classificam 
conforme o risco potencial à saúde pública e ambiental, podendo ser perigoso ou não, tais 
como:

Resíduos Sólidos

 Resíduos cemiteriais;
 Resíduos comerciais;
 Resíduos de atividades 

agrossilvopastoris;
 Resíduos de construção civil;
 Resíduos de limpeza pública;
 Resíduos de óleo comestível;
 Resíduos de poda e capina;
 Resíduos de serviços de 

saneamento;
 Resíduos de serviços de saúde;
 Resíduos de serviços de transporte;
 Resíduos domiciliares;
 Resíduos eletroeletrônicos;

 Resíduos especiais;
 Resíduos funerários;
 Resíduos industriais;
 Resíduos pneumáticos;
 Resíduos volumosos;
 Entre outros.

Cidade Sustentá el
 Ao construir sua casa sempre utilize materiais que não degradem o meio ambiente que vem a 
cada dia sendo mais utilizadas na construção civil. Hoje uma casa que utiliza a maioria desses recursos 
já pode ser considerada uma casa moderna e sustentável.

 Somente serão liberados ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO CIVIL e 
CARTAS DE HABITE-SE para construções civis que adotarem critérios de 
sustentabilidade como:
∙ obrigatoriedade de calçada ecológica;
∙ madeira legalizada ou de reflorestamento;
∙ captação e reuso de águas da chuva;
∙ ventilação cruzada e iluminação natural com uso de janelas largas 
transparentes;
∙ uso de descargas sanitárias com acionamento duplo;
∙ utilização de energia solar para aquecimento de água;
∙ uso de misturadores de ar acoplados em torneiras e duchas;
∙ utilização de tons claros em pinturas;
∙ utilização de vigas e estruturas feitas de madeira legalizada ou 
materiais reciclados como aço, plástico e alumínio;
∙ iluminação artificial com lâmpadas de led ou fluorescente;
∙ área permeável externa;

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO NAS RUAS DA CIDADE:

∙ Arrastar madeiras, ferragens ou qualquer outro material ao longo das vias públicas; 

∙ Conduzir veículos ou máquinas que, pelas suas características ou excesso de peso, 

possam danificar a pavimentação das vias públicas, bem como construções históricas; 
∙ Depositar materiais de qualquer natureza ou efetuar serviços que danifiquem a 
pavimentação das vias públicas.

 Na preparação de reboco ou argamassa na via pública por 
impossibilidade de fazê-lo no interior do terreno, só podem ser utilizados 
até 30% da via, mediante licença prévia, devendo-se, obrigatoriamente, 
usar caixa estanque (masseira) pré-moldada que, ao final do dia será 
recolhida, deixando-se o espaço livre de detritos.
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O QUE VAI

AGORA DEVE VOLTAR

O QUE VAI

AGORA DEVE VOLTAR

O QUE VAI

AGORA DEVE VOLTAR
 Em 2010, a Politica de Resíduos Sólidos foi 
finalmente aprovada para enfrentar os dois maiores 
dilemas do lixo: como diminuir sua quantidade e o que 
fazer com ele. Agora, a responsabilidade com o destino 
final dos resíduos sólidos - embalagens, peças, produtos 
e outros materiais que poderiam retornar ao ciclo 
produtivo - é compartilhada com quem produz, quem 
vende e quem consome, ou seja todos nós. Você  sabe 
fazer sua parte?

 Equipamentos velhos e sem uso - com os eletrônicos 
e eletrodomésticos devem ser entregue nas lojas ou pontos 
de coleta determinados. Eles serão recolhidos pelo fabricante 
para  que  seus  mater ia i s  e  componentes  se jam 
reaproveitados. Na Europa e nos Estados Unidos, por 
exemplo 95% dos veículos que saem de circulação são 
reciclados. No Brasil, apenas 15%.

 E q u i p a m e n t o s 
eletroeletrônicos, como celulares e 
computadores, por exemplo, são 
descartados diariamente. Esses 
produtos contem elementos tóxicos 
que podem causar danos ao meio 
ambiente.
 Para incentivar o descarte 
correto desses materiais, a Prefeitura 
disponibilizou um Ponto de Coleta no 
PAÇO MUNICIPAL para coleta e 
reciclagem de lixo eletrônico tais 
como: pilhas, baterias, computadores, 
c a b o s ,  l â m p a d a s ,  c e l u l a r e s , 
eletroeletrônicos, entre outros.
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08 DIA DE COMBATE ÁS SACOLAS PLÁSTICAS

28 DIA DO MUTIRÃO DO LIXO ELETRÔNICO

AMBIENTAL
OutubroOutubroOutubro

DezembroDezembroDezembro

 A árvore símbolo do Município de Ibirarema é o PAU D´ALHO (Gallesia 
Integrifólia), em homenagem ao nome dado ao município quando elevado à 
condição de distrito, conforme Lei Estadual nº 1.889, de 11 de dezembro de 1922, 
cuja data de comemoração coincidirá com o Dia da Árvore, 21 de setembro. 

Descubra qual é o caminho correto parra ajudar 
as crianças a plantar suas mudas na floresta

Vamos Pintar, Boa Diversão
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Campanha de Arrecadação de Saquinho de Leite vazio 

 Os saquinhos de leite do Programa VIVA LEITE deverão ser entregues vazios e 
lavados ao ponto de distribuição no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 
para transformarmos em balainho para mudas no Viveiro Municipal.

Estes serão usados para produzir
mudas de árvores 

Colabore com o Meio Ambiente e com 
o Viveiro Municipal, devolva os 

saquinhos de leite vazios e lavados

Elas serão plantadas 
no município de Ibirarema 

Leve no PROJETO CONGELADOS 
E CIA, duas garrafas PET de dois 
litros e receba uma lata de óleo 
nova GRATUITAMENTE

 Se você jogar o óleo pelo ralo ele pode voltar para você. Não jogue o óleo usado 
de frituras na pia ou no ralo. Um litro destes resíduos, que vai parar nos rios, contamina 
cerca de 1 milhão de litros de água, equivalente ao consumo de uma pessoa em 14 
anos. Alem de provocar o entupimento dos canos.

Ultima semana do mês de Junho: SEMANA DO 
MEIO AMBIENTE
1 - Segunda-feira: DIA DA ÁGUA
2 - Terça-feira: DIA DA PRESERVAÇÃO ÁS 
FLORESTAS
3 - Quarta-feira: DIA DA ARVORE
4 - Quinta-feira: DIA DE PROTEÇÃO AS FLORESTAS
5 - Sexta-feira: Dia DA ECOLOGIA

22 DIA DA ÁGUA

22 DIA DO PLANE TERRA

14 DIA DE COMBATE Á POLUIÇÃO

21 DIA DA ÁRVORE

CALENDÁRIO 

MarçoMarçoMarço

AbrilAbrilAbril

JunhoJunhoJunho

AgostoAgostoAgosto

SetembroSetembroSetembro

 Campanha  na merenda escolar municipal SEGUNDA SEM CARNE
ficando proibido o fornecimento de carnes às segundas-feiras a fim de promover a 
reflexão crítica junto aos estudantes acerca das consequências da alimentação 
centrada na carne sobre as pessoas, os animais e o planeta.



 As árvores desempenham papel essencial na manutenção da vida no planeta. São as 
maiores entre todas as plantas e as que têm vida mais longa contribuindo para a manutenção 
do clima, suas copas diminuem a velocidade dos ventos, as raízes retém o solo impedindo a 
erosão e ainda auxiliam na captação de águas pelos lençóis subterrâneos, diminuem ruídos, 
produzem sombras, alimentos, dão abrigos aos animais, entre muitas outras utilidades.
 Diante disso, IBIRAREMA criou o Plano Municipal de Arborização Urbana que visa 
proteger e ampliar a quantidade de árvores na cidade melhorando a qualidade de vida e sua 
sensação térmica. 
 Todo plantio, poda e supressão da arborização urbana só podem ser realizados pela 
Equipe de Arborização da Prefeitura sendo necessária a AUTORIZAÇÃO do Departamento de 
Meio Ambiente que, após vistoria do Engenheiro Agrônomo, autorizará ou não a execução do 
pedido.
 Há vários critérios para se cortar uma árvore:
∙ A árvore deve estar com problemas fitossanitários (doente); ou
∙ Apresentar risco de queda; ou
∙ Causando problemas em encanamentos; ou 
∙ Em local construção de garagem.
 O não cumprimento, ficará o infrator sujeito a multas que variam de R$ 100 a R$ 
1.000,00 por árvore danificada, erradicada ou plantada em desconformidade.
 Em novos loteamentos é obrigatória a calçada ecológica, além do plantio de, no 
mínimo, uma árvore por terreno ou residência da cidade.

∙ Não cimente o colo da árvore. Isso prejudica a saúde do tronco e das raízes;
∙ Não pregue placas e nem pinte o tronco das árvores. Isso danifica seu tronco, 
prejudica a respiração e possibilita o desenvolvimento de doenças;
∙ Não fixe luzes de natal com pregos aos troncos e galhos das árvores. Isso prejudica 
seu desenvolvimento e pode causar doenças, ocasionando até mesmo a queda;

Dicas Úteis
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Você sabe o que são os ?
Vamos conhecer algumas atitudes que devemos tomar para ajudar o planeta?

 É tão importante preservar a natureza, que foram estabelecidas 5 atitudes que 
devemos tomar para ajudar na conservação do planeta e, assim, melhorar nossa qualidade 
de vida. Essas atitudes estão resumidas em 5 palavras que começam com a letra ‘’R’’, por isso 

 Repensar - Antes de comprar qualquer produto você deve se 
perguntar se realmente existe a necessidade de comprar, pois 
quanto mais compramos mais lixo produzimos. Havendo realmente 
a necessidade desse produto, pense o quanto ele pode agredir o 
meio ambiente, vendo se ele é feito de uma material que pode ser 
reciclado ou reutilizado.

 Recusar - Nem sempre os produtos que vamos comprar são 
bons para o meio ambiente e para a nossa saúde, por isso recuse 
aqueles que podem prejudicar a natureza de alguma forma, desde a 
fabricação até o momento em que fazemos o descarte no lixo. por 
exemplo: recuse os produtos que utilizem mais de uma embalagem; 
se o produto derivado de madeira, como papel, lápis, escolha aquele 
em que o fabricante faça reflorestamento para não acabar com as 
nossas florestas.

 Reduzir - Essa atitude também é bastante importante. O 
tempo todo estamos realizando o consumo, seja se alimentando, 
tomando água ou utilizando a energia elétrica para ligar algum 
aparelho. Também realizamos consumo desnecessário quando 
compramos algum produto que não sabemos se realmente vamos 
utilizar.
 Por isso devemos reduzir a compra não só de produtos de 
pouca importância, Mas como todos os outros produtos, assim 



 Reutilizar - Para que possamos reduzir o consumo, uma das 
principais formas é reutilizar produtos e embalagens que já foram 
comprados. Essa reutilização pode ser através de criação de 
artesanato com materiais que seriam descartados, como garrafas PET 
e latinhas de alumínio. Reutilizando mais as pessoas vão comprar 
menos, fazendo com que menos produtos sejam fabricados e, assim 
menos lixo irá parar na natureza.

 Reciclar - O processo de reciclagem ajuda não só na redução 
da retirada da matéria prima da natureza, como ajuda, também com a 
geração de empregos na usinas de reciclagens. Após você utilizar os 
4Rs acima (repensar, recusar, reduzir e reutilizar), alguns materiais 
que sobraram do seu consumo e viraram lixo devem ser reciclados, 
papéis, metais, vidros, pilhas, e produtos eletrônicos da matéria 
orgânica (resto de alimentos e madeira).

COLETA SELETIVA EM IBIRAREMA: 

Toda QUINTA-FEIRA,
Ajude o Catador de Materiais Recicláveis!

EsGOtO trAtADO
 Você sabia que, em virtude das 

diversas utilização da água, 80% resultam em 

esgoto, seja ele de origem doméstica, 

hospitalar ou industrial. Só para se ter uma 

ideia, o esgoto doméstico contém cerca de 

99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos. 

Sendo assim, o esgoto precisa ser coletado, 

t ratado e  ter  um dest ino adequado, 

geralmente nas lagoas de tratamento.

 Propriedades rurais devem adotar o sistema de fossa 
séptica biodigestora, aprovado pela EMBRAPA, cujo projeto 
encontra-se disponível gratuitamente no Departamento de 
Meio Ambiente.
 Ibirarema obteve a nota 9,76 de ICTEM (Índice de Coleta 
e Tratabilidade de Esgotos do Município), avaliação realizada 
anualmente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
–CETESB. 
 Nosso objetivo é manter a qualidade do saneamento 
básico ambiental municipal e finalizar o grave problema da coleta 
do esgoto da Vila Ribeirão Vermelho, em parceria com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Ibirarema – SAAEI.

IQTEM

NOTA

9,76

Ibirarema
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