No dia 05 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Considerando esta data e a
importância do tema, será realizada na segunda semana de junho a 1ª Semana Ambiental do Instituto
Federal Farroupilha - Câmpus Avançado Uruguaiana (IFFar-CAU). A organização é do Núcleo de Gestão
e Educação Ambiental (NUGEA) do Câmpus e tem como tema “Compartilhando experiências
socioambientais de Uruguaiana”. Trata-se de um evento de interesse técnico, social e científico que
busca aproximar a comunidade acadêmica do Câmpus Avançado Uruguaiana de pessoas e projetos do
município que atuam com o pilar social da temática ambiental. O evento será virtual e aberto para
comunidade acadêmica interna e externa.

Inscrições:
Não será necessária inscrição prévia. Uma lista de presença será assinada pelos participantes para
recebimento do certificado.

Programação:
07/06, segunda-feira, às 16h: Roda de conversa com o Núcleo de Gestão e Educação
Ambiental (NUGEA - IFFar Uruguaiana). Link: meet.google.com/veq-udia-duc

08/06, terça-feira, às 14h: Roda de Conversa com Maria Tugira (Aclan).
Link: meet.google.com/qna-enho-gzr

09/06, quarta-feira, 10h às 16h, Praça da Esplanada: Coleta de lixo eletrônico,
óleo de cozinha saturado, vidro e pneus inservíveis (Programação Junho Verde da Prefeitura Municipal)

11/06, sexta-feira, às 16h: Roda de conversa com Milene Milano (Projeto Uruguaiana Sem
Frestas). Link: meet.google.com/cxc-mfgo-xwt

12/06, sábado, das 09:30 às 12:30 e das 15:00 às 17:00: Coleta Solidária de
alimentos e agasalhos. Local: Loja Uruguayork R. 15 de Novembro, 2940 - sala 02, bairro São Miguel,
Uruguaiana.

Sobre a Coleta Solidária
No encerramento do evento, será realizada uma ação solidária de arrecadação de alimentos e
agasalhos no sábado, dia 12 de junho, na Loja Uruguayork. Também faremos arrecadação de valores
via PIX que serão revertidos em compra de alimentos. As doações de valores serão convertidas em
cestas de alimentos a serem comprados diretamente nos minimercados.

Como ajudar?
→ Doações em ponto de coleta de alimentos e agasalhos:
● 12/06, sábado, das 09:30 às 12:30 e das 15:00 às 17:00
● Loja Uruguayork: Rua 15 de Novembro, 2940 - sala 02 - São Miguel,
→ Transferência via PIX
● Chave Aleatória Pix: d925764a-ec97-4aff-97fc-138e59371350 (Descrição: Semana
Ambiental IFFar CAU)
● Pode ser qualquer valor. Sugere-se, a quem puder, o valor de R$30,00 para criar uma cesta
(arroz, feijão, óleo, massa).

Participe!

