Trabalho teve como meta a conscientização sobre cuidados com o ecossistema
Denit

Na sexta-feira, (5), o Dnit,
por meio da Empresa de Supervisão
e
Gerenciamento
Ambiental (ESGA), promoveu o
“Dia do Meio Ambiente”. O evento aconteceu simultaneamente
nos Postos da Polícia Rodoviária
Federal nas cidades de Osório/RS
e Tubarão/SC, às margens da BR
101 Sul.
Na ocasião foram distribuídos materiais informativos e
educativos aos usuários da rodovia. São 348 quilômetros em
pleno processo de duplicação.
Cada veículo que passou pelos
postos da PRF recebeu uma
sacolinha de lixo para carro, um
adesivo, um folder dos 23 programas ambientais da ESGA e
uma camiseta que estampa uma
Figueira, árvore nativa da região
sul.
A importância do trabalho
foi ressaltada pela grande maioria
dos
motoristas
que
participaram da ação. Uma moradora de Tramandaí, no litoral
gaúcho, que passava pelo local fez
questão de descer do carro para
tirar fotos com a equipe da ESGA.
“Quero mostrar essa foto e o material para meus netos, eles serão
muito importantes nesse processo de preservação do meio
ambiente” comentou a senhora.
Outro que ficou encantado
com a blitz foi o motorista de um
ônibus da Unisul, ele se divertiu
com o boneco do Quati, a mascote da BR-101 Sul. “Faz 15 anos que
trabalho nesta linha e jamais havia visto um trabalho de
conscientização como este por
aqui”, disse o motorista.
Essa foi uma ação que teve o
objetivo de sensibilizar os usuários para a conservação do
ambiente. As obras de duplicação da BR 101 Sul possuem uma
série de Programas Ambientais,
que justamente se preocupam
com a preservação e a gestão
ambiental.
O prefeito da cidade de
Maquiné também passou pelo local e saudou a equipe, lembrando
que sua cidade encontrava-se em
meio à Mata Atlântica.
Outro fato que chamou a
atenção foi um Fiat Uno que já
havia participado da blitz do dia
do motorista. O dono do veículo
fez questão de descer do carro e
colar o novo adesivo ao lado do
que foi distribuído naquela ocasião.
Preserve o meio ambiente!
Ajude na construção de um mundo melhor e mais limpo!
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Festival em Brasília

Duas músicas de compositores do Litoral Norte
estão classificadas para o 1º Festival Pampa e
Cerrado que acontecerá em Brasília/DF neste final de
semana, dias 11, 12 e 13 de junho: Quem Somos Nós de
Carlos Catuípe, interpretada por ele e pelo Grupo Chão
de Areia e Sovéu Curto de Heleno Cardeal e Pedro
Guerra.
DIVULGAÇÃO

Pessoas que trafegavam pela rodovia participaram

Slogam destaca a valorização da educação no trânsito

Grupo Chão de Areia

Julian e Juliano alargando fronteiras

De quarta a domingo a banda Julian e Juliano e Só
Vanerão formada por Cássio Ricardo na guitarra,
DaCostta na bateria, Diego Pessoa no contrabaixo,
Juninho(Julian) no violão e voz e Juliano Gonçalves no
acordeão e voz, cumprem um intenso roteiro de shows e
bailes em Montenegro, Novo Hamburgo, Uruguaina,
Quarai, e Palmares do Sul.

Baguta Bistrô

Camisetas foram distribuídas durante a programação

Mesmo com o Largo Sonia Chemale ainda em obras
de reforma o Baguta Bistrô reabre nesta sexta – Dia dos
Namorados – apresentando Fabinho Camargo e
Giordano Barbieri, com convites antecipados a R$40,00
o casal e reservas pelos telefones 98920490 e 81958553.

Interlagos Grill

Jantar Dançante do Dia dos Namorados, sexta-feira a
partir das 21 horas com show e música para dançar do
Grupo Garotos da Noite com bufett a R$20,00 por
pessoa. O Interlagos Grill fica na Rua João Sarmento,
1030, junto ao Clube Sulbrasileiro. Reservas 36637504.

Santa Helena Grill

Mascote do evento foi uma das atrações na rodovia

Com um Bufett de alto nível, o Santa Helena Grill
(Getúlio Vargas, 1400 também apresenta programação
especial para o Dia dos Namorados com o pianista
Giovani Barbieri de Santo Antônio da Patrulha. Reservas
pelo telefone 36012155.

