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Polícia Ambiental divulga programação na semana do meio
ambiente
POSTADO 04 JUNHO 2013

POR JORNALISMO 90.5 FM

ACESSOS: 1262

Nesta segunda-feira (3), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA/PMES divulgou a programação de eventos, em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. As atividades prosseguem até o próximo domingo (9).

Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve início a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente
humano (durou até dia 16) e por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente, tendo como objetivo de
promover atividades de proteção e preservação ambiental e alertar o público mundial e governos de cada país para os perigos de
negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente.
O BPMA deu início na manhã desta segunda-feira à programação da Semana do Meio Ambiente, com uma entrevista a Radio 90,5
FM em Guaçuí falando das atividades previstas no sul do Estado, bem como as demais que ocorrerão em outras regiões, voltado às
pessoas de todas as idades e a importância dos eventos.
Organizada a partir de reuniões com o comando da Unidade, as quatro Companhias Ambientais, estarão utilizando escolas,
faculdade, shopping, e áreas públicas para sensibilizar as pessoas sobre a importância de se ter atitudes sustentáveis no cotidiano.
PROGRAMAÇÃO:
1ª COMPANHIA, SEDE EM CARIACICA, (27) 3336-4515:
- De 04 a 06/06 terça a quinta-feira:
Estande da Polícia Militar Ambiental na Praça Central de Domingos Martins com distribuição de folders e atividades diversas de
educação ambiental.
De 07 a 09/06 sexta-feira a domingo:
- Estande da Polícia Militar ambiental na Praça do município de Anchieta na festa do Beato Anchieta.
2ª COMPANHIA, SEDE EM COLATINA, (27) 3711-8151:
04/06 - segunda-feira:
- Acompanhamento do Sanear (órgão ambiental de Colatina) no plantio de árvores na Avenida Moacir Dalla, das 08h às 10h;
- Entrevista na Rádio Difusora de Colatina sobre meio ambiente, preservação e crimes ambientais às 12h;
- Palestra para alunos de agronomia no IFES, campus ITAPINA, 14h30.
04/06 - terça-feira:
-Acompanhamento do Sanear (órgão ambiental de Colatina) no plantio de árvores na Avenida Moacir Dalla, das 08h às 10h;
- Palestra para alunos de cursos técnicos no IFES, campus ITAPINA, às 12h;
- Palestra para alunos de cursos técnicos no IFES, campus Colatina, às 14h;
05/06 - quarta-feira:
- Acompanhamento do Sanear no Plantio de mudas de árvores em área de APP de propriedade da APAE Colatina, às 08h;
- Palestras Sala de treinamentos da Carioca Engenharia, prestadora de Serviço ao Estaleiro JURONG, em Aracruz - 10h30;
- Palestras Sala de treinamentos da Carioca Engenharia, prestadora de Serviço ao Estaleiro JURONG, em Aracruz, às 12h30;
- Palestra na Sala de treinamentos do Hotel Coqueiral Praia Park, aos funcionários do Estaleiro JURONG, às 15h;
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- Montagem de estande do BPMA na área da empresa carioca engenharia, durante as palestras.
Outras atividades para a próxima semana incluindo, reunião com o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Colatina, palestra no
seminário de meio ambiente,aos alunos de curso técnico do SESI, montagem do estande do BPMA na escola do SESI e Lions Clube
de Colatina, palestra no IFES de Santa Teresa e a decida ecológica do Rio Doce, com acompanhamento da embarcação do BPMA e
montagem de Stand no porto do Rio Doce, onde os barcos atracarão no domingo dia 16..

3ª COMPANHIA, SEDE EM SÃO MATEUS (27) 3763-3663:
04/06 terça-feira:
- Palestra com alunos de 06 a 08 anos no Colégio Conhecer e visitação na Floresta Nacional do Rio Preto. Público de 60 crianças, às
17h30;

05/06 quarta-feira:
- Palestra com alunos da educação infantil, 04 a 06 anos) do CEIM Golfinho, e visitação na Floresta Nacional do Rio Preto. Público de
60 crianças, às 17h30.

06/06 quinta-feira:
- Palestra para alunos do EJA da escola EMEF “Professora Claudina Barbosa”. Público 150 alunos, das 19h às 21h;

07/06 sexta-feira
- Palestras para alunos do 1º ao 5º ano, da escola EMEF “Professora Claudina Barbosa”. Público 235 alunos, das 07h30 às 11h30;

- Palestras para alunos do 1º ao 5º ano, da escola EMEF “Professora Claudina Barbosa”. Público 250 alunos, das 13h às 17h30;
- Palestra para pescadores da Colônia de Pescadores Z-13 “Bernardo Zacarias dos Santos”, em São Mateus. Público 300
pescadores, das 13h às 14h30.

09/06 domingo:
- Participação no evento: “Pequenas Atitudes Grandes Transformações”, no CAIC do bairro Bonsucesso, com estande, distribuição de
folders, tirando dúvidas do público e divulgação do trabalho da Polícia Militar Ambiental. Público estimado de 1000 (mil) pessoas, das
13h às 17h, além de outras atividades que irão se estender ao longo do mês.

4ª COMPANHIA, SEDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, (28) 3521-3358:
03/06 segunda-feira:
- Entrevista na Rádio 90,5 FM em Guaçuí às 07h30;
- Palestra para alunos até a 4ª Série do Ensino Fundamental, Escola IPE em Cachoeiro de Itapemirim, das 08h30 às 13h.

04/06 terça-feira:
- Palestra para discentes universitários da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (participação na Semana Jurídica), às
09h30.
- Exposição no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, com estande contendo animais taxidermizados, distribuição de folders e
exibição de banners e vídeo institucional, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente até o próximo domingo dia 8, das
10h ás 22h.

06/06 sexta-feira:
- Palestra para alunos do Ensino Médio em Vargem Alta na Escola Pedro Milaneze, a partir 08h30.
- Exposição de banners, vídeo institucional e animais taxidermizados na Escola São Geraldo em Guaçuí, às 13h.
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