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Municípios promovem atividades na Semana do Meio Ambiente 

No dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e vários municípios estão 

desenvolvendo atividades visando a prevenção e a promoção da saúde. Alguns deles, inclusive, estão 

fazendo ainda nesta semana atividades alusivas a Semana do Alimento Orgânico, normalmente 

celebrada em final de maio. 

 

Em Viamão, a 4ª Semana do Meio Ambiente e 3ª da Alimentação Saudável iniciou no dia 3 de junho e 

está sendo promovida pela Prefeitura, Emater/RS-Asar e Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS). Nesta terça-feira (04/06) aconteceu uma oficina que abordou o tema fitoterapia e a 

identificação e uso de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), no IFRS . 

 

A oficina foi dada pelo farmacêutico do Emater/RS-Ascar, Alexandre Schmidt, que abordou o conceito 

de plantas bioativas e como elas interagem no meio ambiente, não só no uso humano e para a saúde, 

mas sua importância para a manutenção da biodiversidade e sua função social. Já a socióloga da 

instituição, Maristela Ebert destacou como a gente pode melhorar e aprimorando  a alimentação 

utilizando as PANCs que muitas vezes nascem espontaneamente e estão disponíveis a baixo custo 

para a população. "Tanto a fitoterapia quanto as PANCs estão vinculadas ao pensar sustentável o 

meio ambiente e são alternativas disponíveis para se viver mais saudável em harmonia com o meio 

ambiente", ressalta Schmidt. 

 

Na quinta-feira (13/06), integrando a programação das semanas serão comemorados os dois anos da 

Feira Orgânica do município, na Praça Júlio de Castilhos, no centro . 

 

No local, a Emater/RS-Ascar fará uma oficina de compostagem, serão expostas PANCs e entregues 

folders com receitas para que as pessoas possam tirar dúvidas e receber orientações sobre o preparo 

e aproveitamento de alimentos de forma integral bem como o uso de plantas na alimentação. 

Ás 15h ocorre solenidade de comemoração aos dois anos da Feira, com sorteio de produtos e 

parabéns.(...) 
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