PROJETO VERÃO VERDE
Estamos iniciando o "Projeto Verão Verde", que tem como objetivo dar a nossa contribuição para preservar o meio ambiente,
com possíveis pequenas contrapartidas financeiras, que poderão nos ajudar de alguma forma (aumento de lixeiras,
confecção de placas etc.).

O Projeto é composto pela coleta de lixo reciclável (latinhas, garrafas pet, óleo etc.) e será iniciado com a instalação de
pontos de coleta de latinhas próximos às portarias e o plantio de mudas de ipê - tipo de planta orientada pela Secretaria do
Meio Ambiente. Este plantio tem o intuito de preservar a nossa área de bosque que faz divisa com o Terramar (da praia até a
entrada do loteamento), como também de embelezar o loteamento e aumentar a segurança, visto que dificultará a
circulação de veículos nessa área.

PROGRAMAÇÃO FERIADO - Durante o próximo feriado (Independência do Brasil), no dia 9 de setembro, teremos a seguinte programação:

MUTIRÃO PARA PLANTIO DAS MUDAS - às 9h - encontro na antiga sede, Rua Apolo 6
Já solicitamos mudas para a Secretaria do Meio Ambiente, mas ainda não obtivemos confirmação da doação. De qualquer forma, diante da extensão da área de plantio, faremos a venda das
mudas por R$ 15,00, mediante encomenda, cujo pagamento deve ser feito até o dia 8/9. As mudas serão compradas diretamente do Horto Jardim Park de São Pedro, ao preço de custo de
R$10,00. O valor arrecadado com a diferença será destinado à confecção de placas educativas e construção de novos recipientes para coleta de outros tipos de recicláveis. Faça a sua
encomenda o quanto antes!!!
PALESTRA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA ORLA - às 10h30, na antiga sede, Rua Apolo 6
Será ministrada pela Professora e Cientista da UFF, Dra. Rosemary Vieira, que vem realizando um excelente trabalho para a preservação de nossa orla. Participe, é um tema de suma
importância para nós!
Sugerimos que usem a camisa da APROVVE nos eventos da manhã para prestigiar a Associação e demonstrar a nossa união!
BINGO BENEFICENTE- às 19h - na antiga sede, Rua Apolo 6
Os brindes serão comprados com o valor que restou da arrecadação da "Festa Julina" e também podem ser doados por aqueles que puderem fazê-lo para aumentar o número de rodadas.
O valor arrecadado será aplicado na compra de equipamentos para continuar o projeto de monitoramento das ruas principais.
Contamos com a participação de todos e pedimos que divulguem também para os não associados!!!!.

“Juntos somos mais fortes”

