
Quase 300 mudas de árvores 
são plantadas em área degradada

Árvores foram plantadas em área degradada da ETA

cientizar colaboradores 
e cooperados da impor-
tância da preservação 
do Meio Ambiente e 
contribuir com o futu-
ro da nossa cidade”, ex-
plicam, ao destacar que 
cerca de 100 voluntários, 
entre cooperados e cola-
boradores, participaram 
da ação. 

Antes, porém, para sua 
execução, um engenheiro 
florestal visitou a área e 
estudou as espécies de 

árvores mais adequadas 
para o local. “Após o pre-
paro do espaço, foram 
plantadas mais de 250 
mudas em uma área de-
gradada da Estação de 
Tratamento de Água do 
Município de Tangará da 
Serra”. 

Também foi propos-
to que os participantes 
mudassem um hábito, 
através da campanha na-
cional da Unimed Mude 
Um Hábito, trocando 

um doce por uma fruta. 
E para que pudéssemos 
“plantar” essa ideia tor-
nando um hábito, foram 
entregues também mudas 
de árvores frutíferas aos 
participantes. “Todas as 
ações desse dia são ape-
nas o começo de muitas 
ações sociais que a Uni-
med pretende desenvol-
ver, proporcionando um 
futuro melhor a todos”. 
(Com informações da 
Assessoria da Unimed).
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A Unimed Vale do 
Sepotuba realizou no úl-
timo final de semana o 
plantio de 283 mudas de 
árvores nativas, em área 
degradada na Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA) do Rio Queima Pé.

De acordo com a or-
ganização do evento, o 
projeto ‘Plantando o Fu-
turo’ faz parte das ações 
do ‘Dia de Cooperar (Dia 
C) - Atitudes simples 
movem o mundo’, de-
senvolvido também por 
outras cooperativas. Este 
projeto, em especial, tem 
como objetivo principal 
promover uma ação de 
plantio, além de neutra-
lizar a emissão de CO² 
emitido pela cooperati-
va.

Em Tangará da Serra, 
reforça a organização, a  
ideia surgiu diante do 
que o município sofreu 
no ano passado com a 
falta de água. “Por isso 
pensamos neste proje-
to, como forma de cons-
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