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O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. A data é um marco para o
pensar sustentável e foi escolhida em 1972 durante a realização da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia.

Nesta Conferência, foram definidos direcionadores para orientar a política ambiental no mundo.
A partir desta relevante reunião, a data ficou marcada como forma de celebração e
conscientização da sociedade a respeito das questões ambientais, estimulando as pessoas a
pensarem na necessidade de mudanças de comportamento quanto ao uso dos recursos
naturais, de modo a preservá-los e a garantir que as gerações futuras também tenham esse
mesmo direito.

Pensando nisso, o Núcleo de Gestão Ambiental Integrada (NUGAI) do Instituto Federal
Sul-rio-grandense (IFSul), câmpus Venâncio Aires-RS, mapeou as ações que os servidores do
câmpus estão desenvolvendo em termos de sustentabilidade. O objetivo é inspirar cada vez
mais pessoas para se juntarem a essa causa. Veja a seguir o que os servidores do IFSul vem
desenvolvendo!

"Plantei algumas árvores ornamentais, frutíferas, hortaliças, chás e temperos. Estou
reutilizando água da máquina de lavar roupa para lavar o chão, tapetes e o carro. Tenho
minhocário para transformar os resíduos da cozinha em húmus. Também construí uma
composteira para resíduos de maior quantidade (grama, folhas, frutas cítricas). Uso sacolas
retornáveis e procuro reduzir o consumo de itens descartáveis." - Danielle Schweickardt

"Para contribuir com o meio ambiente, separo o lixo, guardo tampas plásticas e entrego para
reciclagem, separo vidros e entrega para quem reutiliza, separo tubos de pastas de dentes e
entrego no Sesc, restos de comida eu guardo para quem tem cachorro que não come ração." Maria das Graças de Campos Melo Filha
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"O que faço pelo meio ambiente? Bem, uma boa dica, que faço em casa, para lavar chão ou
para colocar vaso sanitário, uso água da chuva ou da máquina de lavar roupas. Faço
separação correta lixo. Não uso sacola de mercado. Para lava o carro também uso água da
chuva. Outra ideia que costumo fazer, é quanto à água do banho que coloco no balde para
lavar o chão." - Raquel Maria Simianer
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