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Em Vera Cruz, coleta de
embalagens inicia hoje

Equipe volante de saúde 
tem escala reorganizada

Do dia 3 ao dia 5 de julho, roteiro do SindiTabaco passa pelas localidades para 
recolher os materiais usados na produção de tabaco e em outras culturas
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AGROTÓXICOS

NO INTERIOR DE VERA CRUZ

Programa itinerante facilita o descarte correto por parte dos agricultores

ROTEIRO EM VERA CRUZ
LOCALIDADE  PONTO DE COLETA         QUANDO
Linha Capão  Salão Thier          3/07, 8h
Linha Sítio  Centro Comunitário       3/07, 10h
Vila Progresso  Independente                   3/07, 13h30
Entre Rios  Pavilhão comunidade         3/07, 8h
Linha Tapera  escola         3/07, 10h
L. Dois de Dezembro ginásio    3/07, 13h30
L. Henrique D’Ávila Igreja São José          4/07, 8h
L. Henrique D’Ávila casa Arnoldo Wink       4/07, 10h
Coxilha Mandelli  escola    4/07, 13h30
Mato Alto  CTG Her. Farroupilha  4/07, 15h30
Rincão da Serra  Pavilhão comunidade          4/07, 8h
Entrada Ferraz  Comunidade Católica       4/07, 10h
Linha Ferraz  Sal. Armando Schroeder    4/07, 13h30
Alto Ferraz  Com. Ev. Alto Ferraz          5/07, 8h
Linha Floresta  Com. São Luiz        5/07, 10h
Alto Dona Josefa  Com. Rene Hoffmann          5/07, 13h30
Travessão Dona Josefa Salão Valter Rieck          5/07, 8h
Linha Andreas  Comunidade Evangélica       5/07, 10h
Ponte Andreas  Salão Schmitt   5/07, 13h30
Dona Josefa  Escola 7 de Junho  5/07, 15h30

Chegou a hora dos produ-
tores vera-cruzenses efetua-
rem o descarte correto e segu-
ro das embalagens utilizadas 
na produção de fumo e em 
outras culturas. O Programa 
de Recebimento de Embala-
gens Vazias de Agrotóxicos, 
desenvolvido pelo Sindicato 
Interestadual da Indústria do 
Tabaco (SindiTabaco), realiza 
nesta semana, de hoje, dia 3, 

até quinta-feira, dia 5, a co-
leta das embalagens tríplice 
lavadas. São 20 pontos de 
coleta no interior do muni-
cípio. Na última edição, 728 
produtores entregaram 26.784 
embalagens no município. 
Segundo o coordenador do 
programa, Carlos Sehn, todos 
os produtores são orientados 
a procederem a tríplice-lava-
gens das embalagens após o 
uso do produto, bem como 
a perfurar as embalagens 
rígidas para inutilização. De-

pois deste procedimento, as 
tampas devem ser removidas 
e armazenadas juntamente 
com os recipientes em bags 
específicos fornecidos pelas 
empresas associadas.

Sehn salienta que as emba-
lagens devem estar totalmente 
secas e sem resíduos do pro-
duto, sob pena de não serem 
aceitas no momento da coleta. 
O setor do tabaco foi pioneiro 
no descarte correto das em-
balagens vazias. O produtor 
conta há 17 anos com um sis-
tema itinerante de devolução, 
com hora marcada e próximo 
da propriedade rural. “O 
número de embalagens reco-
lhidas pelo programa do setor 
pode dar a impressão de que 
utilizamos muito agrotóxico, 
quando na verdade pesquisas 
apontam que o tabaco é pro-
duto comercial agrícola que 
menos utiliza agrotóxicos”, 
destaca o presidente do Sindi-
Tabaco, Iro Schünke. 

SAIBA MAIS
O programa itinerante já re-

tirou quase 15 milhões de em-
balagens do campo em seus 17 
anos de atuação, destinando-as 
para centrais de recebimento 
e triagem credenciadas pelo 
Instituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias 
(inpEV).

A semana foi dura, como tem sido muitas outras, menos 
pelo trabalho e caminhares próprios de quem habita o mun-
do e mais pelas notícias que nos surpreendem. Infelizmente 
surpreender não é o verbo adequado, pois em certo sentido 
esperava-se. Quando notícias davam conta de que Trump 
encarcerou crianças em uma clara tentativa de pressionar 
seus congressistas para receber o aval (e o dinheiro) visando 
construir um muro na divisa com o México, sentimos profun-
damente o que um líder cretino e abertamente anti-mulhe-
res, latinos, pobres, refugiados, é capaz de fazer. Em doses 
homeopáticas, poderá acostumar seu povo e os demais povos 
a seus barbarismos e destemperos humanos. Aponta-se que 
Israel também encarecera crianças palestinas. 

No Brasil são mortos mais de 23 jovens todos os dias, 
jovens assassinados pelos corredores de comunidades 
pobres, lugares já acostumados às atrocidades cometidas 
em nome da guerra às drogas. São milhões de crianças e 
jovens vivendo na extrema pobreza e o nosso cenário não 
é animador. Regiões e grupos humanos são incluídos pela 
exclusão. Não quero aqui comparar ou estabelecer relações 
estreitas, aponto para lembrarmos dos nossos problemas e 
mazelas cotidianas.

Devemos considerar que boa parte do mundo vive sob 
possibilidades claras de uma guinada a modelos e arranjos 
fascistas, situação não muito distante do caso brasileiro que 
tem um pré-candidato a presidente declaradamente misó-
gino, avesso aos direitos humanos e às conquistas sociais. 
Abandonar o espaço da política é o caminho mais curto para 
o fascismo, quando prostituímos nossas sonhos e nossas ca-
minhadas, entregando o bem mais caro, - viver bem, em justa 
medida e liberdade com os outros -, a líderes que tutelam 
ideais cadavéricos e travestidos de novidade. 

A quem vamos entregar a chancela de como cuidaremos 
daqueles que vêm? Acreditar em salvadores ou em caminhos 
que encurtam perspectivas é o assombroso destino das ex-
periências humanas que aniquilam vidas, desejos, sonhos, 
encarceram e torturam crianças (além de tantas outras pes-
soas e grupos).

Quem cuida de nossas crianças

A experiência obtida com 
os atendimentos da equipe 
volante nas duas primeiras 
semanas de escala pelo in-
terior fez com que a Secreta-
ria de Saúde modificasse o 
calendário de visitas. Desde 
ontem, o cronograma de 
visitas dos profissionais res-
ponsáveis pelos atendimen-
tos de enfermagem, médico 
e odontológico nas Unidades 
Básicas de Saúde de Linha 
Andréas, Ferraz e Henrique 
D’Ávila passa a ser mensal. 
A reorganização leva em 
consideração as solicitações 
da própria comunidade.

 Com a mudança, o aten-
dimento em Ferraz ocorre 
às segundas e sextas-feiras. 

Em Henrique D’Ávila, os 
profissionais atendem nas 
terças e quartas-feiras; e 
nas quintas-feiras, a equipe 
volante estará em Andréas.

De acordo com a Secretá-
ria de Saúde, Liseana Palma 
Flores, a comunidade será 
beneficiada com a nova es-
cala, assim como a equipe 
volante. “Ao invés do aten-
dimento pela manhã num 
local e à tarde em outro, 
teremos a equipe o dia todo 
em um posto. Os usuários 
têm mais tempo para buscar 
atendimento e não há ne-
cessidade de deslocamento 
dos profissionais entre as 
unidades num mesmo dia”, 
explica.


