
Reduz número de casos 
de estufas queimadas
Corpo de Bombeiros Misto de Vera Cruz, que abrange também Vale do Sol, registrou até agora três incidentes, 
embora a safra ainda não tenha encerrado. No ano passado, durante todo o período de colheita foram 15
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DE OLHO NA PRODUÇÃO

Produtores estão mais atentos em Santa Cruz

Martin teve perda parcial de uma das duas estufas e precisou reestruturá-la para seguir com secagem
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em VeRa CRUZ 
e VaLe dO SOL

SaFRa 2015/2016
Novembro - 2
Dezembro - 6
Janeiro - 3
Total - 11
SaFRa 2016/2017
Outubro - 1
Novembro - 1
Dezembro - 5
Janeiro - 4
Fevereiro - 3
Total - 14
SaFRa 2017/2018
Outubro - 3
Novembro - 6
Dezembro - 3
Janeiro - 3
Total - 15
SaFRa 2018/2019
Novembro - 2
Dezembro - 1
Total - 3

Nos últimos anos, o nú-
mero de estufas queimadas 
aumentou. No entanto, na 
safra 2018/2019, os índices 
caíram surpreendentemen-
te. De novembro para cá, o 
Corpo de Bombeiros Misto 
de Vera Cruz, que abrange 
ainda Vale do Sol, registrou 
três sinistros, contra 12 da 
safra passada (até dezembro 
2017). Apesar de ainda estar 
no período de colheita, o 
percentual é baixo. 

Dos casos ocorridos no fim 
do ano passado (conforme 
box), os três aconteceram em 
Vera Cruz: dois na localidade 
de Ferraz e um em Rincão da 
Serra. Para o sargento Márcio 
Estevão de Carvalho Lemos, 
que responde pelo comando 
do Corpo de Bombeiros local, 
a redução se deve às informa-
ções disseminadas na mídia 
e pelo próprio efetivo. “Os 
produtores têm buscado se 
informar mais sobre os cui-
dados que devem ter. Além 
disso, o nosso efetivo, quan-
do atende a um chamado por 
incêndio em estufa, mesmo 
após fazer o seu trabalho, dá 
orientações para evitar um 
novo incidente”, sublinha.

Lemos dá algumas dicas 
de como evitar queima nas 
estufas. “Uma das orienta-
ções é nunca abrir a porta da 
estufa. Também é recomen-
dado colocar estopas com 
água nos suspiros e telas para 
evitar que as folhas caiam e 
provoquem o início de um 
incêndio”, orienta.

OS nÚmeROS
Santa Cruz do Sul             
(2017/2018)                
Outubro: 1                    
Novembro: 3            
Dezembro: 3            
Janeiro: 2             
(2018/2019)          
Dezembro: 3         Total: 3                                 

ÚLTimOS CaSOS
| 14/11/2018:
em Rincão da Serra;
| 26/11/2018:
em Ferraz;
| 13/12/2018: 
em Ferraz.

Não apenas Vera Cruz e 
Vale do Sol registraram que-
da nos índices por queima 
de estufas. Em Santa Cruz 
do Sul, o Corpo de Bombei-
ros atendeu até o momento 
três casos nesta safra. Em 
comparação ao ano passado, 
são seis sinistros a menos, já 
que na safra 2017/2018 nove 
estufas sofreram com incên-
dio no interior de Santa Cruz 

(confira box ao lado). 
Conforme o comandante 

do 1º Pelotão de Bombeiros 
Militar de Santa Cruz do Sul, 
tenente Daniel Brum Fer-
nandes, há pelo menos dois 
fatores que contribuem para 
a queda nos índices. “Um de-
les é um equipamento novo 
oferecido para o produtor. É 
um equipamento moderno, 
que trabalha com ar quente”, 

revela. “O outro é que toda 
vez que atendemos ocorrên-
cia, orientamos que a estufa 
não pode ficar sozinha e o 
pessoal tem acompanhado 
o processo de secagem do 
fumo”, completa. Os produ-
tores estão mais atentos. “O 
novo equipamento auxilia e 
o medo de perder a produção 
de meses faz com que fiquem 
mais cautelosos”, conclui.

DOAÇÃO I
O Hospital Vera Cruz agra-

dece a doação de alimentos 
não perecíveis arrecadados 
pela Juventude Evangélica 
de Linha Andréas. Os ali-
mentos foram arrecadados 
para o preparo de bolachas 
de Natal, tendo o envolvi-
mento direto da comunida-
de local.

dOaÇÃO ii
Dia 26 de dezembro, o 

HVC recebeu a doação de 
alimentos realizada por um 
vera-cruzense da localidade 
de Linha Sítio. A pessoa que 
realizou a doação não quis 
que seu nome fosse divul-
gado. Relatou que havia 
feito uma promessa e está 
beneficiando o hospital. 
Agradecemos o ato.

TROCO SOLIDÁRIO
No início do mês de 

dezembro foi arrecadado, 
através do Troco Solidário, 
o valor de R$ 319. A todos 
que contribuem com a insti-
tuição através do seu troco, 
nosso reconhecimento.

HORÁRIO DE VISITA
O Hospital Vera Cruz, por 

razões organizacionais, tem 
estabelecido dois horários 
de visita aos pacientes.
Manhã: das 10 às 11 horas
Tarde: das 15 às 16 horas

É muito importante que 
estes horários sejam respei-
tados por todos, para o bem 
dos internados e também 
da equipe que os atende na 
casa de saúde.

OS nÚmeROS
Na safra 2018/2019 que 

ainda não encerrou, apenas 
três registros foram feitos 
por queima em estufas. No 
ano passado, em toda a sa-
fra o número foi recorde: 15 
estufas queimadas. Na safra 
2016/2017, o número foi um 
pouco menor, com um total 
de 14 estufas danificadas 
por incêndio. No ciclo de 
2015/2016 foram registra-
dos 11 casos. As causas são 
das mais variadas e, muitas 
vezes, o produtor acaba sem 
a certeza do que deu origem 
ao fogo. Em alguns casos, 
somente com a solicitação de 
perícia - que é feita quando o 
proprietário julga necessário.

PReJUÍZOS
Há pouco mais de um mês, 

pai e filho, Guido e Fábio 
Martin perderam parcial-

mente a estufa de fumo devi-
do a um sinistro. Moradores 
de Ferraz, eles acreditam 
que uma vara tenha caído e 
causado o incidente, que fez 
com que 480 varas fossem 
consumidas pelo fogo.

A ação rápida de vizinhos 
e amigos fez com que a estufa 
não fosse totalmente destruí-
da, mas igualmente gerou 
um prejuízo de aproxima-
damente R$ 5 mil. Pai e filho 
conseguiram reestruturar o 
espaço na semana seguinte, 
inclusive aumentaram a ca-

pacidade e hoje redobram 
a atenção para evitar novo 
incidente.

Total: 9


