
| Neste domingo, Dia dos Pais, haverá celebração 
na Igreja Imaculada Conceição, às 9 horas.

| Neste sábado terá início o 25º Campeonato de 
Futebol Sete de Dona Josefa, que neste ano coloca 
em disputa o troféu 50 anos da AERC Juventude Uni-
da. Estão confirmadas nove equipes, que por sorteio 
formam estas Chaves: Chave A - Andreas, Juventus, 
Unidos do Rio Pardinho, FC DNA, e Amigos da Bola. 
Chave B - FC Constutora Galvan, Juventude Unida, JJ 
Mármores e Granitos, e Junção Esportiva.  A primeira 
rodada terá estes confrontos neste sábado, a partir 
das 14 horas: Andreas x Juventus; FC Construtora 
Galvan x Juventude Unida e Unidos do Rio Pardinho 
x Amigos da Bola. A fórmula do campeonato será 
divulgada na semana que vem. A premiação será de 
troféu e medalhas para as duas melhores colocadas, 
e troféu para o terceiro e quarto colocados. Também 
haverá uma gratificação em dinheiro, sendo os valores 
os mesmos do ano passado, e o campeão leva R$500. 
No veterano, as inscrições continuam  até o próximo 
final de semana. A tabela dos jogos com a fórmula 
e a premiação será entregue para todas as equipes 
participantes. Informações pelos fones 51 99676 1067 
com Paulo, 99613 9157 com Rafael, e 99741 7170, com 
Diego. O 25º Campeonato de Futebol Sete tem a 
parceria e apoio do Jornal Arauto, e do Derli Blank.

| O Departamento das Servas da Congregação 
Evangélica Luterana Cristã de Ferraz realiza um almo-
ço em homenagem ao Dia dos Pais, neste domingo, 
dia 11. Às 10 horas haverá culto, com a participação do 
coral. No cardápio do almoço galeto, salsichão, pratos 
quentes, saladas e buffet de sobremesas, no valor de 
R$ 20. Logo após, jogo da roda da sorte e o sorteio 
da rifa. Sábado, a partir do meio-dia poderão ser ad-
quiridas cucas e tortas no pavilhão da congregação.

| Nesta sexta-feira, dia 9, às 20 horas, o Encontro 
dos Casais Reencontristas de Ferraz, na ocasião, o 
Dia dos Pais também será comemorado. No domingo, 
dia 11, às 9 horas, culto em homenagem aos pais. Na 
terça-feira, dia 13, haverá Estudo Bíblico na escola e 
na quinta-feira, dia 15, acontece o Encontro da OASE 
de Ferraz (IECLB).

| No dia 31 de agosto, sábado à noite, o Grupo de 
Mulheres Rurais “A União Faz a Força”, realiza um 
jantar junto ao pavilhão da Escola Gonçalves Dias. No 
cardápio, galeto, salsichão, pratos quentes, saladas e 
sobremesas no valor de R$ 20,00. Ingressos para o 
jantar com integrantes do grupo. Na noite também 
haverá jogo da roda da sorte e o sorteio da rifa.

| Foi concluída esta semana a reforma e ade-
quação do prédio da Escola Municipal Nossa 
Senhora Aparecida de Entre Rios, que será utili-
zado como necrotério pela comunidade local. Os 
trabalhos foram realizados pela equipe da Secre-
taria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito. 
|  Neste sábado, dia 10, realiza-se a festa de divulgação 
do resultado da gincana de Linha Tapera, ocorrida no úl-
timo sábado e mobilizando grande parte da região sul. 
| O EC Independente sediará rodada da Copa Integra-
ção de Futsal na próxima segunda, dia 12. Estendido 
o convite para a comunidade prestigiar.

PELO INTERIOR DE VERA CRUZ

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller
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Onde descartar 
remédios vencidos?
Comunidade 
pode entregar 
medicamentos onde 
há coletores, como 
em farmácias e 
unidades de saúde

Eliminar material em coletores é a melhor alternativa
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O   descarte de medi-
camentos feito de 
forma imprópria re-

presenta risco à saúde, bem 
como ao meio ambiente. Por 
isso, deve ocorrer em pontos 
de coleta específicos, para que 
possam ser encaminhados 
à destinação correta. Em-
preendimentos e unidades de 
serviços em saúde já realizam 
o descarte adequado devido 
ao cumprimento às normas 
legais aplicadas às atividades, 
segundo o técnico ambiental 
Cássio Paulus Calheiro, da 
Ecolog Serviços Ambientais. 
“Normalmente, em redes de 
farmácias, ambulatórios ou 
postos de saúde há coletores 
para resíduos da população”, 
frisa. 

A Ecolog atende estabele-
cimentos em todo o Estado, 
realizando coleta em alguns 
setores públicos, mas em 
Santa Cruz, Vera Cruz e Vale 
do Sol, atua somente em clíni-
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cas, consultórios e farmácias. 
No setor farmacêutico, por 
exemplo, realiza a coleta e 
destinação de medicamentos 
em 32 farmácias/drogarias, 
em Santa Cruz, de nove esta-
belecimentos em Vera Cruz e 
três em Vale do Sol, locais es-
tes que contam com coletores.

De acordo com as normas 
brasileiras, o resíduo de me-
dicamento é considerado 
perigoso e normalmente é 
destinado a aterros industriais 
controlados ou em empresas 
que realizam a incineração do 
material.

CONTAMINAÇÃO
Os impactos do descarte 

inadequado destes medica-
mentos passam pela conta-
minação de solo e água. “Por 
exemplo: é muito comum as 

pessoas descartarem medica-
mentos no vaso sanitário ou 
pias, o que consequentemente 
leva os resíduos químicos dos 
medicamentos ao contato com 
águas subterrâneas e o solo”, 
reflete Calheiro. 

Segundo ele, este material 
acaba diluído e passa a inte-
grar este meio, que no ciclo 
natural volta ao ser humano, 
seja na própria água a ser 
consumida ou em alimentos. 
Para o profissional, o maior 
agravante da inclusão destes 
materiais na composição dos  
solos ou das águas se dá por 
se tratar de ingredientes alta-
mente resistentes e dificilmen-
te capazes de serem filtrados 
nos meios tradicionais de 
tratamento da água ou rege-
neração de solo.

Sobras de medica-
mentos ou remédios 
vencidos gerados nos 
domicílios não podem 
de maneira nenhuma ser 
descartados em pias, va-
sos sanitários ou no lixo 
comum, recolhido pela 
coleta municipal, con-
forme o técnico ambien-
tal Cássio Calheiro. “O 
maior desafio é mesmo 
conscientizar a popula-
ção que também é res-
ponsável pelo cuidado 
com o meio ambiente”, 
pondera ele. 

Consciência 
vem de casa

Santa Cruz do Sul 
Na Farmácia Municipal Central, onde há coletor 
para os usuários. Para evitar que haja desperdício e 
automedicação, é feita a dispensação apenas para o 
tratamento. A coleta deste material é feita de acordo 
com a quantidade descartada, podendo ocorrer 
semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente e é 
realizada pela empresa Conesul. 

Vera Cruz
Os coletores são distribuídos pelas unidades, 
bem como na Farmácia Municipal e mensalmente 
são recolhidos e encaminhados à Secretaria de 
Saúde, local este destinado especificamente para 
o armazenamento de resíduos sólidos em saúde. 
Quinzenalmente, a Conesul faz o recolhimento.

Vale do Sol 
Os coletores se encontram nos postos de saúde, 
Farmácia Municipal e em frente à Prefeitura. A 
empresa que recolhe quinzenalmente o material é a 
Ambinew.

ONDE DESCARTAR?


