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Polícia investiga
se menor era o 
condutor da Hilux

ATROPELAMENTO

A 2ª Delegacia de Polícia 
Civil de Santa Cruz do Sul 
ouviu ontem testemunhas 
do atropelamento que vi-
timou Tiago Rodrigues 
de Moraes, de 36 anos, 
na quarta-feira, dia 11. O 
homem varria em frente 
ao local de trabalho, na 
Avenida Felizberto Bandei-
ra de Moraes, no Distrito 
Industrial, quando foi atin-
gido por uma caminhonete 
Hilux e prensado contra 
uma árvore. Ele morreu 
na hora. Dois homens, pai, 
de 53 anos, e filho, de 15, 
que estavam na caminho-
nete, sofreram ferimentos 
e foram encaminhados ao 
Hospital Santa Cruz. Eles 
se recuperaram e foram 
liberados.

Desde então, a polícia 
atua na investigação das 
circunstâncias do ocor-
rido. De acordo com o 
delegado Alessander Zu-
cuni Garcia, testemunhas 
foram ouvidas e imagens 
estão sendo analisadas. 
Existe a suspeita de que 
o motorista do veículo na 
hora do acidente fosse o 
adolescente. “Esta possibi-
lidade foi ventilada no dia 
do atropelamento e desde 
então estamos apurando e 
buscando elementos para 
comprovar a suspeita”, 
disse. Ainda conforme o 
delegado, pai e filho, que 
não tiveram os nomes 
divulgados, devem ser ou-
vidos nos próximos dias. 

A primeira casa é da Daniela
Voluntários 
trabalharam na tarde 
do último sábado para 
revestir residência no 
bairro Bom Jesus, em 
Santa Cruz do Sul

As famílias que querem ter a casa revestida, 
pontua Djanice, devem entrar em contato pela 
rede social. Entre os critérios de seleção estão ter 
gestante, crianças ou idosos na residência. Antes 
do trabalho acontecer, lembra a coordenadora, é 
realizada uma visita para entender a realidade de 
quem ali mora. 

Daniela e os filhos Rafael e Natália se alegram em receber a melhoria 
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A primeira casa do 
programa Brasil sem 
Frestas em Santa 

Cruz do Sul está revestida. O 
trabalho de cinco voluntários 
foi na tarde de sábado, dia 14, 
em um chalé de aproximada-
mente 35 metros quadrados. 
Localizada no Beco do Caqui, 
no bairro Bom Jesus, a mo-
radia tem dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro e contava 
com largos espaços entre 
uma tábua e outra. Lendo 
publicações na 
internet, Da-
niela dos San-
tos Buis, de 38 
anos, encontrou 
uma matéria 
que falava so-
bre o projeto e 
decidiu enviar 
mensagem, na 
expectativa de 
ter a residên-
cia forrada com 
caixinhas de leite e dar fim às 
frestas. Deu certo.

Ao todo, os voluntários 
usaram cerca de 1.400 uni-
dades tetra pak. Após lavar, 
recortar e montar as placas 
que são fixadas com gram-
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PARA SE CADASTRAR

Reunião Estadual sobre Plantas Bioativas começa hoje

EM SANTA CRUZ

BRASIL SEM FRESTAS

peador nas paredes, foi a 
vez de transformar a casa 

de Daniela em 
um espaço mais 
quente. “Estou 
m u i t o  f e l i z . 
Se não fossem 
e l e s ,  m i n h a 
casa continua-
ria com fres-
tas”, comenta a 
moradora. No 
forte do inver-
no, lembra a 
mãe de Natália, 

de 17, e Rafael, de sete anos, 
os dias não foram fáceis. 
“Nós perdemos a nossa an-
tiga casa em um incêndio no 
ano passado e o que conse-
guimos construir depois foi 
isso aqui”, conta. 

AJUDAR O PRÓXIMO
Para Djanice Ferrari, vo-

luntária e coordenadora 
da ação no município, “o 
amor ao próximo é o que 
nos move”, fazendo alusão 
à frase descrita na camise-
ta. “Queremos continuar 
com o projeto e já temos 
material para revestir mais 
duas casas. O que nos falta 

são pessoas para montar as 
placas”, conta. Quem quiser 
contribuir com o projeto, seja 
com doações ou com trabalho 
voluntário, pode entrar em 
contato através da página 
do programa no Facebook. 
É preciso acessar Brasil Sem 
Frestas - Santa Cruz do Sul 
RS, porque o programa é 
nacional. 

Tem início hoje, dia 17, no Audi-
tório Central da Unisc, a 13ª Reu-
nião Técnica Estadual sobre Plan-
tas Bioativas e o 1º Congresso Sul 
Brasileiro de Plantas Bioativas. O 
evento, que tem como tema “Ciên-
cia, saberes e práticas tradicionais 
em Plantas Bioativas”, visa reunir 
cerca de 850 pessoas para debater 
sobre plantas bioativas, buscando 
o fortalecimento da cadeia produ-
tiva, da rede de entidades envolvi-
das, aproximando todas as etapas 
da produção e oportunizando a 
troca de experiências, qualificação 

técnica, atualização, motivação, 
fortalecimento de parcerias e pro-
moção de ações integradas.

Em cada dia será trabalhado 
um eixo temático por meio de 
palestras, relatos de experiências 
e debates. No primeiro dia, o foco 
será “Homeopatia e Fitoterapia: 
princípios e potencialidades”. “As 
Plantas Medicinais na saúde públi-
ca” é o eixo apresentado na quarta-
feira, e, na quinta-feira, encerrando 
as atividades, será destaque “Meio 
Ambiente, Biodiversidade e Sus-
tentabilidade a partir das Plantas 

Bioativas”. 
Quatro cooperativas da região 

- Coopasvale, Coopervec, Cooper-
santa e Ecovale - vão comercializar 
produtos da agricultura familiar. A 
programação conta ainda com ofi-
cinas sobre diferentes temas, como 
o controle de doenças e insetos 
com plantas bioativas na produção 
orgânica agroecológica, uso e ma-
nejo de plantas medicinais, florais, 
compostagem, sabonete medicinal, 
entre outros. O evento é promo-
vido pela Emater/RS-Ascar, SE 
APDR, Unisc e Mapa.

“

”

Estou muito feliz. 
Se não fossem eles 

[voluntários do Brasil 
sem Frestas], minha 
casa continuaria com 

frestas.

DANIELA BUIS 
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