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Inicia o recolhimento 
de embalagens vazias
Há 19 anos, 
programa para dar 
o destino adequado 
aos recipientes é 
desenvolvido pelo 
setor do tabaco

AGROTÓXICOS

OPrograma de Re-
cebimento de Em-
balagens Vazias de 

Agrotóxicos, conduzido pelo 
SindiTabaco com apoio da 
Associação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra), é pionei-
ro e exemplo em logística 
reversa. Em 19 anos, já foram 
coletadas mais de 15 milhões 
de embalagens. Mas isso não 
significa que o tabaco é uma 
cultura na qual é usado muito 
agrotóxico, pois as lavouras le-
vam apenas 1,1 quilo de ingre-
diente ativo por hectare. Como 
as propriedades produtoras 
de tabaco são diversificadas, 
há também a possibilidade de 
os produtores entregarem as 
embalagens de insumos usa-
dos em outras culturas. Depois 
de percorrer 66 municípios do 
oeste catarinense, chegou a vez 
do Rio Grande do Sul. Neste 
dia 18 inicia o recolhimento no 
Vale do Rio Pardo, a começar 
por Santa Cruz, até o dia 21. 
Em Vera Cruz o recolhimento 
inicia dia 11 de dezembro e vai 
até 13 de janeiro. Já em Vale do 
Sol, se realiza nos dias 14  e 15 
de janeiro de 2020.

Além de cumprir a legis-
lação, que determina que os 
“usuários de agrotóxicos e 
afins devem efetuar a devolu-
ção das embalagens vazias e 
respectivas tampas aos estabe-
lecimentos comerciais em que 
foram adquiridos, observadas 
as instruções constantes dos 
rótulos e das bulas, no prazo 
de até um ano, contado da data 
de sua compra”, o programa 
permite o recolhimento de em-
balagens utilizadas em outras 
variedades. Os produtores que 

Programa itinerante chega ao Vale do Rio Pardo
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DESDE os tempos de antanho ouve-se que veredito 
judicial não se discute. Cumpre-se. Atualmente sabe-se 
que não é bem assim. Há decisões que são levadas a 
efeito num primeiro momento, mas abrem perspectivas 
de contraditórios que são argumentados à exaustão 
pelos caminhos recursais. Na semana passada, a Supre-
ma Corte sentenciou, por maioria simples, de proibir a 
prisão de réus após condenação em segunda instância. 
As consequências afetam diretamente o esforço de 
combate à corrupção da Lava jato, e na carona, a sol-
tura de criminosos de todos os matizes. Representa sim, 
um retrocesso, pois a prisão de réus por condenação 
em segunda instância não é novidade no País, eis que 
a própria Corte havia decidido essa questão em 2016. 
Retroceder em decisão consolidada causa insegurança 
jurídica. Foi, sobretudo, um “decisum” casuístico e políti-
co. Contrariou os interesses do povo, que imediatamente 
foi às ruas manifestando sua inconformidade. 

NUMA tentativa de justificar-se aos brasileiros de 
verde-amarelo, propostas parlamentares sobre a prisão 
de condenados após segunda instância estão sendo ela-
boradas às pressas. É uma velha prática dos palacianos 
políticos de Brasília para aplacar os movimentos de ruas 
que acontecem nas capitais e grandes cidades, nota-
damente. Proposituras que logo mais serão sutilmente 
engavetadas e esquecidas. Suas Excelências preocu-
pam-se apenas com a defesa dos réus, não por acaso, 
seus partidários. Mas, no caso de prática de corrupção, 
fartamente comprovada pela Lava jato, em que a vítima 
é a sociedade, quem a defende? Exato, quem protege a 
sociedade contra a ação nefasta de quem deveria estar 
na cadeia pagando pelo mal que causaram? Quem dá 
uma resposta satisfatória? Afinal de contas, foi o dinheiro 
público, da saúde, educação, segurança, merenda esco-
lar, transportes que foi surrupiado. A cleptocracia venceu 
outra vez. Impunidade até quando, Gilmar?

QUE ninguém se iluda pensando que Suas Excelên-
cias vão alterar a legislação para permitir a prisão de 
condenados em segunda instância. Muito mais do que 
indignação popular, é preciso mesmo de uma mega 
mobilização das ruas, uma marcha sobre Brasília, com 
caminhoneiros e tudo mais. Sim, porque o pior ainda 
está por vir. A liberação dos quadrilheiros foi o primeiro 
passo. Agora a nobreza vai pressionar o STF para anular 
os processos da Lava jato. Em seguida, altere-se a Lei da 
Ficha Limpa para possibilitar que os condenados pos-
sam ser candidatos nas próximas eleições. Assim caem 
as barreiras para que os assaltantes de cofres públicos 
voltem aos palácios, para os privilégios, as mordomias, a 
lagosta com vinhos premiados e para as velhas práticas 
corruptas de se apropriar do dinheiro dos tupiniquins. 
Vão continuar debochando da cara do povo. A hora, 
convenhamos, é grave. O “Mekanismo” continua mais 
vivo que nunca. Alguém duvida?

CAUSOU inquietação a proposta de um novo pacto 
federativo encaminhado pelo presidente Bolsonaro pre-
vendo a extinção de municípios com menos de cinco mil 
habitantes, sem sustentação financeira própria, o que 
pode reduzir em cerca de 20% o número de municípios 
no Brasil. Políticos, entidades representativas e comuni-
dades afetadas desde já se insurgiram contra a medida, 
que vigoraria a partir de 2025. Nas redes sociais, con-
tudo, as manifestações a favor da extinção são de uma 
maioria incontestável. Perguntam, por exemplo, como 
pode um município de 781 habitantes sustentar prefeito, 
vice, secretariado e câmara de vereadores? Opiniões à 
parte, e longe de formar um juízo conclusivo, a proposta 
do “Posto Ipiranga” deve servir de imediato, como um 
alerta para que estas comunidades se mobilizem para 
melhorar a autossuficiência. O Planalto poderá rever o 
prazo adiando as fusões de municípios para 2028. Até 
lá muita pressão política ainda vai rolar...

ROTEIRO SANTA CRUZ

QUANDO
18/11, 8h
18/11, 10h

18/11, 13h30min
18/11, 15h30min

18/11, 8h
18/11, 10h

18/11, 13h30min
19/11, 8h
19/11, 10h

19/11, 13h30min
19/11, 15h30min

19/11, 8h
19/11, 10h

19/11, 13h30min
19/11, 15h30min

20/11, 8h
20/11, 10h

20/11, 13h
20/11, 14h30min
20/11, 15h30min

20/11, 8h
20/11, 10h

20/11, 13h30min
20/11, 15h30min

21/11, 8h
21/11, 10h

21/11, 13h30min
21/11, 15h30min 

21/11, 8h
21/11, 10h

21/11, 13h30min
21/11, 15h30min

LOCAL
Linha joão Alves (Pavilhão Com. Católica)
Cerro Alegre Alto (Salão Fengler)
Cerro Alegre Baixo (Elisério Lopes)
Malhada (Pavilhão São Luis)
São josé da Reserva (Pavilhão Com. Emanuel)
Reserva dos Kroth (Ginásio Comunitário)
Pinheiral (Pavilhão Comunidade Evangélica)
Rio Pardinho (Campo do Ponte)
Rio Pardinho (Sub-Prefeitura)
Alto Boa Vista (Casa Comercial Odélio Fischer)
Entrada São Martinho (Salão Gralow)
Boa Vista (Sub-Prefeitura)
Linha Nova (Pavilhão Comunitário)
Quarta Linha Nova Alta (Pavilhão Comunidade)
Quarta Linha Nova Baixa (Salão Comunitário)
São Martinho (Salão Wehner)
Linha General Osório - Salão Rosa Staub 
(Schaeffer)
São Martinho (Salão Alcido Butzge)
Linha Felipe Nery (Ingo Breunig)
Linha Antão (Salão Ronaldo Frantz)
Alto São Martinho (Salão Porath e Staub)
Linha Chaves (Salão Mohr -Sulzbacher)
Linha Botão (Escola)
São Martinho (Escola Cardeal Leme/ Salão)
Venâncio Aires/Linha Pires (Salão Comunitário)
Alto Paredão (Pavilhão Santa Catarina)
Linha Alto Paredão (Pavilhão São Nicolau)
Linha Paredão (Edor Mass)
Linha Arroio do Tigre (Salão Barbian)
Saraiva (Escola Rio Branco)
Linha Monte Alverne (Salão Odilo Heck)
Linha Araçá (Sede Social)

HOSPITAL VERA CRUZ em 14/11/2019

INTERNADOS

Silvino Mattes
Ernani Zuege
Omiro Hildebrand
Regina Gomes

aderem ao programa e entre-
gam as embalagens tríplices 
lavadas recebem recibos – fun-
damentais para apresentação 
aos órgãos de fiscalização 
ambiental.

TRÍPLICE LAVAGEM
Como o próprio nome diz, 

a tríplice lavagem consiste em 
enxaguar três vezes a emba-
lagem vazia. Primeiro deve 

esvaziar toda a embalagem; 
encher com água limpa até 
25% de seu volume; recolocar 
a tampa e fechar. Agitar o reci-
piente vigorosamente, duran-
te cerca de 30 segundos para 
dissolver qualquer resíduo. 
Despejar a água de enxague 
dentro do tanque do equi-
pamento de aplicação, com 
cuidado para não espirrar. A 
embalagem deve ficar sobre a 
abertura do tanque por mais 
30 segundos, para que todo o 
conteúdo escorra. Repetir os 
procedimentos mais duas ve-
zes. Inutilizar a embalagem, 
perfurando o fundo com 
objeto pontiagudo.

Rosane Rathke
Silvane M. Pagel
Alexandre de O. Belo
Arno Evaldo Albrecht


