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EQUIPE ECO SUL
Na 4° edição do Jornal Informe Copavi você leitor
irá conhecer a unidade ECO SUL, localizada nas
cidades de Pelotas e Turuçu com o setor
operacional e também na cidade de Arroio do Meio
com um de nossos centros administrativos, ambos
localizados no estado do Rio Grande do Sul.
A obra de Pelotas está em atuação desde Abril de
2016 fazendo a conservação de rodovias, com
roçadas, podas, varrição de pista, capina e outros
serviços em geral.
Já a obra de Camaquã teve seu início em Fevereiro
de 2021, fazendo a conservação de rodovias, com
roçadas, poda, capina, limpeza de drenos, bueiros,
recolhimento de lixo e também pequenos
reparos como o tapa buraco
emergencial.

A cada dia que se passa, a Copavi vem
conquistando seu espaço no mercado, com
materiais e mão de obra qualificada,
conservando e pavimentando rodovias por
todo o Brasil.
A empresa vem apostando em novas
tecnologias e inovação é o nosso carro forte.
Um exemplo é a limpeza de dispositivo de
defensas metálicas que já está sendo
utilizado
na unidade de Curvelo/ MG. Outras
inovações estão por vir, aguardem!
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É com imenso prazer que eu Benito Costa
Prieto trabalho a três anos como
encarregado na Copavi, uma empresa
onde tenho a oportunidade de aquirir um
aprendizado imenso a cada dia.
Me sinto sinto muito feliz fazendo parte de
BENITO C. PRIETO- ENCARREGADO EQUIPE PELOTAS
uma empresa que vem evoluindo muito
Espero cada vez mais poder aproveitar essa
neste tempo que faço parte do seu quadro
oportunidade de crescimento e superação
de
colaboradores,
onde
cresci
atendendo da melhor maneira as minhas
pessoalmente e profissionalmente.
respectivas funções.
Orgulho de ser Copavi .

ENCARREGADO ECO SUL
CAMAQUÃ/ LIMPEZA
Meu trabalho na empresa começa cedo, chego uns
minutos antes, vistorio meu caminhão pela manhã.
Minha equipe é comprometida e esforçada,
tornando um ambiente agradável para se
trabalhar. A empresa me proporciona tudo que é
necessário, fazendo com que a tarefa se torne
mais "fácil" de realizar. O trabalho que realizo me
deixa satisfeito e gosto do que faço. Agradeço a
JUAREZ DA COSTA- ENCARREGADO EQUIPE LIMPEZA
empresa pela oportunidade.

JUAREZ DA COSTA- ENCARREGADO EQUIPE LIMPEZA

ENCARREGADO ECO SUL
CAMAQUÃ/ ROÇADA
Com relação a empresa, tenho somente a agradecer.
Gosto muito do meu trabalho. Tenho uma equipe
tranquila, com um bom relacionamento entre os
colegas e que está sempre disposta ao que for preciso.
A empresa me proporciona máquinas de qualidade
para a realização do trabalho, o que facilita muito.
Espero que possa continuar atuando neste ramo por
vários anos, pois com meu trabalho na empresa
tenho a oportunidade de realizar meus sonhos e me
sinto feliz por isso.
LUIZ CARLOS SOUZA- ENCARREGADO EQUIPE ROÇADA
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O INVERNO NO SUL

Todos sabem de que o inverno no Rio Grande do Sul sempre foi de "Renguear Cusco", com
temperaturas negativas, acompanhado de geada, chuva congelada e até neve. E no ano de
2021 não foi diferente, no mês de Julho os gaúchos enfrentaram temperaturas amenas e em
algumas cidades da Serra Gaúcha a neve esteve presente. Em registros fotográficos a cidade
de Turuçu presenciou o fenômeno de chuva congelada e em vários pontos no Estado a geada
deixou os campos e gramados branquinhos com a geada.
Vale ressaltar que estação do Inverno começa no dia 21 de junho até 22 de setembro.
Os gaúchos passam pelo "EFEITO CEBOLA. Sai de casa, de manhãzinha, todo agasalhado,
à tarde tira as camadas de agasalho, e à noite põe de novo. Isso é comum alguns dias
após a frente fria, porque a massa de ar frio ainda vai estar atuando, mesmo que fraca,
e o sol consegue elevar as máximas durante a tarde".
Também não podemos esquecer, além do frio intenso o inverno no Sul é acompanhado de
dias cinzas e chuvosos. Porém no ano de 2021 a chuva não se faz tão presente nesta estação,
deixando um ar mais seco e frio.
Além do estado do Rio Grande do Sul, os estado do Paraná, Santa Catarina também foram
atingidos por essa onda fria. Estados como São Paulo e Minas Gerais também foram atingidos
por uma onda fria.
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NESTE INVERNO, VAMOS
AQUECER CORAÇÕES
A doação é uma forma de colocar a fé em prática. Quem doa seu dinheiro, seus bens ou
seu tempo ajuda outras pessoas e mostra o amor de Deus. A doação é uma forma de
servir a Deus e ás pessoas à nossa volta. Quem ama quer ajudar. Se alguém vê uma
pessoa necessitada e não sente compaixão nem vontade de ajudar, não ama de verdade.
Não devemos amar a riqueza acima de outras pessoas. Quem ajuda com doações investe
no amor.
Durante os meses de Junho e Julho, a Copavi- Conservação e Pavimentação de Rodovias
deu início ao projeto "Campanha do agasalho", onde foram feitas doações de agasalhos e
cobertores para o abrigo de Arroio do Meio, que hoje conta com sete adolescentes e três
recém- nascidos. O ato beneficente foi feito por alguns de nossos colaboradores que
dialogaram com a diretora do abrigo. Faça sua parte e aqueça corações.
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EQUIPE ADMINISTRATIVO ECO SUL
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UM ESTADO CHEIO DE BELEZAS NATURAIS AINDA POUCO
EXPLORADAS E COM UMA CULTURA FORTE E MARCANTE.

Um dos principais pontos turísticos do Brasil, o Rio Grande do Sul é conhecido pelas suas
atrações, festas regionais, gastronomia e cultura. O estado oferece vários destinos que
aliam natureza, cascatas, trilhas ecológicas, cachoeiras e passeios românticos,
principalmente, no inverno.
Atualmente, o Rio Grande do Sul é uma das opções de viagem para quem gosta de
natureza, fazer trilhas ecológicas ou, simplesmente, descansar e degustar um bom vinho.
Uma das regiões mais conhecidas é Gramado, sobretudo no inverno, que se destaca pelos
seus chocolates, pelas maravilhas naturais e pela riqueza de cultura e diversidade que
fazem parte do cenário deste lugar especial da Serra Gaúcha. Além da Serra, o litoral
gaúcho também é encantador e com várias opções de entretenimento.

GRAMADO

FARROUPILHA

TORRES

ENCANTADO

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
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05 DE
JUNHO
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de Junho e tem como
objetivo promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente.
A data serve como alerta à sociedade sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de
cuidar do mundo em que vivemos. Essa data é importante principalmente para a
conscientização.
Os recursos naturais precisam ser preservados e as atividades humanas tem impactado o
meio ambiente e, além disso, é possível perceber o crescente número de problemas
ambientais ao longo dos anos.

Hábitos que ajudam o meio ambiente
1. Jogue o lixo em locais adequados. Exemplo: não jogue lixo no chão nem óleo
comestível no encanamento.
2. Pratique o consumo consciente. Evite desperdiçar comida e comprar mais do
que precisa.
3. Economize energia elétrica. Exemplo: em casa mantenha a luz acesa apenas
do cômodo que você está e na tomada só os aparelhos que estiver usando.
4. Reutilize materiais. Exemplo: recipientes de vidro podem se tornar peças de
decoração ou servir para armazenar outras coisas.
5. Diminua a utilização de materiais descartáveis. Exemplo: para o trabalho ou
escola leve na bolsa ou tenha consigo o seu próprio copo.
6. Separe o lixo corretamente para que os resíduos tenham o destino correto.
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DIA MUNDIAL
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ADQUIRINDO
CONHECIMENTO

PORQUE ESTUDAR É INVESTIR NO TEMPO!

O QUE MOTIVOU A FAZER O CURSO?
Estava precisando de qualificação na área de meio ambiente, pois havia uma demanda de
serviço nessa área na empresa, e para conseguir prestar um melhor serviço e entender as
normas ambientais que são bem complexas somente um especialização através do curso.
Recebi apoio da Empresa Copavi a todo momento, pois a mesma sempre motiva seus
colaboradores a se qualificarem, tive o incentivo de amigos, contudo iniciei o curso em
fevereiro de 2021 com duração de 2 (dois) anos e também o estágio.

UM POUCO SOBRE O CURSO.
O tecnólogo em Gestão Ambiental tem a
missão de planejar, gerenciar e executar
atividades relacionadas ao meio ambiente,
que podem ser:
·Diagnóstico de situação.
·Avaliação de Impacto Ambiental.
·Proposição
de
medidas
mitigadoras,
corretivas e preventivas.
·Recuperação de áreas degradadas.
Com avanço das leis ambientais no país foi
cada vez mais necessário que as empresas de
pequeno, médio e grande porte tenham um
profissional que atenda a demanda de
serviço na área ambiental.
Devemos cuidar do meio ambiente para as
gerações futuras desfrutarem de forma
consciente.
Agradeço a oportunidade de compartilhar
com todos esse novo desafio.

ELIAS REIS SILVEIRA- TÉC. DE SEGURANÇA
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Meu nome é Elias Reis Silveira sou Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho e hoje vou
falar um pouco sobre o curso superior que estou fazendo em Gestão Ambiental.
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BOAS-VINDAS!" O FUTURO DEPENDE DE VOCÊS"
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Nos meses de Junho e Julho novos integrantes foram admitidos para compor o grupo
Copavi de Curvelo- MG e de Arroio do Meio- RS.
Muitas das horas do nosso dia e da nossa vida passamos no trabalho, por isso tentamos
sempre fazer com que o tempo na empresa seja, além de produtivo, muito agradável,
criando sempre um ambiente saudável e amistoso.
Desejamos que vocês se sintam bem entre nós, que façam parte das nossas vivências, que
encontrem oportunidades e condições para aprenderem e crescerem.
Esperamos sinceramente que as experiências conosco sejam excelentes e duradouras.
Sintam-se bem acolhidos. Desejamos as boas-vindas, muitas realizações e sucesso nesta
nova empreitada.
SEJAM BEM-VINDOS AO NOSSO TIME!
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PREVENIR É A MELHOR SOLUÇÃO!
DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DO TRABALHO.

No dia 27 de julho é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho. A data é um marco histórico na luta dos trabalhadores por
melhorias nas condições de segurança e saúde no trabalho. Ao longo do tempo, um
conjunto de medidas legislativas foram aplicadas para garantir proteção e direitos aos
trabalhadores, a data se tornou oficial em 1972.
O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de Segurança e Medicina do
Trabalho em empresas com mais de 100 funcionários.
Segundo dados divulgados pelo Observatório de Segurança e Saúde no trabalho, uma
iniciativa do MPT e OIT, apontam que, em 2020, foram registrados 46,9 mil acidentes de
trabalho no Brasil da população com vínculo de emprego regular.
Os acidentes podem ser causados por fatores naturais ou por falta de medidas de
proteção. Por isso, é fundamental o uso correto de equipamentos de segurança, a
realização de exames médicos periódicos e a implantação do Plano de Prevenção de
Riscos Ambientais, entre outros. Além de fazerem o uso correto de Equipamentos de
proteção individual (EPI's).
A Copavi em prol do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho criou uma
campanha, com vídeos e fotos que possam incentivar nossos colaboradores e até outras
empresas a se conscientizarem e pesquisarem mais sobre o assunto.
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27 DE
JULHO
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DIA MUNDIAL CONTRAS AS
HEPATITES VIRAIS

SEGUNDO ESTIMATIVAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE (OMS), EM TODO O PLANETA, 400 MILHÕES DE
PESSOAS ESTÃO INFECTADAS PELO VÍRUS DA HEPATITE B E
C.
APENAS UMA EM CADA 20 PESSOAS COM HEPATITE, SABE
QUE ESTÁ DOENTE. ALÉM DISSO, SOMENTE UMA EM CADA
100
PESSOAS
COM
A
DOENÇA
ESTÁ
RECEBENDO
TRATAMENTO.

A DOENÇA É UMA INFLAMAÇÃO NO FÍGADO CAUSADA POR
VÍRUS DO TIPO A, B, C, D E E. OS SINTOMAS MAIS
FREQUENTES SÃO FEBRE, CANSAÇO, MAL-ESTAR, ENJOO,
VÔMITOS,
DOR
ABDOMINAL,
PELES
E
OLHOS
AMARELADOS, URINA ESCURA E FEZES CLARAS.

ATUALMENTE SÃO DISPONIBILIZADAS, PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, AS VACINAS CONTRA AS HEPATITES VIRAIS A E B.
PROCURE UM POSTO DE SÁUDE PERTO DE VOCÊ E VERIFIQUE
SE VOCÊ E SUA FAMÍLIA FAZEM PARTE DO PÚBLICO ALVO
PARA IMUNIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA HEPATITE
MELHORA A EFICÁCIA DO TRATAMENTO.

ESSA LUTA COMEÇA COM
CONSCIENTIZAÇÃO!
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PREVINA-SE!

O QUE
É?

VOCÊ
SABIA?

28 DE
JULHO
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19!

No Brasil já são 195.729.663 doses
aplicadas desde o começo da vacinação.
Quase 30% dos brasileiros completaram o
esquema vacinal e estão imunizados
contra a Covid.
As vacinas atuam na prevenção, induzindo
a criação de anticorpos por parte do
sistema
imunológico.
Reduzem
a
possibilidade de infecção, porém caso a
infecção ocorra, a vacina evitará sua
evolução para quadros mais graves e
principalmente a morte. É importante
saber que há uma demora de alguns dias
para esta resposta do organismo

Assim, nos primeiros dias após a vacinação,
pode ocorrer tanto a manifestação de uma
infecção que pode ter ocorrido alguns dias antes,
como também é possível se infectar e transmitir
a doença antes que comece a produção de
anticorpos. Por isso é fundamental manter as
medidas de prevenção e higiene. No caso da
vacina contra a Covid-19, é importante saber que
para ser imunizado é necessário tomar as duas
doses da vacina. A segunda dose deve ser
aplicada num intervalo de 14 a 28 dias em
relação à primeira dose, no caso da Coronavac
(Sinovac/Butantan) e de 90 dias no caso da
Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
Não deixe os cuidados de lado, utilize máscara
de forma correta, não esqueça o álcool gel e o
distanciamento social.
FAÇA A SUA PARTE COMO CIDADÃO E VACINE-SE!
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61,96% DA POPULAÇÃO ESTÁ IMUNIZADA
COM A 1ª DOSE
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FELIZ DIA DOS PAIS!

Ja no Brasil, segundo alguns registros históricos, foi o publicitário e jornalista Sylvio
Bhering que, em 1953, propôs que fosse celebrado o primeiro Dia dos Pais no Brasil.
Na tentativa de atrair comerciantes a publicitarem no jornal "O Globo", onde trabalhava,
Bhering difundiu a data, que rapidamente se tornou popular.
Inicialmente, Sylvio Bhering escolheu o dia 16 de agosto para comemorar o Dia dos Pais
por ser o dia de São Joaquim. Este santo, segundo a tradição católica, é o pai da Virgem
Maria e, portanto, avô de Jesus Cristo, considerado pela Igreja Católica como o patriarca da
família.
Para que pudesse ser comemorada sempre aos fins de semana (quando supostamente os
pais estão de folga e podem aproveitar o dia com os seus filhos), a data foi modificada
para ser celebrada anualmente no segundo domingo do mês de agosto.

PAI COMO GUIA
Muitas vezes cumprem o papel de guias,
nos escutando, aconselhando e também
nos ensinando a confiar na vida e em nós
mesmos. Sempre dispostos a partilhar
seus conhecimentos e sabedoria com os
filhos, também nos dão liberdade para
fazermos nossas escolhas e aprendermos
com elas.
Desde pequenos, nos acostumamos a
encarar nossos pais como heróis e,
frequentemente, eles se tornam nossos
maiores exemplos.
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O Dia dos Pais é comemorado
anualmente no segundo domingo de
agosto no Brasil, que no ano de 2021
foi no dia 08.
Há relatos de que o Dia dos Pais surgiu
na Babilônia, há mais de 4 mil anos,
quando um jovem chamado Elmesu fez
um cartão de argila para o seu pai,
desejando-lhe sorte, saúde e longa
vida.
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PAPO JURÍDICO
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Papo Jurídico do mês de Agosto é com nosso colaborador Lucas E. S. Ebert. Graduado em
Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC no Rio Grande do Sul, atualmente
exercendo a função de Supervisor Administrativo na unidade do Espirito Santo e
recentemente exercendo a função Data Protection Officer(DPO) junto ao corpo da empresa
COPAVI.
Lei N° 13.709/2018 promulgada pelo Presidente Michel Temer no dia 14 de Agosto de 2018,
conhecido pela sigla “LGPD” Lei Geral de Proteção de Dados, vem como um marco legal
brasileiro de grande impacto, tanto no âmbito privado quanto no público.
Atualmente a LGPD está em vigor no Brasil, dando início a um cenário de penalidades e
multas regidas pela “ANPD” Agencia Nacional de Proteção de Dados, onde as multas e
penalidade podem variar desde advertências, multa simples de 2% sobre o faturamento da
pessoa jurídica de direito privado e multa diária.
Para aplicarmos os
princípios
da
LGPD
A LGPD surgiu com objetivo
precisaremos criar uma
de proteger os direitos
rotina adequada, criar
fundamentais de liberdade,
uma nova cultura e nos
de privacidade e o livre
policiar com os atos que
desenvolvimento
da
serão tomados a partir
personalidade da pessoa
deste momento, rotina e
natural. Considera-se dado
atos que deverão ser
pessoal tudo o que possa ser
executados por todos,
ligado a pessoa natural,
sem exceções de cargos
desde CPF, RG, Raça, Cor,
ou funções. É preciso ser
Etnia, Religião entre outros.
ressaltado
que
Sendo criado assim uma
dependerá da dedicação
classificação
dos
dados
de todos nós para
sensíveis e não sensíveis
obtermos o resultado
entre outros.
desejado.
LUCAS E. S. EBERT

Temos lutado incansavelmente para preservação dos dados, onde recentemente na sede da
empresa, foi reunido juntamente com o Comitê de abordagem sobre a LGPD, tendo como
uma das tratativas a implantação de sistema, um software para a ajuda da preservação dos
dados.
Todo colaborador tem direito ao conhecimento de quais medidas são tomadas para a
preservação da proteção dos dados, com quem são compartilhados, podendo ser solicitado
quaisquer informações a qualquer tempo.
Temos visto o mundo progredir, o surgimento da Lei de proteção de dados, é um dos maiores
passos que nosso ordenamento jurídico já enfrentou em sua história. Conhecer a normativa
LGPD não é um capricho, e qualquer pessoa que em seu trabalho tenha vínculo com
quaisquer dados pessoais sua tarefa é a obrigação de conhecer a LGPD e de cumpri-la.
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07 DE SETEMBRO
DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
 o dia da Independência do Brasil...
N
D. Pedro I gritou às margens do Rio Ipiranga: “Independência ou Morte!”
E todos escolheram “Independência”.

Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma
colônia portuguesa e passou a ser uma nação
independente. Com esse evento, o país organizou-se
como uma monarquia que tinha
D. Pedro I como
imperador. Dom Pedro foi coroado imperador em 1º de
dezembro de 1822. Com isso, foi inaugurado o Primeiro
Reinado (1822-1831).
Em maio de 1822, ficou
decidido que as ordens
enviadas por Portugal só
teriam validade no Brasil
por meio da aprovação
pessoal de d. Pedro, e
isso ficou conhecido
como o Cumpra-se. Em
junho foi convocada
uma
Assembleia
Constituinte,
com
a
intenção de elaborar
uma Constituição para o
Brasil.
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Foram várias as causas da Independência do Brasil.
Podemos destacar o desentendimento entre os deputados
portugueses e brasileiros nas Cortes de Lisboa, a vontade da elite
econômica brasileira em acabar com o monopólio comercial
português e as ideias iluministas a respeito da liberdade dos
povos.

TERRA
ADORADA,
ENTRE
OUTRAS MIL,
ÉS TU, BRASIL,
Ó PÁTRIA
AMADA!
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MÊS DE

PRE ENÇÃO

AO SUICÍDIO

São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no
mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente
entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos
mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias.
Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo cresceu e
hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das federadas, núcleos, associados e de
toda a sociedade é fundamental.

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO!
As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já pensou
em suicídio. Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum
momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram a
elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que esses pensamentos
suicidas se tornem realidade.

O CVV é uma das ONGs mais antigas do país. Fundado em São Paulo em 1962, atua no apoio
emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 188, e também por chat, e-mail e
pessoalmente. Hoje, cerca de 4 mil voluntários, em mais de 120 postos, prestam serviço
voluntário e gratuito 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, aos que querem e precisam
conversar sobre seus sentimentos, dores e descobertas, dificuldades e alegrias. De forma
sigilosa e sem julgamentos, o voluntário do CVV busca ouvir aquele que liga com profundo
respeito, aceitação, confiança e compreensão, valorizando a vida e, consequentemente,
prevenindo o suicídio.
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Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal
de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é,
oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante
todo o ano.

INFORME COPAVI

4° EDIÇÃO
2021

ESPAÇO LEITURA
A narrativa destaca os feitos heroicos dos homens que mais tarde viraram
nome de rua e sempre informa as fontes, as evidências e os estudiosos
que defendem ou contestam os julgamentos do caráter desses heróis que
se popularizaram. A obra tenta parecer imparcial, exaltando os atos dos
rebeldes, os dos legalistas. São apresentadas as causas, o contexto, o
desenrolar da guerra, as estratégias, as batalhas, as decisões, as
indecisões, as intrigas, as espertezas, as ideais e valores defendidos, os
inúmeros heróis, a heroína, as vitórias de um lado e de outro, a
pacificação e o "saldo", intitulado "Quem ganhou a guerra dos farrapos?".
Discutem-se brevemente as principais questões polêmicas relacionadas,
como o tratamento aos escravos, o papel das mulheres, a organização
política em república e, especialmente, os méritos dos comandantes.
A linguagem simples, a forma quase romanceada com que se conta a
história e a abundância de ilustrações da obra tornam a leitura fácil,
quase hipnotizante mas não absolutamente convincente. O tema, embora
trágico desperta o interesse e a "sede" de conhecimento que os gaúchos
têm pelas coisas de sua terra e de sua gente, o que torna a leitura
prazerosa e a obra.
APRECIE ESSA OBRA LITERÁRIA!
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DIA DO GAÚCHO

"Peleando em favor da pampa
A pilcha sovada em tiras
Marcando fronteira provou lealdade
Livrando os trastes da campa
Na ventania rusguenta
Pranchando adaga a gritos de liberdade
Vento, cavalo, peão
Marcas de cascos no chão
Fronteiras em marcação
Nosso ideal meu rincão"
GRITOS DE LIBERDADE- GRUPO RODEIO
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ÁRVORE

30% da superfície terrestre está coberta por florestas,
onde se realiza a fotossíntese - produção de oxigênio a
partir de dióxido de carbono. As florestas são apelidadas
dos "pulmões do mundo", não apenas pela sua função de
manutenção e renovação dos ecossistemas, como
também pela sua importância em áreas estratégicas
como a economia e a produção de bens e alimentos.
Segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais (Prevfogo), de janeiro até a segunda
quinzena de setembro, o Pantanal teve mais de 2,9
milhões de hectares atingidos pelo fogo. As queimadas
estão se alastrando com facilidade e há diversos animais
carbonizados ou severamente machucados pela chama e
árvores totalmente destruídas.

A celulose extraída dessas plantas, principalmente
pinheiros e eucaliptos, é fundamental para a fabricação
de papel. Além disso, algumas espécies apresentam
aplicabilidade na indústria farmacêutica por possuírem
importantes compostos.
Proteger o meio ambiente é papel de toda a sociedade e é
fundamental que cada um faça sua parte para que as
próximas gerações consigam viver em um planeta tão
bonito quanto temos hoje.
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O objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore é
sensibilizar a população para a importância da
preservação das árvores, ao nível do equilíbrio ambiental
e ecológico, como da própria qualidade de vida dos
cidadãos.
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22 DE SETEMBRO

