
Casas atingidas e lavouras destruídas
O temporal da terça-feira à noite danificou 352 lavouras de tabaco em Vera Cruz. Algumas, inclusive, tiveram perda total
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Ver os pés de tabaco com as folhas arrancadas entristece produtores de Linha Fundinho
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Biblioteca é atingida e mais de 
400 livros ficam encharcados

aTendimenTO HVC

a dor para quem perdeu
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Os transtornos causados 
pelo temporal não param por 
aí. O prédio da Secretaria de 
Cultura, que também abriga 
a Biblioteca Municipal Al-
berto Pasqualini e o Setor de 
Licitações, teve problemas e 
o expediente na quarta-feira 
foi apenas interno, em razão 
da falta de comunicação por 
telefone e internet. Mais de 
400 livros e revistas ficaram 

encharcados.
Também houve danos no 

Posto de Saúde Central e ESF 
do bairro Arco-Íris. O mesmo 
acontece com a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, onde 
o Departamento de Meio Am-
biente está sem comunicação.

O galpão do Parque de 
Eventos Tradicionalistas tam-
bém sofreu danos, ficando 
destelhado.

Cerca de 1,5 mil alunos ficam sem aula
A falta de energia, deste-

lhamento e danos fizeram 
com que educandários muni-
cipais e estaduais cancelassem 
as aulas. Cerca de 1,5 mil 
alunos não tiveram aula nas 
escolas Elemar Kroth, São 
Francisco e São Sebastião, 

nas EMEIs Moacir Pereira e 
Sabor de Alegria, bem como 
na Escola Vera Cruz a na 
Paraguaçu.

“Acredito que todas as 
escolas atingidas estejam com 
os reparos prontos. Mas a Ele-
mar Kroth e a São Francisco, 

Além das mais de 200 casas 
destelhadas, diversas estradas 
estiveram bloqueadas devido 
à queda de postes e árvores. 
O Corpo de Bombeiros esti-
ma que mais de 60 árvores e 
galhos caíram com a força do 
vento. Equipes da RGE Sul 
Distribuidora de Energia vêm 
trabalhando para restabelecer 
o fornecimento de energia na 
cidade e no interior. 

Devido aos estragos, o Mu-
nicípio decretou situação de 
emergência. De acordo com 
informações da assessoria 
de imprensa da Prefeitura, 
o decreto tem como intuito 
buscar recursos para danos 
públicos, desde combustíveis 
gastos até telhas. Além disso, 
o objetivo é fazer com que 
a população possa buscar 
FGTS, por exemplo, para 
cobrir danos nas residências 
e prorrogar dívidas agrícolas.

laVOuraS
O temporal, além de trazer 

prejuízos para a comunidade 
da área urbana, prejudicou os 
agricultores. Muitas lavouras 
de tabaco nas localidades mais 
atingidas foram totalmente 
perdidas. Em Linha Henri-
que D’Ávila, a família Martin 
perdeu os 45 mil pés de fumo 
plantados. Segundo Tainá 
Martin, de 24 anos, o pior de 
tudo é não ter seguro. “O pai 
nunca passou por isso e o que 

Livros que não foram atingidos pela água foram tapados com lonaEscola Elemar Kroth foi um dos educandários mais atingidos

O  Pronto Atendimento do Hospital Vera Cruz foi fechado na 
terça-feira à noite e parte da manhã de quarta-feira. O serviço 
retornou ao normal no fim da manhã.  11 pacientes haviam 
sido transferidos para os Hospitais Santa Cruz e Ana Nery. 

nos sobrou foram duas forna-
das”, lamenta.

A jovem que auxilia a famí-
lia conta que agora todos terão 
que procurar um emprego na 
cidade para poder pagar as 
contas. “Justo neste ano que a 
produção ia dar boa acontece 
isso”, suspira. “É triste perder 
tudo em questão de minutos, 
o que demoramos meses para 
construir”, acrescenta. Tainá 
ainda lamenta, pois o pai tinha 
planos: “como a safra estava 
prometendo ser boa, ele estava 
pensando em trocar de carro”.

Em Linha Fundinho, o casal 
Jair e Vanira da Silva, ao lado 
do filho Evandro e da nora 
Thaís Doern, perderam toda 
a produção de tabaco, que 
somava 16 mil pés. Apesar 
da tristeza por ver os pés em 
pé, porém com todas as folhas 
arrancadas, o que tranquiliza a 
família é saber que vão contar 
com o seguro. “A gente fica 
triste porque é um trabalho 
duro, árduo, e ver as folhas 
assim dói. Mas a vida segue”, 
diz Jair.

nÚmerOS
De acordo com levanta-

mento da Associação dos Fu-
micultores do Brasil (Afubra), 
somente no dia 30, 3.400 lavou-
ras e estufas foram atingidas 
nos três estados do sul do 
país: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. Desde o 
início da safra, o número au-
menta, totalizando nove mil 
lavouras. Com o sinistro desta 

por serem as com maior estra-
go, vão passar por avaliação 
das obras realizadas, inclusive 
na sexta-feira e no sábado, 
para só assim saber se voltam 
às aulas na segunda-feira, 
dia 5”, explica o secretário de 
Educação, Cláudio Stoeckel. 
As demais estarão funcionan-
do normalmente.

A escola Elemar Kroth teve 
90% do telhado destruído, 
segundo a diretora Tânia Jost. 
A sala de informática foi bas-
tante danificada. O educan-
dário teve perda total dos 20 
computadores. Apenas duas 
salas não tiveram prejuízos no 
local. Na quarta pela manhã, 
professores e alunos fizeram 
mutirão para a retirada de 
entulho do pátio da escola. 

terça-feira, só em Vera Cruz 
foram atingidas 352 lavouras 
de tabaco e em Vale do Sol 357.

O seguro não cobre o dano 
apenas quando o local está 
vazio. “Estufas com tabaco 
recebem cobertura imediata, 
porque o produtor precisa 
do espaço para continuar 
trabalhando”, salienta o ge-
rente-técnico da Afubra, Pau-
lo Vicente Ogliari. Ogliari 
aconselha os produtores a 
contabilizarem os prejuízos 
o quanto antes, para que as 
equipes possam iniciar o tra-
balho de levantamento físico 
e assim o seguro ser acionado.

O trabalho da Secretaria de Obras, bem como dos Bombeiros, 
foi  fundamental para garantir a segurança e a desobstrução 
do trânsito. Já as famílias mais carentes estão sendo cadastra-
das pela Secretaria de Desenvolvimento Social.
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