
Cultivo de hortaliças 
sofre com as chuvas
Excesso de umidade 
tem atrapalhado o 
desenvolvimento das 
plantas. Consumidor 
deve sentir, em breve, 
o valor aumentar

Fábio descarta as hortaliças impróprias para o consumo
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A água é essencial para a 
vida das plantas, mas 
o excesso dela pode 

prejudicar o desenvolvimento 
de alguns cultivos, como o 
das hortaliças. As frequentes 
chuvas, registradas nos últi-
mos dias, acarretam na perda 
de qualidade de alguns itens, 
principalmente das folhosas, 
como alface, repolho e couve. 
Fábio André Mueller e Ivanir 
Zuege, moradores de Alto 
Ferraz, no interior de Vera 
Cruz, plantam essas e outras 
hortaliças como renda extra e 
têm enfrentado na prática as 
dificuldades do cultivo devido 
à excessiva umidade.

Fábio e Ivanir têm apostado 
no plantio de repolho, couve, 
brócolis, alface, cenoura, beter-
raba, pepino, rabanete e cebola 
e notam que o cultivo de fo-
lhosas é o que mais sofre com 
o excesso de chuvas. Segundo 
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Projeto de lei nº 052/2019 insere artigo e parágra-
fos na lei nº 1.111, de 30 de junho de 1993, e dá outras 
providências”. Aprovado por unanimidade na sessão 
do dia 6 de maio, possibilita individualizar os ramais 
de ligação de água em situação condominial, sem 
as observâncias das normas de loteamento. Essas 
situações de atendimento à população em situação 
de vulnerabilidade social já encontram-se previstas 
em vários regramentos de diversos serviços munici-
pais de água e esgoto e em companhias estaduais de 
saneamento, tal como a Corsan, porém não estavam 
expressas na lei municipal nº 1.111, de 30 de junho de 
1993, que normatiza a atuação Serviço Municipal de 
Água e Esgoto (Semae).

Projeto de lei nº  053/2019 “autoriza a abertura de 
créditos suplementares no montante de R$ 814.071,42 
e créditos especiais no montante de R$ 50.000,00 e 
dá outras providências”, cujos recursos serão utilizados 
para a pavimentação de trecho da rua Tiradentes, entre 
a Av. Nestor F. Henn e a rua Cláudio Manoel, através 
de emenda parlamentar do deputado Heitor Schuch; 
construção de um pavilhão para a Feira da Produção, 
junto ao Parque Municipal de Eventos – emenda par-
lamentar do deputado José Otávio Germano; constru-
ção de um pavilhão para a Feira da Produção junto ao 
Parque Municipal de Eventos – emenda parlamentar do 
deputado Sérgio Moraes, entre outros investimentos 
que atendem a rotina do Poder Executivo.

Projeto de lei nº 050/2019 “permite o uso, por ter-
ceiros, de pontos (locais) físicos no Parque Municipal 
de Eventos e dá outras providências”, que teve pedido 
de vista por parte do vereador Flávio Schuncke na 
sessão do dia 6 de maio e foi novamente à votação no 
dia 13, tendo sido aprovado por unanimidade.

Projeto de lei nº 054/2019 “autoriza a contratação 
para a função temporária de visitador do Programa 
Criança Feliz, em caráter temporário e de excepcional 
interesse público, e dá outras providências”, que au-
toriza a contratação de dois visitadores do Programa 
Criança Feliz. O programa orienta sobre o desenvolvi-
mento das crianças de até três anos aos beneficiados 
com o Bolsa Família e de até seis anos, nas famílias que 
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
As gestantes também são atendidas. 

Projeto de resolução nº 003/2019 “dispõe sobre a 
realização de uma Sessão Solene para concessão do 
Título de Cidadão Vera-cruzense ao empresário Luís 
Carlos Dhiel e dá outras providências”. Proposta pelos 
vereadores Waldir Justmann, Dalvo Pedro Wink e José 
Abrelino da Silva, a sessão solene acontecerá no dia 
10 de junho, dentro das programações da Semana do 
Município. Dhiel receberá o título de Cidadão Vera-cru-
zense como reconhecimento por sua persuasão como 
empreendedor no ramo de comunicação, através do 
Grupo Arauto. 

Projeto de lei nº 055/2019 autoriza o ressarcimento 
parcial de aluguel à empresa Acélio de Moura Gonçal-
ves Eireli e dá outras providências” e projeto de lei nº 
056/2019, que autoriza o ressarcimento de aluguel à 
empresa Medilar Importação e Distribuição de Produ-
tos Médico Hospitalares S.A. e dá outras providências”,  
objetivando apoiar a iniciativa privada no que diz 
respeito à criação e à expansão de empreendimentos 
industriais, comerciais, de prestação de serviços, para 
geração de empregos e renda.

Na sessão ordinária da última segunda, dia 13, a 
vereadora Maria de Fátima Gomes dos Santos, com o 
apoio dos demais vereadores, concedeu Moção Con-
gratulatória a Ana Caroline Thomsen, Larissa Fengler e 
Milena Machado, que compõe o novo trio de soberanas 
de Vera Cruz.
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Plantio é afetado pela falta de estrutura
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Há pelo menos duas se-
manas, Fábio tenta iniciar o 
plantio de repolho em sua 
propriedade, mas a umida-
de do solo está adiando esse 
processo, que começa pelo 
preparo da terra. Segundo 
o vice-presidente da Coo-
pervec e técnico agrícola, 
Jeferson Klunk, o produtor 
não está conseguindo entrar 
na lavoura para plantar, fator 
que atrapalha o escalona-
mento da produção. “Não 
vai haver falta de hortaliças, 
mas o consumidor vai sentir a 
diminuição da oferta do pro-
duto local no mercado daqui 
uns dois meses”, explica.

A limitação e a falta de 
estrutura para o plantio das 
hortaliças, principalmente 

em períodos chuvosos e no 
inverno, interferem no de-
senvolvimento da produção.  
Klunk afirma que são poucos 
os agricultores que têm estru-
tura coberta para produzir, 
com túnel baixo e plástico 
protegendo as hortaliças. 
Como é o caso de Fábio e 
Ivanir, que não contam com 

esses recursos para o cultivo, 
pois, segundo os agricultores, 
o investimento é muito caro 
e não compensa no custo de 
produção. “Com a estufa, eu 
poderia regular a umidade 
necessária para o desenvolvi-
mento da planta, além disso, 
o plantio não seria afetado 
pela chuva”, avalia Fábio.

o presidente da Cooperativa 
Mista de Agricultores Familia-
res de Vera Cruz (Coopervec), 
Airton Romeu Mueller, esse 
tipo de hortaliça - repolho, al-
face, brocólis e couve -, é mais 
sensível e com o excesso de 
umidade fica mais propensa 
a penetração de fungos, além 
de perder qualidade.

A podridão e a aparência 
feia dos cultivos, que acontece 
pela grande quantidade de 
água que absorvem aliada à 
falta de sol, também dificul-
ta a comercialização dessas 
hortaliças e o produtor sente 
o efeito no bolso. “Fica difícil 
comercializar nas feiras essas 
hortaliças, porque o consumi-
dor busca qualidade, então 

não posso apresentar cultivos 
com essas deficiências”, expli-
ca Fábio.

Devido aos prejuízos com o 
plantio, os agricultores já pen-
saram em parar com o cultivo 
de repolho e couve e apostar 
mais no de beterraba e cebola, 
que têm sido mais resistentes. 
Mas, segundo Fábio, “não há 
como oferecer só dois tipos de 
cultivo na feira, o consumidor 
tem mais demanda”. O produ-
tor conta também que já não 
leva mais pepino para a feira, 
porque esse plantio tem per-
dido muita qualidade. “Tenho 
plantados 150 pés de pepino, 
mas já cheguei a plantar cinco 
vezes mais, cerca de 750”, 
lamenta. 


