
Colombianos trazem 
alternativas do aipim
Em reunião técnica, 
exemplo de cultivo 
coletivo para 
produção de farinha e 
aproveitamento para 
confecção de silagem

Após teoria, grupo conferiu máquina de ensacar silagem
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A mandioca é consi-
derada uma cultura 
de subsistência. Hoje, 

em Vera Cruz, a área plantada 
é de aproximadamente 300 
hectares, que envolvem cerca 
de mil famílias, segundo dados 
da Emater. A produtividade 
gira em torno de 12 tonela-
das por hectare. No entanto, 
atualmente, apenas Guido 
Mueller e o filho Márcio são 
especializados na produção 
de mandioca, na localidade de 
Entre Rios. As demais famílias 
que produzem representam 
menos de 10%, comercializam 
o excedente da produção in 
natura ou descascada. 

Planta rica em nutrientes, a 
mandioca foi assunto da reu-
nião técnica promovida pela 
Coopervec, na tarde de terça-
feira, dia 25, na propriedade 
de Márcio Mueller. Na oca-
sião, o colombiano Bernardo 
Ospina, engenheiro agrícola e 
diretor executivo da Clayuca 
e da CIAT/Colômbia, ao lado 
do filho Daniel, falou sobre 
a aplicação da mandioca em 
novos produtos para alimen-
tação humana. A exemplo, a 
produção de farinha.

O objetivo é buscar forta-
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Projeto de lei 035/2019, substitutivo, que “auto-
riza e regulamenta a utilização do Centro de Eventos 
Tradicionalistas (CET) Jurema Tornquist e dá outras 
providências”. Aprovado por seis votos a cinco, o pro-
jeto autoriza a utilização por terceiros do CET Jurema 
Tornquist, localizado em Linha Henrique D’Ávila, além 
de estabelecer o Regulamento Geral e fixar os seguintes 
valores para utilização: I- Rodeio – R$ 1.500; II- Outros 
eventos – R$ 500. O Executivo justifica a cobrança pela 
não renovação da concessão administrativa gratuita de 
uso do Centro de Eventos Tradicionalistas Jurema Torn-
quist, que estava cedido para Associação Tradicionalista 
Vera-cruzense (ATV), resultando, portanto, ao Município 
a responsabilidade da manutenção e conservação do 
Centro de Eventos.

Projeto de lei 067/2019, que “autoriza a abertura de 
créditos suplementares no montante de R$ 647.391,15 
dá outras providências”, cujos recursos serão utilizados 
para gastos com energia elétrica, iluminação pública, 
manutenção de frota, combustível, além de materiais, 
peças e despesas nas escolas de ensino fundamental 
e infantil do Município. 

Projeto de lei 068/2019, que “dispõe sobre a con-
cessão excepcional de diária diferenciada ao servidor 
representante do Município no Congresso Nacional de 
Secretarias de Saúde (CONASEMS) e dá outras provi-
dências”, evento que ocorrerá em Brasília, no período 
de 1º a 5 de julho de 2019, quando será apresentado 
o projeto “Dormir e sonhar, evita medicar”, o projeto 
desenvolvido pelo Município foi classificado para Mos-
tra Nacional de experiências exitosas no SUS, que visa 
reduzir o uso de medicação para dormir.

INDICAÇÕES
Eduardo Viana (PTB): indica a isenção de tarifa de 

água no Pavilhão da Associação dos Moradores do 
bairro Arco-íris, além da concessão da tarifa de água 
social ao pavilhão da Comunidade São Francisco e as 
Casas Geriátricas da cidade que estejam com a docu-
mentação em dia. 

Flávio Schunke (PDT): indica a substituição da lixeira 
coletiva existente na entrada da Linha Cereja, em Linha 
Andreas, por uma maior, além da colocação de redutor 
de velocidade próximo à Transportes Castro, desobs-
trução da boca de lobo das imediações do Mercado 
Schwantz e a colocação de tachões em ambos os lados 
da lombada eletrônica existente no Rincão da Serra. 

MOÇÃO CONGRATULATÓRIA 
Mártin Nyland (PTB), com o apoio dos demais ve-

readores, concedeu Moção Congratulatória à equipe 
Selvagens, que sagrou-se campeã da 31ª Gincana Mu-
nicipal de Vera Cruz.

Flávio Schunke (PDT) e José Abrelino da Silva (PSB) 
encaminharam Moção Congratulatória ao Grupo de 
Danças Adultas do CTG Candeeiro da Amizade, que 
sagrou-se campeão nas danças gaúchas, no Rodeio de 
Campo Bom, do CTG M’bororé, durante a disputa do 
XXI Sarau de Arte Gaúcha – Categoria Força B, no dia 
8 de junho de 2019. 

VOTO DE PESAR
Mártin Nyland (PTB): encaminhou Voto de Pesar pelo 

falecimento da Srª. Arminda Apolônia Strothmann, ocor-
rido no último dia 20 de junho, aos 82 anos de idade. 

LICENÇAS
Ludwig Conrad (PSB) e José Abrelino da Silva (PSB) 

pediram licenciamento de 45 dias para tratarem de as-
suntos pessoais, a contar do primeiro dia de julho. Os 
vereadores Jonas Miguel Seibert (PSB) e Vivaldino Alves 
Maciel (PSB) assumem os trabalhos durante o período.
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Estudantes aprendem sobre reaproveitamento

lecer a cultura e gerar renda 
e melhor qualidade de vida 
para os agricultores, a partir 
da diversificação de produtos 
que tenham como base a uti-
lização da planta. Bernardo 
aproveitou para trazer um 
exemplo de cooperativismo na 
produção de farinha feita de 
mandioca. “Este não é trabalho 
para um produtor. É para uma 
cooperativa, uma pequena 
empresa rural feita por produ-
tores que produzem em áreas 
pequenas”, sublinha. “Aqui, 
quem cultiva, planta e colhe 
ao mesmo tempo. É preciso 
pensar em produção durante 
todo o ano”, frisa. 

Dentro deste contexto, Ber-
nardo Ospina sugere ainda a 
possibilidade de fornecimento 
de pães feitos com farinha 

de mandioca para merenda 
escolar. “A Colômbia impor-
ta trigo utilizado no pão da 
merenda escolar. A mandioca 
sendo algo nosso, por que não 
aproveitá-la?”, reflete.

SEM DESPERDÍCIOS
A mandioca é uma plan-

ta que pode ser totalmente 
aproveitada. Da fécula é feita 
a farinha. Com a raiz e a as 
folhas, que possuem alto teor 
nutritivo, é possível produzir 
ração animal e silagem - assun-
to abordado pelo professor e 
zootecnista Harold Ospina, 
coordenador do Departamen-
to de Zootecnia da UFRGS. 
Ainda segundo ele, as alter-
nativas tecnológicas moder-
nas auxiliam para melhorar 
a competitividade e o cultivo 
de aipim.

Em fase de conclusão do 
curso na Escola de Família 
Agrícola de Santa Cruz, a 
estudante Fábia Juliana Ho-
chscheidt, de 17 anos, se in-
teressou pela silagem e ração 
animal, em que aprendeu que 
tanto a raiz como a folha da 
mandioca podem ser reapro-
veitadas. O Projeto Profissio-
nal do Jovem que está sendo 
feito pela moradora de Sinim-
bu trata da alimentação dos 
animais por meio das culturas 
da mandioca, batata e abóbora. 

Por isso da participação 
da jovem. A vera-cruzense 
Milena Cristina Hermes, que 

também estuda na Efasc, diz 
que ter vivências na prática é 
fundamental para formação.


