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As igrejas costumam chamar a atenção de turistas 
e suas comunidades. E fazem parte da história de 
cada lugar. O Acervo Santa Cruz do Sul resgatou esta 
imagem, que seria da Igreja Católica existente antes 
da construção da Catedral São João Batista. Em 1855 
foi iniciada a edificação de uma capela católica no 
local onde hoje encontra-se a catedral, e teria ficado 
pronta apenas em 1863. 

O início da construção da atual catedral deu-se 
em 1º de fevereiro de 1928, sob a orientação de Simão 
Gramlich, autor do projeto e posteriormente sob lide-
rança do engenheiro Ernesto Matheis. Em 1931 foram 
interrompidas as obras por falta de verbas e pelo não 
cumprimento das exigências feitas na adequação da 
planta. Em 1934 assume a Empresa Schutz e Matheis 
para dar andamento à obra. Foi inaugurada quando 
ainda não estava totalmente pronta, dia 24/12/1939, 
véspera de Natal. A construção foi concluída em 
1977, quando ficaram prontas suas torres maiores, 
que alcançam 82 metros. 

A antiga capela católica, vista na foto, foi demoli-
da, dando espaço para o jardim em frente à Catedral 
São João Batista. Na foto abaixo, as duas igrejas, 
antes da demolição da capela.

Grupo Escoteiro 
Vera Cruz oficializa 
entrega no pátio do 
HVC e faz o bem para 
mais instituições com 
hortaliças que sobram

No sábado, Grupo Escoteiro entregou oficialmente a horta e doou produção excedente
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Foi em outubro de 2018 
que a ideia da ação 
comunitária em prol 

do Hospital Vera Cruz saiu 
do papel e o Grupo Escotei-
ro iniciou a revitalização da 
horta nos fundos da casa de 
saúde. De lá para cá, o espaço 
foi totalmente transformado e 
além de plantar hortaliças va-
riadas para suprir a demanda 
da alimentação na instituição, 
escoteiros, chefes, diretoria, 
pais e parceiros engajados 
conseguiram espalhar solida-
riedade. A entrega oficial da 
horta ocorreu na manhã de sá-
bado, dia 3, mas os pacientes 
internados já vêm consumin-
do verduras frescas e livres 
de agrotóxicos há quase dois 
meses. E mais: o excedente da 
colheita não é desperdiçado. 

Se há poucos pacientes 
internados e há mais produ-
ção, as verduras ganham um 
novo endereço. O alface, por 
exemplo, já incrementou um 
almoço no Lar dos Idosos. Em 
outras colheitas, existe a pos-
sibilidade de distribuir para 
as casas geriátricas e, assim, 
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Além do trabalho voluntário dos jovens, pais e chefes 
escoteiros, o presidente do grupo, Marcos Loeblein 
destaca a união de esforços de empresas e pessoas 
físicas que se engajaram para que o projeto comunitá-
rio desse frutos, ou melhor, verduras. Eles receberam a 
doação de tábuas, pregos, mudas, calcário e frete das 
tábuas, adubo orgânico, serviço de dois tratores que 
araram a terra e produtos para a homeopatia.

UNIÃO DE ESFORÇOS

Horta alimenta
a solidariedade

incrementar a alimentação 
dos idosos. “A produção está 
linda, o espaço é grande, e não 
vai nada de agrotóxico. Com 
certeza podemos comparti-
lhar. O hospital conta com 
tanta ajuda da comunidade e 
essa é uma forma que pode-
mos ajudar também”, frisa a 
nutricionista Daliane Proch-
now, que atua no Hospital 
Vera Cruz e sublinha a boa 
aceitação que a iniciativa teve.

Na manhã de sábado, a téc-
nica de Enfermagem de uma 
casa geriátrica de Vera Cruz 
recebeu uma caixa repleta de 
hortaliças. “Vem em ótima 
hora. Ainda mais nesta época, 
de escassez de hortaliças por 
causa do clima. E ainda tem 
a garantia de procedência e 
saúde”, frisou Rosimeri Flo-
res da Silveira. Na ocasião, 
o tesoureiro da Fundação 
de Saúde Dr. Jacob Blész, 
Gilberto Rech, foi só elogios 
para a iniciativa de produzir 
a horta e distribuir o que sobra 
a quem precisa. Daqui para 
frente deverá ser organizada a 
forma de distribuição do exce-

dente para as casas geriátricas 
que tiverem interesse.

HORTA
O presidente do Grupo 

Escoteiro Vera Cruz, Marcos 
José Loeblein, explica que a 
partir das orientações e do 
acompanhamento de um 
agrônomo, a transformação 
na horta foi possível, fazen-
do a correção do solo com 
calcário e adubação, trabalho 
com homeopatia nas plantas, 
além da cobertura verde, que 
protege a terra da erosão, 
a mantém fofa e facilita na 
limpeza das hortaliças. “São 
pequenos detalhes que fazem 
toda a diferença”, atesta ele, 
dizendo que o visual também 
mudou com a delimitação dos 
canteiros feita por tábuas e 
melhor organização dos espa-
ços para verduras e para chás.  
Sem utilizar agrotóxicos e com 
visitas periódicas da chefia do 
ramo escoteiro, o resultado é 
visível aos olhos e faz bem à 
saúde - de quem consome e de 
quem multiplica a boa ação, 
trabalho sempre executado de 
forma voluntária.


