
Na banana, a aposta
para a diversificação
Na propriedade 
familiar, o processo é 
de transição do fumo 
para a fruticultura e 
verduras, de olho no 
potencial de mercado

Rosimeri e Fernando mantêm cultivo do tabaco, mas cada vez mais apostam na banana

LITERALMENTE DEU FRUTOS

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

Há cerca de três anos, 
o casal Rosimeri e 
Fernando Jaeger de-

dicava-se apenas ao cultivo 
do tabaco, junto dos pais de 
Fernando. Mas queriam algo 
diferente e procuraram o Es-
critório da Emater/RS-Ascar. 
Foram cativados a ingressar 
na Coopervec e a aproveitar 
as características da proprie-
dade, em Linha Andréas, 
para a produção de bananas, 
diversificando as culturas e 
a fonte de renda. “Disseram 
que não havia ninguém da-
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LEISHMANIOSE
A Leishmaniose é uma 

doença que pode ser 
transmitida tanto para 
cães como em humanos. 
Após notificações de sus-
peita de casos em huma-
nos, em Santa Cruz do 
Sul, a Secretaria de Saúde 
ficou em alerta e buscou 
realizar ações para con-
trolar a doença. O Arau-
to Saúde desta semana 
aborda o assunto e quem 
orienta e explica mais so-
bre a doença é a veterinária da Vigilância Sanitária de 
Santa Cruz do Sul, Daniela Klafke.

De acordo com a profissional, a Leishmaniose é 
uma doença causada por um protozoário, um parasita 
transmitido pelo mosquito palha. “É um mosquito bem 
pequeno, parecido com borrachudo e que vive nas 
matas”, explica. O assunto tem sido intensificado nas 
últimas semanas, pois a doença está no município há 
10 anos, com casos em cães. “Sabemos que todo caso 
em cão precede um caso em humano. Em 10 anos não 
diagnosticamos nenhum paciente, mas o que acontece? 
Os sintomas são muito confusos, então não temos um 
diagnóstico específico por parte dos profissionais de 
saúde”, explica. “No cão, confunde-se bastante com a 
sarna”, completa. Ainda segundo Daniela, a Prefeitura  
chegou a ter notificações em seres humanos, porém, 
todos descartados. “Mas surgiu a necessidade de infor-
mar melhor a população, bem como os profissionais de 
saúde”, completa.

Como ocorre a transmissão? “O cachorro é o princi-
pal reservatório da doença nos centros urbanos. Existe 
uma atração do mosquito pelo cão e o fato de ter cães 
errantes soltos na rua, principalmente nos horários de 
maior ação do vetor (que é à tardinha e ao amanhecer), 
ele vai se alimentar do sangue desse cão, que acaba 
sendo reservatório da doença”, esclarece Daniela. 
“Qualquer outro mosquito que picar esse cão positivo, 
portador e depois for picar outra pessoa vai levar a 
doença para essa pessoa”, acrescenta.

Nos cães, os sintomas iniciais são parecidos com 
sarna. “Outra característica é a perda de pêlo ao redor 
dos olhos, o cão pode ter uma conjuntivite e emagre-
cimento”, aponta. “Conforme vai avançando ocorrem 
feridas, o animal fica mais debilitado”, diz. Em humanos, 
o  que preocupa é não ter um diagnóstico específico. 
Porém, se a pessoa não está bem, emagreceu muito 
rápido, tem febre intermitente, a indicação é que pro-
cure um médico. Para evitar a doença, o animal pode 
ser protegido com a coleira repelente. Os humanos 
devem utilizem repelente, além de colocarem telas nas 
janelas da casa.
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qui que entregava banana 
para a merenda”, relembra 
Rosimeri. Foi aí que tudo 
começou. O casal ainda não 
abandonou o fumo, divide a 
lavoura com os pais de Fer-
nando, Jair e Claricia Jaeger, 
mas gradativamente planeja 
reduzir, substituindo por 
hortaliças e frutas. Se há três 
anos o tabaco respondia por 
toda a renda familiar, hoje é 
a metade. Isso porque a bana-
na e o abacate são vendidos 
para a feira da Coopervec, 
nas terças-feiras de tarde, na 
praça José Bonifácio, e para 
a merenda escolar, enquanto 
que o aipim e a batata doce 
vão para as cestas do PAA. 
O casal apostou na produção 
de alimento porque enxerga 
potencial e mercado em Vera 
Cruz.

Sem contar nos alimentos 
diversos que vendem na 
feira, como feijão preto, e a 

produção para a subsistên-
cia, foco também da criação 
de animais. Uma série de 
fatores contribui para que a 
aposta dê certo, explicam o 
engenheiro agrônomo Al-
berto Evangelho Pinheiro e 
o técnico agropecuário Bruno 
Flores, da Emater local. A 
propriedade, em encosta de 
morro, tem geografia apro-
priada, não pega geada, tem 
terra fértil e é bem drenada. 
O casal também recebeu 
recursos via Feaper para ir-
rigação, o que contribui para 
a produtividade o ano todo. 
Sem contar que as mudas 
das bananeiras já existiam na 
propriedade, bastou os agri-
cultores multiplicarem. Hoje, 
são cerca de mil pés, conta 
Fernando, que tem a perspec-
tiva de colher cerca de duas 
toneladas de bananas neste 
ano, numa área de aproxi-
madamente um hectare, onde 
antes havia eucalipto.

Ao enxergarem rentabili-
dade no agronegócio, Rosi-
meri e Fernando nutrem a 
intenção de cada vez mais 
reduzir o tabaco, converten-
do a matriz produtiva que 
caracterizou a propriedade 
para se dedicar às verduras 
e às frutas. “Tem potencial 
para isso”, resume Fernan-
do”, feliz com sua escolha.
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