
Produtores de fumo 
lamentam perdas
Granizo nesta semana 
danificou lavouras da 
região. Em Vera Cruz, 
foram pelo menos 122 
casos. No Vale, 127, e 
em Santa Cruz, 34
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Não precisou mais do 
que cinco minutos 
para que lavouras de 

tabaco do Vale do Rio Pardo 
fossem atingidas pelo granizo 
na madrugada de terça-feira, 
dia 17.  O fenômeno voltou 
a ocorrer na madrugada de 
quarta, deixando novos pre-
juízos. Até a manhã de on-
tem, a Afubra havia recebido 
439 casos na região. Desses 
registros, os municípios mais 
atingidos do Vale do Rio Par-
do foram Vera Cruz, com 122 
casos, e Vale do Sol, com 127. 
Santa Cruz do Sul somou 34. 
Também estão na lista Passo 
do Sobrado, Venâncio Aires, 
Sinimbu, Rio Pardo, Gramado 
Xavier e Boqueirão do Leão. A 
orientação para quem tem o 
seguro mútuo da Afubra e foi 
atingido, que entre em contato 
com a associação.

A QUEDA DO GRANIZO
 “Foi muito granizo em tão 

pouco tempo”, recorda o pro-
dutor de Alto Ferraz,  interior 
de Vera Cruz, Eduardo Moel-
ler, que estima perda de 50% 
dos 36 mil pés plantados.  Seu 
Almiro, pai de Eduardo, diz 
nunca ter visto nada parecido 
até então. “Era tanto granizo 

Projeto de lei Legislativo 018/2019, que “de-
nomina de rua Nestor Ivo Schwantz via pública do 
Município de Vera Cruz”. A via está situada entre a 
ERS-409, em Rincão da Serra, e a rua São Francisco. O 
projeto foi apresentado pelo vereador José Adroaldo 
da Silva (PSD).

Projeto de lei 120/2019, que “autoriza a aber-
tura de créditos suplementares no montante de R$ 
1.569.787,05 e dá outras providências”.

Projeto de lei 121/2019, que “autoriza ceder fração 
de terra à Sociedade de Atiradores de Vera Cruz e dá 
outras providências”. O presente projeto busca dar 
assistência aos órgãos responsáveis pela segurança 
pública para o seu aprimoramento, haja visto que o 
local, por sua posição geográfica e topografia, apre-
senta as condições ideais para o desenvolvimento 
das atividades da sociedade de tiro, em cuja área já 
havia sido instalado pelo grupamento local da Briga-
da Militar, de forma experimental, um estande para a 
prática de tiros para os seus integrantes.

Projeto de lei 122/2019, que “autoriza o Poder 
Executivo a firmar Termo de Cooperação Técnica 
com a empresa Eliseu Kopp e Cia LTDA e dá outras 
providências”. O projeto prevê instalação de totem 
de  monitoramento, ou seja, equipamento de controle 
de trânsito e segurança pública, junto à Praça José 
Bonifácio.

Projeto de lei 123/2019, que “autoriza a abertura 
de crédito suplementar no montante de R$ 1.500,00 
e dá outras providências”. 

PROPOSIÇÕES
Flávio Daniel Schunke (PDT) e José Abrelino da 

Silva (PSB) indicam ao Executivo que este destine 
recursos para aquisição do Autopatrol, equipamento 
utilizado para fiscalização de veículos irregulares.

Martin Fernando Nyland (PTB) e Eduardo Viana 
(PTB) indicam a redução de valores das taxas co-
bradas aos ambulantes no Município de Vera Cruz.  
A ideia é reduzir as taxas para os ambulantes com 
registro de CNPJ em Vera Cruz, que já recolhem im-
postos para o Município.

Waldir Justmann (MDB) e Horst Frederico Schuch 
(PP) indicam o reperfilamento do asfalto que dá aces-
so a Linha Andréas. Justifica-se pelo estado precário 
em que se encontra o trecho. 

Horst Frederico Schuch (PP) indica a aquisição de 
um sistema de roteador com antena para captação 
de sinal de internet e solicite junto à operadora res-
ponsável que estude a viabilidade de sinal telefônico 
para o Posto de Saúde de Linha Andréas.

Ludwig Conrad (PSB) indica a instalação de uma 
rede de água na localidade de Alto Ferraz, mais pre-
cisamente no trecho entre o fim do asfalto e a escola 
São João. 

MOÇÃO CONGRATULATÓRIA
O Poder Legislativo concedeu uma Moção Congra-

tulatória ao Grupo de Danças Adultas do CTG Can-
deeiro da Amizade, pela conquista do primeiro lugar 
nas danças adultas - categoria força B, do XXI Sarau 
de Arte Gaúcha do CTG M’Bororé, de Campo Bom/
RS, tendo como proponentes os vereadores Flávio 
Daniel Schunke (PDT) e José Abrelino da Silva (PSB).
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Na propriedade dos Moeller ainda havia pedras à tarde
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AS CULTURAS

Segundo os escritórios 
da Emater de Santa Cruz, 
Vera Cruz e Vale do Sol, 
outras culturas não tive-
ram danos com o granizo 
nas madrugadas de terça 
e quarta-feira. Porém, não 
descartam que alguns 
casos isolados tenham 
ocorrido, principalmente 
para aqueles produtores 
que têm o cultivo a campo 
aberto e não possuem o 
sistema protegido. 

Família Gassen estima perda de cerca de 50%

que acumulou, formando 
blocos de gelo”, diz Almiro.

A intensidade com que as 
pedras caíram fez com que a 
família pensasse que as telhas 
da residência tivessem furado. 
“Temos uma parte da casa am-
pliada, que com o acúmulo de 
pedras no telhado fez com que 
o gelo, após derreter, escorres-
se para dentro de casa”, conta 
Eduardo. Após certificar de 
que a água entrou devido ao 
acúmulo e tudo estava bem, 
o produtor, junto do pai, foi 
conferir o prejuízo. A expecta-
tiva é de que o clima melhore 
e alguma parte do tabaco se 
recupere. A família conta com 
seguro, mas lamenta pela 

perda.
Aos 71 anos, Renato Gassen, 

também morador de Alto 
Ferraz, conta que nunca tinha 
presenciado algo assim. Ele 
que cultiva fumo junto do filho 
Jair, estima perda de cerca de 
50% da produção. A família 
Gassen, que plantou 65 mil 
pés, teve 35 mil pés planta-
dos no cerro da propriedade, 
parte danificada pelo grani-
zo. “Como os pés estavam 
maiores e o granizo judiou, 
acreditamos que não vamos 
conseguir recuperar”, sente 
Jair. Na localidade, a intensi-
dade de granizo fez com que 
sobrassem resquícios ainda na 
tarde de terça.


