
No domingo, a Coagrisol 
Cooperativa Agroindus-
trial comemorou 50 anos. 
Para celebrar a data, está 
realizando uma ação em 
parceria com 25 municípios 
atuantes, através da qual irá 
plantar dois pinheiros em 
cada uma dessas cidades. 
Na manhã de ontem foi a 
vez de realizar o plantio em 
Vera Cruz, na Praça José 

Bonifácio. De acordo com 
a supervisora da unidade 
local, Kelli Flores, o pinheiro 
foi escolhido porque repre-
senta o cooperativismo. O 
ato contou com a presen-
ça do gerente regional da 
Coagrisol, Vanderlei Guiel, 
além de técnicos da coo-
perativa e autoridades do 
município. Em Vera Cruz, a 
Coagrisol está há 35 anos.

As vigilâncias sanitária e 
epidemiológica de Santa 
Cruz estão fechadas. Os 
trabalhos serão retomados 
no dia 30, em novo ende-

reço: no antigo prédio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (em frente à Praça 
Siegfried Heuser, na rua 
Ernesto Alves, 746).

Quem disse que os can-
teiros nas vias urbanas 
precisam ser cultivados 
pelo Poder Público? Em 
Vera Cruz, um casal de 
moradores dá exemplo ao 
plantar e manter as flores 
na avenida Kunibert Haas, 
na altura do Loteamento 
Belo Horizonte. As plantas 
foram adquiridas pelo Mu-
nicípio, mas, a manutenção 
compete ao casal, que está 
feliz pela floração nesse 
início de primavera.

A primavera 2019 iniciou 
às 4h50min desta segun-
da-feira e se estende até 
o dia 22 de dezembro. 
Conhecida pela transição 
de um período mais seco 
para um mais chuvoso, a 
estação novamente indica 
grandes volumes para a 
região. Conforme o pro-
fessor de Agrometeoro-
logia da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc), 
Marcelino Hoppe, essa 
instabilidade se concen-

trará no mês de outubro. 
“Serão quatro frentes 
frias, acompanhadas de 
chuva. A época da Okto-
berfest é tradicionalmente 
chuvosa”, destaca. Con-
forme o professor, dos 
450 milímetros previs-
tos para a estação pelos 
principais institutos de 
meteorologia, 180 devem 
se concentrar no mês da 
Festa da Alegria. “Porém, 
é uma previsão tranquila. 
Não terá chuva em ex-

cesso e nem a falta nela 
nesse período”, diz. Du-
rante esses meses, a tem-
peratura vai variar de 11ºC 
a 31ºC. A marca mínima, 
conforme Hoppe, se refe-
re ao início das manhãs e 
a máximas à metade da 
tarde. No mês de setem-
bro, as temperaturas fi-
carão entre 11º e 23ºC; em 
outubro entre 13ºC e 26ºC;  
em novembro entre 15ºC 
e 29ºC; e em dezembro 
entre 17ºC e 31ºC.
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50 anos da Coagrisol

Atendimento em novo local 

Para incentivar o cultivo de flores

A primeira chegou. Como deve ser a estação?
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