
DESAFIO REALIDADE

Produzir alimento para a subsistência e para garantir renda extra ao tabaco: esse sonho parecia distante há
alguns anos. Os caminhões com verduras iam para o interior e vendiam o que abastecia a mesa da família. 
Hoje, as hortas se multiplicam e a comida sai do interior de Vera Cruz para ganhar novos mercados
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Márcio Roos decidiu neste ano dedicar sua área e seu trabalho exclusivamente para a produção de alimentos. “Todos deveriam ter uma horta em casa”, sugere
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Programa de Aquisição de Alimentos, feiras, merenda escolar:
oportunidades que deram certo

REDUÇÃO DE ÁREA PARA O TABACO

DE 2011 PARA CÁ, SURGIU A COOPERVEC, QUE HOJE COnTA COm 86 AS-
SOCIADOS, nA mAIORIA, FUmICULTORES QUE PASSARAm A AGREGAR A 
PRODUÇÃO DE ALImEnTO COmO FOnTE DE REnDA EXTRA. TAmBÉm FORAm 
COnCRETIZADAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COmO A COmPRA DA AGRICULTURA 
FAmILIAR PARA A mEREnDA ESCOLAR E PAA. E AS FEIRAS RURAIS, QUE 
ERAm DUAS, AGORA TÊm QUATRO DIAS PARA OFERTAR AO COnSUmIDOR.

“
Hoje vemos o movimen-
to contrário. O produtor 
saindo do interior para 
vender seus alimentos. É 
um grande avanço”

GERALDO BACK
Presidente do STR

SEGURANÇA ALIMENTAR
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Em 2011, o alerta vermelho

A importância da produção do tabaco 
para a economia é incontestável. Mas 
quando o interior se volta unicamente 
para a monocultura, surgem outros 
problemas e desafios aparecem. Em 
27 de setembro de 2011, reportagem 
especial produzida pelo Nosso Jornal 
abrangeu, em três páginas, a necessi-
dade do agricultor voltar às origens 
e reaprender a lição de casa, para 

que não fosse refém da monocultura e 
pensasse na sustentabilidade. Produzia arrobas 

e mais arrobas, mas para comer, precisava comprar 
de fora. Ou vinha até a cidade, ou esperava o caminhão de 
verduras, vindo de longe, vender na beira da estrada. 

O cenário era de dependência alimentar no campo, local 
com a vocação para produzir alimento. As lideranças e 
entidades rurais emitiam o alerta: embora o fumo continue 
sendo o pilar de sustentação econômica de muitas famílias, 
o lucro mudou ao longo dos anos. A contratação de mão de 
obra e os altos custos que envolvem a produção reduziram a 
lucratividade. Na ocasião, o técnico agrícola Welton Weber 
frisou que a questão da diversificação, sempre tão debati-
da, não era a substituição de uma cultura por outra, mas a 
soma. A começar, que a família produzisse o que consumia. 
“Que eles voltem a ser colonos e não apenas fumicultores”, 
dizia Weber.

Há sete anos, dizia Alcindo Iser, na época secretário de 
Desenvolvimento Rural: “de 10 (propriedades), acredito que 
apenas duas propriedades tenham uma horta”. O presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Geraldo Back, 

mostrava igual preocupação, 
ao opinar que se o caminhão 
(que vende verduras) faltas-
se uma semana, havia agri-
cultores que poderiam ficar 
sem ter o que comer.

Hoje, aponta Back, a reali-
dade é diferente. O produtor 
aceitou o desafio e passou a 
produzir volume considerá-
vel de comida na proprieda-
de, nos cultivos e na criação 

de animais. “Não apenas para a subsistência da família, 
mas com venda do excedente da produção”, analisa o 
Presidente do STR. Se há sete anos, quando a reportagem 
do “alerta vermelho” foi feita, a realidade mostrava que 
os caminhões vinham de longe para vender comida para 
o interior vera-cruzense, o cenário agora é outro, atesta 
Back. Pouco se vê a movimentação destes ambulantes e as 
famílias, de modo geral, parecem ter aprendido a lição da 
segurança alimentar. “Hoje vemos o movimento contrário. 
O produtor saindo do interior para vender seus alimentos. 
É um grande avanço”, frisa Geraldo Back.

O diagnóstico das propriedades fumicultoras em Vera 
Cruz aponta, na safra 2011/12, que a área cultivada com 
tabaco representava 4.439 hectares, número que vem 
reduzindo ao longo dos anos.
No levantamento da produção agrícola realizado em 
julho de 2018 pelo IBGE junto da Secretaria de Desenvol-
vimento Rural e Emater/RS-Ascar, Vera Cruz soma 4.000 
hectares para o fumo. Pelos cálculos da Associação dos 
Fumicultores do brasil (Afubra), para a presente safra, 
o número é ainda menor: 3.694 hectares de tabaco em 
Vera Cruz.

Há menos de uma década, 
o desafio para as famílias 
do interior de Vera Cruz era 
voltar a produzir alimento, 
pelo menos para a subsistên-
cia. Entidades rurais fizeram 
o alerta e a reflexão: havia 
muita dependência alimen-
tar, os caminhões de outras 
regiões do Estado abasteciam 
com comida as propriedades 
e as hortas eram raras de se 
ver. O produtor parecia estar 
focado na monocultura do 
fumo, historicamente o pilar 
de sustento da casa, mas es-
quecia de botar em prática a 
tão falada diversificação. Pelo 
menos para economizar no 
gasto em alimento e valorizar 
a qualidade do que vai para a 
mesa. Pois o produtor parece 
ter aceitado o desafio.

Desde jovem, Márcio Roos 
dedicou seu trabalho à cultu-
ra do fumo. Primeiro como 
peão, depois foi avançando 
até conseguir seu pedaço de 
terra pelo programa de cré-
dito fundiário. Ele e a esposa, 

Jaquelina de Andrade, dei-
xaram o bairro São Francisco 
para viver na Linha Cipriano 
de Oliveira, onde cultivam o 
sustento para o casal e o filho, 
Tiago. Até o ano passado, a 
família sobreviveu do taba-
co, a renda garantida com a 
safra. Mas o planejamento e 
a transformação ocorreram 
aos poucos, com a redução do 
plantio de fumo e o aumento 
do cultivo de alimentos. E 
neste ano, a migração total.

Com o apoio da Emater/
RS-Ascar, CAPA, Sebrae, STR, 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural, Roos foi atrás 
de novas alternativas. Agora, 
prepara sua terra para a pro-
dução de hortaliças no sistema 
orgânico. Ele quer ofertar mais 
saúde para o que vai à mesa. 
O agrônomo da Emater local, 
Alberto Pinheiro, explica que 
a propriedade de Márcio é 
uma das assistidas pelo pro-
grama de Gestão Sustentável 
da Agricultura Familiar, que 
foca na segurança alimentar 
e na sustentabilidade. A fa-
mília tem 96% de autonomia 
alimentar, pois produz para 

o consumo suas verduras, 
aipim, moranga, ovos, batata 
doce, tem carne, leite, de tudo 
um pouco. Começou a investir 
também na fruticultura, com o 
cultivo de bananeiras e figo. Só 
compra fora arroz, sal, açúcar, 
alguns itens industrializados. 
Com recursos conquistados 
via Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Pequenos Estabelecimentos 
Rurais - Feaper, vai ter toda 
lavoura irrigada. Mas e o 
mercado? Roos participa da 
feira da Coopervec, nas terças 
e aos sábados, na Praça José 
Bonifácio, além de comercia-
lizar para a merenda escolar 
e Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

O agricultor é apenas um 
exemplo de quem migrou de 
cultura, mas não é a regra. A 
maioria que cultiva tabaco 
pode produzir seu alimento, 
opina Roos. Deve planejar, 
botar na ponta do lápis, para 
garantir a segurança alimen-
tar da família com produtos 
de conhecida procedência 
e qualidade. Mesmo se não 
tiver nada para vender como 

excedente, deixa de gastar 
com a compra fora.

nOVA REALIDADE
O técnico em Agricultu-

ra da Secretaria de Desen-
volvimento Rural, Carlos 
Henrique Porcher, confirma 
esta tendência verificada em 
números. A área destinada 
ao tabaco tem diminuído 
e, embora não se enfoque a 
substituição, já que a rentabi-
lidade, ainda que reduzida em 
relação a anos atrás, seja ga-
rantida, alguns movimentos 
mudaram a realidade. O sur-
gimento da Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares de 
Vera Cruz, a Coopervec, as 
feiras e as políticas públicas 
que garantem mercado para 
a produção de alimentos são 
avanços que estimularam o 
agricultor a deixar de ser ape-
nas fumicultor. Além disso, 
a multiplicação de agroin-
dústrias - são 15 legalizadas 
e cinco em andamento - se 
traduz em mais uma forma 
de valorizar a produção de 
alimentos, agregando renda 
e oportunidades de negócio 
no meio rural.

Os agricultores continuamente buscaram 
a garantia de mercado para a produção. 
E isso sempre foi uma das vantagens da 
fumicultura. Mas novas oportunidades 
surgiram quando o assunto é produção de 
alimentos. A merenda escolar é uma dessas 
realidades. Hoje, informa a nutricionista Ca-
roline Ortolan, da Secretaria Municipal de 
Educação, 96,3% do que vai para o prato das 
crianças é oriundo da agricultura familiar 
vera-cruzense. Graças à formação da Coo-
pervec, em 2012 foi possível buscar novos 
mercados, tendo o agricultor organizado 
para participar de concorrências públicas. 
Na alimentação escolar, são 3.136 quilos 
de alimentos via Coopervec para as Emeis 

todo mês e 2.400 quilos de alimentos para 
as escolas de ensino fundamental.

Já as cestas básicas adquiridas pelo Pro-
grama de Aquisição de Alimentos (PAA), 
representam 2.300 quilos de produto por 
entrega, a cada mês, numa política pública 
que abrange 100 famílias em situação de 
vulnerabilidade social. O presidente da 
Coopervec, Romeu Mueller, aponta que 
hoje são 86 associados e a maioria segue 
tendo o fumo como carro-chefe. O que se 
incentiva é a diversificação para agregar 
renda. E tem dado certo. As políticas do 
governo garantem esta remuneração e 
possibilitam planejamento de quantidade 
e variedade de itens com destino certo: as 

cestas para as famílias carentes e a cozinha 
das escolas públicas.

Se até abril de 2017 Vera Cruz contava 
com duas feiras rurais, na quarta e sexta-
feira, há mais de um ano o volume dobrou. 
A feira da Coopervec migrou para o centro 
da Praça José Bonifácio e ocorre nas terças 
à tarde e aos sábados de manhã. Mueller 
reconhece que é do hábito das pessoas 
aproveitarem a ida ao supermercado para 
comprar tudo. Mas é uma atividade que 
tinha que começar. “Precisamos valorizar 
o produto fresquinho e que tem origem 
local. Temos que criar este hábito das pes-
soas comprarem nas feiras o que é de Vera 
Cruz”, atesta.

Hoje, verduras saem do interior para abastecer cidade. 
Vera Cruz conta com quatro dias de feira rural

Entrega de alimentos da agricultura familiar para o 
PAA acontece todo mês, contemplando 100 famílias

que começa
a se tornar


