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Força jovem
na lavoura

Muitos dizem que o campo está en-
velhecendo, que o jovem só quer saber 
da cidade, que a sucessão agrícola está 
ameaçada. O Dia do Produtor do Taba-
co, neste especial, enaltece o oposto: a 
convicção do jovem em escolher fi car 
no interior e produzir fumo, que sus-
tenta a propriedade. Fabiano Weiland 
tem apenas 18 anos, está prestes a se 
formar no Ensino Médio Técnico, na 
Escola Família Agrícola de Vale do 
Sol (Efasol), e sabe bem o que quer. O 
jovem vive com os pais, na proprieda-
de em Formosa, Vale do Sol. E é com 
eles, Cláudio e Solange, que Fabiano 
cultiva tabaco - 100 mil pés nesta safra, 
parte em área própria e parte em área 
arrendada - diversifi ca com hortaliças e 
criação de porcos, gado e galinha. Além 
do alimento consumido em casa, o 
excedente é usado no preparo das refei-
ções em eventos sediados no salão de 
festas da família, junto da propriedade. 
A visão dele é clara: quer depender o 
mínimo possível do que vem de fora.

Por isso, seu projeto de conclusão 
de curso, prestes a ser defendido, tra-
ta da implantação de um biodigestor 
com utilização de esterco dos animais 

da propriedade. A ideia é instalar no 
início do ano que vem, após a colheita 
do fumo, e reduzir a compra de gás de 
cozinha. “Sonho com uma propriedade 
cada vez mais sustentável. O passo 
seguinte será o painel solar”, relata 
Fabiano, que em sua visão de estudante 
agrícola e de gestor, enxerga alto custo 
na propriedade, que pode ser reduzido 
com ações sustentáveis.

Para o jovem produtor de tabaco, 
a diversifi cação é fundamental, mas é 
com o fumo que a família conquistou 
boa parte dos bens que possui e qua-
lifi cou a propriedade. Por isso, nem 
pensar em deixar de lado a garantia 
de renda e qualidade de vida. Com a 
vivência na escola agrícola, Fabiano 
observa com clareza a realidade das 
pequenas propriedades e dá valor. 
“É possível viver bem, ter vida digna 
e que realiza. Não tenho motivo para 
sair daqui”, garante o vale-solense, que 
vislumbra a propriedade fortalecida 
no tabaco, que garante o sustento há 
anos, mas cada vez mais realçada pela 
diversifi cação e pela sustentabilidade. 
É o futuro do jovem produtor, convicto 
de suas escolhas.


