
Produtores buscam alternativas
Entidades mostram apoio e negociam sementes para cultivo de milho e soja, além de incentivarem a diversificação
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Edson Ziebell, de 47 anos, prepara solo para o plantio de milho
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Diversificação é gradual

OPERAÇÕES AGRÍCOLAS

APÓS O TEMPORAL
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Edson Ziebell, de 47 anos, 
mora em Mato Alto, interior 
de Vera Cruz. Plantou 150 mil 
pés de tabaco. Com previsão 
de safra boa, o que o produtor 
não esperava é ter cerca de 
80% da produção perdida 
com o temporal de 30 de ou-
tubro. Apesar de lamentar, o 
produtor não desistiu. Man-
tém o que acredita que pode 
salvar - cerca de 50 mil pés 
de fumo - além de ter conse-
guido cerca de 18 mil mudas 
para recomeçar a lavoura.

Mesmo tentando reestru-
turar a produção, cuidando 
os brotes, Ziebell aposta que 
irá salvar apenas 30% do 
que restou da safra. “Isso se 
contar com o fator climático 
favorável”, diz, ao lembrar 
que o plantio está fora de épo-
ca e ciclo. Ziebell optou ainda 
em diversifi car para reduzir 
os prejuízos. Até o fi m desta 
semana iniciará o plantio de 
três hectares de milho. “Hoje 
o produtor não tem outra 
alternativa se não diversifi -
car”, avalia o agricultor, que 
também trabalha como trans-
portador de cargas para não 
depender apenas do tabaco.

ALTERNATIVAS
Edson Ziebell é um dos 

exemplos de que sobrevi-
ver no campo apenas com 
a cultura do tabaco não é 
tarefa fácil. A fi m de buscar 
alternativas de cultivo, na 
segunda-feira à noite, dia 19, 
os produtores que tiveram 
lavouras atingidas pelo tem-
poral participaram de um 
encontro, com entidades do 
setor. O evento ocorreu no 
Clube Cultural e Esportivo 
Juventude, em Linha Henri-

que D’Ávila.
Organizado pela Prefei-

tura, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, 
Emater, Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares 
(Coopervec) e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, o en-
contro teve a presença de 
representantes da Sicredi, 
MPA, Cotribá, Sementes 
Sempre, Comder,  vereadores 
e lideranças ligadas e preocu-
padas com o setor fumageiro.

Foram apresentadas op-
ções de plantio para que os 
agricultores consigam ame-
nizar os prejuízos, além de 
descrever as atividades reali-
zadas, esclarecendo e incenti-
vando diversas opções práti-
cas para a diversifi cação nas 
propriedades. As entidades 
parceiras propuseram que 
sementes de milho fossem 
adquiridas com pagamento 
subsidiado pelo programa 
Troca-Troca, do governo es-
tadual, com prazo estendido. 

BAILES E FESTAS

· SOCIEDADES I
As Sociedades Primavera 
Augusta Vitória, Sempre 
Avante e Bolão União avi-
sam os sócios que vão par-
ticipar domingo, dia 25 de 
novembro, da festa no 25 
de Julho, em Santa Cruz 
do Sul. Saída do ônibus às 
12h30min de Vera Cruz, 
passando por Cipriano de 
Oliveira, Fim da Linha, trevo 
até o local da festa.

· SOCIEDADES II
As Sociedades Mista Unidos, 
15 de Maio, Rosa Branca e a 
Victória avisam que domin-
go, dia 25 de novembro, 
irão para a festa em Santa 
Cru do Sul, na sede do 25 
de Julho. Saída do ônibus 
de Entre Rios às 12h30min, 
passando nos lugares de 
costume.

· QUERMESSE  I
A Sociedade Esportiva e 
Recreativa Nacional, de 
Ponte Andréas, convida 
para sua quermesse, que 
acontecerá no dia 2 de de-
zembro (domingo), em sua 
sede, pelo aniversário de 
50 anos do Clube. Almoço 
a R$ 25 (adulto) e R$ 12 
(crianças). A partir das 14 
horas, reunião dançante 
com o musical Acordes de 
Ouro. Reserva de ingressos 
através do telefone (51)  
99994-1161, com Alceu, ou 
99769-9160, com Edson.

· QUERMESSE  II
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Linha Dona 
Josefa, convida para a sua 
quermesse e Festa da Pa-
droeira, no dia 9 de de-
zembro (domingo). Às 10 
horas, missa. Ao meio-dia, 
almoço no valor de R$ 25 
(adultos) e de R$ 15 (crian-
ças de 7 a 12 anos), com 
carnes servidas nas mesas. 
À tarde, reunião dançante 
com a banda Bier Fest, de 
Sinimbu. 

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz 
informa que a confraterni-
zação de fim de ano será 
realizada no dia 14 de de-
zembro, no salão dos espe-
lhos da Comunidade Santa 
Teresa. Os associados de-
vem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda.

Há produtores que têm 
buscado alternativas. Na 
segunda-feira, o técnico agrô-
nomo da Emater, Bruno Flo-
res, expôs opções que são 
desenvolvidas no município 
e que têm mercado. Segundo 
Flores, hoje não se tem um 
número exato de famílias 
que estão diversificando a 
produção de fumo.

No quesito mudança de 
matriz produtiva gradativa-
mente, o técnico agrônomo 
aponta áreas, como agroin-
dústria, bovinocultura de 
leite, produção de hortaliças, 
fruticultura, apicultura. “Isso 
não ocorre de forma rápida, é 
um processo que vai do estu-
do da viabilidade econômica 
até o ponto de organização de 
produção”, explica.

 Flores diz que o que vem 
ocorrendo é uma tendência. 
“Pois a família, utilizando o 
potencial produtivo da pro-
priedade, minimiza custos 
externos de alimentação e, 
talvez, mais importante que 
isso, a questão da segurança 
alimentar, que é a qualidade 
que tem à mesa”, refl ete.

Neste sentido, Flores relata 
que se destaca o interesse no 
aumento no cultivo de cana-
de-açúcar, aipim, batata-do-
ce, abóbora, hortaliças e olerí-
colas. “Também se destaca o 
interesse na comercialização 
do excedente. Aí temos a 
Coopervec como mola pro-
pulsora no incremento para 
as vendas, ou melhor, de 
forma organizada, buscar al-
ternativas para escoar a pro-
dução local”, enfatiza. “Não 
podemos deixar de citar o in-
teresse na diversifi cação das 
criações, como peixes, aves, 
suínos, bovinos, uma forma 
de assegurar a subsistência”, 
completa. 

Entre os produtores que 
têm buscado formas de diver-
sifi cação está Gilson Marcelo 
Rutsatz, de Linha Dona Jose-
fa. O jovem produz tabaco e 
construiu uma agroindústria 
de melado, legalizada há cer-
ca de um mês. Rutsatz pro-
duz a própria cana, fabrica e 
comercializa o produto. Ape-
sar de produzir tabaco tem 
forte potencial para deixar o 
cultivo nos próximos anos.

Produtores que necessitarem renegociar ou prorrogar 
operação de crédito agrícola, devem procurar as agências 
bancárias. O secretário Gilson Becker e o técnico da Emater, 
Edimar Segatto visitaram os bancos para entregar o laudo 
que foi anexado junto ao Decreto de Situação de Emergên-
cia, evitando que os produtores tenham que providenciar 
laudos individuais.

Em Vera Cruz, 372 lavou-
ras foram atingidas, confor-
me a Afubra. No entanto, há 
mais produtores atingidos 
que não estão inscritos no Sis-
tema Mutualista da entidade. 
“Em termos de produção, 
podemos estimar uma perda 
em torno de 300 mil quilos. 
Porém, não temos conheci-
mento de quantos produtores 
perderam tabaco e não são 

nossos associados”, aponta 
o presidente da Afubra, Be-
nício Werner. “A precipitação 
do dia 30 trouxe um número 
recorde de associados com 
prejuízos nunca vistos numa 
única intempérie”, analisa. 
Benício diz que como está no 
início da colheita, há preocu-
pação com granizo e tufão, 
que trazem consequência na 
oferta e demanda.

Perda se aproxima de 300 mil quilos

Ofereceu-se ainda sementes 
com preços especiais.

“Os produtores podem 
realizar o plantio da soja 
que está no período ideal, 
para aproveitar a adubação 
e o bom valor de mercado”, 
reflete o secretário de De-

senvolvimento Rural, Gilson 
Becker. “Tendo a opção de 
contratualizar a venda da 
produção com garantia de 
preço antecipada. Essas nego-
ciações devem ser realizadas 
com as cooperativas ou em-
presas”, acrescenta.


