
Sonho realizado em noite de princesa
 “I Have a Dream”, promovida pelo Interact Club, proporcionou para as três meninas uma festa de debutantes, com direito a valsa e baile
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15 anos

Com vestidos dignos de realeza, trio teve a oportunidade de vivenciar a bela idade em dia especial
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Abertura da Colheita do Tabaco será em Canguçu, na quinta-feira
EM NÚMEROS

saFRa 2018-2019

Gabriela, Laia e Laura receberam o carinho de familiares e amigos durante a noite deste sábado, junto ao ginásio do bairro Bom Jesus, em Vera Cruz

Quem é que nunca sonhou 
ou desejou tanto alguma coi-
sa? Muitas meninas, quando 
chegam próximo de comple-
tar 15 anos, sonham com a 
tão esperada festa de debu-
tantes, o vestido rodado de 
princesa, a valsa, e depois de 
tudo o baile para reunir fa-
miliares e amigos. Apesar do 
sonho, nem todas as meninas 
que passam pela transição 
para a adolescência têm esta 
oportunidade. Pensando nas 
jovens de famílias de baixa 
renda que o Interact Club 
de Vera Cruz realiza a ação 
social “I Have a Dream”, ou 
na tradução “Eu tenho um 
sonho”.

Neste ano, o evento che-
gou a 4ª edição na noite de 
sábado, dia 1º de dezembro, 
e ocorreu no ginásio do bair-
ro Bom Jesus, transformando 
em realidade o sonho de três 

garotas: Laura Vargas da 
Silva, de Vera Cruz, e Ga-
briela da Rosa Rocha e Laia 
Taniguchi Keller, ambas de 
Vale do Sol.

Com uma música de fun-
do, cada uma das meninas 
adentrou no ginásio com seu 
par e, emocionadas, arranca-
ram aplausos de familiares, 
amigos e pessoas da comu-
nidade que se fizeram pre-
sentes. “Era o meu sonho. A 
sensação de entrar com meu 
pai foi muito boa”, revela 
Laura. “Está sendo emocio-
nante viver este momento 
com minha família, pois não 
era só o meu sonho, e sim 
deles também”, completa. 
Laura completou 15 anos no 
último dia 8 e se não fosse o 
Interact não estaria experi-
mentando a sensação de ter 
um dia de princesa.

Quem não escondeu a 
emoção e o nervosismo foi 
Gabriela, de Vale do Sol. 
“Estava ansiosa para chegar 

aqui e me emocionei quando 
entrei”, conta. Laia, também 
muito emocionada, disse 

estar muito feliz. “Está tudo 
muito bom. Está melhor do 
que esperava”, reforça. “Ver 

as pessoas que convidei aqui 
me deixou muito feliz”, 
finaliza.

A Abertura Oficial da 
Colheita do Tabaco no Rio 
Grande do Sul irá ocorrer 
na quinta-feira, dia 6, no 
município de Canguçu. É o 
segundo ano da realização 
da abertura da colheita da 
cultura, numa organização 
da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação (Seapi), 
junto com a Associação dos 
Fumicultores do Brasil (Afu-
bra), SindiTabaco e Prefeitura 
de Canguçu. O encontro será 
na propriedade de Renato 
Bohm Blank, no Distrito de 

Herval, a partir das 15 ho-
ras. A exemplo do evento de 
2018, que ocorreu em Venân-
cio Aires, está confirmada 
a presença do governador 
José Ivo Sartori, do secretário 
da Seapi, Odacir Klein, e de 
autoridades estaduais e mu-
nicipais, além de produtores 
convidados e imprensa.

Para o vice-presidente 
da Afubra, Marco Antonio 
Dornelles, a realização da 
abertura oficial da colheita do 
tabaco valoriza o fumicultor 
e toda a cadeia produtiva. 

“O ato é importante, pois o 
setor contribui para a perma-
nência das famílias no campo 
com uma excelente fonte de 
renda para as propriedades, 
além de fomentar a geração 
de empregos nos municípios 
produtores de tabaco”, desta-
ca Dornelles.

CANgUçU
O município de Canguçu 

é um dos maiores produto-
res de tabaco do Brasil. Na 
safra 2017/2018 foram 5.502 
famílias que produziram, 
em 9.905 hectares, 22.142 

toneladas de tabaco da va-
riedade Virgínia, recebendo, 
em média R$ 9,18 por quilo 

de tabaco comercializado, 
totalizando um faturamento 
de R$ 203.260.163,40.

A safra 2017/2018 registrou 159.610 famílias produtoras 
de tabaco. Dessas, 149.350 no Sul do Brasil. A área média 
da propriedade é de 14,6 hectares, com uma média de 
2,74 hectares cultivados com tabaco. A produção brasileira 
chegou a 707.034 toneladas, sendo 685.983 toneladas 
produzidas no Sul do Brasil. A receita dos produtores do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná chegou a R$ 
6.278.431.841,00. São 556 municípios com produção de 
tabaco no Sul do Brasil: 227 no Rio Grande do Sul, 204 em 
Santa Catarina e 125 no Paraná.


