
Lideranças projetam safra promissora
Abertura oficial da colheita do tabaco foi realizada ontem, em Canguçu, maior produtora do Rio Grande do Sul
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Autoridades e lideranças realizaram a colheita do tabaco na propriedade da família Blank
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Klein: desinformada resistência 
com a cultura do tabaco

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Lideranças reconhecem importância do tabaco para economia

|Chama atenção no muni-
cípio de Canguçu a falta de 
lavouras de tabaco à margem 
das rodovias, cena comum no 
Vale do Rio Pardo. A explica-
ção para isso, diz a família 
Blank, é pelo fato de no 
passado ser estrada de terra 
e os produtores optarem em 
plantar longe da terra areno-
sa. A poeira em excesso nas 
folhas da planta, segundo 
eles, é prejudicial ao cresci-
mento. 
|A localidade onde mora a 
família Blank é a que mais 
produz tabaco no município. 
Prova disso foi a expressiva 
presença de fumicultores 
das proximidades. Ao todo, 
estima a organização, 300 
pessoas prestigiaram a aber-
tura da colheita. 
| Aliás, a família Blank não se 
vê longe da cultura do taba-
co. Segundo ela, enquanto 
existir, esse será o carro-che-
fe. Na propriedade, é produ-
zido também milho para a 
comercialização. Há cultivo 
de alimentos, mas apenas 
para a subsistência. A opção 
em manter a maior fatia da 
terra para o cultivo do tabaco 
leva em conta a rentabilida-
de. “Nada rende mais que o 
fumo”, observa Patrícia Wilke 
Blank, de 33 anos, feliz com 
o atual ciclo. “Só falta uma 
chuva e tá feita a safra”, sorri.

Casal Renato e Patrícia Blank planta 95 mil pés de fumo

O secretário da Agricul-
tura, Pecuária e Irrigação, 
Odacir Klein, frisou na oca-
sião que as pessoas têm uma 
desinformada resistência 
com a cultura do tabaco. “No 
governo Rigotto, quando fui 
também secretário, criamos 
mecanismos para estimular 
o plantio de outras culturas 
durante a entressafra. Mas o 
governo sempre deixou claro 
que o tabaco é uma ativida-
de econômica importante, 
geradora de renda, emprego 
e que tem mercado interna-
cional. Pode ter restrições 

ao consumo, mas o governo 
sempre viu como algo a ser 
estimulado”, grifou.

Em entrevista ao Grupo 
Arauto, o Secretário também 
elogiou a organização da ca-
deia produtiva, do produtor 
à indústria, com garantias 
em relação às intempéries, 
com mercado internacio-
nal pujante e forte atuação 
das entidades do setor. “O 
governo nunca aceitou a 
posição discriminatória em 
relação ao tabaco”, enal-
teceu Klein, em defesa da 
produção.

A cidade de Canguçu é a 
que mais produz tabaco. São 
5.502 famílias que se dedi-
cam à cultura. Uma delas é a 
de Renato Bohm Blank, que 
sediou a Abertura Oficial da 
Colheita da safra 2018/2019, 
na tarde de ontem. Embora a 
região do Vale do Rio Pardo 
já esteja em plena colheita, 
em Canguçu o início se deu 
há duas semanas. Por lá, o 
baixeiro é que está sendo 
apanhado. E foi algumas 
dessas folhas que autori-
dades e lideranças do setor 
colheram nesta quinta-feira, 
depois de pronunciamentos 
que enalteceram o cultivo da 
planta e projetaram um ciclo 
promissor. 

A propriedade escolhida 
para sediar o evento tem 19 
hectares. Pouco mais de cin-
co são destinadas à cultura 
do tabaco. Ao todo, 95 mil 
pés de fumo foram plan-
tados nesta safra. O casal 
Renato e Patrícia administra 
o plantio sozinho. Contam 
apenas com a ajuda de fami-
liares para a colheita. Apesar 
de a região produzir muito 
tabaco, as indústrias para 
as quais o produto é comer-
cializado ficam no Vale do 
Rio Pardo. A família Blank, 
por exemplo, vende para a 
Souza Cruz. Por safra, vem 
de seis a oito vezes até Santa 
Cruz acompanhar a venda.

Antes de colocar as vesti-
mentas e ingressar na lavou-
ra de tabaco verde a perder 
de vista, as autoridades, en-
tre elas políticos do Estado e 
de nível federal, defenderam 
a cadeia produtiva e proje-
taram uma safra profícua. 

O deputado federal eleito 
Marcelo Moraes disse que o 
tabaco não pode se acabar, 
pois é ele que movimenta 
todo o comércio. O político 
citou também da preocu-
pação em ter pouco repre-
sentantes na Câmara e no 
Senado que defendem a pro-
dução. “São 40 mil famílias 
que dependem do emprego 
na indústria em tabaco, sem 
falar dos indiretamente. Nos 
preocupa como ficaria o em-
prego gerado na cidade, o 
dinheiro que sai na lavoura 
vai parar no posto de gasoli-
na, nas lojas, nos mercados, 
são totalmente dependentes 
da cultura”, pontuou.

O senador eleito Luiz Car-
los Heinze também partici-
pou do ato e comentou que 
vem da cidade de Candelá-
ria, dependente do tabaco. 
Por isso sua defesa à cultura. 
Ele questionou, durante a 
fala, os produtores sobre 
qual cultura, se é milho, 
o arroz, ou outra, que vai 
render mais que o tabaco. 
A resposta foi que o fumo é 
mais rentável.

DO SETOR TABAGISTA
Presidente do SindiTaba-

co, Iro Schünke reconheceu 
que a cultura está em de-
créscimo, sobretudo pelas 
ações antitabagistas, mas 
que projeta a continuidade - 
e de uma maneira forte. Essa 
continuidade está ligada, fri-
sou o engenheiro agrônomo 
da Afubra, Marco Antonio 
Dornelles, à preocupação 
cada vez maior com a diver-
sificação das propriedades. 
“São diversos os programas 
desenvolvidos com as com-
panhias de tabacos, Afubra, 
parceria com os municípios, 
Emater e Estado, como, por 

exemplo, o Crescer Legal, o 
Verde é Vida, que mostram 
o quanto a propriedade tam-

bém produz alimento.
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