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Philip Morris investe na educação
para criar futuro sustentável

Em seus 45 anos no país, a Philip 
Morris Brasil (PMB) tem desenvolvido 
e apoiado uma série de iniciativas para 
garantir a sustentabilidade da cultura 
do tabaco na Região Sul do País. Além 
de ações ligadas à segurança e saúde 
dos pequenos produtores, garantia de 
renda para as propriedades e preser-
vação do meio ambiente, iniciativas 
voltadas para crianças e jovens filhos 
de fumicultores utilizam a educação 
como meio de melhorar a qualidade de 
vida, promover a transformação social 
e econômica e erradicar o trabalho 
infantil nas lavouras.

 Para a PMB investir no capital 
humano é o melhor caminho para um 
futuro sustentável. Entre as iniciativas 
nesta área está a parceria com o Comitê 
para a Democratização da Informática 
(CPDI), que promove a inclusão digi-
tal e amplia o uso da informática no 
campo, nos três estados da Região Sul.  
Com o apoio da PMB, são instalados 
laboratórios de informática em escolas 
da rede pública, proporcionando aces-
so à internet e cursos de informática 

aos jovens. Desde 2014, mais de 2,5 mil 
alunos foram beneficiados e, em 2018, 
mais oito escolas foram contempladas.

Uma delas foi a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Frederico Au-
gusto Hannemann, em Vila Progresso, 
Vera Cruz, que além do laboratório de 
informática também recebeu painéis 
solares com capacidade de gerar 90% 
da energia consumida. Trata-se de 
uma ação do projeto “Escola Melhor, 
Sociedade Melhor”, do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, também 
financiada pela PMB.

Com um modelo de educação 
voltado para os jovens do campo, 
as escolas Família Agrícola de Santa 
Cruz do Sul e do Vale do Sol também 
recebem apoio da PMB, por meio do 
financiamento de bolsas de estudos 
aos filhos de produtores de tabaco, 
que concluem o ensino médio com ha-
bilitação de técnicos agrícolas. Desde 
2015, 315 alunos foram contemplados. 

Além disso, tanto a Efasc quanto a 
Efasol contam com laboratórios de in-
formática do projeto CPDI. Neles, são 

desenvolvidos um outro programa, 
com o patrocínio da PMB. Trata-se 
do Escola Rural, que envolve cerca de 
160 jovens do ensino médio técnico 
das duas escolas. No curso, com dura-
ção de 60 horas, os alunos aprendem 
informática, têm conhecimento das 
ferramentas digitais de georreferen-
ciamento, de análise de relevo e mapas 

digitais. Por acreditar que a educação 
é o caminho para a erradicação do 
trabalho infantil, a PMB ainda apoia 
o projeto Crescer Legal, criado pelo 
SindiTabaco e empresas afiliadas. 
O projeto mantém o Programa de 
Aprendizagem Profissional Rural, que 
oferece formação a jovens aprendizes 
entre 14 e 17 anos.
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