
GERAL05 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
28 DE MAIO DE 2019

Tabaco já está nos canteiros
Segundo a Afubra, 
média de 80% da 
safra 2019/2020 está 
semeada. Plantio inicia 
entre final de julho
e começo de agosto

Embora a próxima safra 
de tabaco já dê as caras, 
ainda há fumo estoca-
do nos galpões do ciclo 
anterior, à espera de 
comercialização. Segun-
do Ogliari, na microrre-
gião de Santa Cruz do 
Sul, Vera Cruz e Vale do 
Sol, cerca de 30% do 
fumo falta ser vendido às 
empresas: 5% correspon-
de à parte baixa e 25%, à 
região serrana.

Morador de Rio Pardense, Nérsio Stumm vai plantar 70 mil pés de fumo nesta safra 
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O verde do tabaco já é 
visto nos canteiros 
da região, indicando 

o início de mais uma safra. 
Conforme dados da Associa-
ção dos Fumicultores do Bra-
sil (Afubra), cerca de 80% do 
ciclo 2019/2020 está semeado. 
Em Vera Cruz, o número é um 
pouco maior, chegando a 95%. 
Já em Vale do Sol e Santa Cruz 
do Sul, fica abaixo da média: 
em 70%. Um dos produtores 
de Vale do Sol é Nérsio Luiz 
Stumm, de 52 anos, morador 
da localidade de Rio Parden-
se. Ele já está com os cerca de 
70 mil pés nas bandejas, com 
boa parte à espera da primeira 
poda. O início do transplante 
para a terra deve ser nos pri-
meiros dias de julho.

No ano passado, o produ-
tor teve cerca de R$ 15 mil de 
prejuízo em função do plantio 
antecipado. Foi no dia 19 de ju-
nho que plantou os primeiros 
pés, que sofreram com a geada. 
“Perdi cerca de três folhas por 
pé, o que deu três fornadas a 
menos, ou seja 100 arrobas”, 
contabiliza. Mas nem por isso 
ele retarda o plantio. De acordo 
com o gerente técnico da Afu-
bra, Paulo Vicente Ogliari, em 
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Literatura em 
rede será o tema 
da Feira do Livro

SANTA CRUZ

A 32ª Feira do Livro 
de Santa Cruz do Sul se 
aproxima e os principais 
pontos foram divulgados 
ontem. Com o tema “Lite-
ratura em rede”, o evento 
será de 4 a 10 de setembro, 
na Praça Getúlio Vargas. 
Segundo a gerente local do 
SESC, Roberta Pereira, o 
patrono escolhido foi Leo-
nardo Brasiliense, escritor 
premiado que já morou 
em Santa Cruz. “Ele ficou 
muito feliz. O trabalho dele 
passa pela música, pela fo-
tografia, cinema, romance, 
mini-contos. É um escritor 
premiado, que combina 
muito com o nosso tema 
deste ano”, destacou.

Literatura e internet 
nunca foram tão próximas. 
Conforme Roberta, um dos 
principais motivos da esco-
lha foi incentivar a leitura 
para crianças e adolescen-
tes que atualmente vivem 
conectadas. “É muito perti-
nente discutir isso. Muitos 
escritores começam em 
rede, publicando em blogs. 
Precisamos falar com esse 
público. Precisamos achar 
a resposta de como pode-
mos chegar nestes leitores 
e qual a mágica precisamos 
fazer para atingi-los”, frisa.

Além de Brasiliense, 
a edição homenageará o 
escritor e poeta Edison Bo-
telho e a professora Sonia 
Dettenborn Luz como per-
sonalidade incentivadora 
da leitura. 

condições normais, o comum 
é fazer o plantio entre final de 
julho e início de agosto. Ele 
pontua também que a região 
serrana tende a plantar 30 dias 
após a região baixa.

CHUVA
O tempo fechado e a alta 

incidência de chuva dos úl-
timos dias podem atrasar o 
desenvolvimento das mudas. 
Mas, segundo Stumm, alguns 
cuidados ajudam. “Não dá 
para deixar a lona do canteiro 
toda fechada. É preciso deixar 
um espaço para ventilação”, 
orienta o produtor, otimista 
com o ciclo que inicia. “Mesmo 
com a restrição ao tabaco e 
tudo que falam, é a única cul-
tura que o pequeno produtor 
ainda pode ter. Aqui na nossa 
região é o fumo”, pontua.

ECONOMIA
A cadeia do tabaco movi-

menta a economia. São 227 
municípios do Rio Grande 
do Sul que produzem fumo. 
Ao todo, são 75 mil produto-
res e 300 mil pessoas ligadas 
ao meio rural. O Estado tem, 
segundo dados da Afubra, 
mas disponibilizados em 
relatório do Sindicato Inte-
restadual da Indústria do 
Tabaco (SindiTabaco), 150 
mil hectares plantadas de 
tabaco e produz 314 mil to-
neladas por safra. Em receita, 
isso significa R$ 2,89 bilhões. 

No ranking de maiores 
produtores, o município de 
Canguçu, no sul do Estado, 
lidera, com 5.502 produtores. 
Da região, Venâncio Aires 
está em segundo, com 4.320; 

Santa Cruz do Sul em sétimo, 
com 3.623; Candelária em 
oitavo, com 3.232; e Vale do 
Sol em 12º, com 2.547 pro-
dutores.


