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Colheita inicia a quem plantou cedo

Rafael Cortez se apresenta 
no Teatro Mauá domingo

Éder Mueller e a 
esposa Raquel Rieck, 
de Linha Floresta, 
são produtores que 
já colhem as folhas
da nova safra

Éder e Raquel iniciaram dia 23 a colheita do baixeiro

EM vERA CRuz

SANTA CRuz

LuCiANA MANdLER
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A abertura oficial da 
colheita de tabaco 
não ocorreu ainda, 

mas em alguns municípios 
já existem produtores na 
lida, na colheita da safra 
2019/2020. Embora a Asso-
ciação dos Fumicultores do 
Brasil (Afubra) não tenha 
conhecimento de alguém 
que esteja colhendo, há ca-
sos esporádicos, aqueles 
que plantaram mais cedo e 
assim, vão colher mais cedo, 
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conforme o gerente técnico 
Paulo Vicente Ogliari. 

A exemplo está o casal 
Éder Leandro Mueller e 
Raquel Rieck, moradores de 
Linha Floresta, no interior 
de Vera Cruz, que iniciou 
o transplante das mudas no 
dia 14 de junho. Desde o dia 
23 de setembro eles vêm co-
lhendo as folhas do baixeiro. 
A primeira etapa foi nos 14 
mil pés de tabaco, cultivados 
primeiramente, seguido de 
uma leva de mais quatro mil 
pés. Pelos cálculos, o casal 
soma que foram 693 varas 
para secagem no forno, o que 
deve ultrapassar 20 arrobas 
tranquilamente. 

A segunda apanha, se o 
tempo colaborar, vai ocorrer   
em torno de três semanas. Já  
a segunda leva de tabaco, 
plantado no início de agosto 

(22 mil pés), deve começar 
a ser colhida em novembro, 
projeta Mueller. Ao todo, o 
casal soma uma produção de 
40 mil pés.

Para esses produtores, 
o clima tem sido favorável 
até agora. “Não podemos 
reclamar. Quem olha o nosso 
fumo diz que está bonito e 
grande”, alegra-se Raquel. 
Com previsão de chuva para 
esta quarta-feira, dia 2 de 
outubro, o produtor está oti-
mista. “O fumo novo precisa 
de chuva. Se o clima conti-
nuar bom, a safra promete 
ser boa”, atesta Mueller, 
confiante.

NAS LoCALidAdES
Em Vera Cruz, mesmo 

que de forma tímida, produ-
tores de outras localidades 
também já estão colhendo: 
em Ferraz e Vila Progresso, 
por exemplo. Segundo o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do 
município, Cristian Wagner, 
a expectativa para esta safra 
é das melhores, “pois como 

O humorista Rafael Cor-
tez estará em Santa Cruz 
do Sul no domingo, dia 6 
de outubro. Com o show O 
problema não é você, sou 
eu!, Cortez mescla stand-up, 
interação com a plateia e, 
pela primeira vez, Rap em 
uma apresentação no Teatro 
Mauá (Rua Cristóvão Co-
lombo, 366), às 19h30min. O 
espetáculo é uma realização 
de Glaucia Scouter & Pro-
duções, com apoio cultural 
do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc, que tem alguns ingres-
sos disponíveis com valor 
diferenciado de R$ 25 na 
Unidade local (Rua Ernesto 
Alves, 1042). Mais informa-
ções pelo telefone (51) 3713-
3222, no site www.sesc-rs.
com.br/santa_cruz_do_sul 
ou pela página no Facebook 
www.facebook.com/sesc-
santacruzdosul. 

O texto do novo espetácu-
lo de Cortez teve a colabo-
ração do comediante Afonso 
Padilha e aborda temas re-
lacionados a assuntos como 
namoros, casamento, trai-
ção, sexo, virgindade, tipos 

até o momento não deu mui-
to calor, o fumo está ainda 
em fase de crescimento, po-
demos ter bastante evolução 
na planta, com a elevação 
da temperatura”, avalia o 
dirigente. 

Cada ano é uma surpresa, 
mas, segundo Wagner, que 
tem consultado os agricul-
tores, a expectativa é de uma 
safra melhor. “Vendo o de-
senvolvimento nas lavouras, 
temos uma safra que prome-

te. Claro, se o clima deixar”, 
completa, esperançoso.

PRoJEÇÃo
No ano passado, a safra 

alcançou 297 mil hectares 
de área plantada nos três 
estados do sul do Brasil, 
conforme dados da Afubra. 
Para este ciclo que está em 
andamento, a projeção de 
plantio é de 294 mil hecta-
res, e a produção gira em 
torno de 657 mil toneladas 
de tabaco. 

de casais e relações, amor 
livre, solteirice e separação. 
Cortez, além de humorista, 
é ator e jornalista e já parti-
cipou de programas da Rede 
Globo, Band TV, Record, 
entre outros. O espetáculo 
tem classificação etária de 
16 anos.


