
“Tem gente que olha a 
lavoura e pensa no futuro, 
na fartura da colheita e na 
prosperidade. Tem gente que 
olha a lavoura e pensa no 
passado e no esforço para se 
chegar onde está. Para nós, 
a terra é a grande conexão, 
conecta gerações em busca 
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de um único propósito, viver 
cada vez melhor.”

esse é o pano de fundo 
do manifesto publicado no 
canal do sindiTabaco no 
Youtube (veja acessando o 
Qr code). o vídeo retrata a 
vida dos produtores rurais na 
atualidade, homens e mulhe-

res que cultivam a terra com 
planejamento, inovação e de 
olho na sustentabilidade e le-
vanta questões inerentes ao 
homem do campo que tra-
balha pela qualidade de seu 
produto com informação, 
menos acaso, mais precisão 
e preservação. Menos riscos 

e mais rentabilidade.
“o brasil é um país gran-

de e em seu território exis-
tem diferentes formas de 
cultivar a terra. aqui no sul 
o produtor tira seu susten-
to em uma pequena área. 
o agronegócio familiar é 
exemplo de empreendedo-
rismo, persistência e boas 
práticas. Homenageá-lo é o 
grande objetivo deste ma-
nifesto”, afirma Iro Schünke, 
presidente do sindiTabaco. 
a sucessão também é tema 
do manifesto. “Quando a tec-
nologia encontra o campo, a 
família se une mais, o jovem 
opta pela terra, junta força, 

coragem, conhecimento, 
aprende com a experiência 
e transforma com sustenta-
bilidade”, consta no material. 

Pois o vídeo produzido 
pelo sindiTabaco tem muito 
a ver com o caderno espe-
cial que aqui inicia. o dia do 
Produtor do Tabaco, celebra-
do neste 28 de outubro, deve 
ser visto, desta vez, como a 
valorização aos empreende-
dores do campo, exaltado 
no vídeo. cada vez mais a 
tecnologia, a inovação, a 
pesquisa ganham espaço 
para transformar o campo 
e, com isso, cativam o jovem 
para ficar, ou até mesmo 
para voltar. É o futuro cada 
vez mais no presente.


