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Leite recebe convite para 
a Abertura da Colheita 

Café Empresarial mostra 
como investir no país

Interessados em doar podem ficar atentos

Entrega do convite oficial ocorreu neste dia 27

MARcOS NAgElSTEIN

DIVulgAçãO

O governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, recebeu nesta quarta-
feira, 27 de novembro, o 
presidente do Sindicato In-
terestadual da Indústria do 
Tabaco (SindiTabaco), Iro 
Schünke, o prefeito de Ar-
roio do Tigre, Marciano Ra-
vanello, e o vice-presidente 
da Associação dos Fumi-
cultores do Brasil (Afubra), 
Marco Antonio Dornelles, 
para tratar sobre a Abertura 
Oficial da Colheita de Taba-
co no estado gaúcho. 

 Em 2019, a programação 
será realizada no dia 13 
de dezembro, em Arroio 
do Tigre, na propriedade 
de Jeferson Stertz, em Li-
nha Paleta. Em sua terceira 
edição, o evento é promo-
ção do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural 
(SEAPDR) e com apoio do 
Sindicato Interestadual da 
Indústria do Tabaco (Sin-
diTabaco) e da Associação 
dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra). 

 “Tenho grande respeito 
aos produtores de tabaco e 
é importante valorizar essa 
cultura que tem a condição 
de gerar renda de forma tão 
relevante para a economia 
do nosso Estado. Estamos 
falando de agricultura fami-
liar e de boas condições de 
retorno financeiro para os 
produtores a partir do taba-
co. As políticas que um go-
verno possa ter em redução 
de consumo são uma coisa; 
mas jamais transformar o 
cultivo em um problema, 

pelo contrário. É preciso en-
tender que há demanda e não 
criar entraves. Da nossa parte 
terão sempre apoio e prestígio, 
vamos trabalhar juntos pela 
geração de renda e melhor 
aproveitamento para o Esta-
do”, comentou o Governador 
sobre o papel do tabaco no 
Estado. Leite comentou ainda 
que vai tentar estar presente 
no evento.

 Diversas autoridades lo-
cais e estaduais deverão se 
fazer presentes na Abertura da 
Colheita do Tabaco, produto 
que é cultivado por 75 mil 
produtores em 227 municípios 
gaúchos. Na safra 2018/2019 
foram produzidas 312 mil 
toneladas em 142 mil hecta-
res, gerando R$ 2,9 bilhões 
de receita aos produtores do 
Estado.  

“O SindiTabaco apoia os 
eventos desde 2017 por en-
tender que é um momento 
de destacar a importância 
econômica e social do tabaco 
para milhares de produtores e 
para a economia da Região Sul. 
O Brasil é, há 26 anos, o maior 
exportador mundial de tabaco. 

O Rio Grande do Sul é res-
ponsável por grande parte 
dos embarques e o tabaco 
representa quase 10% do 
total exportado no Estado. 
Manter essa economia ativa 
é nossa prioridade”, desta-
cou Schünke no encontro.

 Esta é a terceira edição do 
evento. Em 2017, a abertura 
da colheita foi realizada em 
Venâncio Aires, na região 
central do RS; em 2018, 
Canguçu, no Sul do Estado, 
sediou o evento que agora 
vai para a região Serra. Ve-
nâncio Aires e Canguçu têm 
grande tradição no cultivo 
de tabaco do tipo Virgínia; 
já Arroio do Tigre, localiza-
do na Região Centro-Serra 
gaúcha, ocupa a 15ª posição 
entre os municípios brasilei-
ros produtores de tabaco e a 
9ª colocação no Rio Grande 
do Sul, destacando-se no 
cultivo da variedade Burley. 
Tendo o tabaco como prin-
cipal cultura, o município 
tem 2.509 produtores que 
produziram 9.511 toneladas 
de tabaco na safra 2018/19, 
cultivando 4.504 hectares.

“Os Investimentos no Novo 
Cenário Brasileiro” é tema da 
edição de dezembro do Café 
Empresarial. Promovido pela 
Associação Comercial e In-
dustrial (ACI) de Santa Cruz, 
o assunto será abordado pelo 
economista e consultor de in-

vestimentos da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
Celso Afonso Monteiro Pud-
well. O foco da apresentação é 
demonstrar como investir ago-
ra no País. O encontro ocorre 
no dia 10 de dezembro, às 8 ho-
ras, no auditório da entidade. 

O Café Empresarial conta com 
patrocínio de BRDE, Unisc e o 
apoio da Padaria Pritsch.

Associados à ACI até dois 
participantes não pagam, a 
partir do terceiro, R$ 10 por 
pessoa. Não associado paga 
R$ 20. 

SESC DOS VALES

Mesa Brasil arrecada 
alimentos para entidades

Na reta final do ano, o 
Mesa Brasil SESC dos Vales 
do Taquari e Rio Pardo pede 
uma ajuda especial para a 
comunidade da região. O 
programa, que atende 106 
instituições em 17 cidades, 
está recebendo doações de 
alimentos para repassar às 
entidades, beneficiando cerca 
de 10.540 pessoas. Os interes-
sados em colaborar devem 
procurar a sede do Mesa Bra-
sil em Lajeado (Av. Benjamin 
Constant, 428) ou agendar a 
retirada dos donativos pelo 
telefone (51) 3982-1303. 

Com o objetivo de evitar 
o desperdício de alimentos e 
diminuir as carências nutri-
cionais da população, o Mesa 
Brasil SESC é uma rede per-
manente de solidariedade, 
que atua desde novembro de 
2003 no Rio Grande do Sul. 
Para alcançar a meta, o pro-
grama realizado pelo Sistema 
Fecomércio-RS conta com o 
apoio de empresas, entidades 
sociais e voluntários, que 
doam alimentos, produtos e 
serviços para ajudar pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de social e nutricional. No Es-
tado, o projeto está presente 
nas cidades de Porto Alegre 
e Região Metropolitana, Ca-
choeira do Sul, Ijuí, Erechim, 
Santa Maria, Rio Grande e 
Vales do Taquari e Rio Pardo, 
com apoio das prefeituras.

 CIDADES ATENDIDAS
 Lajeado, Estrela, Venân-

cio Aires, Santa Cruz do 
Sul, Santa Clara, Arroio do 
Meio, Taquari, Bom Retiro, 
Encantado, Cruzeiro do sul, 
Teutônia, Bento Gonçalves, 
Nova Prata, Caxias do Sul, 
Rio Pardo, Farroupilha e 
Vacaria.

QUEM pODE 
COLABORAR
 Empresas: indústrias de 

alimentos, centrais de dis-
tribuição, supermercados, 
armazéns, redes varejistas, 
associações de produtores ru-
rais, postos de combustíveis, 
gráficas, empresas de emba-
lagens, de transporte etc.

O QUE pODE 
SER DOADO
 Alimentos em geral: água 

e sucos, carnes e derivados, 
enlatados e conservas, frutas, 
legumes e verduras, frios 
e laticínios, grãos e cereais, 
pães e massas.

 Produtos: limpeza e hi-
giene pessoal, utensílios culi-
nários, roupas, brinquedos, 
combustível, embalagens.

 Serviços: cessão de es-
paços, divulgação, serviços 
gráficos, transporte, trabalho 
voluntário em atividades 
operacionais, administrativas 
e educativas. 

 O QUE NãO 
pODE SER DOADO 
Refeições prontas, doces e 

pães com recheios cremosos, 
alimentos com embalagens 
danificadas ou data de vali-
dade vencida.

COMO fUNCIONA 
O Mesa Brasil SESC es-

tabelece junto ao doador, 
o local, os dias e horários 
para a retirada da doação. O 
programa avalia a qualidade 
dos alimentos e os transporta 
até o público beneficiário 
sob condições adequadas de 
consumo. O programa possui 
equipe técnica e operacional 
devidamente qualificada 
para executar com eficácia 
a retirada e distribuição da 
doação. Além disso, acom-
panha e monitora as ações.


