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INTRODUÇÃO 

Três segmentos básicos podem ser identificados dentro da 

realidade agrária no Rio Grande do Sul - a pequena produção 

familiar, a pecuária extensiva e a lavoura empresarial. 

Cada um desses segmentos tem suas especificidades determi

nadas sempre pelo papel que desempenham nas diferentes fases 

do processo de acumulação a nível nacional, dado através da 

divisão territorial do trabalho. 

Este movimento produziu, ao mesmo tempo, a dinamização da 

lavoura empresarial e o desenvolvimento dos dois outros seg

mentos. 

Durante as últimas décadas o segmento da agricultura ca

pitalista expandiu a sua área cultivada assimilando, inclusi

ve, a area da pecuária extensiva através do arrendamento, 

principalmente no caso da produção rizícula. Assim, na medida 

em que o pagamento do arrendamento divide o excedente econômi

co do empresário rural, esse, para obter pelo menos a taxa de 

lucro médio do setor, será compelido a utilizar a terra inten

sivamente. Para-tanto há a necessidade de aumento da produti

vidade baseada no emprego de tecnologia mecânica, química e 
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biológica. 

Este desenvolvimento, induzido a partir do padrão de acu

mulação a nível nacional, fez com que o capitalismo, na agro

pecuária, assumisse nas pequenas propriedades o cultivo de 

produtos de exportação como soja, fumo, e nos latifúndios pe

cuaristas a possibilidade de ampliação da área plantada. 

Para o segmento da pecuária extensiva tem sido importante 

a manutenção de um certo nível de renda, que pode ser alcança

do ou através do lucro mercantil da pecuária sem alteração de 

sua estrutura técnica de produção, ou através da renda da ter

ra, quando ceder seu espaço econômico para o segmento capita

lista. (FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTAT1STICA, 1982:88) 

A pequena produção familiar representa, na história da 

economia do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo, a forma de re

sistência da agricultura quando ela se articula aos padrões de 

acumulação do país e uma fonte contínua de inovações, uma vez 

que dela surgem as novas possibilidades de produção que pode

rao ser desenvolvidas, quando oportuno, pelos segmentos forte

mente capitalizados da agricultura. 

A realidade dos camponeses (pequenos proprietários, par

ceiros, rendeiros e ocupantes) produtores de fumo no Rio Gran

de do Sul, onde o município de Santa Cruz do Sul se destaca, é 

significativa neste sentido. 

Na sua grande maioria descendentes de imigrantes alemães, 

vindos no século passado, estes camponeses distribuem-se ter

ritorialmente em unidades familiares de produção, tendo como 
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preocupaçao principal a produção de generos alimentícios, com 

eventuais vendas de excedentes, além de produtos exclusivamen

te comerciais, corno o fumo. 

A propriedade privada familiar é a forma predominante de 

acesso a terra, que, além de ser seu meio de produção por ex

celência, representa também a sua luta constante pela sua au

tonomia frente à sociedade como um todo. 

Os excedentes e os produtos comerciais sao levados ao 

mercado, principalmente o fumo. No entanto, o dinheiro obtido 

com estas vendas não tem levado os produtores necessariamente 

à acumulação, embora o valor gerado possa ser expressivo, por

que o mercado é dominado pelos grandes grupos econômicos, que, 

controlando oligopsonicamente a comercialização, absorvem par

te significativa do valor gerado por estes produtores, via 

cornpressao de preços, subordinando assim a renda da terra 

produzida pelos camponeses. 

Dessa forma, as relações de produção se caracterizam como 

não sendo especificamente capitalistas (camponesas, portanto ) 

mas a realização do valor dos seus produtos se efetua no mer

cado, aparecendo assim, por esta mediação sua articulação com 

o capital monopolista. 

t importante, no entanto compreendermos o processo de 

territorialização das relações sociais para que se entenda a 

existência de diferentes formas de ordenação territorial sob o 

modo capitalista de produção. 

· Podemos afirmar que a sociedade, na medida em que se de-
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senvolve no tempo, também se ordena territorialmente. 

Para Marx, conforme estudos de Indovina & Calabi e Mo

raes, o território define-se não pelo domínio mas pelo uso. ~ 

a apropriação (num sentido lato) e não a propriedade (uma re

lação historicamente mais limitada) que o credencia. Marx é 

claro ao afirmar: "o que faz com que uma região da terra seja 

um território de caça é o fato das tribos ali caçarem". (MARX, 

1981:87) Assim, e o trabalho social que qualifica o espaço, 

gerando um território. Este, na concepção marxista é uma cons

trução social. 

~ neste sentido que a Geografia Crítica está retomando o 

conceito de território, e que nós também o tomaremos. 

Milton Santos é claro neste sentido quando afirma 

que uma formação econômica-social também se expressa no espaço 

terrestre, e chega a definir o estudo geográfico como uma 

"história territorial". (SANTOS, 1977) 

Mas é em Indovina & Calabi que encontramos o referencial 

mais significativo para falar do "uso capitalista do terri

tório" quando afirmam que o território, (na sua totalidade), 

nao e "outro" com relação ao "processo capitalista", mas, ao 

contrário, ele é usado e se transforma em função daquele pro

cesso geral, ou seja, existe um "uso" do território, por parte 

do capital, diverso e sujeito a contínuas modificações, em 

correspondência com as diversas fases de desenvolvimento do 

processo capitalista. 

As relações capitalistas de produção tendem a se ampliar 
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e a abranger toda a sociedade; sao estas relações e o desen

volvimento das forças produtivas que dão a configuração espe

cífica ao território. 

Assim, quando falamos em "uso" do território fazemos re

ferência ao uso de todo o território e não somente ao uso da

quele que é considerado a expressão máxima do processo de con

centração, a cidade, o que não implica, obviamente, um uso "i

gual" de todo o território, mas um uso total, ainda que espe

cificado por partes. (INDOVINA & CALABI: 1973) 

Portanto, assumimos que o papel da geografia deve ser o 

de contribuir para o conhecimento ( e a compreensão) das rela

çoes de classes que compõem a estrutura e a dinâmica da socie

dade através da análise da sua concretização no território. 

Dentro deste quadro, o estudo do campo pela geografia po

de ser definida como a parte da geografia que estuda e analisa 

os fenômenos territorializados no espaço agrário. Estes devem 

ser entendidos, nao isoladamente, mas sim inseridos num con

texto mais amplo, que pode ser nacional ou internacional. 

Na geografia, historicamente estes estudos fazem parte da 

Geografia Agrária que, segundo Derruau, não significa Geogra

fia Agrícola. A Geografia Agrícola é mais técnica e mais eco

nômica. Faz intervir em suas análises a agronomia tida como a ci

ência das relações entre a produção agrícola e as técnicas de cul

tura analisando a economia da produção agrícola. Assim, a Geogra

fia Agrícola pode debruçar-se sobre os resultados econômicos de 

uma dada cultura, isolando-a do seu contexto humano. A Geogra

fia Agrária, ao contrário, apela predominantemente para os re-



17 

sultados da exploração dos meios naturais. Procura a influên

cia do passado sobre o presente. (DERRUAU, 1977: 255) 

Nas palavras de D. Faucher, ela é mais qualitativa en

quanto a Geografia Agrícola é mais quantitativa. Diz que na 

realidade ela não separa as apreciações quantitativas do feixe 

de relações em que elas se inserem. Assim, Geografia Agrária 

e, corno toda a Geografia Humana, essencialmente sintética. Não 

perde nunca de vista o conjunto agrário, aquilo que se poderia 

designar de sistema agrário ou o enquadramento espacial (forma 

do campo, divisão das propriedades) e temporal (sucessão de 

culturas ou permanência de urna dada cultura num mesmo campo) 

e suas relações com técnicas e práticas sociais (costumes da 

comunidade, estrutura de propriedade ... ) (DERRUAU, 1977:255) 

Segundo outros autores, agrário também nao e sinônimo de 

rural. Georgafia Rural é a Geografia do campo e nem tudo o que 

acontece no campo está ligado ao agrário especificamente, corno 

por exemplo, comerciante, funcionários públicos, etc. 

Para Valverde as duas expressoes, Geografia Agrária e 

Geografia Agrícola são expressões latinas e têm o mesmo signi

ficado: ager, agri=carnpo, resultou em agrário; ager + colo (de 

colere = habitar, cultivar) resultou em agrícola. (VALVERDE, 

1964:18) 

Assim, Geografia Agrícola tem um sentido mais restrito: 

deve englobar apenas o estudo da distribuição dos produtos 

cultivados e suas condições de meio, sem envolver aspectos so

ciais, enquanto a Geografia Agrária faz o estudo descritivo 

das diferenças espaciais da superfície da terra, do ponto de 

vista da exploração agrícola e da interpretação de suas cau-
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sas. 

Pode-se af irrnar que a Geografia Agrária tradicional tem a 

sua base na Geografia da paisagem agrária . Esta concepçao e a 

mais antiga de todas, e praticamente seu início corresponde ao 

desenvolvimento da Geografia Moderna do século XIX e começo do 

atual. Apesar de antigas, as idéias centrais dessa corrente 

ainda são importantes na Geografia produzida em alguns países, 

sobretudo na França, Alemanha, Itália e também no Brasil. 

Segundo Valverde, três características sao dominantes 

dentro da perspectiva tradicional: 

- a busca da ''síntese" pela observação da paisagem; 

- a compreensão agrária corno reação do homem ao meio e os es-

tudos dos gêneros de vida; 

- a associação com a história. ( VALVERDE, 1964:18) 

Dentro desta perspectiva tradicional, destacaremos alguns 

autores, citando num primeiro momento, os alemães Von Thfinen e 

Leo Waibel. 

Von Thfinen, latifundiário alemão, que desenvolveu sua 

obra "O Estado Isolado", na primeira metade do século XIX na 

Alemanha, tinha o método corno preocupaçao principal. ~ o pro-

prio Von Thünen que, em sua obra, afirma: 

"Imagine uma g r ande cida de no cent r o de 
uma plan í cie fér til que é at r avessada por um 
rio ou canal não navegável . Através de toda a 
planície o solo é capaz de ser cultivado com a 
me sma fe r tilidade . Longe da cidade , a plan í cie 
se tra ns fo rma nu m de s erto ' incultivável ' que 
e-ti mina toda a comu nicação ante este Es t ado e 
o mundo exte r ior . 
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Não há nenhuma outra c i dade nesta planí
cie . A cidade central deve portanto suprir as 
áreas rurais com todos os produtos manufatura 
dos , e em recompensa obterá todas as sua pro 
visões do ca mp o circundante . 

As min as que abastecem o Estado com sai e 
metais , ficam p róximas da cidade central que 
como é única , nós a chama remos no futur o sim
plesmente "a cidade ". O p r oblema que nós que 
remos resolver é este : que padrão d e cultivo 
f ormar- se - á nestas condições? E como os siste 
mas agrícolas dos diferentes distritos s e rão 
afetados pela sua distância da Cidade? Nós as 
sumimos , de começo a fim , que a agricultura é 
conduzida de forma absolutamente racionai . 

t n o todo óbvio que perto da cidade serão 
cultivados aqueles produtos que são pesados ou 
volumosos em r ela ç ao aos seus valores e por 
tanto tão caros para t rans portar que os dis 
tritos mais remotos são incapazes d e forne 
cê - los . Aqui também nós devemos encontrar os 
produtos altamente perecíveis , que devem ser 
utili z ados muito rapidamente . Com o aument o da 
distância da cidade , o solo deixará progressi 
vamente de s er cultivado com produtos cuj o 
tran s porte seja barato em relação ao s eu va 
lor . 

Por esta única razão , anéis concêntricos 
ou cintu r ões de form a regularmente diferencia 
da f ormar-s e - ão ao r edo r da Cidade , cada um 
com seu próprio produto bási co particular . 

De anel pa ra anel o p rodut o básic o mudará , 
mudando com ele o sistema agrícola completo ; e 
nos vários anéis nós devemos encontrar siste 
mas agr í colas completamente diferentes ." ª 

O método empregado por Thünen é o método da idealização, 

ou seja, para ele o processo de construir idealmente o "Estado 

Isolado" tinha por objetivo resolver os problemas que enfren-

tava ao tentar compreender a realidade, que, para ele, se apre-

sentava como um período de transição, onde tudo e um caos, o 

que impede a compreensão e análise. (OLIVEIRA, 1979:226) 

Sem dúvida durante a produção de sua obra e o momento 

histórico que se impõe como determinante, quando do estabele-

ªVON TH~NE N , O Estad o Isolado p . 7 - 8 apud OLIVEIRA, A. U. Crí 
tica · a o Estad o Isolado de Von Th~nen . p . 225-6 . 
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cimento e construção do conceito "Estado Isolado". Era, por-

tanto, a ordem da economia capitalista dominante na Europa 

Ocidental, ainda entremeada pelo dominante Modo Feudal de pro-

dução na agricultura alemã, em processo de desintegração. 

Mais precisamente, é a transição do Modo Feudal de Produção ao 

Modo Capitalista de Produção que se impõe como base material 

para a construção do conceito de "Estado Isolado", posição que 

fica e x tremamente clara quando observamos o que o próprio 

Thünen escreveu: 

"Supondo - se que num pa{s de 40 milhas de 
diâmetro houvesse no seu centro uma cidade ; 
que este pa{s só pudesse colocar os seus pro 
dutos nesta cidade ; que a agricultura no mesmo 
pa{s só pudesse colocar seus produtos nesta 
cidade ; e que a agricultura no mesmo estivesse 
no mais alto grau de desenvolvimento , então 
poder - se - ia admitir que os sistemas agrícolas , 
em torno desta cidade se dividiriam em quatro 
classes : a horticultura , a rotação de cultura , 
os sistemas de três campos e a criação ". (WAI -
BEL , 1958 : 73) 

Várias aplicações desta teoria, relativamente ao que se 

pode chamar ''fator mercado", foram realizadas e, apesar de ser 

esta uma obra pertencente a economia, teve grande importância 

entre os geógrafos. 

Uma das suas aplicações foi feita por Leo Waibel, tomando 

como exemplo o altiplano (meseta central) da Costa Rica. 

Leo Waibel, dentre os alemães, foi quem procurou determi-

nar mais do que qualquer outro, o objetivo e as tarefas da 

Geografia Agrária. 

Para Waibel a Geografia Agrária faz parte da Geografia 
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Econômica. Ela nao e mais do que a Geografia das plantas cul

tivadas e dos animais úteis, não havendo necessidade de invo

car para isso um método e um campo de estudo particulares. Ele 

considera a agricultura não tanto pela sua importância econo

mica como por fornecer um aspecto à paisagem. Para ele Land

wirtschaftsgeographie" e o aproveitamento regular do solo 

com o fito de conseguir produtos vegetais e animais, aprovei

tamento que imprime aspectos particulares a superfície terres

tre. 

Ressalta três aspectos da Geografia Agrária: 

- Geografia Agrária Estatística (distribuição de plantas e 

animais) 

- Geografia Agrária Ecológica (relações recíprocas entre os 

diversos fatores naturais) ; 

- Geografia Agrária Fisionômica (estuda diferenças ambientais 

da economia rural). 

Na França o desenvolvimento da Geografia Agrária está re

lacionado principalmente aos trabalhos de Faucher, Bloch e 

Dion. 

Segundo D. Faucher, é oportuno distinguir a Geografia 

Agrária da Geografia Econômica da Agricultura. Esta Última tem 

por objetivo o estudo da distribuição (repartição) das cultu

ras no mundo, o conhecimento das respectivas quantidades (vo

lume), as respectivas aplicações e intercâmbio; é pois uma 

geografia quantitativa, que tem por base a estatística. 

A geografia -Agrária deve ser, pelo contrário, uma geogra

fia prevalentemente qualitativa e sintética que tem por fim 
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essencial o estudo do homem dentro do envoltório vivo das plan

tas com as quais ele constitui o seu "genre de vie". Afirma que a 

intervenção das forças naturais está limitada às fases ini

ciais do processo produtivo, considerando que tais forças se 

exaurem e cessam de agir depois de terem contribuído para de

terminar tipos e sistemas de culturas (qualidade, ordenação, 

localização das culturas). 

Nos países anglo-saxônicos a Geografia Agrária teve seu 

desenvolvimento nao tanto sob o ponto de vista metodológico 

mas no campo aplicado, antes mesmo com fins práticos que teó

ricos. (MIGLIORINI, 1949: 4) 

Na Itália, sob o ponto de vista metodológico, a obra mais 

importante é a Gribaudi que insiste sobre os vínculos existen

tes entre o ambiente físico e antropogênico de um lado, e as 

formas de economia agrária de outro, com o fito de se determi

nar a fisionomia das regiões cultivadas. 

Entende que há influências das forças f Ísicas sobre as 

fases iniciais do processo produtivo que se estendem também ao 

sistema fundiário: divisão ou fracionamento das terras aos 

efeitos da posse (propriedade), seja no que se refere as di

mensões, seja no que respeita às respectivas localizações. Por 

vezes a influência fitográfica (altimetria, morfologia, petro

grafia, clima) sobre as dimensões da propriedade de terras não 

e imediata, mas se estabelece através de termos de passagens, 

que se podem enquadrar no sistema agrário (espécies e difusão 

das plantas cultivadas e respectivos aproveitamentos) e no 

grau de intensidade cultural (sistemas extensivos ou intensi

vos de cultivo). 
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Para Otembra, geógrafo espanhol: "a Geografia Agrária e 

uma parte da Geografia Econômica. ~ a ciência da superfície da 

terra modificada pela agricultura, tanto no conjunto como em 

suas diversas partes, em seu aspecto exterior, em sua estrutu

ra interna e em suas ramificaçôes".b 

Segundo Michel Rochefort, a Geografia Agrária é o estudo 

da interação dos elementos do complexo agrário, complexo este 

tomado como um conjunto do qual nao se pode analisar um so as-

pecto separadamente. Afirma que num determinado meio natural, 

dividido em função do quadro jurídico e social das proprieda-

des e dos regimes de trabalho, um grupo humano, dispondo de 

certas técnicas, explora este meio natural, seja para se ali-

mentar seja para vender os produtos de suas atividades. Esta 

combinação agrária traduz-se por uma certa produção e uma de-

terminada paisagem. (ROCHERFORD, 1964: 143) 

Entre os autores brasileiros destaca-se Orlando Valverde 

que, citando Waibel, diz que não é a distribuição de uma aul-

tura o que interessa fundamentalmente à Geografia Agrária, mas 

sim saber como se distribui todo o conjunto de atividades a-

grárias. 

Segundo Valverde, o interesse do geógrafo nao se circuns-

creve a uma classificação sistemática dos sistemas agrícolas, 

mas por meio destes estuda aquilo que Waibel chamou de "forma-

çôes econômicas, ou seja, os ''tipos de paisagem agrícola". 

b OTEMBRA, E . Geografia geral a grária e indústrial, p . 6 , 
apud . MEGALE, J . Geografia Agrária - objeto e método . p . 3 



24 

No estudo de cada tipo de paisagem, deve o geógrafo des

crever pormenorizadamente cada um dos seus elementos componen

tes. t o que Waibel chamou de "anatomia" da paisagem e que os 

geógrafos franceses designam de "morfologia agrária". 

Não lhe basta, porem, escrever: o geógrafo deve explicar 

a função que cada um desses elementos desempenha na atividade 

agricola. Isto corresponde à "fisiologia" da paisagem no dizer 

de Waibel ou a "estrutura agrária" para os franceses. 

Diz que o geógrafo agrário deve procurar buscar na Econo

mia Politica as leis que vão explicar os traços da atividade 

agrícola numa determinada área da superfície da terra. Ele de

ve procurar caracterizar bem para uma certa área as formas de 

economia, as relações de produção e os modos de produção. São, 

por exemplo, as relações de produção que nos vão dar a chave 

para explicar a clivagem social que se estabelece numa certa 

região. 

Assim, a Geografia Agrária nao deve restringir-se a uma 

simples classificação dos sistemas agrícolas . Deve ir além e 

tratar de todos os elementos culturais que repercutem na pai

sagem agrícola nao temendo com isso invadir os domínios da 

Geografia Humana stritu sensu. A dificuldade em demarcar os 

diversos ramos da Geografia resulta da própria unidade desta 

ciência. (VALVERDE, 1 980: 64-5) 

Manoel Correira de Andrade, referindo-se a Valverde, diz 

que 

" em seus e nsaios observa - se de logo uma preo -
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cup a ção co m a análise do proces s o , com a evo 
lução histórica das relações entre a sociedade 
e a natureza , acompanhada da análise das rela 
ções de classes dominantes em cada momento 
histórico , no meio rural . Isto em um período 
em que os geógrafos menores se preocupavam em 
analisar gêneros de vida , co mo se estivessemas 
ainda em uma formação social da comunidade 
primitiva , esquecendo da existência de classes 
sociais , e em deter - se na análise das técnicas 
de utilização de instrumentos de trabalho fe 
chando os olhos à problemática social que di 
ziam ser assunto para sociológos e não para 
geógrafos . Orlando Valverde é assim um precur 
sor e não apenas um militante da escola críti 
ca em Geografia . E , munido de sua formaçã o fi 
losófica , passou ao largo da grande mobiliza 
ção feita na década de setenta , de geógrafos 
brasileiros pelos modelos neopositivistas , 
quantitativos . 

Da{ a importância de sua ob ra tant o pa.ra os 
estudiosos da atual problemática brasileira , 
como para os estudioscs da evo lução d o pensa 
mento geográfico no Brasil ". (ANDRADE , 1984 : 
15 - 6) 

O movimento neopositivista que se fez sentir na Geografia 

corno um todo na década de sessenta, também se refletiu na Geo-

grafia Agrária especificamente. 

Filizola Diniz diz que é muito difícil precisar o início 

do processo de renovação e a p resenta dois perio-

dos: o inical, de contestação, crítica às idéias tradicionais 

e um segundo, teorético-quantitativo, quando a preocupaçao 

fundamental desloca-se para terorias e modelos. Destacam-se, 

nesta segunda perspectiva, além de Filizola Diniz, Ceron , Lii-

eia Girardi. As obras destes geógrafos caracterizam um dos 

segmentos signif i cativos do movimento de renovação da Geogra-

fia. 

O outro segmento da renovaçao, a Geografia Agrária crí-

tica, passa a se_ valer de conceitos de Economia Política para 

tentar compreender a realidade agrária. Destacam-se aquiSilvio 
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Bray, Manoel Correira de Andrade e sobretudo, Ariovaldo Urnbe

lino de Oliveira, que em sua tese de doutoramento elabora urna 

critica ao Estado Isolado de Von Thünen. 

Sua obra intitulada "Contribuição para o estudo da Geo

grafia Agrária: critica ao Estado Isolado de Von Thünen", 

apresentada em 1978, é de fundamental importância para os no

vos rumos da Geografia Agrária, urna vez que a obra de Von 

Thünen serviu de suporte teórico para a elaboração de muitos 

estudos feitos em Geografia, especificamente dentro da pers

pectiva tradicional, corno é o caso de Leo Waibel. 

Na epoca em que Ariovaldo de Oliveira desenvolvia sua te

se, o discurso geográfico vinha apresentando urna preocupaçao 

com a responsabilidade social do geógrafo face a sociedade. Em 

obras de Milton Santos, Yves Lacoste, James Anderson, Folke e 

David Harvey é colocado em evidência o caráter ideológico do 

trabalho do geógrafo, da pesquisa em Geografia, questionando 

inclusive o caráter do conhecimento geográfico. 

Dentro deste contexto o trabalho de Ariovaldo de Oliveira 

vem contribuir para a discussão no sentido de rever as obras 

que davam sustentação teórica aos geógrafos tradicionais (em

piristas) no sentido de denunciar o seu carater de classe e 

por que os mesmos, em muitos casos, limitavam-se apenas a 

aplicar à realidade brasileira esquemas e análises propostos 

em outras realidades, sem efetuar urna critica aos conceitos e 

teorias utilizados. 

Milton Santes e muito claro quando diz que: 
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" é inadmissivel que , dentro do pais , n5o se 
trabalhe para a elaboraç5o de um pensament o 
autônomo , isto é , autogerado e aut o - sus tenta 
do . Nas condições do mundo atual , on d e o tipo 
de relações se internacionalizou , a formulaç5 o 
de idéias gerais passa a s er possivel mais do 
que antes , nas periferias do mundo . 

No caso do nosso pais , sej a qual f or o 
ponto escolhido , n5o há como interpretá- l o f o 
ra de um nexo que abranja , em um mesm o movi 
mento os dado s chamados locais , o s dados cha 
mados regionais, juntamente c om as variações 
de o rdem nacional e internacional. O mundo , 
como um todo, se encontra em todos os lugares . 
Como nossa ambiç5o é a de aprender noss o lu 
gar no mundo , a problemática qu e deflui de 
nossa localizaç5o especifica e as formas efi 
cazes de enfrentá- la , nossa primeira obrigaç5o 
é a de conceber (com o nos paises do centro o 
fizeram e fazem) , uma teoria do mundo e do lu 
gar , que tenha como ponto de partida e de che 
gada o conjunto de lugares que definem o pais . 
Por ai estaremos igualmente em condições de 
compreender o que cada lugar , em particular , 
representa . (SANTOS , 1982 : 218) 

Do ponto de vista metodológico, procuramos buscar embasa-

rnento em MARX, quando af irrna que 

" o conhecimento resul ta de construç5o efetuada 
pelo pensamento e suas ope rações ; e consiste 
numa representaç5o mental do concreto (isto é , 
da parcela de realidade exterior ao pensamento 
conhecedor e por ele considerada) , representa 
ç5o esta elaborada a partir da percepç5o e in 
tuiç5o " c 

E sao as representações assim formuladas (que ordinaria-

mente denominamos idé i as, conce i tos, ) que prec i same n te consti-

tuern o corpo do que entendemos por conhecimento em gera l , e a 

ciência em particular, urna vez que a ciência não é mais do que 

aquela parte do conhecimento melhor sistematizada e dialética-

e MARX, K. Fondements de la Cr itique de l 'Economia Politique , 
p . 31 apud PRADO JR, C. Teoria MarxisTa do Conhecimento e Mé 
todo Dialético Materialista , p . 3. 
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mente elaborada. (PRADO JR, 1979: 15) 

Para aprender a realidade do momento e necessário pois 

que se recorra ao passado, ou seja, buscar os diversos momen

tos que sucessivamente deram origem à configuração do concreto 

atual. 

Neste procedimento, o essencial consiste centralmente na 

determinação de relações através da análise, onde "relação sera 

tomada no sentido da maneira ou do modo como as feições e situações 

da realidade exterior ao pensamento conhecedor e que consti

tuem o objeto do conhecimento, se dispõem, em sí e entre sí, 

no espaço e no tempo. Como se comporta, em suma. É esta dispo

sição respectiva, na simultaneidade e na sucessao, das feições 

do Universo, ou relações presentes na realidade e nela incluí

das, é isto, que o pensamento trata de apreender e representar 

mentalmente, constituindo com isso o que entendemos por co-

nhecimento". (PRADO JR. 1979: 10) 

Sendo assim todo fato só é compreensível no contexto, no to

do onde se desenvolve. Os elementos a serem conhecidos, embora 

se discriminando e individualizando, o fazem como elementos do 

sistema de relações em que se totalizam e unificam, e em fun

çao dele. É o que Marx denomina " a unidade na diversidade" e 

entende por "concreto". 

A totalidade se configura, assim, num sistema de relações 

onde as diferentes partes constituintes se condicionam e de

terminam mutuamente, são funções recíprocas umas das outras. 

Pa rtindo deste pressuposto teórico, procuramos analisar a 
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realidade vivida pelos camponeses produtores de fumo no muni-

cípio de Santa Cruz do Sul. 

Além do conhecimento empírico da sua realidade, fruto da 

convivência com os mesmos, lançamos mão de outros procedimen-

tos para que pudéssemos aprofundar as questões que nos propu-

sernos abordar neste trabalho. 

Recorremos aos jornais locais, a revistas especializadas 

no assunto, entrevistas com lideranças locais, viagens pelos 

principais municípios produtores de fumo visitando camponeses, 

e, principalmente a levantamentos que privilegiam aspectos 

quantitativos e qualitativos corno por exemplo o preenchimento 

de "cadernetas" por produtores de fumo, onde anotaram durante 

um ciclo produtivo (84/85), as suas contas, ou seja seus ga-

nhos e gastos, tanto com a produção de fumo corno com os demais 

cultives e atividades. Recorremos também a um levantamento 

através de amostragem estatística espacializada, num total de 

367 entrevistas, distribuidas entre os 8.141 estabelecimentos 

rurais existentes no município de Santa Cruz do Sul 1 , realiza-

do durante o ciclo produtivo 85/86, incluindo furnicultores e 

nao furnicultores. 

Esta parte do trabalho foi bastante dificultada princi-

palmente devido a dificuldade de acesso às propriedades e, 

muitas vezes, também devido à resistência dos camponeses em 

1 
Conforme a tabela "Determinação do tamanho da amostra a par

tir do tamanho da população" de KREJCIE & MORGAN, Determining 
sample size for ~esearch activities. Educational and Psycholo 
gical Measurement, p. 607-610 apud GIRARDI & SILVA,Quantifica
ção em Geografia , p. 20. 
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' fornecerem as informações solicitadas. A medida em que conver-

sávarnos com os camponeses leva vamo-nos a ref letirern sobre o que 

era dito. Alguns, não querendo conversar sozinhos, chamavam 

pessoas de suas relações, passando a conversar em grupo. Mui-

tas vezes havia resistência em conversas, em alguns casos de-

vido a dificuldade no uso da língua portuguesa, quando então 

se passava para o uso da língua alemã, e em outros, demonstra-

vam um certo receio em expressar suas verdadeiras opiniões, 

inibidos por se verem numa situação muito rara e por isso 

constrangedora, que é a de falarem sobre sua vida, sua reali-

dade. 

Portanto, o objetivo da pesquisa, através do contato di-

reto com os produtores, foi abordar dados mais realistas e 

elementos qualitativos, evitando assim que o conhecimento de 

sua realidade se nautasse exclusivamente em dados quantita-

tivas que retratam apenas parte da sua realidade. 

Sendo assim, a nossa preocupaçao básica neste trabalho e 

compreender como esta realidade específica, a dos camponeses, 

produtores de fumo, se insere ou e inserida no contexto maior, 

dominado pelo capital monopolista. 

Isto porque, no campo, de maneira geral, com o desenvol-

virnento do Modo Capitalista de Produção, ocorrem profundas mo-

dificações no arranjo territorial. Com isso equilíbrios regio-

nais são rompidos e as partes do território que viviam segundo 

urna dinâmica própria participam agora de um sistema mais am-

plo, cujo controle escapa às sociedades locais. 

Assim com o processo de homogeneização desencadeado pelo 
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domínio do capitalismo monopolista, a região, como realidade 

social concreta tenderia a se extinguir. Porém isto não se 

concretiza uma vez que esta homogeneização significa também a 

criação das condições da diversidade futura, na medida em que 

as próprias desigualdades são apropriadas como funcionais e 

necessárias para a reprodução ampliada do capital. (GOLDENS

TEIN & SEABRA, 1982: 43) 

Visto sob a ótica pura e simples do capital, estas formas 

tenderiam a se extinguir, ou melhor, a serem extintas, uma vez 

que poderiam vir a ser um entrave para o desenvolvimento do 

capitalismo no campo. Como exemplo poderíamos até citar o que se 

deu na Inglaterra em fins do século XV e começo do século XVI, 

onde o poder real associado ao senhor feudal passou a roubar 

as terras comuns e expulsar os camponeses das terras os quais 

possuíam direitos baseados, como os do próprio senhor, nos 

mesmos institutos feudais. Com o desenvolvimento da manufatura 

da lã e concomitantemente com a elevação dos preços da lã, a 

nova nobreza tinha em mente uma só coisa: transformar as ter

ras de lavoura em terras de pastagens. Tal atividade provocou 

a demolição das habitações dos camponeses. Era o início da re

volução no processo de produção. (OLIVEIRA, 1979: 143) 

Certamente este processo de expropriação dos meios de 

produção de trabalhadores não-capitalistas, com vistas a 

transformá-los numa massa de proletários cujo único meio de 

sobrevivência passa a ser a venda de sua força de trabalho é 

uma constante na nossa realidade. No entanto, o processo de 

sujeição ao capital ao qual estes trabalhadores estão sujeitos 

pode se dar de outras formas. Isto porque o desenvolvimento do 

capitalismo encerra em sí contradições, ou seja, é o próprio 
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~bdo Capitalista de Produção dominate que gera relações Cqpi-

talistas de produção e relações não-capitalistas de produção, 

combinadas ou não. 

Martins coloca a questão da seguinte forma: 

"o capitalismo engendra relações de produção 
não - capitalistas como r ecurs o pa r a garantir a 
sua própri a expansão , como forma de garantir a 
produção não- capi talista do capital naqueles 
luga res e naqueles setores da economia que s e 
vinculam ao modo capitalista de produção atra 
vés das r elações comerciais . A p rimei r a etapa 
da e x pansão do capitalismo é a produção de 
mercadorias e não necesariament e a p r odu ç ão de 
re la ções de produção capitalistas . O processo 
que in sti tui e de fi ne a f o rmação econômico - s o 
cial capitalista é constitu í do de diferentes e 
contraditórios moment os articulados entre s{ : 
num deles temos a produção da mercadoria e a 
produ ção da mais - valia organi zados de um modo 
caracteristicamente capitalista , dominado pela 
mais - valia relativa ; num outro te mos a circu
la ção da mercadori a sub o r dinada à p r odução ; 
num outr o temo s a produção subordinada à cir 
culação . Mas , esses momentos estã o articulados 
entre si num único proce ss o , embo r a possam es 
tar di ss eminados por e s paços diferentes ." 
(MARTINS, 1979 : 21) 

2 
A produção camponesa , objeto específico deste estudo, 

certamente nao se constitui num dos elementos essenciais da 

dinâmica do Modo Capitalista de Produção. Contudo, como diz 

Luxemburgo, 

" o p r ocesso de acumulação de capital estd li 
gado por suas relações de valor e materiais : 

2 O campesinato, segundo Shanin , consiste de pequenos produto
r e s a gr i colas que , com o auxíli o de equipamen tos simples e o 
trabalho de suas f amÍ l ia s produz e m principalmente para o s e u 
próprio consumo e para o cumpr i mento das obrigações para com 
os detentores do poder pol ítico e econômico" . ( SHANIN , T . Pea 
s ant s and peasan t societies , p . 240 , a pud CORADINI , O. Notas 
b i bliográficas para fins didáticos sobre soc i olog i a e/ou geo 
g rafia rural . In : CALLAI , H . (org . ) O Ensino da geografia , p . 
58) 
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ao ca p ita l con s t a nte , ao c apital variável e à 
mais - valia e às fo r mas de produção não capita 
listas . As últimas formam o meio histórico da 
quele p r ocesso . A acumulação do capita l , porém 
não pode s er e x planada sob a hipóte s e d o domí
nio e x clu si vo e absoluto da forma de produção 
capitali s ta , já que sem os meios não capita -
listas , torna - se inconseb{vel em qualquer 
s entido . (LUXEMBURGO , 1983 : 314) 

A produção camponesa nao se desenvolve sob a forma espe-

cificamente capitalista, mas e submetida pelo capital. Sendo 

assim, ela exerce suas funções para a manutenção das relações 

capitalistas de produção. Oliveira entende o desenvolvimento 

do Modo Capitalista de Produção, na sua etapa monopolista, co-

mo: 

"um processo contraditório de reprodução am
pliada do capital , ou seja , que o Modo Capita 
lista de Produção não está circunscrito apenas 
e tão somente à produção , mas também à circu 
lação de mercadorias , à troca de mercadorias 
por dinheiro e de dinheiro por mercadorias . 
Iss o decorre do fato de que o Modo Capitalista 
de Produção não é na essência um modo de pro 
dução de mercadorias no seu sentido restrito , 
mas sim modo de produção de mais - valia . Assim , 
esse processo contraditório de reprodução ca 
pitalista ampliada do capital além de redefi 
nir antigas relações , subordinando - as à sua 
reprodução , engendra relações não capitalistas 
i gual e contra ditoria mente neces sár ias à s ua 
reprodu ç ão ". (OL I VEIRA , 1982 : 181) 

Ou seja, é importante atentar para a diferença entre pro-

duçâo do capital e reprodução capitalista do capital. Como 

afirma Martins: 

" a produção de capita l nunca é capitalista , 
nunca é produt o de relações capitalistas de 
produção , baseada pois no capita l e no traba 
l ho as s ala r iado . Quando o dinheiro , a riqueza , 
entra nesse último tipo de relações , já não 
e-stamos diante da produção capita li sta , mas da 
reprodução capitalista do ca pital . Só a repro 
du ç ão é c apital is ta . Mesmo o cresc i ment o deste 
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capital não é produção, mas reprodução capita
lista ampliada. Portanto, não só relações não 
capitalistas de produção podem ser dominadas e 
reproduzidas pelo capitçl, como é o caso da 
propriedade familiar de tipo camponês, como 
também determinadas relações podem não parecer 
integrantes do processo do capital, embora se
jam, como é o caso da propriedade capitalista . 
da terra". (MARTINS, 1981: 170) 

Mesmo assim, nao se pode falar em sujeição formal do tra-

balho camponês ao capital e sim em sujeição da renda da terra 

ao capital, pois é a partir daí que ele tem as condições ne-

cessárias para sujeitar também o trabalho que se dá na terra. 

"Assim, a renda territorial gerada no processo de trabalho 

camponês tende a ser apropriada ou pelo capital financeiro, em 

função de empréstimos bancários realizados, ou pelo capital 

industrial ou comercial, através do pagamento de baixos preços 

d " ao seu pro uto. (OLIVEIRA, 1 982: 182) 

Neste sentido, no tocante à questão do campesinato no 

Brasil hoje, existem três interpretações principais. A verten-

te que seguimos e a que afirma que o campesinato é uma classe 

social, que e criado e recriado na lógica contraditória do 

desenvolvimento capitalista; que é responsável pela acumulação 

primitiva que continua acontecendo e que sua sujeição ao capi-

tal se dá via sujeição da renda da terra, através dos baixos 

preços pagos aos seus produtos. 

Além desta existem duas outras interpretações. Uma afirma 

que o campesinato tende a desparecer, se proletarizará neces-

sariamente, que só assim se alcançarão as condições necessá-

rias para a superaçao do capitalismo e consequente passagem ao 

socialismo. Os adeptos desta corrente veêm os conflitos no cam-

po (parceiros, posseiros, pequenos proprietários) como a-his-
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tóricos. Veêrn o carnpesinato corno estranho à política, justa

mente porque acham que o carnpesinato só pode ter urna presença 

passiva e subordinada, subordinada ao jogo e aos interesses de 

outra classe social: conservadorarnente à burguesia e aos pro

prietários da terra; revolucionariamente ao proletariado. 

A outra corrente é aquela que coloca o carnpones corno res

quício de relações feudais de produção na agricultura. O de

senvolvimento do capitalismo no campo destruiria a "economia 

natural" em função da separação do pequeno produtor familiar 

dos vínculos com a economia tradicional. Urna vez tornado um 

produtor individual estaria sujeito à economia de mercado ten

do que abandonar a indústria doméstica, tornando-se apenas 

agricultor. A realidade da inserção no mercado levaria fatal

mente ao endividamento e inevitavelmente à separação dos meios 

de produção que lhe são próprios, proletarizando-se. 

Assim, tendo corno referencial os pressupostos teóricos 

expostos nesta introdução , desenvolvemos os demais capítu

los do trabalho conforme explicitação que segue. 

No segundo capítulo tratamos do processo de valorização 

do fumo corno mercadoria no mercado mundial através de urna 

abordagem histórica dos usos e costumes que diferentes povos 

fizeram desta planta, ao mesmo tempo em que explicitamos a 

territorialização de sua produção, a nível de Brasil e , espe

cificamente, do Rio Grande do Sul. 

No entanto, para que se compreenda as especificidades do 

processo de territorialização da produção do fumo, indispensá

vel se faz a abordagem do processo de colonização e de -forma-
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çao da pequena unidade de produção, presente na estrutura fun

diária da região furnicultora de Santa Cruz do Sul, abordagem 

esta feita no capítulo terceiro. Ainda no mesmo capítulo tra

tamos da evolução econômica da colônia Santa Cruz, criada pe

los imigrantes alemães em 1849, e da introdução das grandes 

empresas transnacionais do fumo na região, com destaque para o 

grupo Souza Cruz. 

Com o objetivo de tentar desvendar a essência da organi

zação territorial aparente da região furnicultora de Santa Cruz 

do Sul, e que procuramos, no capítulo quarto, penetrar no 

"mundo" dos camponeses que trabalham a terra na região, tanto 

furnicultores corno nao furnicultores. Seus hábitos, seus costu

mes e, sobretudo, a sua visão de mundo foi o que tentamos des

crever, porque acreditamos que muitos erros têm sido cometidos 

por aqueles que falam em nome destes camponeses e, principal

mente, por aqueles que pretendem indicar os rumos do seu futu

ro sem, no entanto, conhecer as especificidades do seu 

dia-a-dia. 

No quínto capítulo tratamos do trabalho e do resultado deste: 

a produção de mercadorias dospequenosprodutores familiares em 

Santa Cruz do Sul. Ao contrário do que muitos trabalhos cien

tíficos e o censo comum em geral apresentam, constatamos que 

não existe a monocultura do fumo na região. Existem pequenas 

unidades de produção de fumo que são maioria ao mesmo tempo em que 

existem pequenas unidades de produção onde o fumo não é culti

vado. Isto não significa dizer que as empresas furnageiras 

transnacionais nao monopolizem aquele território, ao contrá

rio, suas estratégias para a manutenção de seu domínio são 

constantemente atualizadas, impedindo inclusive, que outros 
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cultivos, que eventualmente pudessem trazer resultados mais 

vantajosos aos produtores, sejam introduzidos na região. Apre

sentamos também, neste capitulo, as "contas de unidade de pro

dução camponesas", corno resultado de urna tentativa de compre

ender o orçamento das unidades de produção camponesas. 

Finalizando, no capitulo sexto procuramos explicitar que 

a determinação da exploração à qual os camponeses da região 

furnicultora de Santa Cruz do Sul estão sujeitos não se define 

dentro das fronteiras do Estado brasileiro. Obedece, isto sim, 

a mecanismos impostos pelo oligopólio formado pelas empresas 

transnacionais do fumo, que desconhecem fronteiras. Analisamos 

também o processo crescente de conscientização por parte dos 

camponeses, que se evidencia através dos movimentos ocorridos 

nos últimos anos. 





2 O FUMO COMO MERCADORIA E A TERRITORIALIZAÇÂO DA SUA PRODUÇÃO 

Para que se compreenda o processo de valorização do fumo 

no mercado capitalista é importante que se volte no tempo e se 

busque a origem desta planta. 

De planta mágica e sagrada para os indigenas da América é 

transformada numa das mercadorias mais valorizadas no mercado 

mundial. 

Assim como outras plantas consideradas alucinógenas hoje, 

que tem o seu comércio "proibido por lei" o fumo também já foi 

considerado a "erva do diabo" e seus consumidores foram seve

ramente castigados. 

No entanto, nada conseguiu impedir que seu consumo se di

fundisse, tanto assim que os governos chegaram à conclusão que 

a única forma de limitar esta difusão seria taxá-lo com altos 

impostos. E esta regra vigora até hoje, ou seja, o fumo, 

transformado em cigarro, é uma das mercadorias mais taxadas em 

impostos nos paises do mundo ca~italista. Assim é que em 1985, 

com números ainda válidos para os dias atuais, a participação 

dos impostos no preço final dos cigarros apresentava os se

guinte ~; índices em diferentes países: Dinamarca: 87%; Brasil: 
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76%; Argentina: 76%; França: 75%; Reino Unido: 74%; Alemanha 

Federal: 73%; Itália: 72%; Zâmbia: 72%; EUA: 38% (REVISTA 

AGROANALYSIS, 1985:7). 

Na medida em que o consumo do cigarro cresce no mercado 

mundial, a produção de fumo, a nivel de Brasil, é incrementa-

da. Dentro da territorialização desta produção no país desta-

ca-se o Rio Grande do Sul e particularmente a microrregião fu-

micultora de Santa Cruz do Sul e dentro dela o município de 

Santa Cruz do Sul. 

2.1. A história do fumo 

Fumo e tabaco são designações vulgares de diversas plan-

tas do gênero Nicotiana (familia das solanáceas), particular-

mente a Nicotiana Tabacum e a Nicotiana Rústica, e dos produ-

- 1 -tos que sao elaborados com suas folhas. Nao se conhece exata-

mente a sua origem. Mas no Brasil sua história começa bem an-

tes da chegada dos europeus. 

Alguns autores atribuem a origem da palavra tabaco ao no-

(1) Nicotiana Tabacum L. Grande erva, 1 a 2 m de altura. Fo
lhas grandes e macias (cerca de 50cm x 15cm de largura), al
ternadas, sésseis, geralmente ovado-lanceoladas, acuminadas, 
veias salientes na página inferior. As folhas mais próximas do 
caule são aplexicaules. Flores bonitas, dispostas em racemos, 
que formam ampla panícula terminal. Cálice pequeno, ovÓide, de 
5 pétalas agudas; corola funiliforme, terminando em 5 lóbulos 
róseos. O fruto é uma cápsula ovÓide, com deiscência valvar: 
sementes pardas, numerosas e diminutas. 

Nicotiana Rústica L. Nativa do México e da região leste da 
América do Norte. Difere da anterior pelo menor porte, folhas 
maiores e mais tomentosas, flores amareladas e menores. 

SANGINARD I J R., 1 983 . p . 96 . 
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me da pequena ilha caribe de Tobago, nas costas da Venezuela. 

Entretanto, Tabago foi descoberta por Colombo em 1498 e seis 

anos antes chegava ele ao Haiti, acompanhado de Gonzalo Fer

nandez de Oviedo, que encontrou a palavra tabaco entre os ín

dios Arawák, designando um tubo em forma de Y com que os nati

vos aspiravam a fumaça produzida pelas folhas duma erva, hoje 

conhecida como Nicotiana. Outros acham que tabaco designava 

também os cilindros de folhas enroladas que formavam os enor

mes charutos dos Arawák. (SANGIRARDI JR. 1983:98) Outros ainda 

afirmam que o termo tabaco já era conhecido na Ásia desde o 

século IX, tendo sua origem no árabe Tabbâq que designava de

terminadas plantas fumadas provavelmente em cachimbos. 

Jean Batiste Nardi, na sua obra "A História do Fumo Bra

sileiro", coloca como hipótese mais provável que a planta te

nha nascido nos vales orientais dos Andes bolivianos e se di

fundido no atual território brasileiro através das migrações 

indígenas, sobretudo Tupy-Guarani. 

O fumo, para os Índios brasileiros, tinha um caráter sa

grado e, como a mandioca, o milho e outras plantas, uma origem 

mítica. Seu uso era, em geral, limitado aos ritos mágico-reli

giosos e como planta medicinal, por isso unicamente reservado 

aos pajés (feiticeiros). (NARDI, 1985:5). 

Embora existissem seis usos diferentes para o fumo entre 

os índios da América do Sul (comido, bebido, mascado, chupado, 

aspirado e fumado), o hábito de fumar era o mais relevante. o 

tabaco era fumado num tipo de charuto chamado "cangueira", que 

Frei Bartolomé de Las Casas, bispo de Chiapas, a~sim descrevia 

em 15 27 : "os Índios têm UI!'!.a erva de que aspiram a fumaça com 
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prazer. Esta erva está numa folha seca, como num cartucho, se

melhante a esse que as crianças espanholas fazem na Páscoa do 

Espírito Santo. Os índios acendem num lado e chupam ou fumam 

pela outra extremidade a fumaça, o que produz um entorpecinen

to e uma espécie de embriaguês. Eles pretendem que, então, não 

sintam mais fadiga. Esses mosquetões ou tabagos, como eles 

próprios chamavam, estão em uso entre os colonos; e como fos

sem censurados pelo hábito vil, respondiam que era impossível 

abandoná-lo". (SANGIRARDI JR.' 1983: 105) 

Quando da chegada dos europeus o fumo era de uso comum 

nas tribos índigenas e cultivado em toda a costa brasileira. 

Depois de um século da chegada de Cristóvão Colombo o fumo 

passou a ser conhecido e usado em todo mundo. 

No entanto, assim como há dúvidas quanto a sua origem, há 

dúvidas também quanto a sua introdução e difusão na Europa. 

Existem duas hipóteses: a primeira relacionada a Jean Nicot, 

embaixador da França em Portugal (1559-1561), segundo a qual 

uma planta de fumo teria sido levada para a Europa em 1542 por 

um donatário português chamado Luiz de Goés. Em Portugal esta 

planta teria sido cultivada no quintal da infanta D. Maria, 

devido a seus aspectos de planta exótica e pelas suas qualida

des medicinais. Em 1560, Jean Nicot sabendo que a planta cura

va enxaquecas das quais padecia a rainha de Médicis, a enviou 

a Paris. A rainha começou a pitar e imediatamente foi imitada 

pelos nobres de sua corte euro?éia, dando início ao mercado do 

fumo em pó (rapé). 

A segunda h~ótese está relacionada a André ~hevet, frade 

franciscano francês capelão de Catarina de Médicis que acompa-
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nhou Villegaignon ao Brasil em 1555 na tentativa de estabele-

cer a França Antártica, que afirma ter sido o introdutor do 

fumo na Europa na sua obra "Les Singularités de La France An-

tartique" publicado em 1558. 

No entanto, a história aponta Jean Nicot como responsa-

vel, uma vez que tanto o gênero das plantas "Nicotiana" quanto 

a conhecida "nicotina" são derivadas do seu nome. 

Assim, segundo Sanginardi Jr, no início a forma mais 

usada de se consumir o fumo foi o rapé. Os marinheiros de Co-

lombo, na descoberta do Novo Mundo, verificaram com assombro 

que os índios, além dos enormes charutões, usavam um aparelho 

em forma de forquilha: dois tubos intercomunicantes, que me-

tiam um em cada narina, ligados por u~ tubo simples. Por este 

aparelho, o "tabaco", sorviam a fumaça do "petum" (fumo). Pelo 

mesmo aparelho em forma de Y os Índios aspiravam pelas narinas 

um po vegetal que pensavam fosse feito com as folhas secas e 

moídas de "petum". Era, porém, o po alucinógeno chamado "coho-

ba", "niopo" ou "paricá" feito com as sementes da "Piptadenia 

Peregrina Benth". 

O rapé do índios era de "cohoba" e nao de tabaco. Mas o 

homem branco fez a confusão e começou a cheirar folhas de ta-

baco pulverizadas. Em pouco tempo o rapé dominaria a Europa. 

Depois do rape veio o cachimbo2 , que entrou pela primeira 

(2) O étimo do vocábulo cachimbo é o quimbundo kixirna, coisa 
oca, pela troca do prefixo ki, diminutivo de ka. A palavra pi
to vem do verbo pitar (de pety-ar, tornar ou chupar o petym, 
fumo). 
SIN. : pipe, tobacco pipe ( ing. ) , pipe (francês), ·pipa (espanhol 
italiana ), Pfeife (alern~o). SANGIRARDI JR:; 1983:108. 



43 

vez na Europa em 1586. Um cachimbo indígena foi enviado por 

Ralph Lane, primeiro governador da Virginia, a Sir Walter Ra-

leigh na Inglaterra, com instruções sobre o modo de usar. Em 

seguida veio 3 a vez do charuto . O cigarro chegaria bem mais 

tarde, no século XIX quando, durante a guerra da Criméia, os 

oficiais ingleses e franceses aprenderam com seus aliados tur-

cos o uso do cigarro. 

Afonso Arinos de Melo Franco escreve o seguinte a respei-

to do uso do tabaco pelos nossos íncolas: "para os selvagens o 

uso do fumo não era propriamente urn vicio nem um prazer. Era 

uma espécie de formalidade de suas religiões elementares, des-

tinadas a afastar os maus espíritos. Por isto os jesuítas, no 

Brasil quinhentista, identificaram o uso do tabaco com a prá-

tica de cultos diabólicos e infernais. Os padres perseguiram 

implacavelmente os brancos que se metiam nessas práticas. 

Grandes potentados como Vasco Fernandes Coutinho, donatário do 

Espírito Santo, ou Fernão Cabral de Tayde, abastado senhor de 

engenho, foram perseguidos pela Inquisição porque tinham parte 

com o diabo e deitavam fumo pela boca e pelo nariz. A punição 

nao era, naqueles tempos, absurda corno parece hoje. Fumar po-

dia significar, de fato, participar dos cultos bárbaros. Tam

bém as vantagens medicinais do tabaco eram muito pregadas no 

combate às úlceras, fístulas, cancros e outras feridas graves. 

Nos países europeus o uso do fumo era punido com castigos 

físicos, sendo que na Rússia, por exemplo, aquele fosse sur-

( 3 ) O nome do cha r u to t em corno étimo o tamul - rnala i ala chiru t u, 
enro lar , a t ravés do inglês cheroot . 

SANGIRARDI J R. , 1 983 : 106 . 
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preendido fumando ou cheirando rape, teria o nariz cortado. 

Corno, porém, os castigos físicos fossem insuficientes ante a 

difusão do fumo, com o correr dos tempos foram eles substituí-

dos por tributos elevados que até agora vigoram em toda a par-

te, contando-se os impostos sobre o fumo, juntamente com os 

das bebidas alcoólicas, entre as mais pesadas que existem. 

Pensava-se dessa forma criar obstáculos a sua expansao que, 

se não acabavam com o mal, conseguiam ao menos canalizar por 

esse meio avultadas sornas para os cofres públicos. 

De tal modo se espalhou o uso do rapé na Itália que o Pa-

pa Urbano VIII fulminava com a pena de excomunhão todo aquele 

que tornasse rapé na Igreja. Durante um século vigorou essa bu-

la, sendo suspensa por Benedito XIII, apaixonado apreciador do 

rapé".ª 

Assim, de planta mágico-religiosa dos índios, o tabaco 

passou a ser um gênero comercial das colônias européias, mais 

particularmente das Antilhas, da Virgínia (apatir de 1612) e 

do Brasil. 

Ainda segundo Jean Batiste Nardi, durante os três primei-

ros quartos do século XVI os colonos portugueses obtiveram o 

fumo dos Índios através de um sistema de trocas, mas numerosas 

guerras fizeram com que, por volta de 1570, eles mesmos come-

çassern a cultivá-lo sob a iniciativa de alguns comerciantes 

portugueses que queriam abastecer o mercado europeu e enrique-

cer, visto o aumento da procura do produto. 

(a) FRANCO, ap ud PANI TZ , Cultura e I ndustr i al i zaÇão do fumo, 
1954 , p . :1 . 
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Ao contrário da cana-de-açúcar, cultivada em grande esca

la, o fumo desde o começo era plantado por colonos, os morado

res e lavradores em areas reduzidas. Foi na faixa litorânea 

entre Salvador e Recife, e, sobretudo nos arredores de Ca

choeira, no Recôncavo Baiano, que surgiram as roças de fumo. 

Em 1674 foi estabelecido o monopólio português na comer

cialização do fumo com a criação da Junta de Administração do 

Tabaco, que regeu o fumo em Portugal e todas as suas colônias. 

Numerosos impostos foram criados (dizimes, donativos, direitos 

locais, taxas aduaneiras), particularmente na Bahia e no Reci

fe. 

De 1690 a 1730 urna importante legislação regulou o fumo: 

registro, transporte, armazenagem, peso e quantidades exportá

veis. Mas parece ter sido pouco respeitada. Devido às reformas 

do Marquês de Pombal, em 1751, com a criação de Órgãos espe

ciais como a Mesa de Inspeção do Tabaco e novos regulamentos, 

a legislação se estabilizou e vigorou até a 

mesmo até alguns anos depois. 

independência e 

O fumo brasileiro tomava três direções. O de primeira e 

segunda qualidade era mandado para Lisboa e em sua maior par

te reexportado para outros países europeus. À Europa diri

gia-se então 60% da exportação do flli~O brasileiro. Ele servia 

também de moeda, no periodo colonial, para o comércio de es

cravos com a Ãfrica. A partir do século XVII o fumo passou a 

ser o principal gênero de comércio no escambo dos escravos na 

Costa da Mina (atual costa d a Guiné), chegando a representar 

30% das exporta~Ões de fumo do Brasil colonial que, até a ex

tinção do tráfico em 1850, fez a riqueza dos comerciantes 
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baianos. A terceira parte destinava-se ao consumo interno. 

Além daqueles dois mercados principais, uma quantidade 

ínfima era exportada para a índia e, a partir do final do sé

culo XVIII, para os países do Rio da Prata. Quanto ao mercado 

interno, dificilmente estimável visto a falta de documentos, 

absorvia uns 10% nos últimos anos do período colonial. 

A produção anual do fumo brasileiro durante o período co

lonial apresentava numerosas variações. Por um lado devido as 

intempéries como chuva em demasia ou secas prolongadas, além 

de pragas e, por outro lado, devido as constantes oscilações 

na política agrícola interna e problemas de mercado. De 1680 a 

1730, período em que cresceu o tráfico de escravos devido ao 

trabalho na mineração, a produção do fumo atingiu 3.750 tone

ladas. 

No final do século XVIII ocorreu o apogeu do comércio do 

fumo no Brasil colonial. Mas a conjuntura das primeiras déca

das do século XIX, tanto a nível colonial, como internacional, 

nao foi favorável ao fumo. No entanto, a abertura dos portos 

as naçoes amigas, a independência e outros fatores como o 

crescimento dos mercados consumidores do Rio e São Paulo, fi

zeram com que a cultura do fumo se reanimasse rapidamente, en

contrando ainda no século XIX novas condições que lhe permiti

ram desenvolver-se mais. 

A abolição da escravatura, ocorrida no final do século 

XIX, nao afetou muito a cultura do fumo. Na verdade a produção 

aumentou porque â procura do fumo brasileiro est~va em cresci

mento tanto nos mercados europeus quanto no mercado interno. 
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As quantidades antes destinadas a Ãfrica encontravam, assim, 

novos mercados. 

Do fim do periodo colonial (1808) até o inicio do século 

XX, o fumo brasileiro diversificou-se, tanto a nivel espacial 

(áreas cultivadas) como no processo de industrialização e co

mercialização, sendo que nas três primeiras décadas do século 

atual assiste-se à concentração espacial agricola e industrial 

e ao estabelecimento das estruturas atuais. Isto se deu atra

ves de uma politica de desenvolvimento que estimulou o surgi

mento de novas áreas fumageiras além da Bahia. O fumo passou a 

ser cultivado també~ em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e, so

bretudo, no Rio Grande do Sul com a chegada dos imigrantes eu

ropeus, particularmente nas colônias de São Leopoldo e de San

ta Cruz do Sul, futura capital do fumo. Simultaneamente ao 

processo de expansão surgiram novos tipos de fumo. ·Enquanto a 

Bahia continuava a cultivar unicamente fumos escuros locais 

(tipo brasil-bahia) , as demais regiões começaram a desenvolver 

outras variedades tais como "sul de minas", "flor branca", 

"Kentucky", etc. 

Apesar de numerosas tentativas para cultivar fumos claros 

no Brasil (tipo virginia) só em 1870 foram importados vários 

tipos de sementes, inclusive a variedade chinês, que deu ori

gem ao tipo amarelo. Importados pelo Rio Grande do Sul, foi 

nesse Estado, e mais tarde em Santa Catarina onde se desenvol

veram os fumos claros que fizeram dessa região uma das princi

pais do mundo na produção dessas variedades. 

Segundo Nardi, a desconcentração no que diz ' respeito as 

areas produtoras de fumo no Brasil no início do século XIX, 
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deve-se ao fim do monopólio de Portugal na comercialização dos 

produtos brasileiros (fato que se concretiza com a abertura 

dos portos às nações amigas em 1810). Até então só era permi

tido plantar fumo na Bahia (para evitar a concorrência com 

Portugal). Com a abertura dos portos às nações amigas a liber

dade de comercializar diretamente com outros países represen

tou um incentivo significativo uma vez que a procura no merca

do externo aumentava devido, já na época, aos baixos preços do 

fumo brasileiro. 

O fumo passou a ser cultivado em praticamente todas as 

províncias brasileiras. Mas já a partir de 1850 algumas pro

vincias se destacam: GO, MG, SP e mais particularmente RS e 

se. 

Segundo o mesmo autor o desenvolvimento da lavoura do fu

mo no sul do país deve-se à presença do imigrante alemão, a 

pequena propriedade "que favorece a cultura do tabaco'', e o 

aumento do comércio da provincia com a Alemanha. 

Numerosas eram as variedades cultivadas nas diferentes 

provincias, algumas importadas e outras criadas localmente, 

que podem ser agrupados em dois tipos básicos: os fumos escu

ros e os fumos claros. 

Até o inicio do século XIX apenas algumas variedades de 

fumos escuros eram cultivados na Bahia. Eram classificados co

mo fumos pesados ou fortes (Cachoeira, Sto. Amaro, Alagoi

nhas), fumos leves ou das matas (Muritiba, Sto. Antônio de Je

sus, Cruz das Almas) e fumos fracos (Nazaré e _ Se,rtão) . Estas 

classes eram genericamente denominadas brasil-bahia. 
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Posteriormente outras variedades de fumos escuros surgi

ram como o tipo "flor branca" que servia tanto para o fumo em 

corda e em folha quanto para os charutos. Espalhou-se pelas 

províncias de MG, BA, PE, RS e PR. O tipo "flor roxa" surgiu 

mais ao sul de MG e norte do RJ. O cruzamento dos dois tipos 

originou a variedade "sul de minas". 

Além destes havia também o fumo "pinho" cultivado no nor

te de MG e no PR; o "goiana", típico de GO, cruzamento do "pi

nho" com o "sul de minas" e outros escuros, como o "gigante", 

"pretinho" e "barury" no PA; os "giorgino", "São Luis" e "pi

rachim" em SP; os "chilenos", "kentucky", "negro" e "moçambi

que" no RS. 

Os fumos claros, no entanto, só deram resultado no RS, 

Santa Cruz do Sul mais especificamente, importados de Cuba e 

EUA. Em 1870 foi introduzido o tipo "Chinês'', do qual se ori

ginou o tipo "amarelinho", que passou a ser cultivado em gran

de escala na província. O tipo "virgínia" foi introduzido em 

1920, transformando-se numa das espécies mais cultivadas hoje. 

Nas três primeiras décadas do século XX a concentração 

espacial de acentuou, urna vez que a produção caiu na maioria 

dos Estados mas aumentou na Bahia e Rio Grande do Sul. 

No primeiro qüinqüênio da década de vinte a BA e o RS re

presentavam 55,27% da média do fumo brasileiro, passaram a 

79,93% na média do qüinqüênio seguinte. Em 1930 os dois Esta

dos quase se igualavam: a BA com 39.900 t e o RS com 30.340 t. 

Havia, no entanto, urna diferença entre os dois Estados: o tipo 

do fumo produzido. 
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Enquanto a BA conservava sua cultura tradicional de fumos 

escuros para charuto, o RS especializava-se em fumos claros, 

particularmente o "virginia", cada vez mais importante na fa

bricação de cigarros, cuja indústria estava crescendo. Havia 

também diferenças quanto a tecnologia utilizada na produção: 

enquanto a BA continuava com a secagem ao sol e em galpões, o 

RS, desde 1920, especializava-se em novos métodos de secagem 

em estufa, o que favoreceu muito a qualidade do produto. 

2.2 A distribuição territorial da produção do fumo pos 

1950 

A partir de 1940 a produção de fumos escuros da BA passa 

a sofrer concorrência de AL (Arapiraca) que passou a produzir 

os mesmos tipos. 

Hoje,no Brasil, definem-se nitidamente três regiões pro

dutores de fumo, conforme a figura n9 01: o sul (RS, se e PR) 

pelos fumos claros para cigarros (79% da produção nacional); 

o Nordeste (BA e AL) pelos fumos escuros para charutos (16%) e 

os demais Estados (em particular MG, GO, SP) pelo fumo em cor

da (5%) . 

Como conseqüência deste processo de especialização na 

produção nas duas principais regiões produtoras do Brasil, 

também a indústria vai especializando-se na medida em que se 

instala nestas regiões, a partir do início do século atual. 

Este processo verifica-se principalmente na produção de 

charutos, que se destaca na BA, onde gradualmente as pequenas 

empresas de caráter f arniliar foram perdendo esppço para as fá

bricas maiores que, associando-se, dominaram o mercado. A par-
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tir de 1930 destacam-se três grandes empresas na produção de 

charutos no Brasil: Danneman, Suerdick e Costa Ferreira & Pen

na. 

Quanto as fábricas de cigarros, que aumentaram muito de

vido a procura cada vez maior do produto no mercado interno, 

também verificou-se o fenômeno da concentração. A espacializa

ção desta concentração, no entanto, nao se verifica apenas pe

la proximidade de matéria prima mas também pela existência de 

mercado de consumo, como é o caso do RJ e SP. 

Em 1912 as maiores empresas já resultavam de associações 

de homens de negócios como ocorreu com José Francisco Correia 

& Cia, a Souza Cruz & Cia, a Lopes Sá & Cia e a Paulino Salga

do & Cia, todas no RJ. 

Além destas, havia a Leite & Alves, com uma fábrica no RJ 

e outra na BA; a Gonçalves & Guinarães, a maior de SP, a Hen

nig & Cia e a dos irmãos Schultz, ambas no RS. Em 1920 essas 

empresas eram responsáveis por aproximadamente 80% da produção 

nacional que chegava a mais de 300 milhões de maços. 

Resumindo, hoje, temos a seguinte estrutura no que diz 

respeito à localização da indústria e comércio do fumo: arma

zéns de beneficiamento e firmas exportadoras no sul e na BA; 

fábricas de charutos na BA; a área exportadora de Arapiraca; 

numerosos comerciantes de fumo em corda em todo o país. A in

dústria de cigarros, por sua vez, está estabelecida principal

mente no RJ, SP e PR, com exceção das fábricas de cigarros-R.J. 

Reynolds e Sudan em Sta Cruz do Sul e da Souza , Cruz que tem 

fábricas em várias outras cidades. 
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Quanto à produção do fumo no RS, pode-se observar nas fi

guras n9 2 e 3, a ocorrência de um processo de concentração no 

que diz respeito às áreas produtoras. 

Este processo está relacionado ao processo de transforrna

çao do fumo numa cultura comercial. Em 1950 o fQmo era produ

zido em todo o Estado praticamente. Mas era urna produção vol

tada basicamente ao autoconsumo, corno na região da Campanha, 

por exemplo. 

Na medida em que a indústria se concentra espacialrnente 

na Microrregião Fumicultora de Santa Cruz, mais especificamen

te nos municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera 

Cruz, a partir da década de 60 e durante a década de 70, ob

serva-se um processo de intensificação da produção nesta Mi

crorregião. 

Por outro lado, observa-se também que, excluindo a area 

de campos naturais, a intensificação da lavoura do fumo tem-se 

dado, em grande parte, nas regiões menos indicadas para a pra

tica da agricultura intensiva, corno é o caso da região das 

Serras de Sudeste e proximidades da Lagoa dos Patos (M. R. do Alto 

Carnaquã e M.R. da Lagoa dos Patos) onde, no 19 caso, ocorre o 

af lorarnento do Escudo Cristalino dando origem a solos de baixa 

fertilidade e no 29 caso o solo arenoso, decorrente da forma

ção sedimentar recente desta área. Há intensificação também na 

região da encosta da Serra Geral, onde a prática da agricultu

ra mecanizada é dificultada pela inclinação do relevo. (M.R. 

Colonial do Baixo Taquari, M.R. Colonial do Alto Taquari e 

M.R. de Soledade). O mesmo se observa na regiào da encosta 

oriental do Planalto Meridional (M.R. do Litoral Setentrional 
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do Rio Grande do Sul). 

Também na Depressão Central observa-se intensificação no 

cultivo do fumo, onde, no caso da M.R. do Vale do Jacuí, a ra

zao nao está nem na estrutura fundiária dominante, com predo

mínio de médias e grandes propriedades, com destaque para a 

lavoura do arroz e pecuária nos municípios de Chachoeira do 

Sul e Rio Pardo, nem no tipo de solo, que neste caso é fértil 

e adequado à agricultura tecnificada. ~ cultivado basicamente 

por parceiros, em terras dos médios e grandes proprietários e 

por pequenos proprietários nos demais municípios que compõem 

esta Microrregião: Butiá, General Câmara, Taquari, Triunfo, 

São Jerônimo e Arroio dos Ratos. Da mesma forma observa-se in-

tensificação na M.R. de Santa Maria, onde também é produzido 

em pequenas propriedades. Destaca-se a M.R. Fumicultora de 

Santa Cruz do Sul, que será analisada em seguida. 

A retração do cultivo do fumo, por outro lado, aconte-

ceu basicamente na região da Campanha onde era produzido pelos 

peoes nas estâncias de gado, visando o consumo próprio. Na me

dida em que, na última década, principalmente, o usodaterra 

na região passa a ser intensificado através do arrendamento 

para cultivo de arroz, o peão tende a desaparecer, assim como 

o caráter extensivo das atividades. 

Também aconteceu no Planalto Meridional, onde ocorrem os 

melhores solos para a prática agrícola no Estado, na medida em 

que o capitalismo se desenvolve na agricultura, intensif ican-

do o uso da terra na produção de trigo e soja. Salientam-se as 

microrregiões: -eolonial de Santa Rosa, Colonial tle Irai, Colo

nial de Ijui, Colonial das Missões; Colonial do Alto Jacuí e 
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Triticultora de Cruz Alta. 

Conclui-se, portanto, que há uma certa "marginalização" 

no que diz respeito as regiões produtoras de fumo no ~stado. 

Ou seja, sua expansao se dá nas regiões não aptas ao cultivo 

de soja e trigo e nem a pecuária. Pode-se dizer que a expansao 

da lavoura do fumo no Estado tem-se dado nos piores solos, o 

que força a ampliação do consumo de fertilizantes para melho

rar a fertilidade do solo. 

Pode-se afirmar também que a expansao e intensificação da 

fumicultura no Estado dá-se nas regiões de pequenas proprieda

des de produção familiar, na medida em que nestas existe a 

mão-de-obra necessária para este cultivo, ou seja, uma 

mão-de-obra requisitada intensamente durante parte do ano e no 

restante do período se ocupa com outras atividades, por exem

plo cultivando produtos necessários para a sua subsistência. 

Nos municípios que compoe a M.R. Fumicultora de Santa 

Cruz do Sul verifica-se uma qradual intensificação da produção 

de fumo, (fig. 4 e 5) sendo que o município de Santa Cruz do Sul, 

destaca-se como principal produtor. Ao lado de Santa Cruz do Sul 

destacam-se também os municípios de Sobradinho e Venâncio Ai

res, sendo que em 1970, Sobradinho aparece como maior produtor 

em quantidade produzida. Isto deve-se ao fato deste município 

ser, históricamente, um grande produtor de fumo em corda. Este 

e produzido a partir de um processo específico, sem nenhum 

vínculo com empresas, na medida em que são os próprios produ

tores que transformam a matéria-prima em produto comercializá

vel. Ou seja, o fumo em corda é produzido em moldes artesa

nais, sob o controle do pequeno proprietário camponês e comer-
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FIGURA 4 Produçõo de fumo nos municípios que compõem o mlcrorreQIÕo fumlcultoro de Sonto 

Cr uz do Sul - 19 50 /1960. 
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FIGURA S Produção de fumo nos municípios que compõem o mlcrorr99lõo fumlcultoro de Santo 

Cr:Jz do Sul - 19 70 /1980. 
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cializado por este nas casas comerciais da região ou vendido 

em outros centros maiores. 

Em 1980, conforme o Censo Agropecuário do IBGE, de urna 

produção total de 2.502 toneladas de fumo em corda produzidas 

no Estado do Rio Grande do Sul, Sobradinho participava com 

59%, enquanto Soledade participava com 17%, Cachoeira do Sul 

com 6%, Faxinal do Soturno com 6%, Rio Pardo com 3%, Arroio do 

Tigre com 1% e os demais municípios com 8%. 

Esta microrregião também se destaca por nela estarem lo

calizadas as empresas do ramo furnageiro que assim se distri

buem: 

Santa Cruz do Sul: R.J. Reynolds Tabacos do Brasil; Armada 

Ind. e Comércio de Fumos; Cia de Cigarros Souza Cruz; Indús

tria Boetcher de Tabacos; Tabacos Boetcher & Wartchow; Tabra 

Exportadora de Tabacos Ltda; Kliernann S/A; Kannenberg & Cia; 

Philip Morris Brasileira; Cia. Sudan de Produtos de Tabaco Lt

da; Meridional de Tabacos Ltda; Tabacos Brasileiros Ltda. 

Venâncio Aires: Tabasa Tabacos S/A; Furnossul S/A Ind. e Comér

cio; Rio Grande Tacalera. 

Vera Cruz: Verafurnos Ltda. 

Para que se compreenda este incremento na produção furna

ge ira no Rio Grande do Sul, e particularmente, em Santa Cruz 

do Sul, é necessário abordar o processo histórico de constru

çao desta região do território brasileiro, intimamente rela

cionado à imigração alemã, ocorrida no século passado e a im

plantação da pequena propriedade familiar. 





3 A FORMAÇÃO DA REGIÃO FUMICULTORA DE SANTA CRUZ DO SUL 

Com o objetivo de compreender a formação territorial da 

principal região fumicultora do Rio Grande do Sul, abordare

mos, neste capítulo, o seu processo de ocupação. 

Para tal, analisaremos as causa da imigração alemã ocor

rida no século passado e as leis que regulamentaram este pro

cesso, que se refletiu na estrutura fundiária da região. 

Também a evolução da economia do município de Santa Cruz 

do Sul merecerá atenção, com destaque para as principais empre

sas fumageiras que se instalaram na região, dentre elas a Cia 

Souza Cruz. 

3.1 As causas da emigração 

A imigração de alemães oara o Brasil, que se desenvolveu 

no século XIX, não é um fenômeno espontâneo, mas a conseqüên

cia de uma complexa série de fatores endógenos e exogenos ao 

país, ligados à forma como o capitalismo se desenvolvia, tanto 

interna como externamente. 

Excetuando-se alguns casos em que a imigração e coloniza

çao dirigidas tiveram objetivos políticos e militares (açoria-
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nos), o processo colonizador e imigratório dirigido se proces

sou, na verdadeira acepção da palavra, a partir da transferên

cia da Corte portuguesa ao Brasil e a conseqüente abertura dos 

portos em 1808. Este fato só pode ser compreendido se encarado 

corno parte do processo de expansão mercantil da Inglaterra e, 

particularmente, o da conquista do mercado brasileiro, pois, 

na epoca, a Inglaterra achava-se à frente do capitalismo in

dustrial, e suas necessidades nao eram mais de conquista e 

ocupação, traço fundamental do capitalismo comercial, e sim de 

conquista de mercado consumidor. Portugal, que se encontrava 

na iminência da invasão napoleônica, aceitou a ajuda inglesa 

na consecuçao da transferência da Corte para o Brasil. Em tro

ca a Inglaterra conseguiu o monopólio do comércio com o Bra

sil. O sistema escravista vigente no Brasil, no entanto, con

sistia num sério obstáculo à expansão capitalista inglesa que, 

a partir de então, passa a pressionar Portugal, através de 

tratados, a cornororneter-se em abolir o sistema de produção ba

seado na mão-de-obra escrava. Em 1850 ela conseguirá a extin-

ção do tráfico negreiro para o Brasil. 

1976:9) 

(LANDO & BARROS, 

Assim, "a questão da imigração européia para o Brasil no 

século XIX está intimamente ligada ao problema da escravidão. 

Trata-se de dois asoectos distintos de um mesmo processo: a 

transformação do regime de trabalho na sociedade brasileira. 

Na realidade, a existência do regime de escravidão impede o 

crescimento do fluxo imigratório, sendo a decadência do pri

meiro a condição para a expansão do segundo." (LANDO & BARROS, 

1976:10). Havia, inclusive, medidas oficiais proibindo a coe

xistência de escravos e estrangeiros numa mesma colônia. "A 

cada urna das Províncias do Imnério f icarn concedidas no mesmo 
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ou em partes diferentes do seu território, seis léguas de ter-

ras devolutas, as quais serao exclusivamente destinadas à co

lonização e não poderão ser roteadas por braços de escravos". 1 

Por outro lado, no que diz respeito à fixação dos irni-

grantes e m determinadas zonas, vamos encontrá-l os justamente 

em regiões onde a participação da mão-de-obra escrava era mui-

to pequena e ins i gni ficante, ou onde o trabalho l ivre passou a 

substituir o trabalho escravo. No primeiro caso encontramos o 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina e no segundo São Paulo. 

Evidencia-se assim a influência que a Inglaterra exerceu, 

ainda que de forMa indireta, no incremento da corrente imigra-

tória ao Brasil, urna vez que, pressionando o governo portu-

gues, e mais tarde o governo brasileiro, a fi m de suprimir a 

escravidão,fez emergir a necessidade de se importarem braços 

livres. 

Segundo Lando & Barros. tendo sido a imigração para o 

Brasil, vista como um todo, urna empresa cu j o objeti vo era o de 

trazer mão-de-obra para a grande lavoura (entendida esta corno 

lavoura de produção voltada para o mercado externo), a coloni-

zação do Rio Grande do Sul apresenta-se corno um caso singular 

na imigração européia pois, devido às suas condições peculia-

res de implantação, possibili t ou a formação da pequena oro-

priedade (LANDO & BARROS, 1976:26). 

Cumpre pois, distinguir, na imigração que se processou a 

(1) Lei n9 514 de 28 de outubro de 1848, art. 169, in Coleção 
de Leis do Império do Brasil . Rio de Janeiro, Tipografia Na 
ciona l, 1949 . t 10, pte 1 . apud LANDO & BARROS. A colonização 
alemã n o Rio Grande do Sul . p. 10 . 
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partir da transferência da familia real para o Brasil, dois 

tipos de iniciativa imigratória. Nas palavras de Caio Prado 

Jr. coexistem neste processo duas atividades distintas: uma de 

iniciativa oficial, cujo objetivo era ocupar e povoar zonas 

até então desocupadas e distantes, na maior parte das vezes, 

da area de influência do latifúndio; e outra, de iniciativa 

particular, estimulada pelo governo, que visava a obtenção de 

braços livres para a grande lavoura em substituição ao braço 

escravo. 

Ao primeiro tipo o autor denominou de "colonização", pois 

visava à formação de colônias de estrangeiros que ocuoassem 

efetivamente certas regiões, reservando o termo "imigração" 

para a at]vidade de iniciativa particular, cuja finalidade 

imediata associava-se aos interesses da grande lavoura: formar 

um contingente de trabalhadores com os quais pudessem resolver 

o problema da mão-de-obra indispensável ao desenvolvimento 

econômico, especialmente da cultura cafeeira ameaçada com a 

diminuição do número de escravos. t particularmente no Sul on

de vai se ressaltar o sistema de colonização que não apresen

tava solução tão pronta e imediata corno a imigração, uma vez 

que suas perspectivas eram mais amplas. "Argumentavam seus 

partidários que o objetivo principal era incrementar o povoa

mento do pais; a questão de braços para a grande lavoura re

solver-se-ia naturalmente no futuro como conseqüência de tal 

incremento: dos núcleos coloniais sairiam logo os trabalhado

res necessários. E havia a vantagem de tornar a imigração para 

o Brasil muito mais atraente, oferecendo aos candidatos, desde 

logo, a possibilidade de se tornarem proprietários. Sem contar 

as vantagens de ordem soci~l, pois formavam-se assim verdadei

ros povoadores, fixados na terra e com ela identificados, em 
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vez de populações flutuantes e desenraizadas de mercenários". 

(PRADO JR. 1983: 189) 

Assim as circunstâncias que explicam a imigração alemã 

para o Brasil e a consequente instalação do núcleo colonial de _ 

Santa Cruz do Sul sao por um lado as transformações pelas 

quais passava a sociedade brasileira no século XIX, e por ou

tro a situação vivida nesse período pelos países europeus, es

pecificamente aqueles de língua alemã. Nestes a emigração foi 

provocada pelo processo de transição do Modo Feudal de Produ

çao ao Modo capitalista de Produção que gerava população exce

dente, resultante das transformações das relações de produção 

e dos processos técnicos de trabalho. 

Sendo assim, a expansao do capitalismo em âmbito interna

cional é que associa essas duas realidades, aparentemente dis

tintas, como situações complementares de um mesmo processo. 

Segundo Paul Singer "a imigração alemã se realizou num mundo 

que se estava tornando cada vez mais caoitalista no qual ia se 

constituindo um mercado internacional de trabalho ( ••• ) • A 

transferência de capital do centro do mundo capitalista à sua 

periferia precisava ser acompanhada de mão-de-obra para fecun-

dar esse capital e permitir que ele se multiplicasse". 

GER, 1 9 6 8 : 8 8 ) . 

(SIN-

Conforme Godinho, a emigração de alemães para a América 

teve como fatores de expulsão a situação econômica e política 

da Alemanha, onde assistia-se ao processo de desagregação da 

propriedade feudal, e no bojo desse processo, as lutas da bur

guesia por maiores poderes, sendo que e m deter~ipados momentos 

dessa luta, como na revolução de 1848, burgueses e proletários 
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(particularmente camponeses que perderam suas terras) lutavam 

em aliança contra a aristocracia. Os resultados, corno era de 

se esperar, foram favoráveis à burguesia que teve assim o seu 

poder político aumentado. Também as lutas pela unificação da 

Alemanha, ocorridas durante o século XIX contribuíram para o 

incremento da emigração devido a instabilidade política que 

então se instalou. (GODINHO et al, 1980: 40) 

~ na estrutura fundiária que essas transformações ocorri

das na Alemanha no séc. XIX, vão se fazer sentir mais intensa

mente com o gradual desaparecimento darnédiapropriedade em be

nefício da pequena e da grande, o que vai se refletir no gran

de aumento do êxodo rural em direção às cidades ou à América. 

Dentre as causas desse processo merecem destaque as medi

das políticas para a emancipação dos servos da gleba tornadas a 

partir de 1798 na Prússia e, entre 1800 e 1816, nos demais es

tados alemães. Estas medidas que visavam a atender aos campo

neses acabavam beneficiando os nobres, urna vez que incrementa

vam a concentração da propriedade fundiária nas rnaos destes. 

Isto porque os agricultores libertos do estatuto da sevidão 

feudal na época dividiam-se basicamente em dois grupos: o pri

meiro constituído de antigos camponeses que já detinham a pro

priedade da terra em que habitavam, pagando renda em produto 

ou em dinheiro para o senhor limitando-se os trabalhos obriga

tórios a apenas alguns dias por ano. Estes camponeses predomi~ 

navarn no sul e oeste da Alemanha e seu mais grave problema era 

a fragmentação da propriedade provocada pela herança. Com as 

reformas esses camponeses, para permanecerem corno proprietá

rios de suas terras, tinham que pagar ao fisco . ~ornas excessi

vamente elevadas em relação aos seus recursos. Eles ficavam 
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entre o endividamento extorsivo e a perda total ou parcial da 

terra que cultivavam; o segundo gru~o constituia-se de antigos 

servos da gleba que, para permanecerem na terra que explora-

vam, deveriam pagar por ela e pela casa. Mas só podiam resga-

tar sua terra e sua casa abandonando um quarto e por vezes me-

tade da superfície ao senhor. As propriedades assim amoutadas 

tornavam-se tão exíguas que já não bastavam para o sustento de 

uma família. O canponês vendia o resto e se expatriava ou ia 

para as cidades ou percorria o campo em busca de um trabalho 

precário e mal pago.ª 

Também a legislação sobre a herança da terra nos vários 

Estados foi uma das causas importantes da emigração. No sul e 

oeste da Alemanha, a atomização das prooriedades rurais tornou 

improdutiva a pequena exploração camponesa chegando ao ponto 

de o camponês ter de adquirir os cereais para a sobrevivência 

da sua família. Prevalecia aí a REALERBTEILUNG, que determina-

va a divisão da herança e~ partes iguais para todos os filhos. 

Outra forma era o ANERBENRECHT, uma forma de f i deicomisso que 

existia, em algumas regiões da Alemanha, no ambito do campesi-

nato. A terra passava do pai para o filho mais velho (ou mais 

novo, conforme a região). O filho que herdava a terra podia 

dispor dela livremente, usufruir dela, sem nenhuma obrigação 

para com os irmãos. Estes se viam na contingência de ir traba-

lhar nas propriedades de outros ou, quando possível, trabalhar 

para o próprio irmão na condição de assalariado. Quando isso 

nao ocorria, ou quando na região não havia trabalho disponí-

vel, esses camponeses sem terra passavam à condição de prole-

(a ) BIANQUIS , G. -La VieQ uotidienneen Allema gneàl ' Epoque Ro 
mantique . p . 65, apud SEYFERT, G. A colonização alemã no vale 
de I tajaÍ-Mi r i m, p . 22 . 
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tários sem qualificação na crescente indústria alemã. (SEY

FERTH, 1974: 23). 

Ambas as formas contribulram para que boa parcela dos 

camponeses procurasse nas cidades ou em outros países novas 

formas de sobrevivência. 

Mas há ainda outras formas que devem ser levadas em con

ta: como conseqüência do processo de desagregação do modo de 

produção anterior, o camponês, para sobreviver fora do sistema 

feudal, devia produzir para o mercado. Essa prática era difi

cultada pelo esgotamento dos solos, e pela parcelização da 

propriedade. Além disso, para enfrentar os custos da produção, 

ele necessitava de crédito e nas situações em que nao conse

guia pagá-lo ficava nas maos dos credores, ocorrendo muitas 

vezes a perda da propriedade ou parte dela. 

Como decorrência do desenvolvimento do capitalismo na 

Alemanha contribuíram para o êxodo rural também, em menor 

grau, a mecanização da lavoura ocorrida principalmente na se

gunda metade do século XIX que reduziu o número de pessoas ne

cessárias às tarefas agrícolas criando um excedente de popula

çao, e, com maior importância, a industrialização do país que 

passou a competir com o trabalho artesanal do campones redu

zindo seus rendimentos. E, ainda com relação à emigração há um 

outro fator diretamente relacionado à revolução de 1848, onde 

a burguesia aliada à aristocracia passou a ter a importância 

política por ela desejada, fazendo com que se somassem ao flu

xo de camponeses e artesãos ex-proletários, refugiados políti

cos e contestadof-es do regime vitorioso, os quais •provenientes 

do meio urbano e com elevado nível de escolaridade estabele-
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ciam-se nas colônias como a "elite intelectual". (GODINHO et 

al, 1980: 42-4). 

Assim, observando o conjunto da situação alemã no século 

XIX, encontramos várias unidades terr i tor ia is conturbadas por uma 

série contínua de revoluções e guerras, com urna estrutura eco

nômica mais ou menos instável, que culmina com a unificação, 

sob a hegemonia da Prússia, em 1870 e com a criação do Segundo 

Reich Alemão. Neste contexto os camponeses formam a maior par

te dos grupos de emigrantes, juntamente com contigentes do 

LUMPENPROLETARIAT e liberais fugidos das revoluções de 1830 e 

1848. As estimativas apontam que aproximadamente cinco milhões 

de alemães teriam deixado sua terra de origem durante o século 

XIX forçados pela precariedade político-econômica. Portanto, 

todas as afirmações acima nos f azern discordar de alguns auto

res que afirmam que a maior parte dos emigrantes alemães que 

vieram para o Brasil eram habitantes das cidades uma vez que a 

maioria desses emigrantes eram camponeses que, tendo deixado o 

campo, se dirigiam para as cidades onde engrossavam o "prole

tariado andrajoso" que a fome, o fracasso das revoluções e as 

sucessivas guerras acabaram forçando à emigração. (SEYFERTH, 

1974: 27) 

Mas há também fatores que atraiam os emigrantes para as 

terras americanas particularmente para o sul do Brasil. Dentre 

esses destaca-se a propaganda exercida pelas Companhias de co

lonização em torno da concessão de terras no Novo Mundo, com a 

afirmação de que todos seriam proprietários, sem qualquer re

ferência às dificuldades que no futuro teriam de enfrentar. 
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3.2 A regulamentação do processo imigratório 

o berço da colonização alemã no sul do Brasil, foi São 

Leopoldo sob a iniciativa do governo imperial, caracterizan

do-se assim corno colonização dirigida ou oficial. O núcleo co

lonial estabeleceu-se em terras de propriedade da Coroa, as 

da Real Feitoria do Linho Cânhamo, em julho de 1824, às mar

gens do rio dos Sinos. O recrutamento de voluntários no país 

de origem foi realizado por um agente do governo brasileiro, 

Major Schaeffer, que ofercia-lhes condições extremamente favo

ráveis: os colonos viajariam às expensas do governo brasilei

ro, seriam logo naturalizados, gozariam de liberdade de culto, 

receberiam como propriedade 160.000 braças quadradas de terras 

(77 ha) por família e cavalos, vacas, bois, etc.; durante um 

ano perceberiam uma ajuda em moeda corrente de um franco por 

cabeça, e de cincoenta cêntimos durante o segundo ano; enfim, 

seriam isentos de todo imposto e de toda prestação de serviço 

pelo espaço de dez anos. A única condição que se lhes impunha 

era a inalienabilidade de suas terras por dez anos. 

No entanto, a própria Constituição do Império opunha-se a 

concessão imediata e automática da nacionalidade brasileira e 

proclamava a religião católica a do Estado. Quanto à concessão 

de terras somente os primeiros as receberam sem atraso; já os 

que chegaram em dezembro de 1824 encontraram dificuldades de 

instalar-se; os que vieram logo depois tiveram muitas vezes de 

esperar meses para receberem um lote. 

Em suma, 5.350 imigrantes alemães entraram no Rio Grande 

do Sul de 1824 a 1830, quando o recrutamento foi suspenso. 

Em 1848, logo apos a pacificação do Rio Grande do Sul, i

niciou-se a colonização sob a iniciativa da província sendo 
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regida por duas leis, votadas pela Assembléia Geral e pela As

sembléia Provincial. 

Pela Lei Geral n9 514 de 28 de outubro de 1848, cada pro

víncia recebia do Império trinta léguas quadradas de terras 

devolutas, exclusivamente reservadas à colonização. A introdu

çao e o emprego de escravos nelas era proibido e os colonos 

nao se tornariam proprietários das terras concedidas senão de

pois de as haverem desbravado e explorado num prazo máximo de 

cinco anos. O objetivo da lei era desenvolver a agricultura, 

através da exploração direta. Foi essa lei que oermitiu a 

criação de colônias provinciais e que regeu, até a Proclamação 

da República, o domínio territorial da província. 

A lei geral de 18 de setembro de 1850, que regulamentou a 

aquisição de terras devolutas, reservou as suas disposições ao 

Governo Imperial exclusivamente. O único título de aquisição 

doravante válido seria a comora e nao mais a concessão. Era 

urna barreira à usurpação das terras públicas. A lei, oorem 

deixara urna brecha. Sendo muito reduzidas as exigências oara a 

legitimação das posses de fato, legitimações de complacência 

permitiram a apropriação de milhares de hectares. O art. 3, 

parágrafo 4 da lei em questão, que oferecia assim a possibili

dade de contorná-la, fê-la um agente de colonização: grande 

número de colônias particulares foram fundadas graças a inter

pretação especiosa da Lei de 185.0. (ROCHE, 1969: 1O1 ) 

Assim, até 1870, quando o governo imperial novamente in

terveio, a Província tomou sobre si a colonização estabelecen

do para tal urna ampla base regulamentar. 
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A Lei Provincial de 4 de dezembro de 1851 deu-lhe um prL

meiro estatuto. O Presidente da Província deve mandar cadas

trar lotes de 100.000 braças quadradas (48ha) em todos os nu

cleos que serão estabelecidos em terras concedidas pela Lei de 

1848. Distribuir-se-ão esses lotes gratuitamente aos colonos. 

Gratuitamente aínda os colonos receberão instrumentos e semen

tes. Além disso, terão direito à indenização viagem e ajuda em 

dinheiro durante o período de instalação. Na integra a Lei de 

1851, sancionada pelo Dr. Luiz Alves de Leite de Oliveira Bel

lo, Vice-Presidente da Província de S.Pedro do Rio Grande do 

Sul, diz o seguinte: 

Art.19 - O Presidente da Província mandará medir, demarcar, 

levantar mapas e arbitrar o valor das Colônias existentes, em 

que não tenha sido feito esse serviço, e das que de novo forem 

estabelecidas. 

Art. 29 - Outrossim, mandará exolorar terras devolutas, que 

forem apropriadas para colônias, e pedirá ao Governo Geral a 

concessao das que trata o artigo 16 da Lei de 28.10.1848, sob 

n9 514. 

Art. 39 - t também o Presidente autorizado a nomear um ou mais 

agentes na Europa para promoverem a emigração alemã para esta 

Província. 

Art. 49 - Estes agentes perceberão a gratificação de três pa

tacôes por indivíduo de 7 a 35 anos, que fizerem emigrar, e 

pelos maiores de 35 que forem chefes de família; e receberão 

mais um conto e quinhentos mil réis por mil indivíduos que en

viarem dentro do prazo que for designado no contrato. 

Art. 59 - O Presidente da Província poderá modificar as dispo

sições do artigo 49, segundo as circunstâncias, dando aos 

agentes em lugar de gratificação um ordenado que não exceda a 

três contos e duzentos mil réis anuais sob a condição de nao 
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durar a comissão mais de dois anos e de se obrigar o Agente a 

apresentar nesta Província mil colonos dentro daquele prazo. 

Art. 69 - As gratificações do Art. 49 só se darão pelos colo

nos que não receberam subsidies dos cofres provinciais e trou

xerem certificado de bom comportamento, legalizado pelos Agen

tes Consulares, ou Diplomatas do Império. 

Art. 79 - Cada colono que com guia do Agente se apresentar ao 

Presidente da Provincia, receberá cem mil braças quadradas de 

terras na Colônia de Santa Cruz, ou em outra que de novo forem 

estabelecidas; e nos Titules que lhes serao logo dados, se 

inscreverá o valor das terras, e não só as obrigações a que 

são sujeitos os colonos, como os favores que os mesmos têm di

reito. 

Art. 89 - Só se consideram com direito a receberem terras os 

colonos casados ou viúvos com filhos, e os solteiros, que se 

casarem depois de chegarem à Provincia. 

Art. 99 - As terras serão concedidas gratuitamente. 

Art. 109- Será por conta do cofre provincial a des~esa da con

dução dos colonos desde o Porto de Rio Grande até as colônias 

e bem assim a que se fizer com a ferramenta, sementes, que 

lhes suprirá por uma vez. 

Art. 119- Os Colonos que dentro do prazo de dois anos nao ti

verem cultivado ao menos a oitava parte das terras concedidas, 

nao residirem nelas, ou não edificarem, perderão direito às 

mesmas. 

Art. 129-Cada Colônia terá um Diretor nomeado pelo Presidente 

da Provincia o qual além de residir na mesma, falará os idio

mas nacional e alemão; e perceberá uma gratificação que nao 

exceda de seiscentos mil réis anuais. 

Art. 139- Os agentes se comunicarão diretamente com a Presi

dência, e os Diretores das Colônias com o Diretor Geral, a 
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quem prestarão os esclarecimentos, podendo so em caso urgente 

entenderem-se diretamente com a Presidência. 

Art. 149- Os Agentes serão obrigados a possuir além das ins

truções da Presidência, o mapa das colônias, e a nota das van

tagens e obrigações a que ficam sujeitos os Colonos. 

Art. 159- O Presidente mandará publicar na Alemanha, no idioma 

daquele país os escritos que possam despertar o desejo de emi

graçao para esta Província. 

Art. 169- O Presidente distribuirá terras as famílias brasi

leiras pobres, agrícolas e laboriosas, nas colônias que se 

fundarem. 

Art. 179- Ficam revogadas as disposições em contrário. (MARTIM, 

1979: 31-2) 

Mas esses aspectos tão favoráveis nao puderam ser manti

dos, pois teriam pesado duramente no orçamento provincial. 

Por isso, promulgou-se logo outra lei, a de 1854, que vi

gorou até fins do século XIX, a verdadeira carta da colonização 

no Rio Grande do Sul. As terras já não serão doadas aos colo

nos, mas vendidas,quer à vista, quer a crédito (sem juros, pa

gáveis em cinco anos) em áreas de 100.000 braças quadradas 

(48,4ha). Se o colono pode perceber para suas despesas de via

gem 50 mil réis por pessoa, não é senão a título de adianta-

mento reembolsável. A lei, entretanto, concede vantagens gra

tuitas, como a hospedagem e a manutenção dos colonos, do Porto 

de Rio Grande até o lugar de destino. 

Na Íntegra a Lei n9 304 de 30 de novembro de 1854 diz: 

Art. 19 - A colonização na Província será feita sobre a base 

de venda de terras, para esse fim fica o respectivo presidente 
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autorizado a comprá-las nos lugares mais próprios, quando ne·

las não haja terras devolutas compreendidas na disposição do 

artigo 16 da Lei Geral n9 514, de 28.10.1848. Esta venda será 

feita pela forma, e sob as condições seguintes: 

Art. 29 - O Presidente da Província empregara as quantias 

anualmente consignadas pela Assembléia Provincial na compra de 

terras usadas para lavoura as quais mandará medir, dividir, e 

demarcar os lotes de cem mil braças quadradas para serem ex

postos à venda aos colonos, sendo o preço mínimo de cada lote 

300$000 reis. 

Art. 39 - Na medição e demarcação das colônias o Presidente da 

Província fará reservar as terras precisas para estradas, por

tos, Igrejas, cemitérios e outras servidões públicas, cuja ne

cessidade se reconhecer. 

Art. 49 - A venda das colônias poderá ser feita a prazo, que 

nao exceda a cinco anos e pelo excesso pagarao os colonos o 

prêmio de um porcento ao mes, ficando as terras hipotecadas 

até o completo pagamento, não só destas, como também das quan

tias que lhes tiverem sido adiantadas. 

Art. 59 - Fica o Presidente da Província autorizado a adiantar 

para o auxilio da passagem dos colonos, que espontaneamente se 

apresentarem na Província, até a quantia de 50$000 réis por 

cada um, qualquer que seja sua idade, ou sexo, com obrigação 

do embolso no prazo e com as condições do artigo antecedente. 

Art. 69 - Fica também autorizado a fazer as despesas indispen

sáveis com as acomodações dos colonos, enquanto nao chegarem 

ao lugar do seu destino, e nao se estebelecerern em casas pro

prias, sem que eles fiquem na obrigação do embolso destas 

quantias. 

Art. 79 - O mesme Presidente deligenciará a entrada para as 

colônias de famílias brasileiras, agrícolas e laboriosas, ven-
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dendo-lhes as terras com favores e onus expressos na presente 

Lei. 

Art. 89 - Os colonos poderão cultivar suas terras por si mes

mos, ou por meio de pessoas assalariadas: não poderão fazê-lo 

por meio de escravos seus ou alheios, nem possui-los nas ter-· 

ras das colônias sob qualquer pretexto que seja. 

Art. 99 - O Presidente da Província fará o regulamento e dará 

instruções precisas para a boa execução da presente Lei. 

Art. 109- Ficam revogadas as disposições e m contrário. (MAR

TIN, 1979: 23-4) 

É durante este período, em que a colonização estava a 

cargo da Província, que foi criada a colônia de Santa Cruz nas 

terras cedidas em virtude da Lei de 1848. Instalada e m 1849, 

desenvolveu-se sobretudo depois de 1854. Nela encontramos 

colonos, corno os primeiros que chegaram, gozando de regalias 

especiais que não valeram para os demais; em seguida chegaram 

aqueles com autorização do Agente de Colonização, amparados 

pela Lei n9 229; depois os que vieram de acordo com a Lei n9 

304 e, finalmente, os que vieram por iniciativa própria. Isto 

porque os agentes encarregados da colonização jamais puderam 

obter a unificação do estatuto dos colonos, urna vez que, con

forme a data da chegada, nao estavam submetidos as mesmas 

obrigações e nao gozavam das mesmas vantagens. Dessa confusão 

nascem grandes dificuldades administrativas particularmente a 

propósito da "divida colonial''. Desde 1858, o Presidente da 

Província adverte: "As vendas de lotes demarcados dependem 

ainda da entrega dos títulos. Ainda não se procedeu à cobrança 

dessas vendas, sendo os colonos induzidos a crer que não devem 

nada". Com o tempo a dívida aurnenta~ern 1862 há 5.581 colonos 

inscritos nos registros do Tesouro Provincial, suas dívidas 
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(1847-1862) elevam-se a 195.905 mil-réis (alimentos 25.126; 

transporte 43.520; auxílios 76.008; ferramentas 5.693; semen-

tes 132; diversos 1.802), ou seja, a média de 28 mil-réis por 

imigrante. Dessa dívida, 1.306 mil-réis foram reembolsados, 

isto é, apenas 0,8%. Em 1865 a dívida monta a 201.973 mil--réis 

no que concerne somente às colônias de Santo Ângelo e Nova Pe-

trópolis; Santa Cruz, por sua vez, abrange perto de 5.000 co

lonos, que ocupam 800 lotes.b 

No entanto uma Lei aoresentada em 1867 e votada em 1869 

limita a dívida dos colonos ao montante do valor das terras, 

dispensando outros reembolsos previstos. 

Cabe ressaltar a importância de se destacar alguns aspec-

tos específicos dessas leis, como por exemplo, o que diz res~ 

peito à forma e tamanho das propriedades, que servirá para se 

entender a estrutura fundiária (principalemente no que diz 

respeito a forma e disposição das propriedades) ainda hoje 

nesta área colonial. 

Os lotes eram previamente demarcados, estreitos e parale-

los uns aos outros, a partir das estradas construídas por or-

dem provincial e acompanhando leitos de rios. Usualmente ti-

nham 200 ou 300m de largura por um ou mais kilômetros de com-

primento. 

Esta forma de distribuição das terras entre os colonos e 

semelhante à colonização da região montanhosa do leste da Ale-

(b) RELATÕRIO do Presidente da Prov íncia . 1858 ~ 1870 , apud RO 
CHE . A colonização alemã no Rio Grande do Sul , p . 10 3 . 
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manha no final da Idade Média: o tipo de povoamento chamado 

Waldhufen. (SEYFERTH, 1974: 47). 

Onde predominou a colonização baseada nas Waldhufendôr-

fer, na Alemanha, cada colonizador recebia uma Hufe numa tira 

c alongada que ia do fundo do vale ao topo de uma montanha. 

Conforme Sey ferth, o povoamento feito por alemães nos v a-

les dos rios no sul do Brasil repetiu e m parte o que aconteceu 

nas áreas da Alemanha onde predominou a Waldhufendorf, mais 

especificamente na Floresta Negra, Odenwald, leste da Mittel-

gebirge e em partes das florestas das terras baixas do Norte 

da Alemanha, cujo significado pode ser assim traduzido: Wald : 

floresta, Hufe: refere-se a propriedade alongada que fo i atri-

buída a cada colonizador, e Dorf: significa aldeia. Afirma 

também que a influência do regime feudal sobre esse campesina-

to da Waldh ufendorf foi menor do que nas áreas de povoamento 

mais antigo, tendo a fazenda camponesa permanecido intacta. 

(SEYFERTH, 1974: 48). 

Resta saber as razoes que f izerarn com que aqui se adotas-

sem esses critérios para demarcar os lotes. Uma, ao que tudo 

indica, e a conformação dos terrenos escolhidos para a coloni-

zaçao, ou seja, as áreas de florestas e montanhas semelhantes 

aos da Walhufendorf na Alemanha. Portanto, dentro dessas con-

dições e mais racional a distribuição das terras em lotes 

alongados a partir do curso do rio o que garante nao aoenas 

uma certa paridade na distribuição das terras de varzea, como 

( e) PFEIFER , G. The Quality of Pea s an t Liv i n g in , Centra l Euro 
pe . p . 26 3 , a p ud SEYFERTH, A coloni z a ç ã o a l emã ·n o Vale do Ita 
ja]-Mirim, p . 48 . 
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também assegura aos proprietários de cada lote um meio de co-· 

municação, seja pela picada ou pelo curso d'água. Outra razão 

deve-se aos responsáveis pela demarcação dos lotes, os direto

res das colônias os que realmente decidiam sobre o futuro dos 

colonos dentro daquilo que a legislação determinava: deduz-se 

que estes conheciam este aspecto da estrutura fundiária alemã 

(em geral eram imigrantes ligados ao governo ou militares) e 

tentavam aqui reproduzi-la. (Fig. 6). 

3.3 O Rio Grande do Sul que os imigrantes encontraram 

Em 1824, quando da vinda dos primeiros alemães, a porçao 

setentrional do Estado, longe de ser explorada, não era nem 

mesmo inteiramente conhecida. 

O norte do Estado é constituido basicamente da porçao me

ridional do Planalto Basáltico do sul do Brasil de relevo aci

dentado, coberto de matas, enquanto o sul é notavelmente mais 

plano, principalmente a zona da campanha, que cobre 50% da sua 

área, possuindo vegetação de campos em grande parte da sua su

perfície. 

Sendo assim, a porçao do Estado primeiramente ocupada pe-· 

los lusos foi o sul, em função principalmente das condições 

favoráveis à pecuária. 

Enquanto isso, o planalto coberto de matas nao despertou 

o interesse dos primeiros colonizadores do Brasil Meridional. 

Conforme Jean Roche, o planalto inscreve-se no semi-cír

culo que descrev~m os rios Pelotas - Uruguai e cµjo diâmetro é 

traçado pela encosta da Serra Geral. Esse escarpamento arbori-
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zado dá-lhe limites particularmente nítidos ao sul. Se era 

bastante fácil atravessar os rios ao norte e a oeste era, em 

troca, difícil passar da Campanha oara algum ponto do planalto 

e, mais difícil ainda, subir a ele da Depressão Central ou do 

Litoral. Os gaúchos chamavam-no "Região de Cima da Serra", a 

"Região do alto da Serra", indicando com isso corno e quanto 

estava isolada do resto do Rio Grande do Sul. 

A zona ocidental, das Missões, foi primeiro ocupada pelos 

estabelecimentos dos jesuítas vindos do Paraguai nos séculos 

XVII e XVIII. Teve de ser reconquistada não tanto aos índios 

quanto aos espanhóis, para ser ligada ao Rio Grande do Sul so 

em 18O1 . 

A zona setentrional foi batizada, no início, pelas para

das de negociantes de gado que vinham de São Paulo ou Santa 

Catarina para alimentar as feiras de Sorocaba. 

Somente entre 1828 e 1850 os rio-grandenses de origem lu

sa estebelecerarn-se no planalto mais esoecificanente nos Cam

pos de Cima da Serra, área de comunicação menos difícil, pois 

o campo cobria as cristas e as lombadas, onde podiam pôr em 

prática a criação de gado corno na Campanha, fazendo surgir um 

segundo Rio Grande pastoril 1 que foi, até fins do século XIX, 

um parente pobre da Campanha. Suas relações comerciais opera

ram-se antes com as províncias de Santa Catarina e de são Pau

lo que com Pelotas e Porto Alegre, das quais estavam isoladas 

pela dupla barreira do relevo e da floresta. (ROCHE, 196 9 : 

40) • 

Existem no Rio Grande do Sul, cinco grandes regiões mor-
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fológicas: o Escudo, o Planalto Basáltico, a Cuesta de Haedo, 

a Depressão Periférica e a Planície Litorânea. Há, no entanto, 

uma ampla faixa do Estado cujo relevo nao se enquadra em ne

nhuma das zonas acima relacionadas. É a zona mais acidentada 

no RS, que no consenso popular se chama "região serrana": mor-

ros, escarpas abruptas, vales profundamente encaixados, fre ·-

quentes morros-testemunhos marginais, pequenas planícies 

embutidas, em suma, um complexo de formas de relevo acidentado 

que caracteriza essa região. É uma área de transição, o Rebor

do do Planalto, cujo desnível varia de 1.000m de altitude a 

leste, até cerca de 100m de altitude a oeste do Estado. (Mfil-

ler Filho, 1970: 9) 

Dois segmentos podem ser identificados na enconsta: um, 

de orientação sudoeste-nordeste, de pequena extensão no Esta

do, faz frente ao Atlântico, e outro, de leste para oeste, 

quase secciona o Estado ao meio. Este, na extensão de quase 

700 km apresenta escarpas menos acentuadas que aquele, que de

crescem em direção a oeste. É uma encosta menos retilinea que 

a do primeiro segmento, cuja genese esteve vinculada a grandes 

falhamentos. (MOREIRA, 1 982: 2 7) . 

Nesta faixa de terras localiza-se o município de Santa 

Cruz do Sul, ou seja, na área de transição entre o Planalto 

Basáltico e a Depressão Periférica, em altitudes que variam de 

80m ao sul a 640m ao norte. (Fig. 7). 

Foi nestas áreas, cobertas de densas florestas, que os 

imigrantes alemães aqui chegados no século XIX, foram instala

dos. Terras distantes das zonas de influência das propriedades 

luso-brasileiras, empenhadas na criação de gado e acompanhando 



Fig . 12 - Mapa du ant:ip1 colônias alemãs. 

Foram estabelecidas nos vales do pé da Serra, ordinàriamente com cotas inferiore~ 

Fig. n9 7 - Localização da Colônia Santa Cruz 

FONTE: ROCHE, 1969:111 

os vales dos principais rios, desde o curso inferior até as 

nascentes, corno é o caso do Rio dos Sinos, Jacuí, Taquari e 

Caí. Essas regiões passaram a se caracterizar pelo regime de 

pequenas propriedades policultoras e permaneceram relativamen

te isoladas, gozando de urna certa autonomia, realizando um co

mércio não especializado, dominado por alguns comerciantes nos 

principais centros coloniais. 

Conforme Waibel, o que interessava ao governo brasileiro 

era estabelecer nas áreas de floresta das provincias rneridio-

nais colonos que fosse~ pequenos proprietários livres, que 

cultivassem as terras de mata com o auxílio das respectivas 

familias e que nao estivessen interessados no trabalho 

vo, nem na criação de gado. (WAIBEL, 1958: 211-3) 

As colônias alemãs, em geral, f icararn isoladas 

escra-

durante 
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várias décadas antes de serem introduzidos na região imigran

tes de outras procedências corno e o caso dos italianos que 

chegam a partir de 1870. Formam-se, assim, núcleos coloniais 

etnicamente homogêneos, urna das características principais da 

região de "colônias velhas" do Rio Grande do Sul. 

3.4 A colônia de Santa Cruz do Sul e a evolução da sua 

economia 

A colônia de Santa Cruz é urna das que prosperou, segundo 

Waibel, e desde logo destacou~se na produção de fumo. 

O desenvolvimento de sua economia desde a data da sua 

instalação enquanto núcleo colonial, foi assim periodizada por 

GODINHO et al 1980: 52: 

19 período: 1849-1859 - desmatamento e agricultura de subsis

tência; economia de subsistência; 

29 período: 1860~1881 - estruturação dos setores econômicos, 

expansão agrícola e início da exportação de excedentes: produ

ção simples de mercadorias; 

39 período: 1882-1917 - integração à divisão inter-regional do 

trabalho e criação das condições para o desenvolvimento espe

cificamente capitalista da produção; 

49 período: 1918-1965 - desenvolvimento capitalista dominante 

na economia da área; 

59 período: a partir de 1966: - entrada e consolidação do ca

pital internacional - domínio do capital monopolista. 

A economia no primeiro período caracteriza-se pela quase 

completa auto-suficiência do produtor rural, que, além da 

agricultura desenvoJveu atividades artesanais corno produção de 

tecidos rüsticos, farinha, açúcar mascavo e até fumo preparado 
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(fumo em corda), para suprir suas demais necessidades. A de

manda por mercadorias na propriedade e escassa, praticamente 

nao havendo excedentes. O uso da moeda fica restrito à aquisi

çao de bens produzidos fora da economia rural. 

No entanto, a forma mais comum de adquirir o sal, a pól

vora, o café e outros produtos eram as trocas, feitas a vista 

que posteriormente evoluíram para um sistema embrionário de 

crédito, com a abertura de contas correntes aos "fregueses 

acreditados", nas casas comerciais das colônias. 

Estes traziam periodicamente seus produtos que eram com

putados na "receita'' e levavam gradualmente os produtos de que 

necessitavam, sendo estes por sua vez, registrados na coluna 

''haver". Este sistema surgiu nas colônias alemãs em torno de 

1850 e até hoje podem ser encontrados vestígios deste sistema 

de trocas no mundo rural de Santa Cruz do Sul. 

Em 1852 foi decretado pelo governo Provincial a desapro

priação de uma área da herança de João de Faria, situada no 

município de Rio Pardo, posteriormente anexada ao território 

da colônia de Santa Cruz, onde deveria se instalar uma povoa

çao. Em 1859 a povoaçao é levada à categoria de freguesia . 

(GODINHO et al, 1980: 57). 

No segundo período, a partir de 1861, conforme Roche, a 

agricultura experimenta notável expansao, com destaque para o 

fumo corno produto de maior valor comercial, que representa na 

safra de 1866, 34% do valor da produção anual do município, 

seguido do milhCJe do feijão, respectivamente. Portanto, entre 

1859 e 1880 verifica-se um salto no volume da produção do fumo 
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de 14 toneladas em 1859 oara 97 toneladas em 1862 e 1.552 to

neladas em 1881. (GODINHO et al, 1 980: 58-9) 

É o período em que as relações comerciais com o mundo 

"exterior" sao basicamente trocas de excedentes agrícolas 

(principalmente fumo em folha, além do fumo em corda, erva-ma

te, banha, milho, feijão) por produtos manufaturados prove

nientes do Rio de Janeiro e são Paulo ou irnoortados do exte

rior. 

Em 1877, Santa Cruz torna-se municíoio autõnomo, sendo 

desligado de Rio Pardo e elevado à categoria de vila pela Lei 

n9 1075 de 31 de março. 

No final deste período a ~rodução agrícola já se dividia 

claramente entre a produção para subsistência e a produção pa

ra o mercado, sem que, no entanto, houvesse a especialização 

dos estabelecimentos. Todos cultivavam produtos tanto para a 

subsistência corno para o mercado. 

O comércio estruturou-se por volta de 1 860. É quando se es

tabelece a rede comercial composta por três elos: o importador 

/exportador ou atacadista em POA; o vendeiro nas "picadas" e 

nos núcleos urbanos; o caixeiro viajante ("Musterreiter"), in

termediário entre os dois primeiros. 

Já a partir de 1857 Porto Alegre torna-se o centro comer

cial de toda a região colonial. É de lá basicamente que o cai

xeiro-viajante traz as mercadorias não produzidas na região, 

inovando e criando novas necessidades. O comerciante rural de

sempenha a função do intermediário entre os produtores agríco-
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las e os centros consumidores. Ele recebe a produção das pro

priedades próximas à sua venda e organiza o transporte para os 

postos de venda e portos fluviais, em troca do frete. O comer

ciante rural realizava este transporte nos primeiros tempos em 

lombo de mula, depois em carroças. Já no período seguinte 

(1882-1917) os mesmos comerciantes faziam o transporte entre 

os produtores e a estação ferroviária. Mais recentemente detêm 

o monopólio do transporte de caminhões. 

Ainda segundo GODINHO et al, 1980: 62-3, o comerciante 

rural desempenhava também neste período a função de "banquei

ro", os colonos depositavam o dinheiro em sua caixa e pagavam 

ao comerciante urna taxa para que ele o guardasse. 

Inicia-se assim, na região o processo de acumulação de 

capital por parte do comerciante, principalmente através da 

apropriação de parcela do excedente dos produtores agrícolas 

nas trocas entre mercadorias agrícolas e manufaturas e através 

das taxas cobradas pelo transporte do produto. 

No terceiro período se dá a consolidação da agricultura 

voltada para o mercado que se iniciara no período anterior. 

Nos últimos decênios do século processa-se a formação de um 

importante mercado para produtos agricolas no Brasil, assumin

do o RS o papel de destaque no fornecimento de gêneros alimen

tícios, e assumindo o papel de "celeiro'' do pais. Esse fato 

está relacionado ao desenvolvimento da lavoura cafeeira com 

base na mão-de-obra assalariada e também com o processo de in

dustrialização que se inicia no centro do pais. 

Co~fcrme Singer, a divisão inter-regional do trabalho, 
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que então se instala é, em linhas gerais, a seguinte: as ex

portações de café proporcionam divisas que veem as maos dos 

comerciantes e cafeicultores de São Paulo e Rio de Janeiro; 

estes por sua vez importam banha, feijão, charque, farinha de 

mandioca, fumo, etc, do Rio Grande do Sul, o qual lhes compra 

apenas poucos produtos (açúcar, café, alguns produtos manufa

turados) de menor valor. A diferença é paga por paulistas e 

cariocas em divisas que o RS utiliza para importar bens es

trangeiros. (SINGER, 1968: 170). 

Nesse contexto a agricultura santa-cruzense se destaca, 

sendo o fumo o principal produto "exportado", correspondendo a 

59% em 1881, 39% em 1895 e 59% em 1899 do valor exportado. Os 

demais produtos exportados são erva~mate, feijão e banha. (GO

DINHO et al, 1980: 65-6) 

Na medida em que a economia santa-cruzense passa a ser 

integrada na divisão inter-regional do trabalho de forma def i

nitiva, na medida em que sua agricultura se volta cada vez 

mais para o mercado, esta passa a depender da conjuntura do 

mercado nacional e internacional, verificando-se, em con

seqüência, oscilações nos volumes dos produtos "exportados". 

Assim, no início do século atual surge a preocupação de melho

rar a qualidade do principal produto comercial, o fumo, para 

que este se torne cada vez mais competitivo tanto no mercado 

nacional como internacional, com a importação de sementes de 

outras qualidades de fumo de Cuba e dos EUA. 

Em 1904 foi fundada pelos comerciantes de Santa Cruz do 

Sul a Caixa Santa-Cruzense, que tinha como finalidade expres

sar a realização das operações bancárias necessárias às ativi-
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dades comerciais, e principalmente daquelas relacionadas as 

exportaçôes do principal produto, o fumo. Posteriormente, em 

1931, transformou-se em Banco e abriu agências em Porto Alegre 

e em mais cinco cidades no RS. 

As atividades artesanais, tanto urbanas como rurais, in

crementam-se neste período, sendo que o desenvolvimento do ar~ 

tesanato rural atinge seu auge entre 1880 e 1890. A partir daí 

entra em declínio, resultado do rompimento do caráter autárci

co da economia da colônia, então já integrada ao mercado. 

Por outro lado, as atividades de beneficiamento, princi

palmente do fumo e da banha, apresenta um crescimento paralelo 

ao desenvolvimento da produção agrícola de mercado. 

O início da industrialização em Santa Cruz do Sul de

ve-se, portanto, ao sucesso da sua agricultura, voltada para a 

exportação que, por um lado, estimulou o desenvolvimento das 

indústrias de beneficiamento de produtos primários e, oor ou

tro, permitiu que se acumulasse capital nas mãos dos comer

ciantes exportadores locais. Isso tornou possível a instalação 

de novas unidades de produção, utilizando tecnologia mais 

avançada, ao mesmo tempo em que a Primeira Guerra Mundial, 

restringindo as importaçôes e abrindo novas possibilidades a 

exportação, foi um fator importante nos rumos tomados pela in

dústria santa-cruzense neste período e no subseqüente. (GODI

NHO et al, 1980: 69-71). 

O quarto período define-se pela transformação das rela

çoes de produção em relaçôes especificamente capitalistas, que 

tem o ~eu início na indústria - principalmente no ramo fuma-
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geiro - e se propaga, embora com menor ímpeto, aos demais se-

tores n ão chegando, no entanto , a a l terar as re l ações de pro-

dução vigentes no setor agríco l a. (GODINHO et a l , 1 980 : 71) 

Este período é marcado pela consolidação da indústria de 

fumo e m Santa Cruz do Sul. As indústrias que surgem sao: 

- Companhia de Fumos Santa Cruz em 1918 - surge da associação 

de se i s estabe l ec ime n tos de p reparaçã o d o fumo oara ex9ortação 

que enfrentav a m d i ficu l dades no pos-guerra. 

- Souza Cruz - beneficiadora de fumo de capital anglo-america-

no (BAT), instalada em 1919. 

- Tabacos Tatsch- beneficiadora, fundada e m 1923 por teu-

to-brasileiros residentes e m Santa Cruz. 

- Cia de Ci garros Sinirnbu e m 1 948, de propried ade da f a mí lia 

Hennig l ocal. 

Além das indústrias do ramo fumageiro sao instalados tam-

bém a Mercur (1924) indústria de produtos de borracha e o Fri-

gorífico Exelcior (1940) q ue produz derivados de carne suína. 

"Embora o crescimento do número de estabe 
lecimentos industriais e do pessoal empregado, 
verificados entre 1940 - 1960 , as empresas se 
mantiveram de pequeno porte. O cadastro Indus 
t r ial de 1965 mostra que dos 515 estabeleci 
mentos ex istentes em Santa Cruz do Sul, 435 
(84 , 5%) ocupa vam de u ma a quatr o pessoas , 69 
(13 , 4%) ocupavam de 5- 49 pessoa s, existindo 
seis estabelecimentos com 50 - 99 pessoas ocupa 
das e cinc o ocupando de 100- 249 pessoas. Des 
tes cinco maiores estabelecimentos, um é in 
dústria da borracha e quatro da indústria do 
fumo . Com relação ao valor das vendas ocorre 
fato semelhante , 69% das empresas apresentam 
valor de vendas men or que Cr$ 5 . 000 , 00 concen 
trando - se na categoria limite inferior. No ex 
tremo superior estão apenas seis empresas com 
valor de vendas de Cr$ 1 . 000 . 000 , 00 a Cr$ 
2 . 000 . 000 , 00 (1 frigor i fico e 5 de fumo) e qua 
tro com valor de vendas acima de 3.000 . 000 , 00 
(todas de fumo)" . (GODINHO et al, 1980: ?5) 
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Observa-se a predominância dos ?equenos estabelecimentos 

de 1-4 pessoas ocupadas, com baixos valores de venda o que é 

um indicador da existência de emoresas de caráter artesanal, 

onde a produção não é ainda desenvolvida sob relações capita-

listas de produção. Nestes estabelecimentos, mesmo se valendo 

de mão-de-obra assalariada, o proprietário não chega ao limiar 

definido por Marx que o identifica corno capitalista em decor-

rência da pequena escala em que é desenvolvida a produção. De 

acordo com Marx o que distingue o processo de trabalho como 

capitalista (ainda 1ue apenas formalmente submetido) é a esca

la em que se dá, ou seja, pela "grandeza dos meios de produção 

adiantados" e a "quantidade de trabalhadores dirigidos pelo 

mesmo patrão". Em uma unidade de produção a relação não é ver-

dadeiramente capitalista se o "capitalista nao ocupa, pelo 

menos, tantos trabalhadores quantos sejam sufucientes oara que 

a mais valia produzida por eles lhe baste como renda oara seu 

consumo privado e como fundo de acumulação, de tal sorte que o 

libere do trabalho direto e que só trabalhe como "capitalis-

ta", como supervisor e diretor do processo: por assim dizê-lo, 

que exerça a função de vontade e consciência, do capital empe

nhado em seu processo de valorização."d 

Assim, apesar de predominarem em termos numéricos, unida-

des de produção industrial organizados sob relações de produ-

çao não capitalistas, são as unidades de produção industriais 

capitalistas existentes, embora em menor número, que dominavam 

a economia local. Nestas unidades a submissão do trabalho ao 

capital já se processou de maneira real, estando o trabalhador 

(d) MARX, K. El capital, p. _ 5 7 apud GODINHO et al .' Estudo de 
Populaç ~ o VI : Santa Cruz do Sul, P• 76. 
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dominado pela máquina no processo de trabalho onde entra pre

dominantemente corno rnão-de~obra sem qualificação esoecifica. 

Neste quadro, delineia-se na cidade a formação de um pro

letariado urbano/industrial, atendendo a necessidades de força 

de trabalho das indústrias, proveniente basicamente do exce

dente de mão-de-obra das pequenas pro~riedades rurais ou da 

inviabilização das mesmas, ao mesmo teMpo em que, no meio ru

ral, e mantido o pequeno produtor, trabalhando com sua fami

lia. 

Assiste-se, neste período, ao mesmo ternoo a urna intensi

ficação do processo Migratório rural/urbano, à ex~ansão da 

área destinada ao fumo e a urna acentuação da fragmentação da 

pequena propriedade, associada a um intenso processo migrató

rio em direção do oeste de se, PR e MT. 

Gradativamente, ao longo deste período, as indústrias do 

fumo vao interferindo no processo produtivo, interessadas na 

melhora da qualidade do oroduto. Introduz-se então o uso de 

fertilizantes, prática esta desde o início financiada pela in

dústria, ao mesmo tempo em que passaM a distribuir sementes, 

assegurando desta forma o controle sobre a qualidade do produ~ 

to, na medida em que forneciam as sementes das qualidades que 

mais lhes interessavam. 

Destaca-se, entretanto, a partir de 1945, a introdução de 

estufas de secagem de fumo, em substituição à secagem em gal

pao, corno urna das principais alterações introduzidas, tendo em 

vista que as forMas de secagem implicam em cultivar qualidades 

de fumo adequadas às mesmas: secagem em estufa: fumos Virginia 
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e Amarelinho; secagem em galpão: fumos Burley e Comum. 

A partir da segunda metade da década de 60 inicia-se o 

quinto período que tem como característica principal a crise 

da indústria fumageira e m Santa Cruz do Sul e o processo de 

internacionalização da mesma. A causa desta crise está na po-

lítica anti-inflacionária colocada em orática ?elo governo fe-

dera! desde 1962 e acentuada após 1964. 

"A política antiinflaciondria adotada pelo 
governo federal de 1962 a 196? , embora com va 
riaç5es no pe r íodo , teve como re s ultados a re 
dução da capacidade de consumo privado de 
grandes parcelas da população (política sala 
rial) ; a redução da capacidade de investimento 
na indústria e comércio através da política de 
restrição ao crédito a o setor privado ; redu 
ção , portanto , do nível de atividade dos seto 
res industrial e comercial . Provocou ainda o 
desparecimento de grande número de pequenas e 
médias empresas favorecendo a concentração d o 
capital industrial e ainda , a entrada e conso 
lidação das empresas estrangeiras que gozavam 
de vantagens com relação ao crédito , frente às 
empresas nacionais em dificuldades no momen 
to ". ( GODIN HO et al , 1980 : 82) 

O crédito para a indústria fumageira, era fundamental pa-

ra o financiamento do cultivo do fumo oferecido aos oroduto-

res. Desta forma, a política de restrição de crédito ao setor 

industrial posta em prática pelo Banco do Brasil, atingiu d~- · 

retamente este setor. 

Assiste-se,portanto, i gradual desnacionalização das in-

dústrias do fumo locais. Corno decorrência deste fato houve uma 

significativa dinamização na atividade fumageira, tanto a ní-

vel da atividade industrial, corno aperfeiçoamento do processo 

produtivo, como da comercialização e exportação que a partir 

de ent~o p a s s a a ser feita pela indústria, eliminando o "pos-
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teiro" 2 como intermediário na comercialização do produto, bem 

como a nível de produção agrícola onde o orodutor é estimulado 

a plantar sempre mais, passando a receber também urna assistên-

eia técnica mais qualificada ao mesmo tempo em que sua depen-

dência, em relação à empresa, se acentua. 

No entanto, e neste período (1970) que se dá a introdução 

da cultura da soja, corno produto comercial, nas pequenas pro-

priedades da região, como alternativa à produção do fumo, ou 

concomitante à mesma. 

As maiores indústrias do fumo existentes na epoca eram: 

Companhia de fumos Santa Cruz, Tabacos Tatsch, Companhia de 

Cigarros Sinimbu e Companhia Souza Cruz. 

A Companhia de Fumos Santa Cruz, fundada e m 1918 pela fu-

sao de seis estabelecimentos industriais de fumo, teve parte 

de suas açoes compradas pela Remtsmann alemã. Em 1970 o con-

trole acionário passa para as mãos deste grupo estrangeiro que 

a remodela e aumenta a produção. Em 1975 foi comorada oela 

Philip Morris, de capital americano, que se instalara e m Curi-

tiba em 1973 e se expande neste momento para Santa Cruz do Sul. O 

processo produtivo da empresa foi aperfeiçoado, tendo sido in-

tensif icada a mecanização e sua caoacidade de produção .. 

A Tabacos Tatsch, fundada em 1932 por teuto-riograndenses 

residentes em Santa Cruz, sofreu processo gradual de compra. 

Em 1968, quando a emoresa enfrenta sérias dificuldades finan-

( 2 ) Posteiro: Comerc iante s d o meio r ura l que c omprava m o fumo 
dos produtores e revendiam para a s empresas. 
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ceiras, um grupo econômico holandês-americano assumiu o papel 

de intermediário entre os agricultores e a empresa de benefi

ciamento de fumo. Em 1970, o mesmo grupo adquiriu a maior par

te das ações, passando a controlar a empresa. No final do pri

meiro semestre de 1976 e comprada pela Tabacos Brasileiros Li~ 

rnitada (grupo econômico universal, de capital americano) que a 

consorciou com Tabacos Blurnenau, de Santa Catarina. 

A Companhia de Cigarros Sinirnbu, fundada em 1948 pela fa

mília Hennig, local, vendeu em 1970 parte de suas ações e, em 

1972, vendeu as restantes ao mesmo grupo econômico Brinkrnann, 

de capital alemão. O grupo Brinkmann comorou a indústria Lopes 

Sá no Rio de Janeiro - que no momento era propriedade do Grupo 

Tabaco Fina - e em Santa Cruz do Sul comprou a Cia de Cigarros 

Sinirnbu e a Exportadora Hennig. Posteriormente a Brinkmann 

vendeu todo o complexo à Rupper Internacional e esta, por sua 

vez, vendeu em 1975 todo o complexo a R.J. Reynolds Tabacos do 

Brasil, de capital americano. 

Além destas, as indústrias de beneficiamento de fumo ins

talados após 1965 são: Armada S.A. Indústria e Comércio, 1968, 

oficialmente de capital nacional, administrada por santa-cru

zenses, sendo, no entanto, de capital alemão, do grupo econô

mico Gebrüder Kuhlernkmapf; Meridional, instalada em 1975, per

tence ao grupo francês S.E.I.T.A; e Tabra Exportadora de Taba

cos do Brasil, instalada em 1970, do Grupo Austin de capital 

norte-americano. Destacava-se a Fábrica de Cigarros Sudan, co

rno única de capital nacional, com matriz em São Paulo, sendo 

propriedade de uma fundação (Fundação Dona Anita Pastore D'An

geli) que vincula sua venda a de um hospital em São Paulo, fa-

to que tem desestimulado aos compradores. (GODINHO et al, 
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1980: 85-6) 

Além destas, há ainda as empresas Kliernann S/A e Tabacos 

Boetcher Wartchow, ambas de capital nacional, e as empresas 

Kannenberg e Industrial Boetcher de Tabacos, também de capital 

nacional, localizadas em Sinirnbú, 49 distrito de Santa Cruz do 

Sul. 

No entanto, apesar do controle acionário estar nas rnaos 

de empresários brasileiros, estas empresas têm urna significa

tiva dependência das empresas multinacionais para comerciali

zarem o fumo adquirido dos produtores. 

Em 1986, segundo o levantamento sócio-econômico realizado 

pela Prefeitura Municipal, o setor industrial de Santa Cruz do 

Sul ocupava um total de 10.937 trabalhadores, destacando-se a 

indústria furnageira que absorvia 28% deste total, enquanto o 

setor de confecções e calçados absorvia 21%, o setor alimentí

cio, 16% e o setor metalúrgico, 10%. O comércio, naquele ano 

empregava 3.989 trabalhadores. Cabe ressaltar que no total de 

trabalhadores do setor industrial não foram computados os sa

freiros, que sornam 10.000 a 12.000 trabalhadores empregados na 

indústria furnageira no período de safra. Trabalham em média 4 

meses por ano constituindo-se na maioria de mulheres, muitos 

dos quais ficam desempregados no restante do ano. 

A Souza Cruz, no entanto, devido ao seu porte e a sua im

portância no cenário da indústria furnageira no Brasil, merece 

destaque. Conforme as informações obtidas no Boletim Comemora

tivo de seus 80 anos, a Souza Cruz e urna das mais expressivas 

empresas do raffio furnageiro, criada em 1903, no Rio de Janeiro, 
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por um imigrante português de nome Albino Souza Cruz. Era uma 

pequena fábrica de cigarros que na epoca promoveu um avanço 

tecnológico na indústria de fumos da época: introduziu cigar

ros enrolados em papel. 

Com sua experiência de 18 anos de trabalho na Fábrica 

Veado, urna indústria de fumos pequena e com produção pratica

mente limitada ao fumo desfiado, Albino Souza Cruz resolve 

montar sua própria fábrica e logo seu produto alcança sucesso 

no mercado, superando a técnica da época de preparação indivi

dual dos cigarros pelos consumidores, onde cada um preparava a 

palha e enrolava seus próprios cigarros. 

Já em 1909 Albino Souza Cruz adquiriu a Imperial Fábrica 

de Rapé Paulo Cordeiro, também no Rio de Janeiro, aparelhan

do-a para a produção de cigarros. 

O produto passa a ser cada vez mais procurado, modifica o 

hábito de fumar cigarros de palha, proporcionando um desenvol~ 

virnento crescente à Empresa. Albino Souza Cruz une--se então a 

alguns colaboradores e funda a Souza Cruz & Companhia. Com o 

Consumo cada vez maior de cigarros, Albino e seus sócios veri

ficam que a Empresa necessita de mais capital para se expandir 

e processos mais modernos na produção. t com essa visão que em 

1914 a Souza Cruz & Companhia transforma-se em sociedade ano

nima e passa seu controle acionário à British American Tobac

co. A nova empresa assume a denominação de Cia. Souza Cruz, 

contando com novos recursos financeiros e a introdução de no

vas técnicas de fabricação, vendas e propagandas. 

E~ 19 16 a Empresa se expande para outros Estados, insta-
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lando filiais em São Paulo e Recife, e no ano seguinte em Cu

ritiba e Belo Horizonte. 

Essa expansao exige fluxo de matéria prima constante e 

regular ao mesmo tempo que e necessário buscar qualidades de 

fumos capazes de satisfazer à crescente sofisticação do gosto 

dos consumidores. 

No ano de 1918 a produção de cigarros no país ainda de

pende totalmente da importação de fumos. A Souza Cruz contrata 

então técnicos estrangeiros para o estudo das condições do so

lo brasileiro para o plantio de fumo. Inicia-se, a partir daí, 

amplo programa de estímulos, assistência técnica e investimen

tos, com o objetivo de implantar e desenvolver o cultivo do 

fumo no sul do Brasil. Até áquela época só se produzia no país 

tipos especiais para charutos e fumo em corda. 

Dois anos depois, em 1920, a Souza Cruz funda a Cia. Bra

sileira de Fumo em Folha e instala a primeira usina de proces~ 

sarnento de fumo em Santa Cruz do Sul. A empresa passa a orien

tar os pequenos produtores a plantar fumo dentro de técnicas 

que permitam obter qualidade e quantidade. Para isto pres

ta-lhes assistência técnica orientando desde as melhores for

mas de tratar as plantas, até o combate às pragas, a colheita 

e os cuidados especiais para o preparo final do produto e, ao 

mesmo tempo, introduz sementes selecionadas do fumo tipo Vir

gínia, importado dos Estados Unidos. Assim, os cigarros passam 

a ser produzidos com a mistura de dois tipos de fumos, galpão 

e estufa, procurando adequá-los ao paladar dos consumidores. E 

assim também que se instalam os mecanismos de sujeição dos 

produtores às empresas, existentes até os dias atuais. 
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Com a expansao da cultura do fumo no Rio Grande do Sul, a 

Souza Cruz instala, em 1924, a filial de Porto Alegre. Quatro 

anos mais tarde abre nova usina, a de Santo Ângelo, para pro

cessar exclusivamente o fumo tipo galpão. Em 1926, com o mer

cado sempre em expansão, adquire a Litográfica Ferreira Pinto, 

localizada no Rio de Janeiro, e sua fornecedora de carteiras, 

invólucros, cartazes e impressos. 

Partindo para a conquista definitiva do mercado brasilei

ro, a Companhia instala no ano de 1927, no bairro do Brás, São 

Paulo, a Fábrica Machado. Neste mesmo ano cria a Fábrica e a 

filial de Salvador. Um ano depois é fundada a Cia. de Forneci

mento e Comissões, empresa encarregada de realizar as compras 

necessárias à Souza Cruz e que em 1943 passa a se constituir 

no atual Departamento de Suprimento~. 

De 1930 a 1955 a Souza Cruz cresce num ritmo vertiginoso, 

inaugurando naquele ano a Fábrica de Recife; em 1935 asso

cia-se à Cia de cigarros Castelões e no ano seguinte abre sua 

filial Rio; em 1938 instala a Fábrica de Belo Horizonte e em 

1942 a Unidade de Fumo de Lajeado; em 1946 a Unidade de fumo 

de Blumenau; em 1954 abre a filial de Belém e no ano seguinte 

a Unidade de Fumo de Tubarão. 

Durante o ano de 1955 a Litográfica Ferreira Pinto passa 

a se constituir no Departamento Gráfico da Empresa. Ainda nes

te ano a Cia. de Cigarros Castelões é absorvida. No ano de 

1957 a Empresa cria a Unidade de fumo de Brusque,e três anos 

depois, a Unidade de fumo de Rio Negro. 

Albino Souza Cruz preside a Empresa até 1963, quando re-
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torna a Portugal, falecendo em 1966, aos 95 anos de idade. 

Com a preocupaçao de diversificar no mercado do fumo a 

Empresa incorpora em 1967 a Inducondor, fábrica de cigarri

lhas, charutos e fumo para cachimbo. Em 1970 instala a filial 

em Brasília; em 1975 a filial de Campinas e no mesmo anotam

bém a filial de Fortaleza. Em 1977 é instalada a Unidade de 

fumo de Cascavel e em fevereiro de 1978 começa a operar a fá

brica de Uberlância, que se constitui numa das maiores fábri

cas de cigarros da América Latina. Ocupando uma área de 

870.000m 2 e com 1.300 funcionários, a fábrica produz 55 bi

lhões de cigarros por ano, mais de um terço dos 126 bilhões de 

cigarros colocados no mercado pela Souza Cruz anualmente. 

Em 1978 é colocada em prática uma política de descentra

lização administrativa com a criação de várias Gerências Admi

nistrativas Regionais, com sedes em Recife, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Ainda durante o ano de 1979 é criado o Departamento 

de Fumo/Matriz, com sede em Florianópolis, agrupando as unida

des de Blumenau, Brusque, Santa Cruz do Sul, Tubarão, Casca

vel, Lajeado e Rio Negro. 

A empresa holding Companhia Souza Cruz Indústria e Comér

cio foi constituída em abril de 1982 e seus objetivos e res

ponsabilidades sao o planejamento empresarial do grupo, coor

denação e aprovação dos planos das empresas operacionais e 

alocação de recursos,de investimentos, de acordo com priorida

des pré-estabelecidas. 

Em 1971 , o Estatuto da Empresa já fora alterado para permi

tir que a Souza Cruz desenvolvesse atividades não relacionadas com 
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a Indústria do fumo. E em 1981 foi aprovada nova alteração que 

permitiu a constituição de subsidiárias integrais. 

A subsidiária integral Cia. de Cigarros Souza Cruz e a 

principal empresa do Grupo, ao mesmo tempo em que é uma das 

maiores empresas privadas do país, o que se evidencia sobretu

do pela sua participação nos impostos arrecadados, canalizando 

para os cofres públicos cifras superiores à arrecadação total 

de alguns Estados. De toda a arrecadação da Receita Federal, 

conforme a Revista Exame de março de 1989, 6% provém dos ci

garros. Para o IPI a contribuição do produto é de 22%. Dentro 

deste quadro a Souza Cruz se destaca, a exemplo de 1987, quan

do canalizou para Brasília 1,6 bilhão de dólares, mais do que 

conseguiram amealhar potências como a Varig, Fiat e Nestlé. 

Em agosto de 1974 a Souza Cruz associou-se na constitui

çao da Aracruz Celulose S.A., indústria com sede no Rio de Ja

neiro e fábrica localizada a 70 km do porto de Vitória, ES, 

com capacidade instalada na época de produção de 400 mil 

ton/ano de celulose branqueada de fibra curta (eucalipto), 

inaugurada em 1978. Além dos capitais nacionais privados que 

garantem seu controle nacional e sua característica de empresa 

privada, o BNDE participa como sócio através de sua subsidiá

ria FIBASE. A Aracruz exporta mais de 70% de sua produção. 

Assim, mantendo a fabricação de cigarros como principal 

responsável por mais de 80% de suas receitas, a Souza Cruz ao 

mesmo tempo investe com peso na diversificação, "sempre na 

área da agro-indústria, em que a Souza Cruz, após diversas ex

periências frustradas de diversificação, descobriu sua vocaçao 

natural, observa Armando Figueira, vice-presidente da Empresa, 



102 

seguindo o lema "as pessoas podem parar de fumar, mas nao de 

comer". (EXAME, 8/03/1989: 38) 

No quadro a seguir podemos observar a composição da Souza 

Cruz conforme publicação da mesma revista. Os dados referem-se 

a 1988 e os valores são dados em US$ milhões. 

- Cia. Souza Cruz Indústria e Comércio 

atividade: Holding 

Lucro: 2, 1 

funcionários: 147 

- Cia de Cigarros Souza Cruz 

atividade: fabricação de cigarros, fumos para cachimbos e cha

rutos; exportação de fumos. 

participação do grupo: 100% do capital 

faturamento: 2.140 

prejuízo: 1 ,6 

funcionários 14.813 

- Souza Cruz Trading 

atividade: exportação de fumo 

participação do grupo: 100% de capital 

faturamento: 229 

lucro: 43,3 

funcionários: 43 

- Tabasa - Tabacos 

atividade: exportação de fumos 

participação do grupo: 70% do capital 

faturamento: 57 

lucro: 3,3 

funcionários: 500 

- Aracruz Celulose S.A. 

atividade: fabricação de celulose braqueada de eucalipto 



participação do grupo: 30,28% do capital 

faturamento: -

lucro: 30 

funcionários: 7.700 

- Cia Industrial de Papel Pirahy 

atividade: fabricação de papéis finos 

participação do grupo: 100% de capital 

faturamento: 116 

lucro: 5,3 

funcionários: 2.000 

- Indústrias alimentícias Maguary S.A. 
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atividade: fabricação de sucos de frutas tropicais, de produ~ 

tos à base de coco e doces. 

participação do grupo: 94,33% do capital 

faturamento: 37 

prejuízo: 6, 1 

funcionários: 2.150 

- Sulavan - Cia de Produtos de Frutas 

Atividade: produção de concentrados de uva, laranja e outras 

frutas e de essências naturais 

participação do grupo: 100% do capital 

f aturamento: 23 

lucro: 1, 1 

funcionários: 400 

- Polo indústria e Comércio 

atividade: produção de filmes de propileno para revestir as 

embalagens do maços de cigarros. 

participação do grupo: 49,70% do capital 

faturamento: 40,6 

lucro: 0,6 

funcionários: 550 



- Bioplanta - Tecnologia de plantas 

atividade: biotecnologia vegetal 

participação do grupo: 85,96% do capital 

faturamento: 2 

prejuízo: 16 

funcionários: 150 

- Plurimarca Empreendimentos e Participações 
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atividade: desenvolvimento e exploração de marcas comerciais 

do grupo 

participação do grupo: 100% do capital 

faturamento: 0,4 

prejuízo: 0,4 

funcionários: 13 

- Souza Cruz Florestal S.A 

atividade: plantio e corte de florestas para abastecimento de 

energia. 

participação do grupo: 100% do capital 

faturamento: 0,4 

lucro: 0,3 

funcionários: 131 

- Eldocor Corretagem de Seguros 

atividade: seguros 

participação do grupo: 100% do capital 

faturamento: 

lucro: 0,3 

funcionários: 27 

- Cleb - Empreendimentos, Se~ ~ços, Negócios Comerciais e In

dustriais 

atividade: administração dos imóveis do grupo 

participação do grupo: 100% do capital 

faturamento: 



lucro: 0,3 

funcionários: 2 

- Souza Cruz Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

atividade: intermediação de títulos do mercado financeiro 

participação do grupo: 100% do capital 

faturamento: -

lucro: 1,7 

funcionários: 17 

105 

Totalizando, o grupo teve um faturamento, em 1988, de US$ 

2.647,4 milhões , um lucro de US$ 78,6 milhões com um total de 

20.756 funcionários. 

Observa-se, a partir destes dados, que a empresa diversi

fica as suas atividades investindo em setores complementares à 

sua atividade principal, que é a fabricação de cigarros, ao 

mesmo tempo em que investe no ramo da indústria alimentícia 

especificamente. No entanto, fica muito evidente que a ativi

dade mais rentável é a exportação de fumo. 





4 A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DA REGIÃO FUMICULTORA DE SANTA 

CRUZ DO SUL 

Como decorrência do traçado das antigas colônias (fig. 6) 

o estabelecimento de cada propriedade, via de regra, estã lo~ 

calizada numa das extremidades do lote, possibilitando assim o 

surgimento de localidades, pequenas "comunidades" 1 comoostas 

de 20 a 30 famílias em média. 

Uma das frases mais comuns nestas localidades é "aqui to-

do mundo se conhece", onde "aqui" designa um habitat, isto e, 

ao mesmo tempo um território, definido por oposição aos terri-

tórios vizinhos, e um território construído que serve a seus 

(1)0 termo "comunidade" camponesa, sem dúvida o mais comum pa 
ra designar essas unidades locais, possui o grave inconvenien
te de supor um modelo "comunitârio " de relações sociais, e de 
administração de bens e, conseqlientemente, de evocar não sei 
que "comunismo" primitivo ou arcaico do qual a comunidade cam
ponesa seria uma forma degradada. Isto não significa dizer que 
a coletividade camponesa não apresenta traços comunitários, 
adquiridos principalmente na s suas lutas pela preservação de 
sua autonomia. A "comunidade" camponesa é antes uma criação 
histórica que uma sobrevivência de um sistema primitivo. A pa
lavra inglesa comunity, que significa coletividade, foi tradu
zida abusivamente para o francês por comunidade ( communauté), 
na literatura sociológica e etnológica; na verdade, é commune 
que se traduz por comunidade. Por isso o termo coletividade 
talvez fosse o mais indicado para designar toda localidade de 
povoamento organizado e o termo comunidade para caracterizar 
as coletividades que apresentam traços comunitârios. (MENDRAS , 
1978: 87) 
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habitantes de residência, de instrumento de trabalho e de qua

dro de sociabilidade. Este habitat faz coincidir o local de 

vida e o de trabalho, e combina a vida doméstica e a vida co

letiva. 

Assim, o "universo" destes camponeses estã restrito ao 

cotidiano na localidade. Poucos sao os que conhecem Porto Ale

gre, por exemplo. As "saídas" resumem-se a idas à cidade de 

Santa Cruz para acertar algum negócio ou fazer compras, mas 

sempre resumidas ao número estritamente necessãrio; em média 3 

a 4 vezes ao ano. A forma como se referem a estas viagens até 

a cidade é muito significativa: "Ich bin rauss gefahren" - eu 

fui para fora, ou "Ich war trausen gevesen" - eu estive fora, 

onde "fora" significa a cidade de Santa Cruz do Sul. 

Ao mesmo tempo o "mundo" penetra nas suas casas todos os 

dias, através da televisão, bem como as inovações tecnológi

cas, levando às mudanças de hábitos e de costumes. Um exemplo 

significativo e o caso do "freezer" e do consumo da carne. 

Desde a vinda dos primeiros imigrantes, a dieta alimentar, 

além dos cereais e legumes, teve a presença da carne de por

co, que era assada em grandes panelões de ferro em fogo aberto 

e ao ar livre e depois colocada em vasilhames, onde ficava 

submersa na gordura. Assim era conservada por meses. Hoje este 

hábito praticamente não existe mais porque os animais são aba

tidos e a carne é colocada no "freezer". 

Nestas localidades cada um conhece "todo mundo'', isto e, 

todos os demais e todos os aspectos da personalidade do próxi

mo, ou seja, um conhecimento total e prolongado da pessoa do 

outro, no conjunto de suas posições sociais atuais e passadas, 
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e nas particularidades de sua personalidade. 

As únicas diferenciações de papéis que a sociedade campo

nesa conhece são as devidas ao sexo, à idade, à posição dentro 

do grupo doméstico, ou as devidas ao exercício de urna função 

particular, corno ferreiro, pedreiro, comerciante ou professor. 

Isto, tendo em vista que o pai, por exemplo, que trabalha o 

seu campo com a ajuda dos filhos e da mulher é, nesta tarefa, 

ao mesmo tempo, marido, pai, proprietário, trabalhador, chefe 

de equipe, instrutor de aprendizagem, explorador agrícola, bom 

vizinho se respeita os limites, etc. 

Assim, a localidade é um campo unitário de papéis onde 

toda relação bilateral sendo percebida por todos, é institu

cionalizada. Alguns papéis exepcionais estão ligados a alguns 

traços de personalidade, corno o inocente ou o idiota da loca

lidade, que tem o direito de fazer o que seria incongruente 

caso fosse feito pelos demais. O que nao é suportável é a mu

dança de comportamento de um indivíduo, fato que questionaria 

todo o equilíbrio das relações. 

Nas palavras de Mendras, o observador vindo de fora, tem 

a impressão de penetrar em um mundo fechado e quente no qual 

todos têm em comum uma mesma herança cultural, baseada num 

mesmo sistema de valores e um mesmo "instrumental" intelectual 

e verbal, chegando à conclusão de que a coletividade camponesa 

e necessariamente urna "comunidade", já que se opõe nisso à so

ciedade envolvente. Esse é um erro de perspectiva, um engano, 

que a localidade apresenta ao estrangeiro para escapar com 

maior facilidade ao seu olhar: "aqui somos todos urna grande 

família", dizem-lhe, o que esconde um ninho de víboras mais 
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freqüentemente que urna doce harmonia. Na realidade o contraste 

com a sociedade envolvente é que ressalta a unidade interna, 

apesar das diferenças. (MENDRAS, 1978: 94) 

Essa "unidade interna'' é mantida através de um c6digo pa

dronizado de atitudes e comportamentos e sobretudo através de 

uma linguagem comum, expressada neste caso, através da língua 

alemã (dialeto), que passa a ser o instrumento de expressão do 

estoque comum de significados, aos quais ela dá urna forma gra

ças as suas palavras e às suas formas sintáticas, que desde 

muito tempo são o molde adaptado ao que deve ser ex?ressado e 

comunicado. 

O padre, na missa de domingo, faz o sermao, ou parte de

le, em alemão, para transmitir com maior clareza a sua mensa

gem, principalmente aos mais velhos, dentre os quais muitos 

sequer falam a língua portuguesa. Também os cantos, tanto sa

cros como folcl6ricos, são cantados em alemão. 

Esta homogeneidade cultural, por si pr6pria, nao e neutra 

mas serve à dominação da sociedade envolvente. Um padre que não 

domina a língua alemã jamais poderá atender a esta "comunida

de" (em alemão ''gemainde", termo utilizado somente para desig

nar as partes que compõem uma par6quia); o políticoern ·campanha 

terá que se expressar em língua alemã, sob pena de não ser com

preendido e, em geral, não merecer a mínima confiança. 

No sentido político partidário esta população costuma ser 

extremamente conservadora, na medida em que votam sempre nos 

mesmos, aqueles que adquiriram sua confiança, nao tanto pelos 

seus atos, mas principalmente pelo discurso. 
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O resultado das eleições para prefeito municipal de :novem-

bro de 1988 em Santa Cruz do Sul foram significativos neste 

sentido: 

TABELA 1 - Resultado das Eleições Municipais de 1988 

Santa Cruz do Sul CIDADE INTERIOR 

Número % Número % 

Eleitores 40.207 100 26.250 100 

Votantes 38.275 95 25.461 97 

% de votos brancos/ 
nulos 1 1 1 3 

% de votos PDS 26 42 

% de votos PDT 5 3 

% de votos PT 30 1 2 

% de votos PMDB 28 30 

% de votos PL 1 o 
% de votos PFL o o 
% de votos PSB 1 

FONTE: Jornal Gazeta do Sul 

O candidato e lei to, natural e de grande penetração do meio 

rural, e de origem alemã, e foi prefeito e secretário de obras 

nas duas gestões anteriores, respectivamente. 

Com referência à organização territorial observamos que, 

nestas antigas colônias de imigração alemã, mantêm-se um tipo 

de "habitat" classificado corno disperso, ao mesmo tempo em que 

é concentrado em fileira, ao longo dos rios ou das estradas. 

"Aliás, pode alguém perguntar se o "habitat" é realmente dis-

perso. Parece concentrado porque cada picada, ao longo da qual 

casas foram levantadas, encontra-se separada da seguinte pela 

distância (em sentido longitudinal) de dois lotes, isto é, 6,4 
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km em que jamais existiram construções, mesmo anexas. Ergue-

rarn-se as casas em urna espécie de pátio aberto, mas alinhadas 

paralelamente à picada, em cada um dos seus lados, com relati-

va proximidade dos prédios construidos nos lotes vizinhos la-

terais e fronteiros. Por outro lado, desde os primórdios da 

colonização, os imigrantes lutaram contra o isolamento moral, 

multiplicando os pontos de encontro. E foi a beira da picada, 

num pedaço de lote ou na casa de um colono, 1ue surgiram a ca-

pela, a escola, a loja e, depois, o salão de festas. Se a ce-

lula é a pequena propriedade "isolada", e sabemos o que e is

to, a unidade orgânica do povoamento é a "picada".ª 

A origem desta organização territorial deve-se a forma 

corno foram demarcadas as propriedades no início do processo de 

colonização. 

Originalmente dois eixos principais de ocupaçao do atual 

território do município foram estabelecidos: o primeiro - 1949 

- urna "picada" que acompanha o divisor d'águas entre o vale do 

Rio Pardinho e o vale do Rio Taquari Mirim, dando origem à 

chamada "Picada Velha", hoje Linha Santa Cruz e Boa Vista, on-

de predominavam os imigrantes de religião catÓLica; o segundo 

- 1852 - urna estrada que acompanha o curso do Rio Pardinho, a 

chamada "Picada Nova", hoje denominada Rio Pardinho e Sinimbii, 

onde se instalaram basicamente imigrantes de religião protes-

tante. (fig. 8) 

Com o passar dos anos foram surgindo, além destas, outras 

(a) WAIBEL, L. Princípios da colonização européia no sul do 
Brasil. p. 1 97 apud ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande 
do Sul, p. 211. 
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localidades, na medida em que as terras devolutas iam sendo 

apropriadas. 

Nos dias atuais as localidades continuam surgindo, s o que 

em torno de centros um pouco maiores, que se forrnararn,as vi

las, também sedes dos distritos. 

Na mesma figura 8 podemos observar a localização das vi

las, sedes dos distritos, e algumas das principais localidades 

(sub-distritos), que formam um conjunto, os chamados distri

tos. 

Em cada sede de distrito existe urna subprefeitura, e a 

figura do subprefeito, indicado pelo prefeito municipal, que 

tem a responsabilidade de coordenar a execução de obras, prin

cipalmente a conservação de estradas. 

Em geral estas vilas possuem sistema de abastecimento de 

água, central telefônica, algumas chegam a ter a rua principal 

asfaltada, farmácia, rodoviária. No caso de Trombudo, Sinirnbú 

e Monte Alverne existem até pequenas indústrias, hospital e 

até Banco. 

Estas vilas, na medida em que adquirem infraestrutura e 

sustentação econômica, passam a pleitear a independência pol~

tica, transformando-se então em novos municípios. Sinirnbú, que 

é ·um dos distritos mais prósperos pleiteou esta autonomia em 1988 

mas nao obteve sucesso por nao atender às exigências quanto a 

renda e numero de habitantes. 

Nas localidades existem, via de regra, escolas de 19 grau 
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incompleto (1~ a 5~ série do fundamental). As crianças, para 

concluírem o 19 grau, deslocam-se para as vilas onde estão as 

escolas de 19 grau com?leto e até o 29 grau, como e o caso de 

Sinimbú e Monte Alverne. 

Assim como a escola, também as opçoes de lazer têm sede nas 

vilas, e resumem-se aos bailes que acontecem, periódicamente 

aos sábados à noite, a algumas sociedades de bolão, tanto mas

culinas como femininas, às sociedades de damas, alguns corais 

que sobrevivem e, sobretudo, aos jogos de futebol aos domingos 

à tarde. 

Aliás, é interessante ressaltar que desde a década de 60 

e 70, dois elementos novos passam a integrar o espaço local:os 

campos de futebol, que surgem em todas as vilas, ao lado de 

times formados basicamente por rapazes do local, e os salões 

comunitários, que são construídos junto às Igrejas, destinados 

à realização de festas comunitárias, principalmente as quer

messes, do alemão "Kerb", realizadas anualmente com a fina

lidade de arrecadar fundos para a comunidade (Igreja) ou para 

o Círculo de Pais e Mestres da Escola, além de casamentos, ba

tizados, etc. 

~ comum em cada vila a existência de uma Igreja Católica 

e outra Protestante, onde sao realizadas as missas e cultos 

dominicais que se constituem, para a maioria dos habitantes da 

vila e das localidades próximas, num dos únicos momentos de 

descontração e de encontro com outras pessoas. 

Recentemente, em dezembro de 1988, foi criado mais um dis-
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trito, atendendo a uma necessidade administrativa do interior 

do município, o 119 distrito, com sede em L~ Fontoura Xavier. 

As localidades~ por sua vez, sao formadas por conjuntos 

de estabelecimentos, distantes via de regra 3 a 4 km de outras 

localidades. Constituem-se em pequenos centros onde, além de 

escolas de 1~ a 4~ séries, encontram-se urna ou duas casas co-

rnerciais, em geral também urna Igreja e um cemitério, que por 

sua vez, caracterizam o "centro" da localidade. 

Cada conjunto destes é formado por pequenas unidades de 

produção camponesas, na maioria produtores de fumo, corno de-

monstra o resultado da amostra e também por unidades não pro-

toras de fumo. 

Para que tivéssemos urna visualização do uso da terra que 

estes camponeses praticam nestas pequenas unidades de produção 

solicitamos a um produtor de fumo e outro nao produtor de fumo 

que elaborassem croquis de suas propriedades, com a finalidade 

de podermos entender, a partir da visão dos mesmos o que e a 

estrutura territorial interna da propriedade camponesa. 

4.1 A unidade de produção camponesa 

Numa tentativa de visualizar a distribuição das ativ ida-

des desenvolvidas numa pequena propriedade, dois carnponeses,urn 

produtor de fumo e outro não produtor de fumo, elaboraram cro-

quis de suas propriedades, de forma aleatória, com o único ob-

jetivo de demonstrar o uso da terra que praticam, tendo corno 

2 A d e nominação utiliza d a pelo s c a mpon e ses pa ra d e finir loca 
l i d a d e é " platz " (em l í ng ua a l emã ) que t raduzi nd o s ignifica 
"lugar". 
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referência, no calendário agrícola, o mes de dezembro. ( Figu

ras 9 e 10) 

Nas duas propriedades observa-se o uso intensivo da terra 

com o cultivo de diversos produtos, caracterizando-as como u

nidades policultoras. 

A descontinuidade das lavouras de um mesmo produto deve

se principalmente ao relevo montanhoso, de encosta da Serra Ge

ral, o que torna a prática da agricultura inviável em certas 

areas. Nestas, via de regra, é mantida a cobertura de matas 

original. 

As divisas entre uma propriedade e outra sao demarcadas 

por "pedras de divisas" ou "Grens Stein'', pedras pontiagudas 

parcialmente enterradas ao longo das divisas quando são areas 

de mata, ou por cercas de arame farpado ou então pela conser

vação dos muros de pedras construídos pelos imigrantes no se

culo passado e início deste. 

Em ambas as propriedades aparecem os "potreiros" que sao 

as áreas de campo natural onde o gado pasta durante o dia. São 

pastos de baixa produtividade, na medida em que nunca sao re

novados. 

Na propriedade n9 10 as reservas de matas sao maiores o 

que se explica pelo consumo de menor quantidade de lenha, uma 

vez que nao produz fumo e também porque sua área é maior que a 

de n9 9. 

Com a ajuda destes mesmos proprietários elaboramos um ca-
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lendário agrícola, relacionado as atividades realizadas em ca-

da propriedade. 

Com referência ã primeira, a atividade principal €o fumo, 

acompanhada da produção de soja, milho, feijão, e pasto para o 

gado. As atividades principais nesta p~opriedade estão distri-

buidas da seguinte forma ao longo do ano: 

maio 

junho 

julho 

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

dezembro 

janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

preparo dos canteiro para semeadura do fumo; pre

paro da lenha para secagem do fumo; preparo da la

voura para plantio do fumo; preparodeschmier (ge

léia feita à base de caldo de cana e frutas) e 

melado. 

transplante do fumo; capina da lavoura de fumo; 

preparo da lavoura para plantio do feijão e milho; 

capaçao e desbrote do fumo. 

trato na lavoura; preparo da lavoura do milho, da 

soja e do arroz; colheita do feijão, batata, amen

doim etc; colheita do fumo e secagem em estufa. 

sortimento do fumo seco e entrega na empresa; co

lheita do arroz e do milho. 

Cabe aqui explicitar mais detalhadamente as especificida-

des relativas ao cultivo do fumo. O fumo é uma planta herbácea 

de ciclo anual (120 a 240 dias) cujo porte vai de 0,8 até 2,8m 

de altura variando conforme a variedade e o grupo de fumo.Pos-

sui um teor expressivo de um alcalóide denominado nicotina,cu-

ja porcentagem varia de acordo com a espécie cultivada. 

Tem preferência por climas tropicais, sendo muito sensí-

vel ãs variações do clima, solo, adubações e cultivo. Climas 
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quentes e excessivamente úrnidos provocam a formação de folhas 

grosseiras e climas quentes e secos aumentam o teor de nicoti

na nas folhas. 

Desse modo, toda técnica agronômica aplicada a essa cul

tura visa à obtenção de folhas dentro de um padrão que propi

cie a melhor qualidade possível de fumo. 

Assirn,aNicotiana Tabacurn abrange um grande numero deva

riedades que se destinam ao fabrico dos tabacos cornerciais.Pe-

la hibridação, o número de variedades cresce continuamente. 

Podemos classificar, sob o ponto de vista comercial, 

guintes grupos: 

os se-

a) Estufa: fumos curados com calor artificial em estufas.Nesse 

grupo ternos os tipos Virginia e Arnarelinh0. 

b) Galpão: são curados com calor natural em ambiente de galpão. 

Os tipos desse grupo sao Burley, Comum, Charuto e Aromático. 

c) Corda: Fumos colhidos verdes, destalados e enrolados em for

ma de corda. Sua secagem é feita ao sol e a cura à sombra. Os 

tipos mais cultivados são Rio Grande, Paulista e Mineiro. 

O processo artesanal de fabricação do fumo em corda pode 

ser observado nas fotografias de n9s 1, 2, 3 e 4. 

O grupo estufa é, sem dúvida, o mais irnportante,destacan

do-se o tipo Virgínia corno o principal. t também o mais culti

vado no município de Santa Cruz do Sul. Esse tipo requer um 

solo leve, arenoso e com baixo teor de matéria orgânica, ao 

contrário do Grupo Galpão que necessita de solos ricos em ma

téria orgânica. 



FOTOGRAFIA N2 1 - A planta, que chega a atingir 2 m 
de altura é cortada e destalada. 
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FOTOGRAFIA N2 2 - As folhas sao enroladas, fonumdo 
ua cordão espesso. 
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FOTOGRAFIA NQ 3 - O processo de cura consiste em enrolar a corda comprimin
do-a cada vez mais, para alcançar o ponto ideal. 

FOTOGRAFIA NQ 4 - Alcançado o ponto ideal, o rolo e 
seco ao sol, depois embalado em porções de meio ou 1 
kg para a comercialização. 
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Nos meses de maio/junho inicia-se o processo de cultivo, 

quando são preparados os canteiros, de 50m2
, em forma de re

tângulo, onde sao obtidas as mudas de fumo. Os viveiros devem 

ficar, sempre que possível, próximos de uma fonte de água para 

facilitar os cuidados diários. Antes da semeadura, contudo e 

preciso, além de preparar o solo com adubos e fertilizantes, 

"desinfetá-lo". Cobre-se o canteiro com uma lona plástica e a

plica-se o "Brometo de Metila", que age no solo envenenando e 

destruindo os organismos prejudiciais ao desenvolvimentos das 

mudas. O processo de aplicação deste veneno exige muito cuida-

do, pois as conseqüências de um contato direto com este pro-

duto químico são fatais ao homem. Os canteiros sao cobertos, 

depois da semeadura, com uma talagarça para protegê-los do sol 

forte, ventos frios e geadas. t importante frisar que a epoca 

de início do processo de cultivo está relacionada com a alti

tude do relevo, e isso se verifica no município de Santa Cruz 

do Sul, onde a altitude varia de 80m, na area próxima ao sítio 

urbano, parte da Depressão Periférica, onde o início do culti

v~ se dá mais cedo comparado com o início da porção mais se

tentrional do município, onde a altitude chega a 640m e, por

tanto, o frio e a geada são mais intensos e por um período mais 

longo. 

Até setembro, quando se dá o transplante, os canteiros 

exigem cuidados: é preciso regá-los se houver seca e, assim 

que as plantinhas apresentarem quatro folhas inicia-se a apli

caçao de defensivos e inseticidas. Na primavera as mudas es

tarão prontas para o transplante, o solo deverá ter sido la

vrado duas vezes e adubado antes de recebê-las. Uma vez na la

voura, novos cuidados são necessários, três ou quatro capinas 

e uma nova adubação. Após algum tempo far-se-á a "capação",que 
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é a eliminação das flores e de algumas folhas da ponteira da 

~!anta e o ''desbrote", que consiste na retirada dos brotos la

terais que prejudicam o desenvolvimento das folhas. Em geral é 

feito com aplicação de produto químico. 

Em dezembro e janeiro inicia-se a colheita das folhas ma

duras, iniciando-se pelo "baixeiro''. Em novas colheitas serao 

apanhadas as folhas do meio e finalmente a ponteira, da parte 

superior do pé. 

O fumo do tipo virginia apresenta uma média de 2 a 4 fo

lhas maduras por semana o que faz com que a colheita seja feita 

em intervalos de sete dias em média. 

Cada planta produz de 16 a 22 folhas aproveitáveis por sa

fra. Estas folhas são amarradas de duas em duas em varas (cerca 

de 130 folhas em varas de 1 ,15m). As varas são colocadas nas es

tufas, afastadas 20cm uma das outras para circulação de ar. De-· 

pendendo do tamanho da estufa pode-se colocar cerca de 450 va

ras. Cada produtor faz de 8 a 10 estufas. Cada secagem leva em 

média de 4 a 5 dias, ocasião em que o fogo precisa ser mantido 

permanentemente numa determinada temperatura, sendo sue cada 

etapa de secagem consome uma média de 5 a 8 m3 de lenha. A fi

gura de n9 j1 é ilustrativa no que diz respeito a reservas de 

matas nativas, área reflorestadas e o consumo de lenha. 

Na secagem as folhas passam por modificações f Ísicas e 

químicas, que irão determinar a qualidade final do fumo e sua 

classificação. 

Após essa operaçao as folhas sao classificadas conforme 
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sua posição no pé (baixeira, meeiras ou ponteiras) e mais a sua 

coloração (laranja-limão; laranja-limão-castanho; castanho-la-

ranja-limão), e qualidade,e agrupadas em "bonecas" que por sua vez 

serão reunidas em fardos para serem transferidos até a empresa. 

Tanto na colheita, como na secagem e na classificação das 

folhas o trabalho infantil é bastante utilizado, tanto assim 

que o calendário escolar deve ser cumprido até metade de dezembro, 

caso contrário as crianças simplesmente faltam as aulas por

que são requisitadas para trabalhar dois turnos na colheita. 

:t: portanto neste período que a jornada de trabalho setor-

na mais intensa. Torna-se praticamente ininterrupta, inclusive 

aos domingos, especialmente quando a família do campones e 

pouca numerosa, não permitindo revesamento de pessoal. 

O processo de cultivo do fumo pode ser observado nas fo-

tografias de n9s 5 a 12. 

Na propriedade nao produtora de fumo (fig. 10) o calendá-

rio agrícola em geral, apresenta-se da seguinte forma: 

agosto 

setembro 

outubro 

preparo da terra para o cultivo do milho, batata in

glesa, aipim, o pasto e demais cereais; preparo da 

horta - semeadura, transplante de mudas; início do 

plantio do milho, feijão, amendoim, etc. 

novembro plantio da soja, do arroz, colhei ta dà batata ingle

dezembro sa, feijão, capina das lavouras. 

janeiro colhei ta do milho, capina das lavouras; preparado do 

fevereiro feno para o inverno, novo plantio da batata inglesa. 



FOTOGRAFIA NQ 5 (Jorge Nunes - DCS/FISC) Sementeira onde são desenvolvidas 
as mudas de fumo. 
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FOTOGRAFIA NQ 6 - (Jorge Nunes - DCS/FISC) Transplante das mudas para a lavoura 
previamente preparada. 



FOTOGRAFIA NQ 7 (Jorge Nunes - DCS/FISC) - Demonstração dos cuidados que a 
lavour a de fumo exige. 

FOTOGRAFIA NQ 8 (Jorge Nunes - DCS/FISC) - A colheita do fumo, onde se ob
serva significativa participação da mão- de-obra infantil . 



FOTOGRAFIA NQ 9 (Jorge Nunes - DCS/FISC) - Preparo 
das folhas de fumo, amarradas em varas, para secagem 
na estufa . 
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FOTOGRAFIA NQ 10 (Jorge Nunes - DCS/FISC) - O fumo, 
depois de seco na estufa, é classificado e amarrado 
em manocas para ser "entregue" nas empresas. 

1 31 



FOTOGRAFIA NQ 11 (Jorge Nunes - DCS/FISC)- A abertura 
de novas lavouras através da queimada continua sendo 
urna prática comum entre os camponeses da região do fumo. 

132 

FOTOGRAFIA NQ 12 (Jorge Nunes - DCS/FISC) - Evidência do uso inadequado da 
terra em encostas de forte declive. 



março 

abril 

maio 

junho 

julho 
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colheita da soja, do milho, arroz, etc. 

preparo da lenha para o ano (uso no fogão a lenha e 

no forno de pão); colheita da batata inglesa, preparo 

de schmier e melado; reparos nas instalações; aber

tura de novas lavouras. 

A atividade de abertura de novas lavouras continua 

sendo uma atividade importante e feita a partir das mesmas téc

nicas que os antepassados utilizavam. Isto porque a rotação de 

terras ainda é uma prática muito utilizada. Para determinados 

cultives periodicamente são procurados novas terras, ou terras 

que estavam em pousio. Este trabalho é feito durante o inverno. 

A vegetação natural é derrubada, e depois de seca e queimada 

sendo que os troncos maiores sao retirados posteriormente.Esta 

prática é responsável pela destruição dos micro-organismos, bá

sicos no processo de fertilização do solo. 

Outro fator que acelera o processo de desgaste do solo e 

o · descuido com a erosao na medida em que o terreno e, via de 

regra, bastante inclinado e as técnicas de proteção do solo sao 

muito pouco praticadas. 

Em algumas encostas sao cultivadas a cana-de-açúcar ou a 

bananeira como forma de evitar a erosão exagerada que acontece 

com as enchurradas, como mostra afigura n9 1 O. Nesta propriedade 

a atividade principal é a produção de leite, ao lado da produ

ção de soja, milho, criação de suínos e produção de frutas e 

hortaliças para a feira rural. A batata inglesa e cultivada 

duas vezes por ano, porque é consumida em grande quantidade na 

alimentação diária. 

Entre os camponeses nao produtores de fumo a jornada de 
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trabalho é intensa. Seu horário de início pela manhã varia con

forme as estações do ano. No verao seu dia inicia, via de re

gra às 5h30min da manhã e se estende até as 20h, sendo que uma 

ou duas horas durante a tarde, são dedicados à sesta, tendo em 

vista o intenso calor (média de 289C) e os dias muito longos. 

No inverno, quando as noites são mais extensas as atividades 

iniciam pelas 6h30min da manhã, estendedendo-se até as 18h da 

tarde. 

O primeiro ritual da manhã, tanto no verao como no inver

no, é tomar o "chimarrão", hãbito este assimilado pelos des

cendentes de alemães aos "gaiichos''. Posteriormente e feito o 

trato dos animais e tirado o leite, e só então tomam café da 

manhã. Estas tarefas, assim como as demais do dia, são reali

zadas conjuntamente pelo grupo familiar. No entanto, algumas 

tarefas específicas, como a de cozinhar cabem à mulher que re

torna da lavoura uma hora antes dos demais, no turno da manhã, 

para preparar o almoço. Também cabe a ela lavar, passar, lim

par a casa, cuidar das crianças, costurar, tarefas estas rea

lizadas após o almoço ou à noite, enquanto os demais assistem 

televisão. 

Em geral, seus dias sao sempre curtos demais para a quan

tidade de trabalhos que têm a realizar. 

Devido aos cultives a que se dedicam, seu trabalho torna

se mais intenso com o início da primavera, a partir de setem

bro, quando iniciam o preparo das lavouras para a soja, milho, 

pastos, etc. Diariamente é necessário "fazer o pasto" para os 

animais, principalmente para as vacas leiteiras que passam as 

noites nos estábulos, e para os suínos, alimentados à base de 
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milho, mandioca, etc. Este pasto é transportado em oar~ooas 

puxadas por bois até o "galpão" onde fica depositado até a noi

te. Nos sábados a quantidade é dobrada, prevendo o domingo. 

Muito raramente estes camponeses se ausentam de suas ati

vidades, o que via de regra só acontece, em casos de doenças. 

Isto faz com que sua vida seja uma rotina, limitada às ativi

dades cotidianas e a convivência com as pessoas do lugar. 

De maneira geral, este é o uso da terra e o trabalho de

senvolvido nas pequenas unidades de produção familiar ~a ré

gião de Santa Cruz do Sul. 

No entanto, em trabalhos científicos realizados com obje

tivo de analisar a realidade agrária deste região e principal

mente ao nível do senso comum, ela é conhecida e caracterizada 

como urna região "monocultora de fumo". 

Esta e, sem dúvida, uma das razoes que nos instigaram a 

realizar este trabalho, ou seja, tentar saber, a partir do co

nhecimento da realidade concreta destes camponeses, quais sao 

de fato as suas principais atividades, saber se a "monocultura 

do fumo" existe de fato, e, dentre os produtores de fumo, ten

tar saber a importância que esta produção tem no seu orçamen

to, ou melhor, nas suas "contas". 





5 OS CAMPONESES PEQUENOS PRODUTORES FAMILIARES EM SANTA CRUZ 

DO SUL E SUAS ATIVIDADES 

Nesta parte do trabalho procuraremos caracterizar as ati

vidades que significam o trabalho e a luta dos camponeses no 

município de Santa Cruz do Sul, e ao mesmo tempo as condições 

de sua sobrevivência e reprodução. 

Os dados que subsidiam a análise feita neste cap ítulo 

provêm de todo um conhecimento da realidade dos camponeses, re

sultado da convivência com os mesmos, bem corno de publicaç5es 

de jornais e revistas locais e nacionais a respeito do assunt~ 

No entanto, para que tivéssemos um referencial mais obje

tivo, no tocante, tanto a dados quantitativos corno qualitaLi

vos, lançamos mão da aplicação de urna amostra onde, numa popu

lação de 8.141 estabelecimentos rurais do município de Santa 

Cruz do Sul, foram realizadas 367 entrevistas, no período refe

rente à safra 85/86. Tendo corno referência o censo agropecua

rio de 1980, as 367 entrevistas foram distribuídas proporcio

nalmente entre o número de estabelecimentos existentes nos dez 

distritos do município, incluindo furnicultores e nao furnicul

tores. 
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Ainda, com o objetivo de conhecer com maiores detalhes a 

economia interna de uma propriedade camponesa produtora de fu

mo, quatro produtores atenderam a nossa solicitação de preen

cherem "cadernetas" durante um ciclo produtivo, 84/ 85, onde f i

zeram anotações sobre seus ganhos e gastos, enfim, registraram 

as suas "contas". 

Assim,num primeiro momento, podemos dividir os entrevis

tados em três grupos: os que plantam fumo, os que deixaram de 

plantar e os que nunca plantaram, conforme a figura n9 12 a se

guir. 

Observa-se que os que deixaram de produzir fumo e os que 

nunca produziram encontram-se predominantemente nos distritos 

mais próximos à cidade. As razões desta distribuição das ati

vidades no território tornar-se-ão compreensíveis ao longo 

deste capítulo. 

5.1 Os camponeses produtores de fumo 

Em Santa Cruz do Sul os plantadores de fumo, que repre

sentam 7 3 % do total de produtores entrevistados, são, na maio

ria (56%), proprietários das terras que plantam. Em geral sao 

pequenos proprietários que trabalham a terra com suas famílias, 

sendo estas compostas de adultos, crianças e velhos, :conforme 

os dados a seguir: 2 % das unidades familiares entrevistados são 

compostas de adulto; 27% são compostas de 2 adultos; 18% sao 

compostas de 3 adultos; 13% são compostas de 4 adultos; 6% sao 

compostas de 5 adultos; 4% são compostas de 6 adultos; 1% de 7 

adultos; 1% de 8 adultos e 1% de 9 adultos. Consideramos adul

to as pessoas d~12 a 60 anos de idade, tendo em vista que o 

adolescente a partir dos 12 anos participa de todas as ativi-
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dades e o velho de 60 anos, via de regra, ve-se forçado a con

tinuar trabalhando, na medida em que o homem se aposenta com 

65 anos e a mulher, enquanto o marido vive, sequer se aposenta ~ 

Mas, principalmente, consideramos as pessoas de até 60 anos co

mo unidades de força de trabalho em pleno vigor porque esta é 

a prática entre os camponeses, ou seja, as pessoas traba1harn 

até o fim de suas vidas, só deixando de fazê-lo em caso de 

doenças. 

Do total de produtores de fumo entrevistados, 15% decla

raram a participação ou presença de crianças, pessoas com me

nos de 12 anos de idade, consideradas meia unidade de força de 

trabalho, que cumpre meio turno em tarefas consideradas leves, 

sendo que outro é dedicado às atividades escolares. Estas se 

distribuem da seguinte forma entre as unidades produtoras de 

fumo: 6,5% das unidades acusaram a presença de urna criança; 6% 

de duas crianças; 1% de três crianças; 1% de quatro crianças e 

0,5% de 9 crianças. Estes números deixam muito claro que houve 

uma redução significativa do número de filhos nas f arnílias cam

ponesas. 

Do mesmo total de unidades familiares entrevistados, 10% 

declararam a presença de velhos, pessoas com mais de 60 anos 

de idade, que, eventualmente, constituem-se em unidades de for

ça de trabalho em pleno vigor. Mas na maioria dos casos sao 

pessoas com seu potencial de trabalho já bastante limitado. 

Distribuem-se da seguinte forma: 5,5% revelaram a presença de 

um velho e 4,5% revelerarn a presença de dois velhos por unida

de familiar. 

O uso de mão-de-obra complementar e eventual. As formas 
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mais comuns sao o diarista, a qilem sao pagas diárias, sem ne

nhum contrato formal; o agregado, morador nas terras do pr-0-

prietário que é pago por tarefas realizadas; o parceiro, que 

trabalha nas terras do proprietário com direito a partedapro

dução: meia, terça ou quarta parte, relação esta, via de regra 

formalizada através de um contrato ou ainda em forma de muti

rao; troca de serviços entre parentes ou vizinhos, não impli

cando em remuneraçao. 

Do universo de produtores de fumo entrevistados, apenas 

36% usam alguma forma de mão-de-obra complementar: 30% usam 

mão-de-obra de diarista; 1% usam mão-de-obra de agregado; 3% 

usam mão-de-obra de parceria e 2% recorrem ao mutirão. É im

portante frisar, no entanto, que o uso da mão-de-obra do dia

rista e a prática do mutirão só acontecem no período de safra, 

nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

Muitos dos entrevistados justificam o nao uso de mão-de

obra complementar "porque sobra menos ainda no fim da safra" ou 

então por "medo de serem envolvidos em questões trabalhistas", 

onde, muitas vezes, "acabam perdendo a terra que t~m". 

Em geral, plantar fumo é tradição nestas famílias, que vem 

de avô para pai e deste para filho. E com isso também, desde 

cedo, os filhos aprendem sobre a importância da propriedade da 

terra. Assim, nas áreas de colonização mais antigas (os dis

tritos mais próximos à cidade) a forma mais comum de tornar-se 

proprietário e a herança, enquanto que em areas mais distantes, 

que passam a ser exploradas através da agricultura a partir dos 

anos 40/50 do sé~ulo atual, a forma mais comum é a compra, uma 

vez que havia terras devolutas e/ou propriedades maiores que 
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passaram a ser parceladas. 

Com relação ao acesso à propriedade da terra, o resulta

do das entrevistas demonstra que 68% dos entrevistados torna

ram-se proprietários através da compra, 18,5% através da he

rança, 12% através da compra e herança, 1% através de doação e 

0,5% através do usocapião. 

Na figura 13, observamos o resultado da amostra quanto ao 

tamanho da propriedade, área cultivada com fumo e produtivi

dade. Têm-se, assim, que o percentual médio da área da proprie

dade cultivado com fumo é 16%. 

o processo de dependência e subordinação às empresas fu

rnageiras começa com o início do ciclo produtivo, quando os ins

trutores das empresas visitam os agricultores tentando conven

cê-los a plantar fumo para a empresa que representam. O víncu

lo se concretiza com um pedido de financiamento feitopelopro

dutor para compra de sementes, insumos e defensivos, quando 

então se estabelece um pacto entre o agricultor e a empresa, 

onde a empresa se compromete a fornecer a assistência técnica 

e os insumos necessários e o produtor compromete-se a lhe ''en

tregar" a sua produção. Assim, a empresa oferece as condiç6es 

necessárias para que o carnpones se torne um produtor de fumo: 

fornece as sementes, os insumos e defensivos, orientação téc-

nica e o dinheiro necessário para construção da estufa. 

isso através do financiamento bancário por ela avalizado. 

Tudo 

Este financiamento, por sua vez, é feito predorninanternen-· 

te via Banco do Brasil, urna vez que a remuneração do emprésti

mo nao é muito alta o que faz com que os Bancos privados nao 
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tenham interesse em oferecer estes empréstimos, apenas colocam 

à disposição a quantia fixada por lei para financiamento agrí

cola. 

Portanto, o vínculo que existe entre os produtores e as 

empresas não se dá através de um contrato formalizado e sim 

através de um pacto firmado entre ambos, ou seja, o rela-

cionamento e a dependência direta entre o produtor e empresa 

diz respeito substancialmente à forma de aquisição dos insumos 

por parte do produtor, ao padrão tecnológico a ser posto em 

prática sob orientação e assistência técnica da empresa e,fun

damentalmente, à exclusividade e garantia da aquisição do pro

duto por parte da empresa. 

Antes de concretizar a relação, a empresa avalia a situa

çao do produtor como por exemplo, tamanho da propriedade, nu

mero de pessoas disponíveis na familia para trabalhar, reserva 

de matas para fins de obtenção de madeira para secagem do fumo, 

etc. 

Esta avaliação da situação do produtor é feita pelo "ins

trutor de fumo" que, em geral, é escolhido na própria locali

dade onde reside, de preferência que seja produtor de fumo, que 

tenha bom relacionamento, exerça alguma liderança e inspire 

confiança. Assim, o instrutor passa a intermediar o vínculo dos 

produtores com a empresa. No manual do instrutor a regra bási

ca é esta: "exercer atividades de relaç6es piiblicas, com par

ticipação em festividades, auxílio aos produtores e seus fami

liares em caso de emergência ou no relacionamento com autori

dades, etc, com a finalidade de manter uma posi-ção de lideran

ça na comunidade e especificamente, junto aos produtores, vi-
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sando um bom nível de cooperaçao com a empresa." 

Cabe ressaltar que urna das exigências fundamentais feitas 

ao produtor é a sua lealdade para com a empresa que lhe for

nece as condições para produzir comprometendo-se a 11 entregar 111 

o seu produto unicamente àquela empresa, mesm~ que outra este-

ja classificando melhor o produto, no mínimo até que tenha pa-

go a sua dívida no banco. 

Segundo depoimento, quando o produtor nao consegue saldar 

sua dívida no Banco, a empresa força-o a plantar até 100% a 

mais para que o custeio da nova safra possa cobrir a dívida do 

ano anterior. Quanto às instalações necessárias, como estu-

f a e galpão, são financiados em três anos sem juros, mas o pro-

dutor fica proibido de utilizar o galpão para outros fins, que 

não sejam as atividades relacionadas ao fumo. Como a firma pa-

ga os juros, ela rebaixa o fumo destes produtores no momento 

da classificação. Quando isto acontece o produtor, desconten-

te procura outra empresa que aceite o seu produto na classifi-

cação real. Não pagaria os juros, mas como passou para outra 

empresa, aquela executa os juros e esta obriga o produtor a 

plantar maior quantidade para cobrir a dívida com o custeio. 

Quanto aos que trabalham em parceria, segundo um produtor, 

1 - O uso do termo "entregar" - "abgeben" (em alemão) e não 
vender - "verkaufen" (em alemão) por parte dos produtores é si
gnificativo e tem a sua razão de ser, porque implícito a este 
termo - entregar - está a idéia de passar a outro algo que não 
lhe pertence, de entregar algo que se deve por alguma razão. 
Conforme Dicionário Aurélio, entregar significa "passar às mãos 
ou à posse de alguém - o vendedor entregou a encomenda no dia 
aprazado . No dicionário alemão "abgeben" significa entregar ,dar , 
ceder , renunciar a . 
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podem fazer financiamento bancário, desde que apresentem carta 

de anuência do proprietário. Se o parceiro não cobrir a dívida 

no fim da safra no Banco, será obrigado a continuar plantando 

fumo naquela terra até pagar a dívida, sem pagar a parte devi

da ao proprietário. Isto desagrada aos dois e provoca, emgeral 

o abandono da atividade. 

Para os camponeses que já sao produtores de fumo a conti

nuidade da relação de dependência se dá da seguinte forma: de

pois de feita a "entrega" do fumo a primeira preocupaçao do 

produtor é saldar a dívida no Banco, que via de regra, vence em 

abril. Na realidade a maioria dos que tiveram condições de sal

dar a dívida já o fizeram até esta data porque na medida em 

que "entregam" partes da produção a empresa encaminha urna rela

çao desses nomes ao Banco, autorizando a amortização da dívida 

do financiamento, ou seja, o produtor não "enxerga a cor do 

dinheiro" obtido com a venda da sua produção enquanto não sal

dar a dívida toda. Segundo o responsável pela carteira agríco

la do Banco do Brasil em Santa Cruz do Sul, o produtor pode so

licitar que parte do dinheiro obtido com as primeiras "entre

gas", passe para suas mãos para uma eventual outra necessidade 

o que so acontecerá se a empresa julgar que com o restante da 

produção ainda por ser entregue, ele terá condições de saldar a 

dívida no Banco. 

Ainda segundo o funcionário do Banco do Brasil, nas sa

fras 85/86 e 86/87 em torno de 20% dos produtores nao conse

guiram saldar suas dívidas. Nestes casos as dívidas são "rola

das" para serem pagas na safra seguinte. Grande parte destas 

dívidas pendentes foram saldadas com a safra atual 87/88. Sa

lienta que o principal fator responsável pelas frustrações de 
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safras sao as intempéries (seca, chuva em excesso, ~ranizo, 

etc). Afirma também que não tem aconte~ido de produtores per

derem suas terras por não terem pago sua divida no Banco "cer

que o importante é manter o produtor produzindo na sua terra e 

nao trazê-lo para a cidade". A comercialização, que desde o ano 

passado tem os preços corrigidos pela OTN fiscal "favoreceu ao 

produtor porque quem vendeu em janeiro ganhou o mesmo de quem 

vendeu em maio, o que deu mais tranqailidade aos produtores e 

também melhorou o atendimento no Banco". 

O financiamento para a safra seguinte, em geral, é feito 

em maio. O encaminhamento é feito via empresa que preve a 

quantidade de pés que o produtor vai plantar. "ó produtor sovem 

sacar no Banco". Dentro dessa previsão são calculados os cus

tos e o produtor opta por financiar, dentro de um limite máxi-

mo fixado, toda a produção (insumos e custeio) ou somente os 

insumos ou então somente o custeio da lavoura (destinado basi

camente à manutenção da família durante o ciclo produtivo). 

Sendo assim, os valores financiados variam conforme as condi

ções do produtor. Se ele é totalment~ dependente do fumo em 

geral faz o financiamento que abrange todo o processo produti

vo, enquanto que aqueles que se dedicam também a outros culti

vas financiam somente parte, em geral os insumos. Isto aconte

ce porque estes, ao produzirem outros produtos, criam também a 

possibilidade de se tornarem mais autônomos em relação ao f i

nanciamento, ao mesmo tempo em que "aliviam" o custo real da 

produção de fumo, porque ao longo do ano sustentam-se com as 

vendas destes outros produtos. Em média, segundo o Banco do 

Brasil, são financiados 2,1 ha por produtor. 

Verifica-se, portanto, que na medida em que e a empresa 
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que fornece as condições para a produção, ela assume o papel 

de agente financeiro dos produtores. Mas como este financia

mento se dá predominantemente via Banco do Brasil, configu

ra-se ai a presença do Estado como elemento fundamental, pois 

este, viabilizando este processo de exploração, criando as 

condições sócio-econômicas para a acumulação, cria também as 

condições para a associação ou a articulação com o capital ex

terno e para o avanço no sentido da centralização e dinamiza

ção do capital monopolista. 

t interessante salientar que nenhuma casa comercial, do 

ramo de sementes, ou insumos e defensivos necessários para es

ta lavoura em Santa Cruz do Sul, nem mesmo a Afubra, que man

tém junto ao seu escritório uma casa comercial com variados 

estoques de sementes e insumos, comercializa as sementes e os 

insumos do fumo. Conforme depoimento de um produtor "até há 

vinte anos atrás os colonos faziam suas sementes. Hoje e a 

firma que decide sobre a variedade a ser plantada, sementes 

estas que so se desenvolvem com o uso de insumos e defensivos 

cuja produção está nas mãos de empresas estrangeiras". Desta 

forma para produzir fumo que tenha boa classificação na hora 

da compra é necessário dispor de dinheiro, que via de regra só 

é obtido através de financiamento bancário, com o aval das em

presas. Neste sentido, o teor do item "AUTORIZAÇÃO ESPE

CIAL", que consta na nota de crédito rural, apresentada na in

tegra na página 148 é significativo e diz o seguinte: "autori

zo o BANCO a efetuar, diretamente ao vendedor, o pagamento das 

aquisições a que se destina o crédito ou parte dele ". Isto 

vem comprovar que a política de crédito rural estabelece a 

vinculação do empréstimo à obtenção de insumos industriais, 

fazendo com que os setores monopolistas (tanto dos fornecedo-
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NOTA Dt CIÜ:DlTO RURAL 
'NO. 86/ 

Vt·11cimc1110 cm 30 º' abril de 1937 

Cz.S ll.253,B8 
/\()S 3(. de atiril de 19 87 para1ci por esta Nota de C1dito Rural, :.. com sede na 

Capital Federal, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fuenda sob n°. 00.000.0Q\,, o i; a sua ordem, 

aquantiade Cnze ir.il, du~entos e cinquenta e tres cruz.ados e oi~en~a e oito 
e e n ta V os • X. ) '.: • 1: • Y. • X • ::.: • X • X. X. X • X • :-: • :~ • X • X • X • :;.: • :-: • X • X • X • X • X • X • X • ): • X • X • X • )'. • 

cm moeda C'-<•rrente, valor do crédito deferido para financiamento de CUSTEIO de minha lavoura de FUMO, tipo 1,r; r; _,,:::.ia 
em_.:l",OO har ____ - cm - ha,safra_ 87 ,noimóvclrural SDE-pT'OD:."'iO 
--·situado no município de S.ANTA CRUZ DO SUL=RS 
_ -------------•conforme orçamento a seguir: - aquisição de insumos .•..•••.. CzS 

- aquisição de material agrário ... CzS 

Planta 18.coo pés 

4.500,00 
853,88 

- preparo da terra e plantio ..... Cz S 4. l:-4 6 ' 12 
- colheita da lavoura ..•......• CzS 2. 8CO. 00 

TOTAL .•.... CzS _l2_~. ~Q~Q'---
O crédito será utilizado da seguinte forma: CzS 5 • .3 53, 88 em imedia to ; CzS 3. 500, 00 
em 06/86 ;Cz$ 2.400,00 em 11/86 ;Cz$ - em -
As p.lr ·:elas, quando liberadas, deverão ser transferidas pará minha conta de depósitos, sob aviso. 

APLICA_ÇÃO DE RECURSOS P]'lQ!'_BIOS: Tendo em conta que o tohl orçado ultrapassa o Vl!)or do crédito aberto, obrigo-me a aplicar recursos 

próprios, corresponde"ntes ao excr s~o, no montante de CzS 1. 346 112 . 

AtrrQ~IZACÃQ ESPECIAL: Autorizo o BANCO a efetuar, diretamente ao vendedor, o pagamento das aquisições a que se destina o crédito ou 
parte dei e. · . 

JUROS: Devidos à taxa de ..... ~.9..0/o( ............... 9~.~----············--·····-: por cento) ao ano, serão calculados e capitalizados na conta vincu:atJ.a.ao fi· 
nanciaml'nto em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento e na liquidação da dívida, sobre os saldos devedores diários. 

ALTERAÇ.Ã.,O DA TAXA DE JUROS: Fica estabelecido que, em substituição à taxa de juros ret ~ 'estipulada serão devidos juros à taxa ue.2~ .. 0/o 

(.V.in:L.E: .... quatro ..... por cento) ao ano. calculados e capitalizados em 30 ele junho, 31 e dezembro e no dia do pagamento, nos St!:'.uintes 
casos : 1) falta de.naca m~nto_çl_,_ princmal ou_,Ç_ç acessórios nas datas estipuladas - a partir do dia : ·1ediato ao do inadimplemento, sobre a parcela 
cm atraso ou o saldo devedor lia conta vinculada ao financiamento, se o Ba:ico considerar venciua a dívida, por antecipação, com base em disposi
çõe~ legais ou convenc:ionais apli::áveis. incidindo, ainda. JUROS DE MORA à taxa de 1 º/o (u!T' por cento) ao ano; 11) aplicação ifr~~ ;_1br ou des-.j9 
~arccia!: _c_!.e cr_é_ditos liberados · a partir da data da respectiva utilização, sobre as p3Icelas apiic;idas irregularmente, ou, quando da ocorrência cie 
redução óc área financiada, não fcrmaç:Jo de iavoura ou sua perda, por desvio de recursos, dolo ou negligência, a partir da data da pr imeira utiliz.a
ção. sobre a parcela proporcional à produção frustrada ou à :írea reduzida. Se considerada vencida a dívida, por antecipação. a substituição da taxa 
de juros dar-se-á a partir da constatação da irreguiaridadc, ~obre o saldo devedor da conta vinculada ao financiamento. 

DESCLA~~IFICAÇÃO : Decla10-me dente de que o inadimplemento de qualquer naturcz.a pode, a critério do BANCO e sem prc_iuízo de outras 
implicaçÜ<'s lc.-g ais c.u convencionais. ac;.rretar, cumulati\·amente: ;::) minha interpelação formal acerca das irregularidades verifi c;o .:las; b) a DES -
CLASSIFICAÇÃO e a EXCLUSÃO do financiamento do crédito rural: c) incidência do Imposto sobre Operações de Crédito. 

MEDIÇÃO DE Á_REA : Fica faceltado ao BANCO e.'l'.igir a medição d:• área efetivamente plantada, Liesmatada, ou destocada, objeto do financia
mento. Na hipótese de ficar comprovada reduç<io da área financiada, ou quando a perícia for determinada, extraordinariamente, em decorrência 
de qualquer iucgularidade quanto à aplicação do crédito, comprometo-me a efetuar o pagamento da remuneração devida às empresas. ou aos téc -

· nicos habilitados, de acordo com a t3bela fixada pelo Banco Central do Brasil. 

MULTA: Declaro-me ciente do cont ·v no Decreto-lei nº. 167 /67, especialmente da cominação da multa de que trata o artigo 71, cuja exigibili -
dade. independentemente dos accssó. ,s da operação, das despesas e custas admi : istrativas e/ou judiciais e de honorários advocatícios arbitrados 
judicialmente, reconheço legal e plen;1;11cntc legítima. 

OBRIGAÇÃO ESPECIAL: Obrigo-me, durante a vigência desta cédula, a não alienar ou gra\"aJ em favor de terceiros os produtos oriundos da(s) la 
voura(s) formada(s) com o crédito aberto, sem prévia autorização escrita do BANCO. 

PRAÇA DE PAGAMENTO : O pagamento será efetuado na praça de SANTA CRUZ DC SUL=RS 
ADESÃO AO PROAGRO - ADICIONAL - Marúfesto(amos) minha(nossa) adesão ao Programa.de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO 

e obrigo-me(amo-nos), de acordo com as normas regulamentaJes, a pagar o adicional devido, à taxa de ····O-·········· º/o sobre:N-IH-Ilr····º/o do va-

lór financiado ( CzS ·-···········-···················-·-·····> e de CzS ................. ~ .........•••...•.....•.•... de recursos próprios amparados, na data da liberação da 
primeira parcela. 

IDUZA CRUZ 
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res de insumos e defensivos corno do fumo em si) abocanhem a 

parte mais significativa da renda da terra gerada pelos produ-

tores de fumo. 

Na medida em que a AFUBRA oferece aos produtores de fumo 

o Seguro Mútuo 2 , a adesão destes ao PROAGRO não é obrigatória. 

Voltando novamente, aos resultados da amostra temos que 

na safra 85/86, 66% dos .. produtores de fumo fizeram financia-

mente bancário e 7% nao fizeram. Dos que fizeram financiamento 

48% fizeram financiamento total, 14% fizeram financiamento par-

cial e 4% obtiveram financiamento através do patrão (trabalham 

em parceria). 

(2)- Seguro Mútuo da Afubra: A AFUBRA, fundada em 1955, com 
sede em Santa Cruz do Sul, mantém, através do Departamento de 
Mutualidade, um seguro da lavoura do fumo, que dá cobertura a 
prejuízos causados por granizo e vendaval. Oferece ainda um 
Auxilio Funeral e um Auxilio Queima de Estufa, mediante paga
mento de uma taxa. Mantém também o setor de fomento Agropecuá
rio, oferecendo fertilizantes, defensivos, sementes certifica
das, ferragens, produtos veterinário etc. O seguro conforme 
documento explicativo da própria Entidade, é feito através do 
instrutor de fumo das empresas, que como agenciador, preenche 
a Ficha de Inscrição, enviando a 1~ via acompanhada de uma or
dem de pagamento assinada para a Afubra. Esta documentação é 
registrada na Seção Técnica, onde são feitos os devidos lança
mentos nas Fichas Cadastral e Conta Corrente. Após a OP é en
caminhada à firma responsável, que se compromete a descontá-la 
do plantador e quitá-la junto à Afubra durante a comercializa
ção do fumo. Este sistema foi implantado, segundo o documento, 
visando dar a todos os fumicultores a oportunidade de fazerem 
o seu seguro, sem dispender dinheiro no ato da inscrição. Em 
caso de sinistro, o plantador lesado comunica o fato ao ins
!rutor que se encarrega de cientificar a Afubra. Imediatamente 
e destacada uma equipe de avaliadores para apurar os danos. A 
idenização é calculada pelo setor competente, e é paga após a 
liquidação da ordem de pagamento, em época previamente deter
minada. Uma média de 80.000 produtores inscrevem suas lavouras 
anualmente, caracterizando a adesão de mais de 75% dos planta
dores nos três Estados do Sul, para os quais foi pago um total 
de Cz$ 767.666.019,00 em indenizações na safra 87/88. Observa
se, pela forma como o seguro é feito, que a autonomia da Afubra 
em relação às empresas é muito limitada. 
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Destes produtores que f izerarn financiamento , 54% conse

guiram saldar a dívida no fim da safra enquanto 12% não o con

seguiram. Corno saída para situação, 9,2% prolongaram a dívida 

para a próxima safra; 1 ,2% tiveram sua dívida assumida pela em

presa; 0.9% venderam animais; 0,4% obtiveram adiantamento do 

patrão (parceiros) e 0,3% usaram outros recursos para saldar. a 

dívida. Observa-se que nenhum alegou ter vendido a terra para 

saldar a dívida, o que vem confirmar a afirmação do responsa

vel pela carteira agrícola do Banco do Brasil, de .que o obje

tivo das empresas e manter os produtores no meio rural, depre

ferência produzindo fumo, e não forçá-los a venderem a sua ter

ra para saldar compromissos bancários. A saída mais utilizada, 

corno demonstram os resultados das entrevistas, foi a rol agem da 

dívida para o ano seguinte. 

Aqueles 7% dos produtores de fumo que não recorreram ao f i

nanciarnento bancário para produzir fumo revelaram que suas 

fontes de recursos são basicamente a poupança 4%; suínos, 

leite e outras plantações - 1 ,8%; empréstimo obtido junto ao 

patrão (parceiro) - 1,8%; e recursos provenientes da safra an

terior - 1 ,4%. Corno se observa, são poucos os que têm condi

ções de produzir fumo sem financiamento bancário. A tendência 

é dirninuirern cada vez mais, na medida em que o custo dos insu-

mos e defensivos aumentam 

do preço. 

em Índices superiores ao do aumento 

Conforme os dados obtidos junto à Agência local do Banco 

do Brasil sobre as principais culturas financiadas ternos: 
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TABELA 2 - Área plantada e financiada - Banco do Brasil 

1986/1987 

Cultura 1986 1987 

are a lant. are a f in. are a lant. are a fin. 

arroz irrig. 1. 800 ha 1 . 4 7 8 ha 82 % 1 . 800 ha 1 . 4 65 ha 81 % 

feijão 2.400 ha 158 ha 6,5% 2.800 ha 1 7 ha 0.6% 

milho 24.000 ha 4.245 ha 18 % 22.000 ha 1 . 5 36 ha 7 % 

soja 1. 800 ha 774 ha 43 % 2.000 ha 2. 1 84 ha 109 %* 

fumo 14.500 ha 13.420 ha9 2 ,5 % 13.700 ha 12.840 ha 94 % 

* parte das lavouras de arroz e principalmente de soja financia
das são cultivadas em outros municípios. 

Fonte: area plantada: IBGE 
area financiada: Agência Banco do Brasil de Santa 

do Sul. 
Cruz 

Quanto ao volume dos financiamentos concedidos, observa-se 

que o fumo absorve a maior parte, em torno de 80 % segundo o res-

ponsável pelo setor. Em segundo lugar está o arroz, basicamen-

te cultivado em municípios vizinhos. No entanto, em area plan-

tada destaca-se a lavoura do milho, bem superior a do fumo, que, 

porém, absorve pouco financiamento, enquanto a lavoura do fumo 

é praticamente toda financiada. 

O valor do frete relacionado ao transporte do fumo da pro-

priedade do produtor até a indústria e pago pela indústria, O 

mesmo caminhão é aproveitado para levar os insumos até a pro-

priedade, cujo frete é pago pelos produtores. Na realidade, ele 

só vai necessitá-los na época em que se inicia o novo c i clo pro-

dutivo - a semeadura - que é feita em junho ou julho. Isto faz 

com que o produtor tenha estes produtos estocados em seu galpão 

durante 4 ou 5 meses sem ter necessidade dos mesmos, sendo que 
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passa a pagar juros sobre o dinheiro ali aplicado a partir da 

data em que assina o contrato de financiamento (fim de abril, 

início de maio) . 

Conforme o responsável pela Carteira Agrícola do Banco 

do Brasil, isso acontece "porque as empresas tªrn interesse em 

desafogar os seus arrnazens e baratear o frete ao produtor. As 

empresas nao visam lucro com a venda dos insumos". 

5.1.1 O preço do fumo 

o preço do fumo é estipulado anualmente. Até 1988 a fixa

çao era feita a partir do levantamento do custo da produção 

junto aos produtores pela AFUBRA e Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais por um lado, e Sindicato das Indústrias do Fumo por 

outro. A partir de então este levantamento passou a ser feito 

conjuntamente, pela AFUBRA, Sind. Trab. Rurais e SINDIFUMO. 

Este é sem dúvida o momento mais importante de toda a re

lação de subordinação, pois é através dos preços pagos aos 

produtores, que muitas vezes não cobrem nem o custo da produ

ção, que este transfere todo o seu trabalho não remunerado as 

empresas. Pois, "na medida em que o produtor preserva a pro

priedade da terra e nela trabalha sem o recurso do trabalho as

salariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o de sua fa

mília, ao mesmo tempo que cresce a sua dependªncia em relação 

ao capital, o que ternos não e a sujeição formal do trabalho ao 

capital. O que essa relação nos indica é outra coisa bem dis

tinta: estamos diante da sujeição da renda da terra ao capi

tal". (MARTINS, 1 981 : 175) Ou seja, o trabalhador é explorado 

mas nao vende a sua força de trabalho pelo contrário, é o pro

duto de seu trabalho, o fumo, que contém todo o trabalho ( ou 
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sobretrabalho) nao remunerado que e apropriado pelo capital. 

Até 1986 a reunião em que as entidades definiam o preço do 

fumo acontecia em novembro ou dezembro, ou seja, quando se 

iniciava a colheita. A partir de 1987 a reunião para a fixação 

do preço passou a ser realizada no início de cada ano, em mar

ço ou abril, ou seja, antes do início do ciclo produtivo, o que 

dá aos produtores a possibilidade de fazerem previsões, uma vez 

que conhecem o preço da comercialização da safra. 

No entanto, nesta reunião, o argumento principal do re

presentante das empresas, o presidente do SINDIFUMO, é sempre 

de que o maior beneficiado com o negócio do fumo nao sao as 

empresas e sim o governo. E tem sempre como preocupaçãonãodi

minuir a "margem" de ganhos das empresas. Em 1987, por exemplo, 

conforme a Revista Exame de março de 1989, a composição do pre

ço do cigarro era: 73% correspondia a impostos, 18% correspon

dia a margem do fabricante e 9% correspondia ao varejista.Nes

te sentido, Nestor Jost, presidente da ABIFUMO, afirma em en

trevista a jornal local que "o ministro da fazenda, Maílson da 

Nóbrega, está disposto a fazer uma reparaçao do prejuízo da 

indústria, com reajuste do cigarro um pouco superior à infla

ção cada mês, atingindo em pouco tempo o preço do cigarro pa

drão. Com isso, neste ano, o Governo Federal aumentaria a sua 

arrecadação de IPI, passando para 3 bilhões de dólares, contra 

menos de 2 ,4 bilhões em 87". (GAZETA DO SUL, 05/03/88) 

Acontece, entretanto, que apenas quatro empresas ( Souza 

Cruz, R. J. Reynolds, Philip Morris e Sudan) industriali-

zam o fumo fabricando cigarros. As demais apenas bene-
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f iciarn3 o fumo para exportação. Em média, mais da metade da produ-

cão do sul do país é exportada, corno demonstram os dados a seguir: 

TABELA 3 - Produção e Exportação de fumo (ton) 

Safras 83/84 - 87/88 

Produção e 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
Exportação 

Produção 

Total Brasil 434.748 410.278 410.487 398.149 423.840 

Região Sul 326.308 310.918 315.487 324.698 339.840 

Rio G. Sul 147.240 142.508 130.569 132.569 151.403 

Exportação 

Total Brasil 189.234 201 .097 178.069 163.564* 

* dados referentes aos meses de janeiro a novembro. 

Fonte: Cacex - Banco do Brasil. 

Assim, é na exportação do fumo e nao na produção de cigar-

ros que as e mpresas garantem a maior fat i a de seus lucros. 

As empresas lançam rnao de inúmeras táticas para manter a 

dependência. Um exemplo é pagar preços diferenciados de acordo 

com a região e de acordo com o produtor. O grande numero de 

classes favorece esse procedimento. Assim, os líderes de 

cornunidades 1 os mais influentes, recebem preços melhores pelo 

seu produto, influenciando os demais. Também os que 'corneçarn a se 

dedicar ao plantio do fumo sao favorecidos, corno forma de in-

centivá-los a persistirem. Com isso a lavoura e os investirnen-

tos são ampliados até o completo comprometimento, através de 

dívidas 1 fazendo com que a produção de fumo passe a ser a prin-

(3) Entende - s e por benef i ciamento o processo de · deslocamento e 
acondicionamento do fumo em temperatura e umidade c ontroladas . 
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cipal atividade. 

Outra forma é a falsa concorrência e o acordo entre as 

empresas. Em localidades onde atuam várias empresas, existe 

uma política de criar uma imagem de "concorrência" entre as em

presas. Isso leva os produtores a entregarem o fumo a uma em

presa e no ano seguinte a outra, na ilusão de que assim esta

riam pprejudicando ou enganando as empresas. No entanto, exis

tem acordos entre as mesmas prevendo tudo isso, porque o seu 

objetivo maior é que os produtores não deixem de plantar fumo. 

Contudo, esse procedimento surte efeitos favoráveis às empre

sas, pois pelo fato de nunca tratarem todos os produtores da 

mesma maneira cria-se um clima de desunião e de divisão entre 

os mesmos. Passam a ver diferenças nos preços pagos entre uma 

e outra empresa e caem no outro extremo, não reclamando da em

presa, procurando agradar ao instrutor, porque afinal, como di

zem "quem trabalha bem é reconhecido". 

Outra arma de propaganda das empresas é a de convencer os 

pequenos proprietários de que "nenhuma outra planta dá tanto 

dinheiro por ha como o fumo". E isso é verdadeiro, tanto assim 

que uma família de 4 a 5 pessoas cultiva em média 2,5 ha. Per

cebe-se assim a quantidade de mão-de-obra que o cultivo do fu

mo requer, principalmente na ~poca da colheita. No entanto,de

pois do acerto final, esta mão-de-obra acaba, via de regra, 

não sendo sequer remunerada. 

Nas palavras de Nelson Benemann, diretor da Souza Cruz, 

"a fumicultura é a melhor opção para o minifúndio". Destacan

do os elevados índices de rentabilidade que o fumo está propor

cionando aos produtores neste ano, afirma que "o fumo é -a me-
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lhor opçao para as areas de minifúndio, sendo também muito im

portante na fixação da mão-de-obra no campo. Mesmo usando área 

pequena, os rendimentos são elevados e a fumicul tura acaba sen

do responsável pelos maiores rendimentos do agricultor". O di

retor da Souza Cruz, que e a maior empresa no fomento, orien

tação técnica e comercialização do produto, sendo responsável 

pela comercialização de 44% da safra da região sul, cerca de 

150 mil toneladas, acrescenta ainda que "além de beneficiar di

retamente o agricultor, a fumicultura se caracteriza corno im

portante riqueza dos municípios e estados onde é cultivado,que 

em 87 foi resnposável pela arrecadação de 2,6 bilhões de cru

zados em !CM, através da comercialização do fumo e cigarros nos 

estados do RS, se e PR." (GAZETA DO SUL, 12/03/88) 

Segundo Nestor Jost, presidente da Associação Brasileira 

da Indústria do Fumo (ABIFUMO) , a presença do fumo e importan

te na agricultura e na vida do Rio Grande do Sul, afirmando 

que e o quarto produto no Estado em volume de recursos pagos 

aos produtores. O primeiro é a soja, com cerca de 100 bilhões 

de cruzados; o segundo lugar cabe ao arroz, com quantia seme

lhante, e o terceiro ao trigo, com a metade daqueles produtos, 

vindo em seguida o fumo com a produção de 170 mil toneladas, 

que, a preço médio superior a um dólar por quilo, proporciona 

urna renda de 21 a 22 bilhões de cruzados aos agricultores. 

Embora no total a renda do fumo para a area produtora re

presente a quinta parte da soja e arroz e quase a metade do 

trigo, a produção de fumo tem ingresso pessoal de recursos su

perior a qualquer outra cultura praticada no Estado. 

Para chegar a esta conclusão, o dirigente da ABIFUMO leva 
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em conta que "os produtores de fumo sao apenas 50 mil no RS e, 

enquanto os produtores de soja, arroz e trigo necessitam de 

áreas extensas, os de fumo plantam em torno de 2 ha e aprovei-

tarn ainda a propriedade para outras culturas. E o produtor, 

graças à assistência técnica das empresas, singular no Brasil, 

e à rentabilidade que o produto oferece, está aumentando a pro

dução e melhorando a qualidade, com o que está sendo possível 

ampliar as exportações e atender a todas as exigências do mer

cado interno." (GAZETA DO SUL, 10/03/88) 

Para Hainsi Gralow, presidente da Asssociação dos Furnicul

tores do Brasil, AFUBRA, "a economia vai ao colapso sem o 

fumo". Na sua opinião, urna análise do setor fumageiro no Brasil 

jamais pode desprezar o alcance social e econômico que este 

produto representa, não so para o furnicultor, corno para toda a 

coletividade brasileira. Ilustra seu ponto de vista enfatizan

do que em torno de 11% de toda a arrecadação federal tem ori

gem no fumo. E se for contabilizado apenas o Imposto sobre Pro

dutos Industrializados (IPI), o tabaco contribui com 30% do 

tributo arrecadado. "Isso representa muito dinheiro para o go

verno, sem computar o montante superior aos US$ 400 milhões 

que é acrescido para o equilíbrio da balança comercial com a 

exportação anual de 120 a 130 mil toneladas de fumo. 

Tirem o fumo do meio rural, das indústrias e nao empre

guem mais mão-de-obra urbana na atividade furnageira e veremos 

o caos econômico e social que se instalará neste país", afirma 

Gralow. SÓ nos três Estados do Sul, entre proprietários, meei

ros e peoes em urna média de cinco pessoas por família, o fumo 

oferece o sustento básico para 740 mil pessoas. Sornando mais 

160 mil pessoas absorvidas na área de produção do Nordeste e o 
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universo de famílias que vivem desta atividade nas áreas urba

nas, estão as estatísticas a dizer que cerca de 2, 5 milhões de 

brasileiros dependem direta ou indiretamente do setor fuma

geiro. "Toda essa conjuntura permite afirmar que a exclusão 

do fumo representaria o caos para a economia brasileira, razão 

porque pode ser considerado um produto de segurança nacional". 

(GAZETA DO SUL, 10/03/88) 

Os produtores, por sua vez, respondendo ã pergunta " por 

que planta fumo 11 apresentaram várias razões: "é o que mais 

dinheiro dá em pequena propriedade e em terreno acidentado" 

35%; "porque é preciso para poder viver, sustentar a família"-

12%; "compensava, mas agora nao compensa mais, vai parar" -7%; 

"a gente se obriga a plantar" - 3%; "porque não tem terra para 

plantar outro produto" - 2%; "porque entende desse negócio" 

2%; "apesar do preço ser justo garante um bom lucro" - 1%;"pe

la facilidade de conseguir financiamento" - 1 % ; "pelo menos ·tem 

garantia de preço" - 1%; "compensa se o clima coopera" 1%; 

"porque tem as instalações" - 1%; Outros 7% ainda responderam 

assim: "que planta porque ganha custeio"; "por exigência dopa

trão"; "planta para ter onde morar''; "para quem não tem terra, 

é o iinico negócio para sobreviver"; "por teimosia, desde pe

queno planta, é mania"; "é o dinheiro que dá para comprar ter

ras e máquinas"; "para empregar mão-de-obra da família"; "para 

manter as firmas"; "sem fumo não dá, outros produtos so dão 

níquel, fumo dá notas"; "não recompensa mais, não sai mais nem 

o sal"; "somos obrigados, plantar o que nesta terra, só mesmo 

o fumo"; "se não planta fumo de que vai viver?"; "porque ou

tros comércios não existem devido ao difícil acesso". 

De maneira geral, percebe-se que os produtores consideram 
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o fumo a atividade mais rentável. Isto porque o dinheiro, re-

sultante desta atividade, é certo e vem no máximo em duas ou 

três parcelas, enquanto que no caso do leite, por exemplo, vem 

parcelado ao longo do ano, diluindo-se nas suas ''contas". Mas, 

nas respostas de muitos, percebe-se um certo pessimismo ou até 

um certo fatalismo, que também revela a subrnissão,corno se nao 

tivessem a menor possibilidade de sair da situação de produto-

res de fumo, que não lhes é favorável (principalmente no caso 

dos que nao são proprietários de terra e trabalharnernparceria). 

Já, outros, corno aquele que respondeu que "planta fumo para sus-

tentar as firmas" demonstra muita clareza da exploração a que 

está sujeito e de quem realmente ganha com o seu trabalho. 

Perguntados quanto ao preço que recebem pelo fumo, se e 

justo ou não, 56% afirmaram que não é justo enquanto 8,5% res-

ponderam que o preço é justo, mas que os insumos e os juros são 

muito caros; 6% responderam que o preço é justo; 2,5% afirmaram 

que têm que aceitar; que não paga nem o trabalho, que trabalha 

de graça. 

A af irrnação de que o preço é justo mas que os insumos e os 

juros são muito caros demonstra o arau de cornoreensão - -
camponeses têm do processo no qual estão inseridos. 

que estes 

Ao mesmo 

tempo, demonstram que este é o principal argumento usado pelas 

empresas, através de seus instrutores para justificar a situa

ção em que vivem os produtores. 

Percebe-se que os próprios colonos têm dificuldades em en-

xergar outras possibilidades de produção, que não seja o fumo, 

corno afirmou um produtor, "eles criam, além da dependência eco-
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nômica, a dependência pessoal, que faz com que a gente nao a-

credite mais que possam existir outras saídas". 

Por outro lado, a viabilização de outros cultives e di-

ficultada ao extremo na medida em que não há comercialização 

garantida. Um exemplo disso é o cultivo do alho, introduzido e 

incentivado na região como cultura comercial, no início da dé-

cada de 80 pela AFUBRA, que queria dessa forma evidenciar a sua 

preocupaçao em eliminar a "monocultura do fumo" na região. Nos 

primeiros dois anos houve mercado (a própria Afubra comercia-

lizava o produto), mas, a partir do terceiro ano, os "produ-

tores já não tinham mais para quem vender". 

Dentre os produtores de fumo entrevistados 54 % afirmaram 

que tiveram ganhos monetários no fim da safra e 18% nao tive-

ram ganhos, como mostra a tabela a seguir: 

TABELA 4 - Produtores que tiveram ganhos monetários e onde a-

plicaram 

benfeitorias 20% 

roupas, médico, remédios, dentista, etc 16% 

eletrodomésticos 9% 

SIM 54% máquinas 3% 

terras 3% 

carro 2% 

poupança 0,8% 

gado leiteiro 0,2% 

NÃO 1 8% 

Observa-se, através desta tabela, que quando há sobras no 
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fim da safra do fumo, sao aplicadas princi9almente em benfei te

rias, ou seja, em reformas da casa, dos galpões, daestufa,etc. 

Ou então compram roupas ou eletrodomésticos que nao puderam 

comprar ao longo do ano. Mas, em geral, o dinheiro para o sus

tento e os pequenos gastos no dia a dia provém de outros pro

dutos, comercializados ao longo do ano. Na realidade, os cam-

poneses produtores de fumo se autosustentam com o trabalho a 

mais que realizam, produzindo os principais alimentos para o 

seu sustento e ainda produzindo outros produtos para o mercado 

como o leite, soja, hortaliças, suínos, etc. 

Neste sentido, perguntados se dedicam-se a outros cul ti vos 

ou a criação para o mercado, 35% responderam que não, enquan

to que 38% responderam que sim, afirmando que dedicam-se prin

cipalmente à produção de leite: 15%; à criação de suínos: 8%; 

à produção de milho: 6%; à produção de soja: 4%; à produção de 

feijão: 3%; à produtos comercializados na feira rural: 2 %. 

~ importante salientar que, nos distritos mais afastados 

do centro urbano, muitos afirmam que plantam fumo porque ou

tros produtos nao têm comércio, principalmente porque não há 

transporte na época de safra desses produtos. Por isso, pou

quíssimos são os que se dedicam a outros cul ti vos nestas áreas, 

enquanto que a maior diversificação é observada nos distritos 

mais próximos ao centro urbano, onde existe a possibilidade de 

comercialização na feira rural. 

Perguntados se teriam condições de parar de plantar fumo, 

41% do universo de 73% de produtores de fumo entrevistados, 

responderam que sim. Justificaram sua resposta afirmando que 

"poderiam dedicar-se a outros cultives" - 19%; "porque o pre-
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ço nao está compensando, outros produtos compensam mais" - 7%; 

"poderia, mas teria muita despesa com instalação" - 4%; " se 

outro desse tanto quanto o fumo" - 2%; "se existisse custeio 

para o milho, feijão, com juros baixos" - 2%; "trabalhar em ou

tra profissão" - 2%; "ainda nao sabe, mas no futuro sim" - 2%; 

"sim, mas está velho" - 1%. Os demais 2% responderam que " o 

veneno faz mal"; "gostaria de deixar porque o serviço e muito 

e preço é baixo"; "para tirar pouco qualquer produto serve";"é 

difícil, s6 vendendo a terra''; "sim, porque os filhos jã estão 

encaminhados". 

Através destas respostas torna-se bem evidente o limite 

imposto para que os camponeses não deixem de produzir fumo,que 

sao a existência de crédito bancário fácil apenas para o fumo 

e a garantia de sua comercialização, o que não existe para os 

demais produtos. Na realidade, se estas condições fossem ofe

recidas para outros cultives também, muitos, certamente, aban

donariam o cultivo do fumo. 

Deste universo de plantadores de fumo, 32% responderam 

que nao teriam condições de deixar de plantar fumo; 7% afirma

ram que não, sem justificar; 5% afirmaram que "outros produtos 

nao compensam"; 4% alegaram "as condições da terra, do relevo"; 

3% afirmaram que nao "porque não têm terra"; 3% "porque a ter

ra que tem é pouca"; 3% afirmaram que "o fumo é o único que dã 

um pouco de lucro, dinheiro vivo"; 2% alegaram que "têm dívi

das com a construção da casa e compra de terras"; 1% responde

ram que "não têm infra-estrutura para outros produtos; 1 % af ir

maram que a única forma seria "trabalhar de peão"; 3% ainda res

ponderam o seguinte: "porque não há outra escolha"; "s6 se for 

para a cidade"; "porque s6 produzindo mantimentos não dã; "não 
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sabe lidar com outros produtos"; "porque trabalha com sócio"; 

"porque fumo tem comércio garantido"; "porque ficou devendo na 

firma"; "porque é o meio de comprar alimentos e roupas". 

Portanto, do universo de plantadores de fumo, que somam 

73% dos entrevistados, 41% responderam que teriam condições de 

deixar de plantar fumo, enquanto apenas 32% afirmaram que nao 

teriam condições de mudar de atividade. Estes vêem no cultivo 

do fumo a única condição de se manterem na agricultura. Somen

te 5% afirmaram que outros produtos não compensam enquanto a

queles gostariam de mudar para outros cultivos, desde que hou

vesse algumas garantias para a produção. 

5.1.2 A classificação do fumo 

Outro fator importante a ser analisado é a classificação 

do fumo. Segundo Gralow, presidente da Afubra, coloca-se hoje 

um desafio para a produção de fumo brasileiro: chegar a lide

rança mundial nas exportações de fumo. O cenário esté prepara

do, o momento é favorável e os meios existem. "Depende sobre

tudo de nós alcançarmos a posição de destaque que nos cabe", 

afirmou. 

Para fundamentar sua posição Gralow historia os avanços 

que a fumicultura brasileira conquistou quando se dispôs a en

trar para o mercado mundial. Recorda que houve época, há cerca 

de 40 anos, em que algumas empresas levavam até um ano para e

fetuar o pagamento da safra. Não havia fiscais do governo para 

assistir a comercialização e ao produtor não era dada nenhuma 

segurança contra sinistros, pois ainda não havia o Segúro Mú

tuo da AFUBRA. 
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A assistência técnica era precãria e uma produção entre 

1.300 a 1 .500 kg por ha era considerada razoãvel. (Hoje a pro

dutividade média é de 1.800 kg/ha). 

O fumo produzido nao era o desejado pelos países compra

dores. O produto eventualmente exportado não tinha outro pro

veito que não fosse o enchimento de cigarros. Tornou-se impe

rioso, então, tomar uma decisão: "ou sairíamos do mercado mun-

dial do fumo ou nos adaptaríamos às exigências 

res." 

dos comprado-

Ao optar pela segunda alternativa, a fumicultura brasi-

leira assumiu o desafio de produzir melhor qualidade e de re

formular completamente seus critérios de classificação, inclu

sive com a inversão nos valores da remuneração". 

Foi um período doloroso para o produtor, que de uma hora 

para outra, teve de reciclar todo o seu conhecimento e sua ex

periência, lembra Gralow. "No lugar de folhas de cor mais 

branca ou amarelo-limão passaram a ser mais valorizadas as fo

lhas imaturas e de cor alaranjada, além de estabelecer uma di

ferenciação de classes de acordo com a posição das folhas ·no 

no pé." 

Depois que os novos critérios foram assimilados, a clas

sificação do fumo passou a ser uniforme em todo o país e habi

litou o produto brasileiro para disputar o mercado consumidor 

em diversos países. "Temos condiç6es de aprimorar ainda mais 

os parâmetros em vigor, para melhorar a rentabilidade das la

vouras. Temos visto países concorrentes nossos quepraticamuma 

classificação aínda mais sofisticada, com conseqüente reflexo 
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sobre a rernuneraçao da produção," enfatiza Gralow, _. -.:sugerindo 

que seja ainda melhor pago o fumo de qualidade superior e clas

ficado de forma homogênea. 

Para isso recomenda ao produtor que se "esforce", nao no 

sentido de fazer urna"classificação forte'' mediante mistura de 

folhas de qualidade superior com outras de qualidade inferior. 

"O que se precisa e observar um padrão de homogeneidade. Ores

to acaba em prejuízo para o produtor." 

Além disso, Gralow aponta ainda outros fatores que consi

dera "trunfos" que favorecem o Brasil na conquista da lideran

ça mundial no mercado consumidor de tabaco. "A furnicul tura 

brasileira tem assegurado aos compradores um produto limpo, i

sento de defensivos agrícolas. Urna vez que potencialmente ven

demos para todos os países, temos que nos sujeitar à legisla

çao em vigor junto aos diferentes mercados. Por isso defensi-· 

vos largamente utilizados nas lavouras de fumo de outros paí

ses, são proibidos no Brasil. Este controle é possível porque 

todo o abastecimento é feito pelas próprias empresas, ao con

trário dos países concorrentes, onde cada produtor opta pelo 

defensivo que entender melhor." 

"outro fator que se alia às potencialidades brasileiras e 

o regime de produção familiar, em pequenas áreas, com caracte

rística artesanal. 

Enquanto em alguns países concorrentes se efetua o plan~ 

tio, a colheita e a secagem através de sofisticados processos 

de -automação aq-tii quase tudo se faz artesanalmente, com garan

tia de maior qualidade, sobretudo na escolha do fumo maduro no 
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ato da colheita. 

Este quadro se completa com a garantia de urna produção e 

de um abastecimento assegurado para os países importadores". A 

propósito, observa Gralow, "a verdadeira dimensão deste fator 

só pode ser avaliada quando, em passado recente, houve desen

tendimentos e conflitos entre produtores e industriais, fazen-

do com que os compradores voltassem aos seus países 

impressão de insegurança e instabilidade sbbre a 

ra brasileira. 

com urna 

fumicultu-

Hoje a situação de impasse entre os setores de produção se 

encontra superada, e, felizmente o comprador estrangeiro as

siste a um clima de entendimento e satisfação, produto de acor

do e de objetivos comuns traçados por produtores e indústrias~' 

Gralow acredita que "esta imagem não so habilitou nosso produ

to para a formulação de novas marcas de cigarro, como também 

para a progressiva substituição dos fumos que estão sendo usa-

dos pelo paladar tropical do tabaco brasileiro." 

SUL, 10/03/88) 

( GAZETA DO 

O que se conclui é que a decisão de incrementar a produ

çao no Brasil não partiu dos produtores e sim de urna decisão 

das empresas multinacionais, que aqui encontraram as condições 

mais vantajosas para aplicarem o seu capital e reproduzi-lo 

às custas, basicamente, do baixo preço pago pelo fumo aos pro

dutores e pela exploração da mão-de-obra barata que trabalha 

em suas empresas. 

Os produtores, por sua vez, perguntados se a classifica

çao do fumo é justa, apresentaram diferentes posições: - - 17% 
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afirmaram que e justa; 40% afirmaram que nao; 11% mostraram-se 

indefinidos; 3% afirmaram que "deveria ter menos classe"; 2% 

afirmaram que "têm que aceitar", "que quando o fumo e bom a 

classificação também é justa"; "não e justa porque as multina

cionais querem o fumo de graça". 

Contudo, a classificação obedece a uma regulamentação es

pecífica do Ministério da Agricultura, sendo que o órgão respon

sável pela fiscalização junto às empresas quando do recebimento 

do fumo era o Clavesul, que foi extinto no governo Simon, pas

sando a responsabilidade para a Secretaria da Agricultura do 

Estado. Estes fiscais, por sua vez, são muitas vezes mal 

parados, sequer conhecendo as peculiaridades da planta. 

pre-

0 de-

poimento de um fiscal neste sentido é significativo: hospedado 

num hotel local disse ter vindo de Porto Alegre para f iscali

zar a comercialização do fumo numa das empresas. No entanto, 

nao conhecia fumo porque dedicava-se basicamente a fiscaliza

çao da comercialização do arroz em Cachoeira do Sul. Na falta 

de fiscais em Santa Cruz foi designado para cá. Eis que ao exe

cutar a sua tarefa junto à empresa para qual fora designado, 

acontece um desentendimento entre produtor e o responsável pe

la compra da referida empresa, onde o produtor afirmava que a 

classificação proposta pelo comprador não era justa. O fiscal, 

chamado para resolver o impasse, solicitou então que o compra

dor indicasse a classe do produto, e, para nao se contrapor a 

empresa, mesmo porque não entendia do assunto, decidiu que a 

classe a que o produto pertencia era inferior àquela proposta 

pelo comprador. 

As portarias que normatizam a classificação do tabaco em 

folha são as de nQ 875 de 22/09/78 e de n9 309 de 02/10(80. 
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(Anexos n9 1 e n9 2). 

Observa-se assim, uma significativa omissão por parte do 

governo na medida em que apóia os acordos entre Sindifumo e en

tidades representativas dos produtores (acordos onde prevale

cem sempre os interesses do primeiro), nao interferindo para 

que os produtores recebam um preço mais justo e, muito menos, 

se preocupando em garantir um preço mínimo. Ao mesmo tempo es

timula o crescimento da produção do fumo colocando à disposi

ção das empresas todo o crédito rural solicitado para este cul

tivo. 

Além das empresas terem todas as facilidades para inves

tir em outros setores da economia (caso da Souza Cruz), o go

verno reajusta os preços dos cigarros de acordo com os inte

resses ou pressões das empresas e reduz o IP! quando a pressao 

é muito grande, como atesta notícia de jornal local em 05/05 

/88; sob o título "Venda de cigarros aumentam". As indústrias 

fumageiras do país aumentaram as vendas fiscais de cigarros em 

2,6% de janeiro a março de 88 em relação ao mesmo período do 

ano passado, informa o assessor de comunicação social da Abifu

mo, Paulo Granja. No primeiro trimestre de 87, segundo ele, as 

vendas atingiram 38,4 bilhões de cigarros, enquanto neste ano 

chegaram a 39,4 bilhões de unidades. 

Estas informações foram prestadas a propósito de noticiá

rio da Empresa Brasileira de Notícias, que dá conta de um de

créscimo na arrecadação de !PI e que esta queda tem como maior 

~esponsável o IP! fumo. Efetivamente, conforme o assessor da 

Abifumo, houve um decréscimo real do IPI Fumo na ordem de 26, 76 % 

nos primeiros três meses do ano, comparados com o mesmo 
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período do ano anterior, mas isso se deve principalmente a urna 

antecipação para dezembro de 87 da parte da arrecadação do im

posto relativo a janeiro de 88, não se relacionando a compor

tamento de vendas dos cigarros. 

Além disso, o assessor da Comunicação Social da Abifurno 

mencionou também ter havido urna redução no valor tributável 

médio, com vigência a partir de dezembro de 87: o IP! médio, 

que em 87 era de 56,85% do preço do cigarro baixou para 54,72% 

aumentando a margem do fabricante de 15,78% para 17,98%, com o 

objetivo de restabelecer parte da defasagem entre custos e pre

ço do cigarro, que ainda persiste. Em contrapartida, nota Pau

lo Granja, ocorreu urna elevação do tributo relativo ao Finso

cial de 0,59% para 0,71% do preço do cigarro e, aínda, recen

temente foi elevada a margem do varejista de 8% para 9%. ( GA

ZETA DO SUL, 05/05/88) 

No entanto, no início de 88, urna grande polêmica foi ge

rada em torno da questão da classificação do fumo, quando em 

21 de janeiro foi assinada pelo governador do Estado Pedro Si-

rnon, a Lei n9 8.526 de autoria do Deputado Mário Lirnberger 

(PMDB), que dispõe sobre a classificação e o recebimento do fu

mo. (Anexo n9 03) 

Conforme a lei, a classificação do fumo de estufa e de 

galpão, quando da aquisição pelas empresas e firmas industri

ais, exportadoras e de comercialização em geral, será efetuada 

com a participação do produtor-vendedor, da firma compradora e 

de representante do órgão de classificação vegetal a nível es

tadual. 
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Quanto ao local de operaçao da classificação o artigo se

gundo da lei especifica que este será fixado em cada município 

ou distrito, de comum acordo entre o Sindicato de Trabalhado

res Rurais, Sindicato Rural, Cooperativa e Prefeitura Munici

pal e tornado público ao menos 10 dias antes do início da co

mercialização. Acrescenta-se ainda que este local, de prefe

rência, será junto a uma dessas entidades, ou suas filiais. 

A lei ainda destaca que a classificação constará no verso 

da respectiva nota fiscal que, para ter validade, deverá rece

ber o visto do produtor - vendedor, da firma compradora e do 

técnico do órgão encarregado da classificação vegetal a nível 

estadual. 

Para o autor do projeto, que é técnico agrícola, a inten

çao é "aumentar o poder de barganha dos produtores que poderão 

acompanhar a classificação do produto. Até agora isso pratica-

mente não é possível, principalmente para os produtores mais 

distantes das indústrias, as quais determinam unilateralmente 

a classificação." 

Quanto a viabilidade do projeto, o deputado considera que 

nada impede a sua concretização. Segundo ele "os 21.600 locais 

de compra e fiscais referidos pela indústria nao correspondem 

à realidade, pois isso daria quase um fiscal para cada dois 

produtores. São poucos os grandes municípios produtores onde 

haverá mais postos, quando em muitos haverá somente um local 

para compra:• A.firma que não tem estimativa quanto ao numero 

efetivo de postos que seriam exigidos." Isso será verificado 

de comum acordo em cada município, como estabelece o projeto". 
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O deputado também nao se preocupa com o numero de fiscias. 

"A fiscalização oficial está afeta agora às Casas da Agricultu

ra do Estado, que estão instaladas em cada município. Se nao 

houver técnicos treinados em número suficiente, existe mais um 

ano para faz~-lo." 

Para a compra do produto, o autor do projeto diz que não pre

ve a volta do posteiro e sugere que seja feita pelos instrutores 

das empresas, "pois são homens de confiança das empresas." 

Outro aspecto discutido refere-se aos custos onde o autor 

do projeto afirma que iriam até diminuir, "pois hoje o caminhão 

busca o fumo de casa em casa, enquanto com a aquisição descen

tralizada o produtor vai levar o produto até o ponto de compra". 

Também o governo, no seu entender, nao teria aumento de 

custos. Quanto à constitucionalidade da sua lei afirma que está 

tranqüilo porque o assunto foi amplamente analisado, não exis

tindo nenhum problema nesse aspecto. (GAZETA DO SUL, 23/01/88) 

Por outro lado, o presidente do Sindifumo Hélio Fenster

seifer, manifestou-se surpreso com a sanção do Governador do Es

tado ao projeto que muda o local de recebimento e classificação 

do fumo, afirmando que a entidade está fazendo agora avaliações 

e estudos sobre o que fazer, pois não acreditava na sua aprova

ção. Reitera que na realidade, a lei será impraticável porque 

"desta forma a fumicultura torna-se inviável como negócio". A

firmando que as 20 empresas do ramo não poderão comprar num pon-· 

to só, assinala que serão necessários 2.700 locais de compra,se 

for um por município, ou de 21.600 se for um por distrito, de

mandando um total de 4 7, 7 milhões de dólares ou 4 bilhões e 9 60 
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milhões de cruzados para operar com padrão mínimo de funcio

nal idade na próxima safra. 

A indústria deverá arcar com 99% dos investimentos, en

quanto ao governo estadual ficará com um desencaixe de 501 ,3 

milhões de cruzados e os produtores terão um prejuízo de 306 

milhões em custos adicionais, conforme informação do Sindifurno. 

Pela lei o governo gaúcho deverá custear a instalação de 

entrepostos com um mínimo de 300rn 2 cada nos 135 municípios 

produtores, para o recebimento e classificação do produto na 

safra 88/89. Isto significará um desencaixe de 3,7 milhões por 

posto. 

O Estado terá que colocar também 2.700 ou 21.600 fiscais 

nesses pontos de compra, já que a lei determina que, no verso 

da nota fiscal, seja colocada a classificação e aass±natura do 

produtor, do comprador e do representante do orgao de classi-

ficação. Na sua opinião além deste absurdo, vai estabelecer 

mais urna burocracia, que traz perda de tempo e mais custos. 

Outro aspecto extremamente importante, segundo Fenster-

seifer, são os prejuízos para a qualidade do produto, urna vez 

que os fardos terão que ser abertos duas vezes, no local de 

compra e na indústria. Isto significará perda de competivida

de do setor furnageiro no mercado internacional. 

Ressalta também os custos que essa operaçao gera, onde os 

produtores gaúchos passarão a arcar com urna despesa de 138 mi

lhões de cruzado~ de frete, não incluindo ainda o transoorte 

de insumos da indústria à casa do furnicultor. 
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Além dos problemas que causara, a lei também nao traz as 

vantagens alegadas pelo autor, corno maior poder de barganha do 

produtor. Isso não é verdadeiro, porque existe legislação es

pecífica que determina corno o fumo deve ser classificado, com 

presença de fiscal do governo, devendo haver o enquadramento 

nessas classes independente das partes, afirma Fensterseifer. 

Ainda falando dos investimentos exigidos pela lei o pre

sidente do Sindifurno considera que não foi a indústriaquepro

pôs a lei, suas fábricas e pontos de compra estão localizados 

estrategicamente nas areas de produção. Qualquer outro inves

timento terá que ser suportado por alguém, no caso o Governo, 

pois do contrário não vai funcionar. 

Com isso teme que "poderia até voltar a figura do inter

rnediár io - posteiro, o que seria regredir no tempo e prejudi

car a ambas as partes, pois o intermediário não faria isto de 

graça." 

Afirma ainda, por fim, que ·o autor do projeto em nenhum 

momento se preocupou com a viabilidade operacional e f inancei

ra. Lamentou e estranhou que "se venha interferir, com essa 

lei, numa área que atende convenientemente produtores e indus

triais, com possibilidades, inclusive de desestruturá-la." 

Quanto à constitucionalidade da lei, que está sendo posta 

em dúvida, o presidente do Sindifurno adiantou que "no seu de

vido tempo a entidade tratará do remédio jurídico que for ca

bível. O princípio da livre iniciativa, em que a todos é asse

gurado o direito-de se estabelecer conforme as suas conveniên

cias sem dúvida será analisada com muito cuidado." (GAZETA DO 
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SUL, 23/01/88 e 12/03/88) 

O presidente da Abifumo, Nestor Jost, por sua vez afirmou 

que "foi surpreendido com uma lei estadual que estebeleceu uma 

nuvem negra nas espectativas altamente favoráveis que vinhamos 

mantendo de crescimento da indústria nacional, no aperfeiçoa

mento do cigarro e aumento das exportações." 

Reforçando as colocações do presidente do Sindifumo, dis

se que para estabelecer os locais de compra não se incluiu se

quer a Afubra,"uma extraordinária entidade de assistência ao 

fumicultor, tanto que eu tendo sido Ministro da Agricultura, 

não conheço outra Associação no país que tenha a eficácia da 

Afubra." 

Na opinião de Roberto Künzel, deputado estadual da região 

(PMDB), "é evidente que o produtor, a parte mais fraca da re

lação, precisa de apoio para sustentar as suas conquistas e até 

para mais alguns avanços." Criticou o Estado por meter-se num 

momento assim, considerado favorável, "deixando perplexos os 

próprios produtores. Até agora eles não entenderam que tipo de 

vantagem poderão ter com a ingerência do Governo no processo de 

comercialização do fumo, através da lei que deverá vigorar a 

partir da próxima safra." 

"O Estado está escolhendo a pior hora para intervir e tu

multuar uma relação harmoniosa", afirmou o deputado, alertando 

que poderá haver prejuízo para todos: as empresas, obrigando

as a despesas que quererão repassar e os produtores, criando 

neles uma falsa espectativa de vantagens que não terão com a 

simples mudança do local de c ! assificação. 
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Ao concluir o parlamentar afirmou que "deve o Governo es

truturar-se melhor para ter presença permanente no sistema pro

dutivo primário, mas que saiba a hora e o local de intervir, 

incentive a produção e dirija-a a um mercado em equilíbrio,mas 

que deixe funcionar o que funciona bem," (GAZETA DO SUL, 05/03 

/ 88) . 

Em 14/05/88 o mesmo jornal publicou que "Kunzel vai pedir 

revogação da lei sobre compra de fumo, com base no protocolo 

entre produtores e industriais". 

Da parte dos representantes dos produtores, o presidente 

da Afubra, Hainsi Gralow, acha que "a lei poderá prejudicar os 

produtores na negociação. Influi negativamente na predisposi

ção da negociação da indústria, em virtude da indefinição que 

ainda existe e dos custos da lei, que vem levantando." Ainda 

segundo Gralow, "a lei está criando um clima de preocupaçao 

demasiadamente grande entre os produtores, o que não é bom. Es

ta questão, como já frisamos, deveria caminhar urgentemente 

para uma solução", além de referir-se também à inviabi.lidade da 

lei em municípios com poucos produtores " que não vão mais po

der plantar fumo". 

Conforme o mesmo jornal, "A FETAG, que reuniu 26 Sindica

tos da área produtora de fumo na terça-feira, quando tratou 

também desse assunto, não entra no mérito da lei, por ora. De 

acordo com o assessor Severino Grecki, o movimento sindical de

verá tomar uma posição de acordo com o desenvolvimento das ne

gociações, reunindo então a categoria para essa finalidade. 

Antecipa, no entanto, que haverá inflexibilidade, sendo inte

resse desenvolver uma negociação que atenda aos interesses dos 
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produtores." 

Na area dos Sindicatos dos Empregadores Rurais, ligados à 

FARSUL, e também envolvidos na lei, juntamente com Sindicatos 

de Trabalhadores Rurais, ligados à FETAG, Cooperativas e Pre

feituras, nota-se um posicionamento contrário à lei, como de

monstra a manifestação do Presidente do Sindicato dos Emprega

dores Rurais de Santa Cruz do Sul, Lindolfo Spengler, solici

tando a revogação do documento legal. (GAZETA DO SUL, 14/04/88) 

Esta revogaçao acabou acontecendo, através do projeto de 

Lei n9 169/88 do Deputado Lourenço Pires, de 18/05/88. (anexo 

n9 04) 

A polêmica criada em torno da lei do fumo tem que ser ana

lisada dentro da perspectiva da correlação de forças que se es

tabelecem no mercado dessa matéria-prima. De saída observa-se 

que há aí, como em todo o restante, um desequilíbrio muito 

grande, ou seja, de um lado o oligopsônio, formado pelas empre

sas multinacionais do fumo, com controle total tanto a nível na

cional como internacional sobre o mercado da matéria-prima, e 

de outro lado, os produtores com entidades legitimamente cons

tituídas para representá-los na defesa de seus interesses, mas 

que não o fazem, ou que deixam muito a desejar. 

A decisão sobre como e quanto produzir, sobre a qualidade 

das sementes, insumos e defensivos a serem utilizados, sobre o 

preço da matéria-prima a ser pago ao produtor ( tanto fixação 

de preço quanto a classificação do produto) , quem controla os 

mecanismos do me-reado internacional, tanto da matéria-prima 

quanto do produto industrializado, quem coopta e pressiona o 
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Estado em favor de seus interesses, sao as empresas. 

Dentro desse quadro é muito difícil entender corno esta lei, 

plena de "boas intençôes'', pudesse vir a ser praticada, na me

dida em que as próprias entidades representativas dos produto

res se posisionarn contrários à mesma. Na medida, principalmen

te, em que os produtores estão desinformados sobre os benefí

cios que poderiam obter urna vez que o conhecimento a respeito 

restringe-se a conversas com os instrutores de fumo que os vi

si tarn periodicamente, enquanto que no seu Sindicato sequer se 

reúnem, muito menos discutem a lei. 

Isso nao significa dizer que a lei era perfeita. Mas ela 

poderia ter sido reestudada nos sindicatos e a partir daí,re

forrnulada. No entanto, o resultado obedeceu rigidamente à cor

relação de forças em questão. 

Só há urna forma de reverter este quadro: e a criação de 

mecanismos que reunam os agricultores, que os tornem fortes e 

com possibilidades de resistência frente ao oligopsônio forma

do pelas empresas. 

5.1.3 Açôes e estratégias das empresas 

A partir de fins de 87 começa a reinar urna grande euforia 

em torno da produção do fumo na região. 

Depois de sérias crises na produção e cornercialização,in

clusive a greve de 1986, porque acontece esta mudança de pers

pectiva? 

Há várias razoes-para isso: 

- objetivo de conquistar urna fatia maior no rnercaào externo 
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pela produção brasileira. 

- incentivo ao aumento da area olantada e sobretudo na melhora 

da qualidade do produto do sul. 

- obtenção de isenções fiscais por parte de algumas empresas 

(ICM) junto ao governo estadual- barganha em troca do incre-

mento do parque industrial em Santa Cruz do Sul. 

As regras para comercialização da safra 88/89 foram def i

nidas num protocolo assinado no dia 05/05/88, entre represen

tantes dos produtores (Afubra € Federações dos Trabalhadores 

Rurais dos três Estados do sul), que confirmou os pontos já 

delineados na carta de intenções firmada no dia 22/04/88. (Ane

xo n9 05) 

Segundo jornal local, os produtores de fumo jápodemde-

cidir quanto a nova safra, sabendo que terão um aumento real de 

6% sobre os preços em vigor em 31 de março deste ano, reajuste 

mensal da tabela até 31 de dezembro de acordo com o índice de 

inflação, correçao diária dos preços com base na OTN fiscal du

rante o período de comercialização e pagamento em sete dias 

corridos após a data da compra do produto. 

O protocolo define também outros aspectos relativos à co

mercialização, classificação e fretes. A indústria deixa cla

ro que se compromete em adquirir o fumo nos seus estabeleci

mentos, independente de quantidade e qualidade, conforme os 

preços estabelecidos e acordados no documento, obedecendo os 

critérios de classificação f iKados pelas Portarias 875 e 309 

do Ministério da Agricultura. O ato de comercialização sera 

acompanhado por fiscais do Ministério da Agric~ltura ou seus 

representantes oficiais, bem como de parte do produtor,, ~lémde 
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os representantes dos produtores assumiram o compromisso de 

juntamente com a indústria, orientarem os produtores em rela

çao ao grau de umidade e à uniformização na separação das clas

ses de fumo, conforme as mencionadas portarias. 

Quanto ao frete o protocolo fixa que o transporte do fumo 

da propriedade rural até o estabelecimento industrial será cus

teado pelas empresas fumageiras. Já o produtor se responsabi

lizará pelo frete de fumo desclassificado no ato da compra e 

dos insumos. 

Já no que diz respeito aos encargos financeiros sobre in

vestimentos, o documento registra que fica assegurado aos pro

dutores, como ocorreu em anos anteriores, o reembolso para fi

nanciamentos de construções e ampliações de estufas, galpões e 

paióis que representam aumento real na capacidade de produção 

e cura formalizados de acordo com as normas de crédito rural. 

Cabe esclarecer esta questão: o produtor que faz empres

timo para construir estufa ou ampliar as instalações necessa

rias para manejo do fumo tem os juros pagos pela empresa. Mas 

com uma condição: não poderá usar aquelas construções para ne

nhuma outra finalidade que não seja aquela explicitada. Muitas 

vezes estas instalações são muito mais sólidas do que as casas 

em que habitam. No entanto, se as instalações forem usadas pa

ra moradia, os juros são imediatamente executados pelas empre

sas. 

Um dos pontos acrescidos no protocolo, e que ainda nao 

constava na carta de intenção, refere-se aos insumos. Dispõe

se que os preços dos fertilizantes e outros insumos agrícolas 

em vigor na data de 31/03/88, necessários para a safra 88/89, 
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serao corrigidos diariamente pela variação da OTN fiscal, até 

a data do seu faturarnento. 

Também o levantamento em conjunto do custo de produção 

introduzido com a assinatura do protocolo, mereceu enfoque es

pecial no documento, colocando-se que a comissão técnica mis

ta, formada pelos representantes dos produtores e industriais, 

irá providenciar os necessários ajustes na pesquisa do custo, 

atualmente em andamento, visando compatibilizar seu cronograma 

e a metodologia com a necessidade de pré-fixação do preço do 

fumo antes do início do plantio. 

As partes aguardam, por fim, que o Governo, no decorrer 

dos próximos 12 meses, desenvolva urna política cambial, tribu

tária e de aumento nos preços dos cigarros ajustados ao aumen

to do custo do fumo pré-estabelecido, a fim de propiciar a con

tinuidade e o pleno desenvolvimento de suas atividades. (GAZE

TA DO SUL, 05/05/88) 

Os dirigentes das entidades representativas dos furnicul

tores também se manifestam com relação ao protocolo assinado. 

Para Gralow, presidente da Afubra, "os critérios fixados têm 

corno base o acordo negociado na safra passada, quando ficou e-

vidente que o produtor responde positivamente a segurança 

lhe é oferecida. Os Índices de produtividade, a qualidade 

tida na iiltirna safra são a melhor prova dessa afirmação", 

que 

ob-- . 

ob-

servando que "mais urna vez é apresentada ao produtor urna si

tuação clara e definida antes do plantio, além de assegurar um 

reajuste acima da inflação". 

Reiterou a importância do entendimento que novamente pre-
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valeceu ao longo das negociações preliminares, convicto de que 

"o ambiente de harmonia e satisfação reciproca entre produtor 

e indústria é ponto fundamental para realização de uma safra 

exitosa." 

O presidente da FETAG por sua vez afirma que "embora tal

vez nao atendesse a todas as reivindicações dos produtores, 

achamos que o protocolo poderia ser assinado." Ressaltou are

levância da negociação do preço antes da implantação da safra 

e o ganho real de 6% "que permite ao produtor investir mais no 

fumo. Dentro da agricultura que hoje temos no pais, talvez se

ja um dos melhores negócios, pois ao menos tem preço garantido 

antes da safra.", frisou Hentz. 

Também o presidente da FETAESC (Federação de Trabalhado

res da Agricultura de SC) Norberto Kostmann diz que não se che

gou a alcançar o desejado que era "aumento real de 10,8% acima 

da tabela, mas também a indústria teve que ceder na proposição 

inicial de 3,3%." Acredita que "os 6% reais terão uma boa ~e

percussão no preço até o momento da comercialização e serão be

néficos ao produtor, assim como a correção diária, grande a

vanço já alcançado no ano passado." (GAZATA DO SUL, 05/07/88) 

t necessário salientar que esta sistemática de fixação do 

preço do fumo foi adotada em 87 e retomada em 88, mas isto não 

significa que será assim em 89. 

Entender porque estas medidas, aparentemente vantajosas 

para os produotres, foram tomadas a partir de 87, nos parece 

fundamental. 
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o pano de fundo desta euforia que reina hoje com relação 

ao setor fumageiro foram negociações, barganhas de grande pe-

so, principalmente no que diz respeito a incentivos fiscais, 

realizadas entre as indústrias do ramo e o Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Municipio de Santa Cruz do Sul, cu-

jos resultados só se tornaram públicos em agosto de 87 e foram 

altamente vantajosos para as indústrias, fato que justifica o 

incentivo a negociações de preço mais próximos do real custo de 

produção e conseqüente aumento da área plantada. 

Mas em 86 a situação era a seguinte, conforme manchete do 

jornal GAZETA DO SUL de 23/08/86: 

" -Estao definidos os preços d o fum o para a co -
mercialização da próxima safra . A tabela a ser 
praticada será a mesma da safra passada . Nem 
reajuste, nem redução. Para a indústria o as 
sunto e stá encerrado e o s valores são defini 
tivos . E garante que , com uma produtividade 
média, os fumicultores terão uma margem de lu 
cro superior a 30 pontos percentuais s obre os 
custos . Mas os produtores protestam e querem a 
intervenção do Governo para s oluciona r o im 
passe. Desde já anunciam que haverá r edução na 
área plantada , caso não receberem uma remune 
ração em n{vel satisfatório e que considere o 
aumento dos custos de produção. " 

Foi quando aconteceu a primeira greve dos fumicultores, 

realizada através de piquetes nos portões das empresas impe-

dindo a entrada de caminhões carregados de fumo. No entanto, 

o saldo obtido com o movimento, segundo os próprios produtores 

não foi monetário e sim "uma maior concientização de classe''. 

Na epoca, Fensterseifer, presidente do Sindifumo, afirma-

va em noticia veiculada por jornal local, que ''a rentabilidade 

do produtor, mesmo com a manutenção dos preços praticados na 

safra passada, será maior este ano graças ao congelamento dos 
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preços, redução dos juros bancários, eliminação da correçao 

monetária e ajuste dos preços de cruzeiro para cruzado." Com 

esta posição Fensterseifer tranqüilizava os produtores garan

tindo que "sempre foram e continuarão sendo bem remunerados, 

mesmo que não tenha sido concedido um reajuste para a próxima 

safra". 

Observa que o produtor foi particularmente beneficiado 

pois os preços praticados em janeiro e fevereiro foram trans

formados em cruzados sem aplicação da tabela de conversão.Além 

disso os 15 pontos percentuais concedidos na safra passada a 

título de exepcionalidade em face da seca foram incorporados 

ao preço para a próxima safra. 

O que ocorre é que os produtores têm que se ajustar à no

va política de preços estabelecida pelo governo, atravésdaor

dem jurídica: a ninguém é permitido repassar qualquer aumento 

que seja. Além disso, assegura que os preços fixados cobrem in

tegralmente os custos de produção dos fumicultores. "~ão se po

de comparar remuneraçao em cruzeiros com cruzados. Temos que 

zerar tudo e começar de novo. O produtor que mantiver a pro

dutividade média dos três Últimos anos que se situou em 1.920 

kg por ha e comercializar a safra a um preço médio de Cz$ 13,4 

por Kg terá urna margem de lucro de 38% em relação ao custo." 

Adverte que o produtor deve considerar que a última safra 

(85/86) teveaprodutividade e a qualidade prejudicadas em de

corrência da seca. "Mesmo assim teve um ganho satisfatório. 

Presumimos que a seca nao se repete todos os anos e o melhor 

desempenho da safra reverterá em ganho adicional ao produtor." 
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Lembrou ainda que só foi possível viabilizar esta defini

çao de preço diante de perspectivas de correçao na rentabili

dade da indústria cigarreira através de uma adequação na es

trutura de preços dos cigarros. Disse que as dificuldades do 

setor também vêm sendo agravadas por problemas no mercado in

ternacional, onde os preços médios estão em baixa, em decor

rência de subsídios de outros países exportadores e do excesso 

de oferta. 

A preocupaçao da indústria transmitida ao Ministro da 

Agricultura Iris Rezende ainda no mês de maio, conforme Fens

terseifer, era de fixar efetivamente um preço para o fumo an

tes do plantio para oferecer condições de decisão aos produto

res sobre a viabilidade de plantarem fumo ou nao. Mesmo assim 

as indústrias consideram bom o nível de satisfação dos produ

tores com a remuneração da cultura e esperam aumento da area 

plantada. 

Confirmando que os valores eram definitivos Fensterseifer 

previu que qualquer alteração que venha a ocorrer na margem do 

fabricante, seja via aumento de preços do cigarro ou de redu

ção do IPI, não abre de imediato perspectivas para reabrir as 

negociações do preço do fumo com os produtores. Enfatizou que 

a indústria precisa repor uma defasagem de 95 % em relação aos 

Custos. "Só depois teríamos possibilidades de reapreciar a 

questão do preço do fumo." (GAZETA DO SUL, 23/08/86) 

Ao mesmo tempo o jornal publicava que "o ministro da Fa

zenda Dilson Funaro confirmou esta semana que pretende reduzir 

um pouco o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) co

brado sobre o cigarro atendendo assim às reivindicaçõesdas :in-
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dústrias do setor." Já o secretário geral da Receita Federal 

Guilherme Quintanilha Almeida disse entender como mais viável 

o aumento nos preços ao invés da redução no imposto por enten

der que o cigarro é um bem supérfluo e como tal nao deve inte

grar os índices de preços que medem a inflação. (que significa 

4% no cálculo da inflação - ''cesto básico" mas deverá baixar 

para 1 ,30%). Ele confirmou que a compressão dos preços dos ci

garros foi forte nos últimos anos e que o preço e 30%maisbai

xo do que era em 1979. (GAZETA DO SUL, 23/08/86) 

Já numa entrevista de 05/03/88 Nestor Jost, disse que " a 

incidência de imposto sobre o cigarro no Brasil continua sen

do uma das mais altas do mundo. Hoje no Brasil 77% do preço do 

cigarro representa imposto enquanto nos EUA a taxação éde 32%. 

Lembrou que o governo é o maior sócio, retendo a grande fatia 

do lucro, enquanto o restante e dividido pelas indústrias e 

produtores. (RIO VALE JORNAL, 05/03/88) 

Enquanto isso, entre os produtores, conforme o mesmo jor

nal, após a reunião de quinta-feira em Brasília, o clima era 

de frustração com os resultados da negociação do preço do fu

mo para a safra 86/87. Uma negociação que, segundo Hainsi Gra

low, não chegou a existir na prática, mesmo porque a comissão 

representativa dos fumicultores sequer pôde apresentar suas 

postulações ou contrapor uma proposta de reajuste à oferta da 

indústria. 

Nem mesmo os dados demonstrativos dos custos de produção 

que revelam uma elevação variável entre 85 a 109% sobre asa

fra passada, chegaram a ser considerados pela indústria, embo

ra a pesquisa merecesse elogios do Comitê Nacional do Fumo 
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pelo alto nível técnico com que foi realizada. 

Também os técnicos do Ministério da Agricultura e da Co

missão de Financiamento a produção fizeram uma análise das 

planilhas de custos. Todavia, nao chegaram a assumir uma po

sição certa e definida em relação aos índices, em face das pon

derações dos industriais, que argumentaram pela impossibili

dade de se fazer um confronto com os custos da safra passada 

em razão da nova realidade monetária do país. 

Infelizmente, lamentou Gralow, "de nada valeu todo o nos

so trabalho", confessando que se torna muito difícil gestionar 

novos níveis de remuneração para um produto em meio a uma con

juntura totalmente adversa além de haver uma verdadeira bar

reira na área econõmica do governo federal em relação ã safra 

passada. Embora a comissão tivesse forte apoio dos técnicos e 

funcionários dos Ministérios da Agricultura, Fazenda e Plane

jamento e do próprio Banco do Brasil, não conseguiu seus obje

tivos porque, de concreto, o governo nada ofereceu em termos 

de reajuste no preço dos cigarros ou de redução da tributação 

para alterar o quadro da negociação. 

A nao concessao de qualquer reajuste para o preço do fumo 

deverá se refletir na área de produção. "Estamos prevendo uma 

redução do plantio em relação ã área prevista." 

Já na tarde de quinta-feira, Gralow solicitou uma audiên

cia com o Ministro da Agricultura com a finalidade de rela

tar os fatos e solicitar a sua intervenção o que acabou acon

tecendo no dia seguinte quando Iris Rezende demonstrou muito 

interesse em conhecer detalhadamente a situação do setor. (GA-
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ZETA DO SUL, 30/08/86) 

Na medida em que esse aparente desânimo, para as empre-

sas, mas real para os produtores, foi tomando conta, importan-

tes discussões vinham sendo realizadas nos gabinetes, princi-

palmente a nível do governo estadual do RS, onde as empresas 

pleiteavam a obtenção de benefícios fiscais, em troca de am-

pliação de seus parques industriais no Estado, especificamente 

em Santa Cruz do Sul. 

A forma de pressao utilizada pelas empresas foi o aparen-

te desinteresse pela produção (no sentido de pagarumpreço me-

lhor pelo produto) e a eventual transferência do parque indus-

trial para outros estados, que, oferecessem condiçõesmais v a n -

tajosas, no diz respeito a isenções. 

Em maio de 87 os jornais locais noticiavam: 

"R ey n o lds pretende ampliar fdb r ica de Santa 
Cr uz . A di r eção da R . J. Reyn o lds Tabac o s d o 
Brasil pretende iniciar dentro de trinta dias , 
a expan s ão de sua capacidade produtiva , ampli 
ando instalaç ões no Rio Grande do Sul ou rea 
tivando a fabrica de cigarros de Nova Iguaçu , 
no Rio de Janeiro . " (Grifo nosso) 

A empresa está produzindo 15 bilhões de cigarros por ano 

e pretende aumentar este número para 29 bilhões de unidades 

até 1991, período e m que invest i rá no aumento de produção,pos-

sivelmente em Santa Cruz do Sul, conforme anunciaram seus di-

retores. 

Para que seja atingido esse objetivo a Reynolds pretende 
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investir 12 milhões de dólares, e já iniciou os contatos neste 

sentido, sendo que o governo Pedro Simon foi visitado na últi

ma quarta-feira pelos diretores da empresa que lhe apresenta

ram urna proposta para que o investimento seja no Rio Grande do 

Sul. 

A proposta da R. J. Reynolds, apresentada em audiência ao 

governador Pedro Simon, foi de que o Estado concederia um pra

zo maior para o pagamento do ICM sobre a produção de cigarros, 

verificada a partir da expansão, sendo que o que e pago sobre 

a produção atual permaneceria corno está. 

Conforme o Vice-presidente de operaçoes da Reynolds, Lutz 

Hannernann, o governador Pedro Simon ficou de enviar o caso pa

ra o secretário da Fazenda, César Schirrner e dentro de alguns 

dias, no máximo 15, o Estado dará a resposta para a proposta 

da Companhia. 

Continuando frisou que depende unicamente do governo a am

pliação da fábrica em Santa Cruz, pois urna vantagem no prazo 

de pagamento do ICM faria com que o investimento fosse real

mente confirmado para o município. 

O governador do Rio de Janeiro, Moreira Fanco, mostrou-se 

interessado na reativação da fáberica no seu estado eestádis

posto a conceder as vantagens à direção da empresa, que, no 

entanto, prefere aumentar a produção em Santa Cruz do Sul, on

de já possui inclusive prédio para tal. 

Também o prefeito Armando Winck recebeu em audiência os 
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diretores da empresa e afirmou que fará tudo o que estiver ao 

seu alcance para que o investimento seja feito em Santa Cruz 

do Sul. 

Conforme o diretor da manufatura, a . intenção da Reynolds 

e investir no Rio Grande do Sul, pois aqui no Estado estão 

centralizadas todas as operações da empresa mas tudodependede 

acerto quanto ao recolhimento de tributos. 

Quanto à produção de cigarros, segundo o mesmo diretor, 

com a previsão de investimento de 12 milhões de dólares nos 

próximos cinco anos, pretendemos dobrar a capacidade existente 

hoje, aumentando a produção de 15 bilhões de cigarros/ano para 

29 bilhões de cigarros em 1991. 

Em termos de mercado de trabalho haveria um aumento de 50 % 

sobre o quadro de pessoal existente hoje, o que significa que 

cerca de 500 empregos seriam criados. (RIO VALE JORNAL, 09/05/ 

87) 

Este fato e confirmado por notícia publicada em 06/10/87: 

"Protoc o l o de est ímu lo f i scal à Reynol d s s e r á 
assinado hoje . Acontecerá hoje , em solenidade 
marcada para as 10h , na Secretaria da Faz e nda 
d o Estado , a a s sinatura o ficia l d o pr o toc o l o 
que concederá estímul o fi s ca l às operações re 
lativas a ICM da R . J. Reynolds . Estes incenti 
vos pa s sarão a vigo rar sobre a pro dução que re 
sultar d o s novos investimento s qu e a empres a 
s e propõe a realizar em Sa n ta Cruz do Sul . 

Além d o secretário Cés ar Schi r mer e d o de 
putado Roberto Kunzel , estarão presentes a o ato 
pela Reynolds , o vice - presidente d e finanças , 
Tho mas Me Douga ll , o diretor financeir o d a Di 
visão d e fum o Anto ni o Ass man n e o diretor d a Di 
visão de Manufatura Aidir Pariz z i ." ( GAZETA 
DO SUL , 06/10/8?) (anex o nP O?) 
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Por outro lado, a Souza Cruz, em 21 de agosto de 1987, 

anunciou que implantará em Santa Cruz do Sul um projeto de 55 

milhões de dólares (1,8 bilhão de cruzados) constituindo-se de 

uma central de Compras e Condicionamento do fumo, "uma das 

maiores e mais completas unidades do gênero na América Lati-

na." Prevê-se 105 mil m2 de área construída, capacidade de es-

tocagem de 35 milhões de kg, oportunidade de produção para mais 

de 6.500 agricultores, 900 empregos novos e mais 6 milhões de 

dólares em ICM. 

Estes novos empregos serao na maior parte efetivos 

(atualmente a unidade de Santa Cruz do Sul tem 600 empregos e-

fetivos e 2.200 temporários - safreiros), uma vez que este em-

preendimento permitirá a duplicação da capacidade de produção 

com o fim da sazonalidade no processamento do fumo. Atualmen-

te o processamento do fumo se faz durante seis meses do ano. 

Como a central conserva o produto em condições normais, a 

operação se estenderá para 12 meses, possibilitando um maior 

Rumero de empregos efetivos. 

Para desenvolver esse projeto a empresa deverá adquirir 

a area de 99 ha do Posto Agropecuário 4 , que o município con-

cordou em ceder para este fim. 

Os grandes benefícios que a expansao da Souza Cruz trará 

ao município fizeram com que o Secretário da Agricultura Mi-

guel Kops concordasse com a idéia da transfererência da area 

do Posto Agropecuário para a empresa. "Nós somos testemunhas das 

4 Posto Agropecuário: Centro experimental de produção de mudas 
de árvores frutíferas e espécies destinadas a reflorestamento. 
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grandes vantagens e benefícios que o Posto Agropecuário manti

do pela Prefeitura traz ao meio rural. Por isso podemos afir

mar que, com os recursos disponíveis e juntamente com nossa 

equipe técnica construiremos um novo Posto, igual ou melhor do 

que o existente". (GAZETA DO SUL, 22/08/87) 

Essa decisão foi tomada depois que se verificou que era a 

única área existente em Santa Cruz do Sul nas dimensões e ca

racterísticas exigidas pela Souza Cruz para este empreendimen

to, "que nao podia ser perdido", salientou o prefeito Armando 

Winck. Em compensaçao a empresa garante à Prefeitura o paga

mento em valores gue não se revelam, mas que "deverão garan

tir a implantação de um novo Posto Agropecuário com as mesmas 

condições". Para tanto, já existem inclusive propostas de 

áreas de terras à Prefeitura, gue vinha tratando sigilosamente 

do assunto, para evitar a especulação e, dentro em breve,de

vera ficar definida a nova área do posto, para que vá projeto 

para a Câmara, também já antecipadamente ouvida a respeito.Com 

isso foi possível assegurar esse novo investimento industrial 

de porte ao município, ensejando manifestações de grande eufo-

ria da administração municipal, na pessoa do prefeito, 

prefeito e todos os secretários, enquanto por parte da 

vice

Souza 

Cruz estiveram presentes o Diretor do Departamento de Fumo da 

Matriz de Florianópolis, o gerente industrial de Florianópolis 

e o Gerente da Usina de beneficiamento de Santa Cruz do Sul. A 

entrevista coletiva foi realizada no salão nobre da Prefeitu

ra Municipal. 

Ainda, segundo o Prefeito Municipal, "possibilitar esse 

empreendimento era uma questão de honra", afirmando que "esta

mos satisfeitos hoje ao ver que o trabalho que desenvolvemos 
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por dQis anos nos permitiu manter a Souza Cruz no município". 

Conforme o Diretor do Depto de fumo da Souza Cruz, Nelson 

Bennemann, vários outros municípios do Vale do Rio Pardo ofe-

receram gratuitamente terras à Souza Cruz, com a intenção de 

conseguirem atrair a empresa com este novo investimento. Ele 

destacou, entretanto que 

" a Sou za Cruz , tendo sido pioneira em Santa 
Cruz do Sul , onde construiu seu primeiro cen 
tro de processamento de f umo em 1981 , insis 
tiu em manter-s e no município , e s perando agora 
o apoio da municipalidade, Câmara de Verea 
dores e comunidade em geral ". 

Afirmou ainda que 

" há cerca de cinco anos , a empresa vem procu 
rando área no município mas não encontrava 
nenhuma nas dimen s ões e ca racterísticas dese 
jadas . Manteve também inúmeras tentativas a 
res peito com a administração municipal que se 
mostrou int eres sada ao máximo pelo assunto . até 
que finalment e chegou - se à proposta de aquisi 
ção d o Po st o Agropecuário como única alterna 
t iva existente no município." (grifos nosso s ) 
(Gazeta do sul , 22/08/87 e RioVale Jornal , 22/ 
08/87) 

Percebe-se, através destes fatos, o comprometimento do 

governo do Estado e do Município com os projetos expansionis-

tas das empresas, evidenciando o papel desempenhado pelos Es-

tados Nacionais frente a economia transnacionalizada, que e, 

em suma, o de viabilizar a exploração dos recursos naturais, da 

matéria-prima, da mão-de-obra nacional pelos grandes grupos 

monopolistas. Nas palavras de Herbet de Souza, as transnacio-

nais industrializam o mundo, superando as barreiras do tempo 

e do espaço. Subvertem, capturam, desestabelizam ou mantêm os 
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Estados Nacionais. De certa forma, o que as transnacionais de

terminam no campo econômico, o Estado Nacional, através das 

instâncias administrativas, realiza no campo da politica. 

(Souza, 1 985: 8-9) 

Tudo isso associado a poucos problemas climáticos nas úl-

timas duas safras, que resultou na 

ra hoje no setor fumageiro (tanto a nível 

euforia que vigo

de produtores pela 

melhor remuneração que tiveram pelo seu produto como a nível 

das empresas que assim acumularam mais). Portanto uma euforia 

produzida pelas empresas com o objetivo de principalmente, in

crementar a produção, aumentando a área plantada. 

Esta euforia é confirmada pelo presidente do Sindifumo, 

Hélio Fensterseifer, que disse que "o preço médio do produto, 

comparado com a safra anterior, já evoluiu 483,53% quando a in

flação de março de 87 a fevereiro de 88 é de 381%. Enquanto o 

preço médio da safra passada foi de Cz$ 17,13 por kg, nesta já 

se chegou a um preço médio de Cz$ 104,40". Justificou que es

ta evolução foi possível graças a melhora da qualidade e da 

produtividade, ganho real de 23% e sistema de correção diária 

na comercialização, "deixando o produtor satisfeito e motiva

do." 

Os valores pagos ao produtor nesta safra devem chegar a 

35, 5 bilhões de cruzados no sul do país, contra 5, 8 bilhões do ano 

passado, com uma variação superior a 500%, estimou o presiden

te do Sindifumo. 

Continuando afirmou que a produção deve registrar um au

mento de 4,13% de uma safra para outra, ficando entre 330 a 
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340 mil toneladas nos três estados do sul, sendo que 50% serao 

exportadas. Isso em volume de dinheiro dará em torno de 20 bi-

!hões de cruzados, contra 5 bilhões do ano passado. Isso sera 

possível graças a produtividade de 1.850 a 1.900 kg/ha previs-

ta para esta safra, urna vez que a área de plantio efetivamente 

decresceu na ordem de 8%, de 197,078 para 182.480 ha. 

Já as exportações, onde o Brasil se situa em segundo lu-

gar no mundo, com 19% do mercado internacional, deverão atin-

gir no mínimo 420 milhões de dólares. (GAZETA DO SUL, 30/01/88 

e 05/03/88) 

Para o assessor da direção da Afubra, Romeu Schneider, a 

area de plantio reduzida no ano passado certamente será recu-· 

perada este ano, pois, segundo ele, verifica-se que o agricul-

tor está optando por urna cultura que lhe dá tranquilidade, tem 

um seguro contra a inflação, além de um aumento real de 6 % 

estabelecido para o próximo ano, enquanto as demais cultur.as 

dependem da política instável do governo. Para ilustrar a sua 

afirmação disse que ''se houver, por exemplo, urna inflação me-

dia de 16% nos próximos 12 meses, seria atingida urna inflação 

anual de 496% em 31 de março de 89 e o ganho real, inicialrnen-

te de 6%, representaria 35,75%." 

Enquanto isso, o vice-presidente do Sindifumo, Claudio 

Henn, por sua vez, preve que o aumento de área será sensível, 

devendo ultrapassar 10%, corno resultado de construção de mui-

tas estufas novas financiadas pelas indústrias e da reativação 

de várias estufas paradas, cujos produtores estão retornando à 

atividade. (GAZETA DO SUL, 28/04/88). 
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Conforme análise da Souza Cruz, com os excelentes resul

tados que os agricultores vêm obtendo na comercialização da atual 

safra e com o preço e um reajuste real já assegurados para a 

próxima, a furnicultura mantém ótimas perspectivas de desenvol

vimento por caracterizar-se corno a cultura que apresenta o me

lhor índice de remuneração em pequenas áreas. 

A empresa que e a maior em operaçoes no setor, responsa

vel pela comercialização de 150 mil toneladas de fumo na sa

fra de 88, vem direcionando esforços para atender, com sua es-

trutura de orientação técnica personalizada, aos novos 

tores que devem somar-se aos 47 mil agricultores que se 

caram à cultura deste ano. 

produ

dedi-

Estes recebem sementes, facilidades para a realização de 

investimentos, insumos e orientação técnica ao longo de to

do o período de desenvolvimento da lavoura e transporte gra

tuito para a remessa do produto até os locais de comercializa

ção que estão estrategicamente localizados nos três Estados do 

Sul. (GAZETA DO SUL, 07/05/88) 

Em 28/04/88 uma das principais manchetes do jornal local 

foi "Area do fumo é exceção no RS: não tem problemas com dívi

das." Ao contrário do que acontece em várias outras regiões do 

Estado e do que ocorria no ano passado, a agricultura de Santa 

Cruz do Sul está chegando ao final da safra sem maiores pro

blemas com dívidas. Isto se explica pela boa performance do fu

mo, que permitiu a liquidação de praticamente todos os débitos 

dos produtores com vencimento nesta safra. 

A boa situação bancária dos agricultores s·anta-cruzenses 
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e conf irrnada pelo supervisor da Carteira Agrícola do Banco do 

Brasil. Na sua opinião "a relação de endividamento, particu

larmente do produtor de fumo, do ano passado para este, é bem 

mais favorável agora. A divida foi substancialmente reduzida". 

Para tal cita três causas principais: foi tornado menos fi

nanciamento, houve mais e melhor produção e melhor preço. De 

acordo com suas informações, o produtor chega ao final da sa

fra apenas com compromissos de investimento. As operaçoes 

prorrogadas no ano passado estão sendo liquidadas. Da mesma 

forma, os financiamentos de custeio da atual safra. Atraso na 

área do fumo é praticamente inexistente, registrando-se sornen-

te urna meia dúzia de casos em que houve prejuízos acentuados 

com granizo. Em suma, pode-se dizer que a dívida com Banco,es-

te ano não preocupa o produtor de fumo no município'', afirma 

o supervisor, que ainda nota urna expansão nos investimentos. 

Já em 26/05/88 o presidente da Afubra que preve um aumen

to acima de 10% na área plantada com fumo na próxima safra,co

rno já anteciparam representantes da indústria. De acordo com o 

presidente da Associação, é considerável o número de novas es

tufas que estão sendo construídas, corno também se nota o in

teresse quase generalizado dos furnicultores em ampliar a sua 

área de plantio. 

Assinala também que o produtor de ~ furno nao sai desta sa

fra descapitalizado corno em anos anteriores e, assim, mostra 

interesse e meios de investir mais em materiais e novas pra

ticas exigidas para a crescente melhoria qualitativa do produ

to. 

Af irrna ainda que " a indústria está incentivando o aurnen-
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to no plantio e investindo no setor, o que é um sinal de que 

há confiança no mercado mundial de fumo e no produto brasilei

ro, o que sem dúvida é muito bom". Por isso é muito importante 

que a furnicultura brasileira passe a apresentar um crescimento 

constante e estável, evitando altos e baixos, para nao preju

dicar sua imagem no contexto mundial." Da forma corno estamos 

caminhando desde a úl tirna safra, com segurança, harmonia e ma

duro entendimento entre as partes envolvidas, o objetivo vem 

sendo alcançado, contribuindo decisivamente para firmar urna 

posição cada vez mais sólida do setor a nível nacional e in

ternacional. Assim, deveremos caminhar efetivamente em busca 

da primeira posição no mercado mundial do fumo, onde o Brasil 

participa hoje com 20% e o 19 colocado, EUA, com 21%. (GAZETA 

DO SUL, 26/05/88). 

Percebe-se que na medida em que há interesse específico 

das empresas em expandir a produção, acontecem vantagens mo

mentâneas para os produtores, mas tanto o preço melhorado em 

si, quanto a forma de fixá-lo sao mecanismos, estratégias e

ventuais usadas pelas empresas para conseguir seu objetivo da

qui a alguns anos: grande produção de boa qualidade que, obvia

mente, vai pressionar o preço para baixo. 

Um aspecto muito significativo, no entanto, se salienta: 

o discurso dos representantes de todas as entidades represen

tativas, tanto das empresas, dos produtores corno os que falam 

em nome do poder instituido é o mesmo: o das empresas 

nacionais. 

trans-

Pode-se afirmar que assim a articulação do "externo" e do 

"interno" assume outras características. Não se trata de pen-
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sar em sistema produtivo capitalista mundial que resulte da 

soma ou das relações entre sistemas produtivos nacionais, mas 

de um sistema que, por não ter o espaço nacional corno objeto e 

limite, internaliza-se nas formações sociais nacionais corno 

capital transacional. (SOUZA, 1985: 144) 

5.2 As contas na unidade camponesa 

Com o objetivo de entender a dinâmica da economia interna 

de urna unidade camponesa produtora de fumo, quatro produtores 

anotaram seus ganhos e perdas durante o ciclo produtivo de 84/ 

85 (abril de 84 a março de 85). Apesar de todas as dificuldades 

de convencê-los da importância de fazerem tais anotações, os 

resultados foram significativos. 

~ importante salientar, no entanto, que o caráter deste 

levantamento é essencialmente qualitativo, configurando-se nu

ma tentativa de aproximação do que seria urna espécie de "con

tabilidade" camponesa. 

Entre os camponeses de geraçoes anteriores, imigrantes e 

seus decendentes, fazer estas anotações era urna prática comum. 

Isto porque seus ganhos e gastos certamente não eram tão 

diversificados e nem tão constantes corno os que os campone

ses hoje enfrentam, na medida em que estão inseridos numa eco

nomia cada vez mais dinâmica, onde, também para eles, muitas 

"necessidades" sao criadas pela propaganda e, por outro l.ado, 

a possibilidade de vender excedentes também se ampliou. Isto 

nao significa dizer que estejam auferindo mais dinheiro hoje do 

que ontem. Ao contrário, se formos observar as casas dos mais 

antigos veremos que elas são de qualidade bem superior, em ge-
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ral de alvenaria e espaçosas, comparadas com as que sao cons

truídas nos dias atuais, que são na maioria, pequenos chalés, 

feitos de madeira, bem menos confortáveis que aquelas. 

Assim, as geraçoes mais novas deixaram esta prática to

talmente de lado. Dessa forma acabam não tendo nenhum controle 

sobre o que gastam e o quanto ganham. 

O máximo que conseguem saber é o valor do financiamento 

feito no Banco e quanto "sobrou" no fim da safra. 

Em suma, através destas anotações tentar-se-á saber qual 

a participação do item fumo na economia das propriedades, até 

que ponto o fumo é a mercadoria que viabiliza a subsistência 

e a reprodução da unidade de produção camponesa, viabilizando 

as condições de continuidade do camponês no processo produti

vo ou, se o saldo positivo no fim da safra provém, corno resul

tado indireto, de outros produtos, como o leite, suínos, hor

tifruticultura, etc. 

Cabe ressaltar que a safra 84/85 pode ser classificada 

como boa, uma vez que nao houve intempéries interferindo na 

qualidade da produção, e também que os quatro produtores que 

preencheram as cadernetas podem ser considerados "colonos for

tes", ou seja, que se destacam da maioria pelo nível de vida 

melhor que possuem. 

Para que pudessemos trabalhar mais objetivamente com os 

dados anotados pelos produtores, agrupamos os "gastos" em cin

co grupos, conforme a tabela n9 5. No ítem "necessidades 
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TABELA 5 - Dados referentes a gastos nas contas das unidades de 

produção camponesas 

GASTOS REFERENTES A: N9 1 N9 2 N9 3 N9 4 * 

Necessidades básicas 40 % 19 % 25 % 

Produção do fumo 24 % 45 % 36 % 

Produção de outros produtos 10 % 34 % 3% 

Móveis, eletr. carro 26 % 2 % 10 % 

Compra de terras 26 % 

Total em cruzeiros 10.560. 720 15.257.968 15.148 . 000 

* Não especificou os gastos 

TABELA 6 - Dados referentes a entradas nas contas das unidades 

de produção camponesas 

ENTRADAS N9 1 N9 2 N9 3 N9 4 

Leite 3% 2 % 0,5% 7 % 

feira 10 % 2,8 % 2 % 

f urno 80% 80% 76 % 77 % 

Suínos, Bovi-nos 3% 15% 18,5% 12% 

Cereais 4% 0,2% 3% 4% 

Total em 

Cruzeiros 20.403.760 21. 606. 819 18.808.000 18. 341 .000 

básicas" agrupamos os gastos referentes a alimentação (o que não 

é produzido na propriedade), vestuário, impostos e taxas, saú

de, material esc~lar e lazer. 
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No ítern "gastos com a produção de fumo" incluímos os gas

tos com insumos, defensivos e sementes ou, quando é o caso, o 

valor do financiamento feito no Banco do Brasil, para o fumo e 

mão-de-obra complementar. 

Quanto aos "gastos com produção de outros produtos" con

sideramos os gastos com compra de sementes e animais (bois de 

tração) . 

O ítem "móveis e eletrodomésticos" corresponde aos gastos 

com estas utilidades. 

E ainda o ítem "compra de terras"quando houve gastos com 

esta finalidade. 

Já com relação as "entradas" mantivemos os ítens conforme 

especificação feita pelos produtores nas anotações que fize

ram. (Tabela n9 6 ) 

Um primeiro aspecto que se observa é de que as "entradas" 

referentes ao ítem fumo são significativas nos quatro casos. 

A participação dos demais ítens varia conforme as atividades 

desenvolvidas. No caso do produtor n9 1 destaca-se a feira ru

ral corno a segunda atividade mais rentável, já para os demais 

destaca-se a criação de suínos e bovinos. 

Quanto aos "gastos" também o ítern fumo é significativo nos 

três casos apresentados. No caso do produtor n9 1, no entanto, 

é menos significativo porque este não recorre ao financiamento 

bancário para preduzir fumo. 
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Para que se possa observar as especificidades de cada ca

so, analisaremos, a seguir, as "contas" de cada produtor em 

particular. 

O produtor de n9 1 é proprietário de 21 ha, dos quais 1,5 

sao "potreiro" e 10 ha são cultivados. O restante e area de 

matas. 

Todo o trabalho é feito por cinco pessoas adultas da fa

mília e eventualmente, na época de safra, usam mão-de-obra com

plementar (diaristas). 

Na safra 84/85 colheram 270 arrobas de fumo que foram se

cas em 11 fornadas, consumindo em torno de 40rn 3 de lenha. Esta 

lenha também é própria, em parte proveniente de mata natural e 

em parte de eucalipto plantado para este f irn. 

Este é um dos poucos produtores de fumo que trabalham sem 

financiamento bancário. Isto faz com que a sua margem de ga

nhos seja maior, comparada com os que fazem financiamento pa

ra produzir fumo. 

No item necessidades básicas este produtor teve um gasto 

de Cr$ 4.226.320,00; gastos com a p_rodução de fumo sornaram Cr$ 

2. 526. 000, 00; gastos com a produção de outros produtos foram de 

Cr$ 1.055.000,00; gastos com móveis e eletrodomésticos sornaram 

Cr$ 2.753.400,00, resultando num total de Cr$ 10.560.720,00. 

Já as entradas, que sornam Cr$ 20.403.760,00, ternos a par

ticipação dos seguintes itens: leite - Cr$ 541.500,00; feira

Cr$ 2.057.300,00; suínos Cr$ 625.825,00; soja Cr$ 
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849.135,00; fumo - Cr$ 16.3330.000,00. 

Assim, tentando entender a importância do item fumo 

na economia camponesa relacionamos as entradas provenien-

tes do fumo com os gastos relativos a necessidades básicas 

e com a produção do fumo onde tivemos uma diferença de 

Cr$ 9.577.680,00. Considerando um salário minimo 1 por mes pa-

ra cada membro desta unidade produtiva obtivemos um saldo po-

sitivo de Cr$ 1.665.600,00. Cabe salientar, no entanto, que 

nestes cálculos não foram computados os alimentos produzidos na 

propriedade e consumidos ao longo do ano, tendo em vista que a 

parcela alimentos do item "gastos com necessidades básicas"re-

fere-se somente a mercadorias não produzidas na propriedade, 

como açúcar, sal, farinha de trigo, etc. 

O produtor de n9 2 possui uma area total de 12,5 ha de 

terras, das quais 6 ha foram cultivadas.Deste s 1 ,8 ha f oramcul-

tivadoscom fumo num total de 25 mil pés. Além desta proprie-

dade, arrendou 3 ha de seu sogro, cuja renda pagou comumapor-

ca e respectiva cria. 

A familia é constituída pelo casal e três filhos, sendo 

que dois têm idade inferior a 12 anos, que contribuem pouco no 

trabalho. Assim, são basicamente três pessoas, o casal e a 

filha mais velha de 14 anos que realizam o trabalho, auxilia-

dos, em período de safra, por diaristas. 

Nas palavras do mesmo, o uso de mão-de-obra de diarista 

1 Como base de cálcu lo u s a mos os valores do sal á rio Mí n i mo da 
epoca; Cr$ 97 . 1 7 6 , 00 em março de 1984 e Cr$ 166 ~ 560 , 00 em no 
vembro de 84 . 
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onera muito a produção , quase nao compensa, diz ele. Por is

so, em certas tarefas, corno c6lheita, recorrem ao sistema de 

mutirão com o vizinho. Assim, durante alguns dias da semana 

todos juntos trabalham numa propriedade e depois na outra, 

evitando desta forma o gasto com mão-de-obra complementar. 

Este produtor, como a grande maioria, recorre ao finan

ciamento bancário para produzir fumo. Isto torna-se evidente 

quando se observa que 45% dos gastos referem-se a despesas com 

a produção do fumo, enquanto no caso de produtor de n91 24% 

referem-se a este ítem. 

Nas contas deste produtor os gastos com necessidades bá

sicas somaram Cr$ 2.798.331,00; os gastos com a produção de 

fumo foram de Cr$ 6.913.300,00; os gastos com a produção de 

outros produtos representaram Cr$ 5.188.037,00; gastos com mo

veis e eletrodomésticos somaram Cr$ 358.300,00, resultando num 

total de Cr$ 15.257.968,00. 

Já as entradas, que somaram Cr$ 21.606.819,00 dividi

ram-se da seguinte forma: leite - Cr$ 463.970,00; suínos e bo

vinos - Cr$ 3.296.000,00; cereais - Cr$ 40.000,00; fumo Cr$ 

17.198.049,00; feira rural - Cr$ 608.800,00. 

Relacionando novamente as entradas do fumo com os gastos 

referentes a necessidades básicas e gastos com a produção de 

fumo tivemos urna diferença de Cr$ 7.486.418,00. Consideran

do-se um salário minimo para os três adultos e meio salário 

mínimo para as duas crianças tivemos uma sobra de Cr$ 

1.156.754,00. 
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No entanto, se tornarmos do item referente a gastos com a 

produção de outros produtos a parcela referente a gastos com 

animais, de Cr$ 2.408.850,00, teremos um saldo negativo de Cr$ 

1.252.096,00. Tal cálculo é razoavel na medida em que este 

gasto diz respeito à compra de urna junta de bois, utilizada 

tanto no trabalho com o fumo corno nas demais tarefas. 

Cabe salientar, novamente, que nao foram levados em conta 

os produtos consumidos ao longo do ano, produzidos na proprie

dade. 

O produtor de n9 3 sempre fez f inanciarnento no Banco para 

produzir fumo. Afirma que a maioria faz financiamento por urna 

questão de necessidade. Alguns fazem por "mania", comodidade. 

Mas a razao principal é "porque as f irrnas insistem para que 

todos façam empréstimo". 

A família é constituída de cinco pessoas, o casal e três 

filhos, de 10, 14 e 16 anos respectivamente. Contam com a 

mão-de-obra de agregados, que moram na propriedade e são pagos 

por trabalhos realizados. 

Este produtor mostrou-se bastante desanimado com a situa

çao da furnicultura e da agricultura em geral. Pensa seriamente 

em mudar-se para a cidade. Assim corno os dois anteriores, des

taca-se dos produtores em geral pelo nível de vida melhor que 

apresenta, possuindo automóvel inclusive. No entanto, tem urna 

dívida referente a compra de terra que tem que ser paga. 

Os seus gas-t;os com necessidades básicas foram de Cr$ 

3.756.000,00;corn a produção de fumo foram de Cr$ 5.470.000,00; 
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com o cultivo de outros produtos foram de Cr$ 454.000,00; gas

tos com móveis e eletrodomésticos somaram Cr$ 1.468.000,00; 

com a compra de terras os gastos foram de Cr$ 4.000.000,00, 

somando um total de Cr$ 15.148.000,00. 

Enquanto isso, as entradas somaram um total de Cr$ 

18.808.000,00 distribuidos da seguinte forma: leite - Cr$ 

87.000,00; feira rural Cr$ 362.000,00; fumo Cr$ 

14.350.000,00; suínos e bovinos - Cr$ 3.485.000,00; cereais -

Cr$ 524.000,00. 

Novamente, tomando como referência as entradas de fumo e 

os gastos com necessidades básicas e com a produção de fumo, 

obtivemos uma diferença de Cr$ 5.124.000,00. 

Consierando também um salário mínimo por mes para quatro 

membros da família, considerados adultos, e meio salário míni

mo para o filho de 10 anos de idade, teremos -um saldo negativo 

de Cr$ 1.996.872,00. 

Assim como nos demais casos, também neste nao foram leva

dos em conta os alimentos produzidos na propriedade e consumi

dos pela família. 

O produtor n9 4 tem uma propriedade de 45 ha, dos quais 

18 ha sao cultivados. A ·família é composta de seis adultos, 

que realizam todo o trabalho sem auxílio de agregados ou dia

ristas. 

Não recorre-ao financiamento bancário para produzir fumo. 

Isto acontece porque é um produtor bem estabelecido, que tra-
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balha com outros produtos também, o que faz com que a renda 

seja maior, não ficando na dependência exclusiva do fumo. As

sim corno o produtor de n9 3, também possui automóvel. Com este 

automóvel, urna "Kornbi", atende às necessidades dos vizinhos, 

reali:zando "corridas", (lotações) pequenas viagens para luga

res próximos, em geral aos domingos, pelas quais cobra urna de

terminada quantia. Esta, inclusive aparece num dos itens das 

entradas de suas "contas". 

Portanto, apresentar um nível de vida melhor é típico en

tre os camponeses mais antigos, que já têm os filhos cresci

dos, enquanto aqueles que iniciam o trabalho na agricultura em 

geral vivem em situação precária. Entre os primeiros e comum 

encontrar jardins floridos na frente de casa, pomar com arvo

res frutíferas, horta, enquanto entre os segundos dificilmente 

isto acontece. Isto e urna evidência de que as condições de 

vida dos camponeses têm-se degradado ao longo do tempo. 

Este produtor especificou somente os gastos referentes às 

necessidades básicas, no valor de Cr$ 4.276.000,00. As entra

das, que sornam Cr$ 18.341.00,00, referem-se aos seguintes 

itens: leite - Cr$ 1.212.000,00; fumo - 14.089.000,00; suínos 

Cr$ 2.175.000,00; soja Cr$ 728.000,00; lotações - Cr$ 

137.000,00. 

Corno faltam os demais dados nao é possível estabelecer a 

relação feita nos casos anteriores. O fato deste produtor nao 

ter feito as anotações conforme esperavarnos e urna demonstração 

do quão estranha esta tarefa se apresenta a eles. A impressão 

que ternos é de aqueles que fizeram as anotações, registrando 

suas "contas", o fizeram muito mais em consideração a nossa 
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solicitação do que pela importância que eventualmente pudessem 

atribuir a esta tarefa. 

Resumindo, podemos afirmar que o que garante a subsistên-

eia e a reprodução destes pequenos proprietários corno produto-

res de fumo é o fato de produzirem outros produtos, além do 

fumo, cujos excedentes são comercializados, corno cereais, sui-

nos, leite, feira rural, e outros. Além disso, eles ainda pro-

duzern praticamente tudo o que consomem corno alimento, corno o 

feijão, o arroz, a batata, verduras, leite, ovos, carne, pao, 

schrnier, etc., que não são contabilizados corno gastos. 

Também, em nenhum momento computam a sua mão-de-obra corno 

gasto (componente do custo de produção). 

Um dado importante a ser observado é de que a f arnília de 

n9 1 ocupou 36% dos dias trabalhados durante o ciclo produtivo 

com a lavoura do fumo e os restantes 64% com atividades rela-

cionadas a outros produtos. Enquanto isso, a família de n9 3 

dedicou 50% dos dias trabalhados à lavoura do fumo e 50% a ou-

tros cultivos. Portanto, quanto rnaios a autonomia em relação 

ao f inanciarnento bancário para produzir fumo e quanto maior o 

número de unidades de força de trabalho, maior a possibilidade 

de diversificar, portanto de dedicar-se a outros cultivos. 

Neste sentido, conforme Mendras: 

"A unidade indissol~vel d o grupo domistico 
e de seus membros , que são a o mesmo tempo pro 
duto r es e comsumidores , e o fat o de que a ter 
ra , do ponto de v is ta da economia do grupo , i 
um meio de vida e não um capi~al que dev a ser 
rentabilizado, fazem com que o sistema econô 
mico camponês não po ssa ser analisado nos ter-
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mos da economia industrial : não se pode iso 
lar, de forma significativa , nem salários , nem 
capital , nem remune ração do capital , nem lu 
cro . As Únicas noções operatórias s ão o patri 
mônio , o produto final bruto , o tributo e a 
produção não consumida que pode ser poupada . 
Sendo o consumo ao mesmo tempo a parte mais 
importante e a mais elástica , disso se segue 
que a redução ou aumento dessa parte é decisi 
va para o equilíbrio da economia doméstica : se 
as bocas não são mais numerosas que os braços, 
a produção pode diminuir ou a poupança aumen 
tar . Ao se decidir pela privação , decide - se 
poupar e portanto , enriquecer . 

Essa lógica econômica é tão estranha à 
c~encia fundamentada sobre o estudo da indús 
tria que , há quase um século , os economistas 
fazem o maior esforço para aplicar ao campe 
s inato as malhas contábeis da indústria , e sem 
sucesso . .. Com efeito , desde o dia em que as 
explorações camponesas são mergulhadas dentro 
de uma economia capitalista e mantêm relações 
estreitas e múltiplas com o mercado , a parte 
destinada ao autoconsumo diminui consideravel 
mente , as compras e vendas se multiplicam , o 
capital fixo e de giro aumenta e a própria 
terra é tratada , pela economia capitalista , 
como um capital que deve ser rentabilizado e 
produzir lucro . Numa situação dessa ordem , po 
der - se - ia pensar que a lógica camponesa dá 
passagem naturalmente à lógica industrial e 
que o camponês se transforma em empresário ca 
pitalista , certamente um em miniatura , mas , de 
qualquer forma , sempre um empresário . 

Ora , na medida em que não se emprega assa 
liariados e tem a posse assegurada de sua 
terra (como proprietário ou não) , o agricul 
tor pensa e dirige seu cultivo mais como cam
ponês do que como empresário , mesmo que toda a 
sua p r oduçao seja comercializada: a terra e o 
trabalho familiares são os fatores fixos que 
devem ser utilizados da melhor forma pos s ível 
e não re munerados segundo os preços do merca 
do . A análise contábil pode demonstrar que a 
terra é paga por debaixo da taxa mais baixa de 
aluguel de qualquer capital ; isto não impede 
que o agricultor continue a produzir e mesmo a 
'se reencontrar a~ ' na sua lógica tradicional . 
Esse paradoxo da agricultura em uma economia 
capital is ta não pode ser compreendido s e não 
se faz referência à lógica da economia campo 
nesa" . (ME NDRAS , 1978: 48 - 9) 

Contraditoriamente, o fato de ser campones e que viabili-

za a sua condição de produtor de fumo. 
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t fundamental para as empresas que o produtor de fumo 

produza a sua subsistência. Ao tornar-se fumicultor, contradi

toriamente, tem que continuar sendo camponês, ou seja, conti

nuar produzindo seus alimentos. O fato de ser produtor de fumo 

nao representa a liquidação da sua condição de campones. Ele 

tem uma remuneração baixa, via baixo preço pago pelo produto 

de seu trabalho, ou seja, ele não é remunerado nos níveis que 

o preço que o produto atinge no mercado permitiria, o que de

monstra o processo de transferência de renda do produtor para 

as empresas. 

5.3 Os nao produtores de fumo 

Do resultado das entrevistas feitas entre os camponeses 

no município de Santa Cruz do Sul, 27% revelaram não serem 

plantadores de fumo. Destes, 17% já cultivaram fumo mas deixa

ram de fazê-lo, e 10% nunca plantaram fumo. 

Este resultado é significativo na medida em que demonstra 

que nem todos os camponeses do município de Santa Cruz do Sul 

(principal produtor de fumo no país) cultivam fumo, ou seja, 

nem todos os camponeses estão subjugados às empresas fumagei

ras. Ao contrário, demonstra que uma parcela destes camponeses 

( 1 o%) nunca se subjugaram às empresas como produtores de sua 

matéria-prima e, mais importante ainda, que uma parcela mais 

significativa (17%) abandonaram a produção de fumo e voltaram 

a dedicar-se a atividades de subsistência, vendendo exceden

tes. 

Os primeiros, ou seja, os que nunca plantaram fumo, 

justificaram a sua opçao da seguinte forma: "que outros produ

tos compensam mais" 3%; "o preço do fumo não compensa" -
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2,6%; "falta mão-de-obra porque nao têm filhos ou porque os 

filhos foram para a cidade" - 2,1%; "porque mudou de profis

são" - 1 ,1%; "aposentou-se" - 0,8%; "motivo de doenças devido 

ao uso de agrot6xicos" - 0,2%; e 0,2 % que não declararam. 

Já os segundos, aqueles que deixaram de produzir fumo, 

apresentaram as seguintes razões: "não dava lucro, preço nao 

compensava, muita despesa com defensivos, não valia mais a pe

na, juros eram muito altos" - 7,1%; "falta de mão-de-obra por

que os f ilhes foram para a cidade ou porque a mão-de-obra (dia

rista) e muito cara" - 6,6%; o homem mudou de profissão e a 

mulher e os filhos continuam trabalhando na terra 1 ,2%; "vene

nos faziam mal, risco de doenças devido ao uso de agrot6xicos" 

1 ,0%; outras razões como "vendeu a terra", "não tinha terra 

que chega", "o solo era impróprio", "queimou a estufa", 

muito trabalho por pouco dinheiro" - 1,1%. 

"era 

Observa-se que a maior parte dos entrevistados, tanto no 

primeiro como no segundo caso, fizeram a sua opção tendo em 

vista os resultados monetários que a produção de fumo possibi

lita. Em outras palavras, a sua opção revela conhecimento da 

exploração à qual os produtores de fumo estão sujeitos. 

Quanto à forma de acesso à terra, os nao produtores de 

fumo sao na maioria proprietários da terra que cultivam (23%), 

enquanto 1 ,5% são rendeiros, 1% são parceiros e 1,5% são ocu

pantes, o que demonstra que nao necessariamente, pelo fato de 

nao serem produtores de fumo, são expropriados da sua terra, ao 

contrário, mantêm a propriedade. 

Entre as princiapis atividades que praticam destacam-se a 
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plantação de milho - 6,75%; produção de leite - 6,5%; criação 

de suinos - 5,0%; produção de soja - 3,0%; feira rural - 2,0%: 

produção de feijão - 1,5%; criação de aves - 1,0%; pasto e pe

cuária de corte - 0,5%; produção somente para consumo - 0,5%; 

produção de arroz - 0,25%. 

A produção de milho se destaca por constituir-se no prin

cipal alimento dos suinos. ~ sem dúvida o cultivo que abrange 

a maior área plantada, realizado, via de regra, sem financia

mento bancário. 

Perguntados se plantariam ou voltariam a plantar fumo, 

23% responderam que nao e justificaram sua resposta: "porque a 

despesa é muito grande, comparada com o preço do fumo" - 7,6%: 

"porque falta mão-de-obra" - 4,2%; "porque são velhos" - 2,5%; 

por causa do veneno que mata as pessoas" - 2,0%; "porque nao 

tem estufa e para começar não dá" - 1,5%; "porque produtor nao 

tem o seu trabalho remunerado" - 1 ,2%; "porque as outras ati

vidades não tem despesas, só mão-de-obra própria" - 0,5%; "não 

porque falta mão-de-obra e há risco de ser entregue à Justiça 

do Trabalho" - 0,5%; "porque não tem terra apropriada" - 0,5%; 

"porque não tem conhecimento sobre cultivo de fumo" 0,25%; 

"porque é aposentado" - 0,25% e ainda 2% que não justificaram. 

Na maior parte das respostas percebemos que estes campo

neses têm consciência de sua postura de resistência, ao nao se 

submeterem às empresas fumageiras. 

Entre estes foi também que percebemos a consciência maior 

em torno dos riscos que os agrotóxicos, usados na lavoura de 

fumo, de fato representam para a sua saúde. ~ comum nos meses 
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de outubro e novembro, quando o calor já é mais intenso, ob

servar produtores de fumo passando mal, sentindo tonturas, per

dendo o apetite, corno resultado do manejo dos produtos quími

cos aplicados na lavoura. 

Deste mesmo universo, ou seja, dos nao plantadores de fu

mo, apenas 4% responderam que plantariam ou voltariam a plan

tar fumo e justificaram assim: "porque o preço compensa, dá 

mais rendimento em dinheiro em pouca terra" 2,4 %; "outros 

produtos não são valorizados quando o produtor os tem"; "por

que o instrutor disse que o preço iria aurnentar";"porque o que 

conseguiu até hoje foi com o fumo"; "porque tem estufa"; "se 

tivesse infraestrutura"; "gostaria, mas acha que também nao 

compensa mais" - 1,6%. 

Dentre as manifestações, referentes a pergunta acirna,des

tacarnos as seguintes: "Não, porque antes de haver o fumo o co

lono vivia melhor", resposta dada por um produtor de Serafim 

Schrnidt, que revela a consciência do custo que a submissão as 

empresas teve e, ao mesmo tempo, a consciência da possibilida

de da luta histórica pela reconquista da autonomia. Outro, de 

Rio Pardinho, respondeu assim: "Sim, porque o preço do fumo é 

compensador. Porém as dificuldades com mão-de-obra e a falta 

de segurança com os mesmos é muito grande, Não é que nao há 

mão-de-obra, porem o agricultor teve que ser entregue a 9us

tiça do trabalho". Este coloca corno problema maior as dificul

dades que podem resultar do uso da mão-de-obra complementar, 

devido as quais muitos pequenos proprietários já perderam par

te de sua terra ou toda ela. Outra resposta, dada por um pro

dutor do 19 distrito, diz que "se tivesse terra nao plantaria 

fumo e sim produzia leite e verduras". Este é o caso de um 
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produtor de fumo que nao e proprietário de terras e planta em 

parceria, nas terras de outro. Sem dúvida, o fumo e o único 

cultivo que faz com que um pequeno proprietário se interesse 

em produzir em parceria, principalmente quando possui estufa. 

Sendo assim, os que não possuem terra sujeitam-se a plantar 

fumo a meia, a quarta ou terça parte, corno urna das únicas for

mas de permanecerem no campo. Outro produtor, de Erveiras, 

respondeu que não voltaria a plantar fumo "porque o serviço e 

muito ruim para fazer sem visar lucro". 

Estas respostas nos indicam urna clara resistência, ou ne

gação à sujeição às empresas furnageiras via produção de fumo. 

Em outras palavras, estes camponeses optaram por produzir os 

produtos necessários para a sua sobrevivência e vender os ex

cedentes, negando aquela tendência geral dedectada por vários 

estudiosos desta realidade de que todos os camponeses do muni

cípio de Santa Cruz estariam "integrados" às empresas furnagei

ras, via produção da matéria-prima das mesmas. 

No entanto, a monopolização do território por parte das 

grandes empresas furnageiras é real, na medida em que limitam e 

controlam a expansão de outros cultives. 

Portanto, os camponeses nao produtores de fumo têm corno 

objetivo principal produzir os alimentos necessários para o 

seu dia a dia. Produzem cereais (feijão, arroz), praticam a 

horticultura onde produzem verduras e legumes, criam suinos e 

produzem leite para seu consumo e para o mercado. Isto implica 

em produção de milho e pasto para a alimentação destes ani

mais. Além destes- produtos, a maioria produz soja para o mercado, 

em pequenas quantidade, em média 100 sacas por unidade de produção. 
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Pode-se afirmar que o leite, a soja e os suínos sao os 

principais produtos produzidos para o mercado, atrav és dos 

quais obtêm o dinheiro necessário para o pagamento dos impos-

tos, médico, dentista, material escolar para os filhos, para a 

diversão aos domingos e para a compra dos p rodutos não produ-

zidos na propriedade. ~ a concretização do movimento M-D-M 1 

típico da produção camponesa. 

No processo produtivo praticado pelos camponeses de Santa 

Cruz do Sul, as técnicas de trabalho uti l izadas sao bastante 

rudimentares, como por exemplo: a carroça puxada por bois para 

o transporte dos produtos e do pasto, que é recolhido diaria-

mente para o trato dos animais; o uso do arado também puxado 

por bois para lavrar a terra; a capina manual com a enxada; a 

colheita da soja, do feijão, do arroz também manual, cortada 

com foice. Apenas a trilhagem é feita mecan i camente, o que faz 

com que a máquina mais comum entre os camponeses se j a a tri-

lhadeira, ao lado da motoserra. 

"O camponês trabalha para s e nutrir : toda 
a teoria da econ o mia camponesa não é mais d o 
que o comentário desta fra s e lapidar . Niss o a 
economia camponesa não difere da economia pri 
mitiva . Mas o camponês produz também para um 
mercado envo lv ente , e isso o di stingu e do ' pri 
mitivo'. No entanto , essa exigência não é mais 
que um acessório para compreender a lógica que 
pres i de o cálculo econômic o do camponês . 

Por camponês é necessár i o entender a fami
lia camponesa , a unidade indi s sociável que 
conta ao mesmo tempo os braços que trabalham e 
as bocas que têm d e ser alimentadas ... Com 
e f e it o , trabalhar para s e nutrir aplica - s e 
mais a o grupo que a cada um de seus membr o s : 
as crianças e os velhos são bo cas a serem ali 
mentadas , mas seus braços têm pouca util idade 
no trabalho: os jovens e os adultos, ao con 
trário , produzem mais do que comem , e uma com 
pensação s e estabelece entre uns e outros , ca 
~a um sabendo que no c orrer de sua vida , pas 
sara por todas as situaç6es ". (M ENDRA S , 19 78 : 
44) 
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Ainda segundo Mendras 

" ... jd que a abundância não traz mais do 
que o desperd{çio , é inutil dar - se ao trabalho 
para produzir mais do que o nece s sdri o para a 
familia . Sendo o modo de vida fixado pelo cos 
tume , quem poderia sonhar em comer mais ou me 
lhor e a se vestir diferentemente? Todo aumen 
to de trabalho proporciona uma abundância inú
til , e o trabalhador não é recompensado por 
suas p r eocupaçoes . .. 

A curto prazo o raciocínio é válido e ex 
plicativo do comportament o camponês . As mudan 
ças são tão lentas que habitualmente não podem 
ser percebidas pelo camponês , que não as leva 
em conta em sua gestão . A pres são da economia 
envolvente se exerce continuamente e do mesmo 
modo : os mesmos bens e serviços são dela reti 
rados pelos mesmos modos . Em conseqllência , a 
preocupação dominante do camponês é a perpe 
tuação do sistema , a manutenção de seu gênero 
de vida e a continuidade de sua familia , grupo 
dome-s tico e linhagem ". (MENDRAS , 19?8 : 46) 

No caso dos camponeses da reg i ão do fumo, esta real idade 

é bem e v idente, determinad a pela economia cap i talista, na me-

d ida e m que existe mercado garantido para o fumo . Os de ma i s 

cultives em época de safra sobram. Ninguém compra, ouospreços 

são tão baixos que "não vale a pena nem colher", como dizem os 

camponeses. 

Estes camponeses nao produtores de fumo, assim corno osque 

produzem fumo, c onseguem rep roduzir-se apenas corno pe quenos 

produtores proprietários das terras que cultivam na qualidade 

de produtores simples de mercadorias, sendo até agora, prati-

carnente inviabil i zada qualquer possibi l idade de acurnu~ação, 

pois, como Marx já afirma va no século p assado: 

" para o pequeno camponês cultivar sua ter 
ra ou comprar terra para cultivar , não é ne 
cessár io , como nas condições normais de produ 
ção capitalista , que o preço de me r cado seja 
bastante alto para proporciona.r o lucro me-dio , 
e é mais válido ainda para um suplement o , na 
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for>ma de r>enda acima dess e l ucr>o médi o . Não é mis 
_te r> , por>tanto q u e o pr>eço de mer>cado atinja o va 
lor> ou o pr>eço de pr>odução d o pr>oduto . (MARX , 

LiVY' O 3 , v . 6 : 923) 

Assim entre os camponeses nao produtores de fumo o traba-

lho também é intenso, de segunda a sábado, e o dinheiro e pou-

co, rigidamente controlado, destinado exclusivamente aos gas-

tos essenciais. Quando há sobra é colocada em caderneta de 

poupança para situações imprevistas. A compra de roupas novas 

ou de algum utensílio para a casa acontecem muito raramente ao 

longo de suas vidas. Há, inclusive, um estereótipo criado a 

este respeito, principalmente no que diz respeito às mulheres. 

As que se preocupam muito com a aparência são a princípio con-

sideradas "preguiçosas" e o homem que casa com uma mulher com 

estas características "passa a ser alvo de pena da maioria". 

A maioria tem clareza sobre a intensa j ornada de trabalho 

que praticam. Tanto assim que por ocasião de um comício de um 

partido político às vésperas das eleições de 1988, um camponês 

fez a seguinte colocação: "como se expl~ca que para os traba-

lhadores da cidade a jornada semanal de trabalho foi reduzida 

enquanto nós temos que trabalhar cada vez mais para termos al-

guma coisa?" Está implícito nesta colocação que ele considera 

que as pessoas da cidade trabalham menos que as do meio rural. 

Ao mesmo tempo as técnicas utilizadas no trabalho sao es-

tremamente simples, como já foi dito, o que inviabiliza uma 

produtividade maior. Esta situação se acentua na medida em que 

estes camponeses têm sido extremamente resistentes a inovações 

tecnológicas. Por outro lado as condições econômicas não têm 

lhes permitido investir. 
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Seus objetivos principais sao manter a propriedade da 

terra e produzir para a subsistência, para comer durante o 

ano. A propriedade, por sua vez, simboliza a autosuficiência e 

a independência. Segundo Mendras "essa sede de terra racional

mente justificada hoje em dia nesses termos econômicos de so

brevivência da exploração, também o era no século passado, 

quando a propriedade da terra era o meio e o signo da indepen

dência em relação a todas as autoridades, em uma palavra, da 

liberdade". (MENDRAS, 1978: 191) 

Na realidade, o fato de deixar de plantar fumo ou de nunca 

tê-lo plantado significa a resistência à perda desta liberda

de, a liberdade de ser o "patrão de si mesmo", na medida em 

que ninguém interfere no ritmo de seu trabalho. 

A maioria deles tem como preocupaçao principal dar uma 

boa formação escolar a seus filhos para que estes tenham "uma 

vida mais fácil", menos árdua portanto, no futuro, com algum 

emprego na cidade. Na realidade, tendo em vista o reduzido ta

manho das propriedades, somente um dos filhos fica com a pro

priedade da terra. Em geral aquele que não quis estudar ou se 

achou menos capaz de continuar os estudos, a exemplo de seus 

irmãos, acaba então herdando a terra com o compromisso de am

parar os pais na velhice. 

A velhice, para os camponeses, tem sido mais miserável 

do que todas as situações vividas anteriormente. Somente os 

homens tem direito a aposentadoria, de meio salário mínimo aos 

65 anos de idade. As mulheres, enquanto o marido vive, não têm 

direito à aposentadoria.Acontece que com esta idade a maioria está 

doente, necessita de remédios. Em muitos casos passam então a 
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ser rejeitados pelo filho que assumiu o compromisso de ampa

rá-los na medida em que passam a ser um estorvo porque não 

produzem mais. Na realidade, a maioria, quando alcançam a ida

de de se aposentarem, quando os filhos estão todos encaminha

dos na vida, morrem. 

Assistimos, portanto, em ambos os casos ao processo de su

jeição da renda da terra ao capital, uma sujeição que se dá 

sem que o trabalhador seja expulso da terra, sem que se dê a 

expropriação de seus instrumentos de produção. Apenas no caso 

dos produtores de fumo esta condição torna-se mais explícita, 

porque é exatamente este aspecto que caracteriza o campones 

dentro do modo de Produção Capitalista e o diferencia do servo 

feudal. O campones, sob o capitalismo, tem o papel de produzir 

mercadorias, via de regra abaixo do custo de produção, que irão 

possibilitar o barateamento do custo de reprodução da mão-de

obba no processo de reprodução ampliada do capital nas ativi

dades urbanas, ao mesmo tempo em que fornece matérias-primas e 

mão-de-obra, o excedente populacional das pequenas unidades de 

produção, que irá incrementar o exército de reserva nas cida

des. 





6 O FUTURO: A EXPLORAÇÃO E A LUTA 

Sem dúvida, um elemento determinante do futuro dos campo

neses, pequenos produtores familiares, do município de Santa 

Cruz do Sul será dado pela sua capacidade de organização e de 

luta frente aos grandes grupos monopolistas que os exploram. 

Entre estes têm lugar de destaque as empresas furnageiras, 

transnacionais que controlam oligopsonicarnente o mercado do 

fumo. 

Tentar compreender sua estrutura e sua açao e fundamental 

neste sentido. 

6.1 O mercado internacional do fumo 

Ternos a certeza que a análise deste tipo de terna é sempre 

dificultada pelo fato das informações a respeito nao serem 

abundantes. No entanto, pretendemos abordá-lo corno um ponto a 

ser aprofundado no futuro, em trabalhos posteriores. 

Dentre os principais compradores do fumo brasileiro (Ta

bela n9 8) destacam-se EUA, Reino Unido e Alemanha Federal. Em 

1987, no entanto, conforme a Revista Informação Semanal daCacex 

de fevereiro de 1988, EUA reduziu a sua participação na com-
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pra de fumo brasileiro, o que se explica devido ao estoque de 

400 mil toneladas acumulado desde 1976 pela Cooperativa de Es

tabilização, mantida com recursos do governo, que, via de re

gra, compra os excedentes de cada safra, não adquiridos pelas 

empresas. 

O Japão, segundo a mesma revista, embora nao figure nos 

quadros que apresentam os principais clientes do fumo brasi

leiro, foi o país que maior expansão de compras revelou nos 

Últimos três anos. 

TABELA 7 - Países compradores do fumo brasileiro - 1986-1987 

PAISES COMPRADORES 1986 1987 

ton. % ton. % 

EUA 50.049 28,6 31 .831 18,3 

Reino Unido 24.282 1 3' 9 29.792 17,2 

Rep.Fed. Alemanha 15.888 9,0 17.946 1 o ' 3 

Países Baixos 15.896 9,0 15.724 9,0 

Espanha 7.249 4,2 7.427 4,2 

França 6.878 3,9 7.235 4 ' 1 

China 5.738 3,3 10.194 5,9 

Itália 5.658 3,3 5.919 3,4 

Marrocos 2.480 1 ' 4 3.330 1 ' 9 

Outros 41.183 23,5 44.499 25,7 

TOTAL 175.301 100 173.297 100 

Fonte: Tobacco, Cotton and Seeds Dvision, FAS, USDA, 1 988. 

O Brasil é o 49 produtor mundial, precedido pelos EUA, 

China e índia. No entanto, é o 29 maior exportador de fumo co-
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mo mostra a tabela n9 9 dos principais exportadores em 1983 

quando no mundo todo foram comercializados 600.000 toneladas 

de fumo aproximadamente. 

TABELA 8 - Participação relativa nas exportações mundiais de 

fumo - 1983 

PAÍSES Exportações (%) 

EUA 23,7 

Brasil 18,9 

Zimbawe 1 4, o 

índia 11 , 1 

Canadá 6,5 

Tailândia 3,0 

Coréia do Sul 2,9 

Argentina 2,8 

Malawi 2,5 

Outros 14,6 

TOTAL MUNDIAL 100 

Fonte: AFUBRA 

Assim, EUA, ao mesmo tempo em que é o maior produtor mun

dial de fumo é também o maior exportador e o maior importador 

de fumo brasileiro. 

O fumo norte-americano é também o mais caro. Conforme in

formações obtidas junto a AFUBRA, em 1986, a Rep. Federal da 

Alemanha pagou pelo fumo norte-americano seu principal forne

cedor, o alto preço de 18, 1 O DM/kg. O segundo maior fornecedor, 

o Brasil, porém, só recebeu 10,40 DM/Kg. Para o fumo mexicano 
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foram pagos 9,40 DM, para o Equador 7,30 DM e para o segundo 

maior paf s p l antador de fumo da Amér i ca Latina, a Argentina, 1 

kg foi pago apenas 6,90 DM. 

O q ue faz com que mesmo assim EUA seja o maior fornecedor 

de fumo no mercado mundial? Segundo um empresário da indústria 

cigarreira inglesa, conforme depoimento de Hainsi Gralow, e 

principalmente a garantia de que o produto chega no prazo 

certo, com as cond i ções de qualidade r i gidamente a t endidas. 

As grandes indústrias cigarreiras elaboram o paladar dos 

seus produtos durante anos, visando determinar os ti?OS de fu-

mos na composição dos cigarros. Isto, segundo o empresário in-

glês, faz com que as empresas paguem caro para obter todos os 

anos os mesmos fumos que compõem o elaborado paladar dos seus 

cigarros. Para tal também levam e m conta a estabilidade econô-

mica e política dos países fornecedores. 

Fatores importantes na valorização do produto no mercado 

internac i onal sao os períodos e as f ormas d e comerc i a li zação 

nos países de origem. A produção brasile i ra, por exemp l o, e 

comercializada entre os meses de janeiro/junho. No Zimbawe 

inicia em abril/maio, estendendo-se até agosto/setembro. Já 

nos EUA inicia no mês de junho. Em virtude desta situação, se-

gundo Harry Werner, ex-presidente da Afubra: 

"deparamo - nos sempre com uma certa dependência 
com relação à demanda do mercado mundial . As 
cotações Zimbawianas têm grande influência so 
bre as do fumo brasileiro , pois as previsões 
da safra n o Zimbawe s ão conhecidas quando ini 
cia a comercialização do fum o e , conseqllente 
mente , os importadores d o fumo brasileiro 
pressionam a cotação de acordo com seus inte -
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r e ss e s, po is pa r a ga r ant i a f inal têm ainda a 
produç 5 o dos EUA " . 

As formas de comercialização interna também sao diferen-

ciadas nos países exportadores. Nos EUA, por exemplo, de acor-

do com o sistema que adotam, os fumicultores forçosamente per-

tencem a sua Associação e estão ligados ao estabelecimento de 

leilão de sua localidade, onde o produtor leva sua produção 

que, depois de classificada, e disputada lote por lote pelas 

indústrias, nos leilões diários. O restante e comprado pela 

Cooperativa de Estabilização, orgao do governo, que e uma 

grande beneficiadora do produto. Via de regra, paga preços 

mais baixos pelo produto. ~ importante salientar que existe, 

nos EUA, um controle sobre a quantidade produzida. Por imposi-

çao governamental o plantio só é permitido aos produtores que 

possuem um título de autorização ou aos que pagam um "aluguel" 

ao proprietário do respectivo título. 

A princípio, segundo Gralow, este sistema de comerciali-

zaçao parece muito bom para os produtores. Na realidade, po-

rém, favorece mais às indústrias porque cada uma das 150 elas-

ses de fumo que existem nos EUA têm um preço mínimo que já cons-

ta no respectivo lote. Durante o leilão as empresas avaliam se 

é interessante adquiri-lo ou não, porque elas não têm obriga-

toriedade de compra de toda a produção. Se o lote aparentar 

boa qualidade em relação ao preço, costumam oferecer um adi-

cional de um cent ou pouco mais por libra (O, 4 535 kg) e assim fazem 

a seleção dos fumos que lhes interessam. O restante é adquiri-

do com recursos do governo pela Cooperativa de Estabilização. 

Porém como o Cooperativa tem despesas, ao fumicultor é descon-

tado um determinado valor, em torno de US$ O, 25 por libra, para 
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cobri-los. 

O grande receio dos produtores americanos e que o gover

no, que está financiando a Cooperativa de Estabilização, para 

enxugar o mercado, venha a negar, de uma hora para outra os 

recursos para esta prática principalmente porque os seus esto

ques estão muito elevados e a Cooperativa possui uma dívida de 

2,1 bilhões de dólares dos quais 508 milhões são provenientes 

de juros, segundo informações publicadas pela imprensa nor

te-americana. 

Outro motivo de inquietação para os produtores norte-ame

ricanos está relacionada ao Congresso, onde vários parlamenta

res combatem acirradamente o fumo, alegando que o governo ame

ricano não deveria mais beneficiar a compra de fumo rejeitado 

pelas indústrias e destinar estes recursos à produção de ali

mentos. 

~ importante observar, frisa Gralow, que nem todos os fu

mos que permanecem na Cooperativa de Estabilização são de bai

xa qualidade. As indústrias também rejeitam lotes de qualidade 

média quando não lhes parece ser bom negócio pagar mais do que 

o mínimo exigido. Quando necessitam de algum lote basta que se 

dirijam à Cooperativa onde encontram a qualidade desejada, já 

devidamente beneficiada e, dependendo do ano da safra, ainda o 

adquirem com desconto que varia de 10 a 90 por cento, já que a 

Cooperativa se v~ obrigada a "desovar" o estoque que foi acu

mulado ao longo dos anos. 

No atual momento a grande preocupaçao do produtor nor

te-americano é reduzir sua produção.Enquanto havia crescimento 
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no consumo e nas vendas o pais produzia muito mais fumo que 

agora. Hoje em dia, porem, o mercado apresenta condições in

versas e os produtores se veêm forçados a diminuir o volume 

produzido e inclusive os preços estão sendo reduzidos, o que 

está gerando insatisfação entre os produtores que passam a se 

opor aos países produtores dos quais EUA importa fumo. Entre 

os mais visados estão os produtores brasileiros. Os produtores 

norte-americanos chegam a afirmar que seu país deveria tomar 

posições enérgicas para evitar a entrada de fumo de outros paí

ses, alegando que estas importações lhes desestabilizam a cultura 

do fumo. Existe, inclusive, um projeto visando que cada carteira 

de cigarros produzida nos EUA faça constar o percentual de fu

mo norte-americano que contém, querendo com isso induzir os 

fumantes a rejeitar marcas que utilizam fumo importado. 

Procedimentos desta natureza nao deixam dúvidas de que o 

produtor norte-americano está lutando com todas as suas forças 

pela sua sobrevivência, desconsiderando quaisquer problemas 

que possa causar aos fumicultores de outros países, o que re-

presenta uma advertência para nos, afirma Gralow. 

SUL, 1 7 • O 4 • 1 9 8 6) 

(GAZET_Z'\. DO 

Enquanto isso no Brasil, as empresas incrementam cada vez 

mais suas campanhas induzindo os pequenos produtores a planta

rem fumo. Para isto basta observarmos as "facilidades" ofere

cidas a nível de financiamento para construção de estufa por 

exemplo (ver cap. n9 5) ou as propagandas que os meios de co

municação veiculam. 

Obviamente as empresas, agindo assim, nao estão preocupa

das com o futuro d<Ds produtores de fumo norte americanos ou com 
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o futuro dos produtores brasileiros enquanto trabalhadores. 

O incentivo à produção de fumo em território brasileiro 

torna-se compreensível quando se observa o quadro a seguir: 

TABELA 9 - Preços do fumo brasileiro - 1983 / 1988 

Dólar por Dólar por Diferença 
kg exportado kg produzido relativa SAFRAS 

1983 2,94 1 , o 3 35 % 

1984 2,78 0,83 29% 

1985 2,58 1 , o 1 39 ) 14 % 

1986 2,64 0,91 34,46 % 

1987 2,75 1 , o 1 36,72 % 

1988 2,80 1 , 36 48,57 % 

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela 
AFUBRA. 

Esta diferença relativa em favor das empresas é obtida 

principalmente devido ao baixo custo de produção verificado no 

caso brasileiro, resultante basicamente do baixo custo da rnao-

de-obra. Segundo Gralow, nos EUA o custo da mão-de-obra está 

avaliado em 5 dólares por hora para a safra de 89, enquanto no 

Brasil é de 3 dólares por dia. 

Na realidade, cada Estado Nacional tem as suas leis a res-

peito da produção, comercialização e industrialização do fumo. 

Resta saber corno as empresas do ramo, grandes grupos rnonopolis-

tas de capital transnacional, influenciam na elaboração destas 

leis. A impressão que se tem é de que cada Estado quer oferecer 

as "melhores condiç6es" para as empresas, inclusive o próprio 



228 

Estado Norte-americano, na medida em que a presença das mesmas 

nos seus territórios significa mais possibilidade de geraçao 

de emprego e quantias significativas em impostos arrecadados. 

No entanto a questão torna-se ainda mais interessante 

quando se observa que as empresas que exportam no Brasil sao, 

via de regra, as mesmas que compram nos outros países. 

Porque tratam-se apenas de territórios de produção dife-

renciados a nível de Estados-nações diferentes, mas o controle 

do processo está nas mãos dos mesmos grupos monopolistas. 

Estas empresas, como estratégia de garantir cada vez 

maiores lucros e, principalmente para nao ficarem dependentes 

de um produto apenas, diversificam suas atividades. O caso 

da Souza Cruz é significativo neste sentido e foi analisado no 

capitulo 3. 

Segundo Frederick F. Clairmonte, 

"Hoje em dia a elaboração do tabaco nas econo 
mias capitalistas (desenvolvidas e subdesen
volvidas) está dominada por sete gigantescos 
CTT (Conglomerado Tabacalero Transnacional); 
a British American Tobacco (BAT), a Imperial 
Tabacco Co. ( ITC ) a RJ Reynolds, a Phi lip Mor
ria, o grupo Rupert / Rembrandt/Rothmans, a Ame 
rican Brands e a Gulf and Western. Ainda qu e 
suas estruturas corporativas sejam formalmente 
independentes, a BAT e a ITC têm, desde sua 
criação , certos vínculos mediant e a participa
ção conjunta em diversas corporaç3es." (CLAIR
MONTE, 1983: 531) 

Todas elas adotaram como prática, nas últimas décadas, a 

diversificação de suas atividades. Como afirma Clairmonte, 
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"O anexionismo oligopdlico e seu complexo de 
conglomerados devem ser analisado s no contexto 
histdrico dos últimos nove decênios . Com o 
passar do tempo os gigantes do tabaco diferen 
ciaram mais seus produtores e tornaram- se au 
to - sustentados , orientaram- se para outros pro 
dutos do mercado mundial e imbricaram- se in 
trincadamente com outros setores , seguindo de 
terminadas pautas de conduta : demarcaçã o de 
fronteiras entre os mercados , formas especifi 
cas de colusão , fixação administrativa ou po 
lítica de preços e transferência da proprieda 
de de capitais entre grupos de distintas na 
cionalidades. 

A concentração mundia l , no entant o , r e su l 
tou mais evidente quando a BAT, mediante o pa 
gamento de 82 milhões de ddlares , se adonou 
das operações internacionais de cigarros da 
Lorillard , incluindo o uso de marcas presti 
giadas como Kent . Do mesmo modo a Philip Mor 
ris adquiriu , por 108 milhões de ddlares , to 
das as operações no mercado externo do cigarro 
da Liggett e Myers . Estes extremos de concen 
tração no sei o da indústria de cigarros foram 
acompanhadas , nos últimos vinte anos , por um 
sistema de subsídios cruzados sem precedentes , 
que nos últimos dez se acelerou de maneira 
prodigiosa . 

Estes subsídios cruzados implicam no des 
locamento d e grand e s somas de capital extraido 
de um centro econômic o para outro para adqui 
rir , em última instância , o controle ilimitado 
de outras indústrias . Segundo Barnet e Mal le r , 
quando o sistema se mundializar a empresa ma 
triz pode deslocar utilidades mediante os pre 
ços de transferência , os " swaps de crédit o com 
ganhos " e outros milagres da contabilidade em 
escala mundial , o que lhes permite subsidiar 
de maneira cruzada muitas operações com os lu 
cros de outras . Portant o , a centralização e a 
concentração do capital não é um fat o eventual 
e sim uma característica endêmica do sistema . 
Ass i m, chegado certo momento , os "centro de ga 
nhos " (como são chamados nos meios corporati 
vos) se fundem para reforçar- se mutuamente . 
Assim se processa a sobrevivênvia de um c on 
glomerado oligopdlico sobre a base de um per 
manente impuls o até a expansão infini ta , evi 
denciado pela sua participação sempre crescen 
te no mercado ". (CLAIRMONTE , 1983 : 532) . 

Também a sua relação com o mercado financeiro é específ i -

ca, como demonstra Clairmonte quando cita como exemplo a ex-

pansão dos CTT na América Latiana: 
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" As vinculaç6es corporativas mediante conse 
lhos di r etivos co muns ent r e os bancos transna 
cionais gigantes e os CTT são uma caracterís 
tica no meio corporativo . Conforme estudos 
ce r ca de quat r o pa r tes das opera ç 6es das em
presas manufatureiras norte - americanas na Amé
rica Latina financiaram - se nos anos sessenta 
com capital interno d o s r espectivos países ; a 
cifr a dos CTT é superior porque , segundo esti 
mativas , 90% de seus investimentos totais na 
América Latina f o ram financiados c o m capi ta is 
nacionais extraídos da estrutura bancária 
t r ansnacional ." (C LAI RMON TE , 1983 : 538) 

Sendo assim, além do baixo preço pago pela matéria-prima 

produzida no país, que mantém os seus produtores na condição 

de apenas reproduzirem-se como tais, a expansao dos CTT em 

nossos territórios ainda contribuem para incrementar nossa dí-

vida externa, nossa submissão ao FMI. 

Pode-se afirmar que o oligopólio mundial do tabaco adqui-

re cada vez mais o caráter de conglomerado, principalmente 

quando se observa a ausência de rigorosa supervisão pública 

nas suas práticas corporativas, sobretudo no que diz respeito 

a preços de transferência. Esta prática é comum em todos os 

países, mas é nos países subdesenvolvidos que se torna mais 

evidente, já que nestes a divulgação da capacidade global de 

decisão dos CTT em matéria financeira, produtiva e de comer-

cialização, se reduz a dados rudimentares, como por exemplo, o 

balanço corporativo convencional, desprovido de conteúdo. 

Enfim, na economia política do poder oligopólico, boa 

parte dos países capitalistas tanto desenvolvidos como subde-

senvolvidos, têm sido totalmente marginalizados dos processos 

de decisão em matéria de produção e de práticas comerciais. Os 

países subdesenvolvidos sao responsáveis pela exportação de 

55% do tabaco em folha no mundo através de canais de comercia-
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lização controlados por oligopsônios estrangeiros; no entanto 

suas exportações de cigarros são insignificantes. Estes países 

nao têm influência sobre decisões que dizem respeito a inova

çoes tecnológicas na indústria fumageira; seus ganhos totais 

provenientes do fumo dependem quase que exclusivamente das de

cisões que o CTT impõem, a curto, médio e longo prazos, sobre 

a demanda, os rendimentos e a comercialização desse produto. 

~ portanto, da maior importância, aprofundar as questões 

aqui abordadas para que se conheça a verdadeira dimensão deste 

oligopólio de cuja matéria-prima o Brasil e, mais especifica

mente, a região de Santa Cruz do Sul, é um dos principais for

necedores para que a luta dos produtores no futuro, nunca per

ca de vista que os determinantes de sua situação sao da

dos internamente, a nlvel de Brasil, mas principalmente a ní

vel externo pelos grandes "Conglomerados Tabacaleros Transna

cionais". 

6.2 Campesinato em luta 

Apesar do individualismo existente históricamente entre 

os camponeses pequenos produtores da região de Santa Cruz do 

Sul, durante a última década, por várias vezes, eles têm se 

organizado e lutado em defesa de um preço mais justo pelas 

mercadorias que produzem. 

Estes movimentos surgiram entre os produtores de leite, 

de suínos, mas principalmente entre os produtores de fumo. 

Em 1986, pela primeira vez, os produtores de fumo se or-

ganizaram e foram a luta para reivindicar melhor preço 

matéria-prima que produzem, o fumo. 

pela 
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O movimento de então abrangeu produtores de vários muni

cípios do Rio Grande do Sul, chegando a estender-se a Santa 

Catarina, mobilizando centenas de produtores de fumo. 

Liderado por agricultores, o movimento teve como tática 

bloquear os portões de acesso as empresas, impedindo assim que 

os caminhões descarregassem o produto no pátio das empresas. 

Organizados em grupos passaram a fazer piquetes em frente aos 

portões das empresas. Com isso conseguiram reduzir significa

tivamente o ritmo de "entrega" do fumo durante duas semanas, 

no auge do perlodo da safra, que é o mês de janeiro. 

Mas o resultado acabou nao sendo significativo em termos 

de urna melhor remuneração pelo fumo. Foi significativo, isto 

sim, corno urna primeira experiência de luta dos produtores em 

defesa de seus interesses maiores, fazendo com que muitos dei

xassem de produzir fumo no ano seguinte, e também, como ava

liação do papel de suas entidades representativas, os Sindica

tos de Trabalhadores Rurais de seus municípios de origem, li

gados à FETAG, e da AFUBRA, os quais simplesmente se omitiram, 

acabando por não ter participação no movimento. Mas tinha fi

cado a lição de que juntos e organizados eram capazes de se 

impor e de se fazerem ouvir pelos detentores do poder econômi

co, constituido a partir da sua labuta diária. 

Assim é que, três anos depois, em 1989, o movimento res

surgiu desta vez mais forte e mais organizado. 

O movimento dos fumicultores teve como razao principal o 

descontentamento dos produtores frente ao reajuste de apenas 

26% no preço do rumo nomes de janeiro de 1989. Na sua avalia

ção, diante de uma inflação de 70,28 no período, as entidades 
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representativas dos fumicultores (Sindicato, FETAG e AFUBRA) 

nao poderiam ter aceito um índice abaixo da inflação, porque 

os insumos tiveram correção de até 70,28%. 

Além disso, no acordo estabelecido em 31 de janeiro de 

1989 entre as entidades representativas dos produtores de fumo 

e o SINDIFUMO (Sindicato das Indústrias do Fumo) constava como 

uma das cláusulas a impossibilidade de reivindicar novos rea

justes por motivo do "Plano Verão". Algumas lideranças decidi

ram então, a partir da sua própria iniciativa, reaver as perdas 

sofridas e resguardar a sua dignidade. 

Estas lideranças, oriundas de vários municípios, consti

tulram a Comissão Intermunicipal do Fumo e convocaram uma As

sembléia de fumicultores no dia 22.02.89, a ser realizada num 

dos pavilhões do Parque Municipal da Oktoberfest, com autori

zação prévia do Prefeito Municipal, o que no dia da Assembléia 

não se efetivou tendo em vista que a Brigada, a mando do Pre

feito Municipal, proibiu o acesso dos colonos aos pavilhões. A 

Assembléia, reunindo em torno de 1.000 produtores, foi reali

zada então na frente do Parque, a céu aberto, sob um sol es

caldante. 

As decisões tiradas nesta assembléia foram: 

reajuste no preço do fumo em 53% retroativo ao dia 17 de ja

neiro; 

- pagamento a vista e com cheque livre 

cruzado) ; 

(eliminando o cheque 

- que as empresas paguem o "frete de volta" do fumo classifi

cado abaixo da- classificação do produtor, devolvam o fumo e 

permitam a livre negociação por parte do agricultor; 
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- boicote na encomenda de adubo para próxima safra; 

assinatura de um documento pelas indústrias fumageiras no 

qual estas se comprometam a pagar os juros e a correçao nos 

bancos, caso o agricultor não possa fazê-lo. 

- Criação de uma comissão de agricultores para acompanhar a 

comercialização do fumo (classificação); 

- formação de piquetes nos portões das indústrias para impedir 

a "entrega" do produto. 

No dia seguinte, 23 de fevereiro, os piquetes foram ins

talados nos portões das indústrias e lá deveriam permanecer 

até que fossem reabertas as negociações do preço. 

Durante uma semana os colonos se revesaram na formação 

dos piquetes. Diferentes grupos vindos de diferentes localida

des se organizavam e permaneciam 24 horas nos piquetes. 

Desde o início, a violência da repressao policial se fez 

presente, além de problemas na organização interna quanto a 

comunicação entre os vários piquetes, alimentação, etc. 

Aos poucos o movimento foi crescendo, revelando todo o 

descontentamento reinante no meio rural, com novas adesões a 

cada dia que passava, chegando a estender-se até Santa Catari

na. 

No dia 19 de março foi realizada nova Assembléia que re

definiu a estratégia de luta, transferindo os piquetes dos 

portões das indústrias para o interior. Esta decisão fói tornada 

devido à extrema violência a qual os colonos estavam sujeitos, 

principalmente durante as madrugadas quando os piquetes eram 
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invadidos por policiais que, além de agredir os produtores fi-

sicamente, também oshumilhavam das mais diversas formas, e, 

principalmente para que houvesse uma eficácia maior no impedi-

mento da entrega do fumo nas empresas. Desta forma os produto-

res passaram a pressionar os motoristas de caminhões nos seus 

locais de origem, no sentido de que colaborassem e não trans-

portassem fumo. Mas mesmo nestes locais foram alvos da violên-

eia policial. 

Diante dessa violência e da resistência das entidades re-

presentativas legitimas dos fumicultores em apoiarem o movi-

mento e das empresas em reabrirem o diálogo sobre o preço do 

fumo, o movimento decidiu em reunião de 10 de março, suspender 

os piquetes e dar prazo até 18 de março para que as empresas 

reabrissem as negociações. Isto, no entanto, nao aconteceu. 

Entretanto, uma proposta que vinha sendo discutida infor-

malmente, torna-se cada vez mais significativa para os produ-

tores; a criação de um Sindicato Estadual de fumicultores, 

proposta esta que começou a tomar corpo a partir do trabalho 

das lideranças surgidas durante o movimento e da tomada de 

consciência, pela maioria, da necessidade de uma entidade au-

tônoma e legítima que lute pelos interesses dos produtores. 

{Fotografias n9s 13, 14, 15, 16 e 17). 

Num trabalho publicado em 1982, sobre os "Colonos fumei-

ros de Irati" a autora Veraluz Z. Cravo afirma que: 

" os colonos fumeiros constituem uma classe a 
partir do moment o em que s e opõem a outras 
cla s ses , s eja pelo mod o de vida , fo r ma de pro 
duzir e interesses comuns . Bartra r efere - se a 
esta produção mercanti l simples como um modo 
de produção não classista e secundário , o qu e 
faz com que a população campesina a ele ligada 



FOTOGRAFIA NQ 13 (Renato Araújo) - Passeata dos pro
dutores de fumo em greve - Santa Cruz do Sul - Feve
reiro/89 . 
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FOTOGRAFIA NQ 14 (Renato Araújo) - Produtores de fumo em greve reunidos na 
Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul - março/89 . 



FOTOGRAFIA NQ 15 (Renato Araújo) - Protesto dos pro
dutores de fumo em frente a AFUBRA. Santa Cruz do 
Sul - fevereiro/89. 
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FOTOGRAFIA N9 16 - Produtor de fumo agredido em frente à indústria no 
Distrito Industrial - Santa Cruz do Sul - greve de 1986. (Inor Assmann) 

fOTOGRAFIA N9 17 - Violência policial na repressão ao movimento dos fu
micultores em frente à Cia . Souza Cruz - Santa Cruz do Sul - gr eve de 
1989. (Inor Assmann) 
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tenha uma situação de classe no exterior do 
sistema. Isto significa que, apesar dos pontos 
comuns os colonos constituem entre si apenas 
unidades isoladas, sem qualquer consiência po
litico-representativa e neste caso não podem 
ser considerados uma classe . A participação 
dos colonos nas condições objetivas de produ 
çao permite caracterizá-los como uma classe em 
si, mas isso é insuficiente para gerar cons
cientização da situação de exploração em que 
vivem. Somente o avanç o do processo histórico 
e a experiincia como classe subalterna poderá 
vir a despertar uma ação politica e um ques 
tionamento da dominação a que estão submeti
dos . Em várias opo rtunidades, foram r eproduzi
dos trechos do discurs o de colonos onde recla
mam da expropriação feita pelo capital comer
cial e industrial. Mas este protesto , sempre 
individual, não é articulado sem socializado. 
Está longe de refletir uma consciência de 
classe. Até o momento, os colonos fumeiros es
tão dominados não só pela produção material, 
mas ideológicamente tambe-m ". 

Ora, a partir da luta dos camponeses pequenos produtores 

que acabamos de descrever, parece-nos mais do que evidente que 

nao so o caráter de "classe em sí", mas também o caráter de 

"classe para si" está expresso. Ou seja, os camponeses, a partir 

da exploração a que estão submetidos, principalmente pelas in-

dústrias fumageiras, se organizam e lutam na tentativa de me-

lhorar as suas condições de vida. E mais, na medida em que 

julgam inviável continuar produzindo fumo simplesmente abando-

nam este cultivo, voltando-se novamente para a produção de sua 

subsistência, vendendo os excedentes. 



" 1 . - Me lembro de ce r ta feita 
por causa da exploração 
forma mos uma comissão 
e liberamos um piquete . 
Quase se achamos no cassete . 
Em frente a Indústria do fumo 
era colono sem rumo 
quem não corria apanhava 
e o camioneiro gritava 
deste jeito eu não me aprumo. 

2 .-E industrial que dizia 
respeite nosso direito 
temos apoio do prefeito. 
E não queremos negociata 
somos homens de gravata , 
e vocês só tem defeito. 

3 .- A coZonada dizia , nós 
so mos gente de fé 
chegamos e calçamos o pé 
po r que temos competenci~ 
e sem cumprir nossa exigencia 
não se termina o banzé . 

4 .- A milicada dizia 
nao insista não se meta 
era ponta de baioneta . 
Revólver e arma de guerra 
não tem touro qu e não berra 
vendo o perigo de morte 
no s sa vida posta em so r te 
mas a luta não se encerra. 

5 .- O touro criado g u acho 
que não conhece o que é medo 
só te m raiva do pelego 
destes que fogem da luta 
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mas não queremos di s putas 
nem pretendemos o mal 
mas morremos por um ideal 
pois esta é nossa conduta . 

6 .- Era gente de todo o lado 
homem mulher e criança 
enfiado na tal lambança 
pedindo por seus direitos 
gritando ao bater no peito 
nossas lutas ninguém tranca . 
Por que queremos viver 
mas preferimos morrer 
a erguer a bandeira branca . 

7. - Gente de todas as raças 
unidas no mesmo ; intento 
gritando aos quatro ventos 
que temos dignidade 
pois pra falar a verdade 
nunca v{ homens tão bravos 
nós parecíamos escravos 
clamando por liberdade. 

8 .- Nós somos os po r ta vozes 
daqueles que se calaram 
e outros que já tombaram 
no atropelo desta luta 
gritamos ninguém escuta 
se escutassem se ouviria 
a mais cruel covardia 
cometida contra a gente 
um tratamento decente 
era : tudo o que nós queria 
mas em plena democracia 
se bate nos inocentes ." 

Valderi de Moura 

Camponês produtor de fumo 

Santa Cru z do Sul, greve dos furnicultores, Março/89. 
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APRESENTAÇÃO 

Nos dias 03 e 04/09/80, reuniram-se, em Porto Alegre/AS, repre
sentantes das 1 ndústrias Fumageiras, Lideres dos Produtores Rurais, Go
verno Federal e Estadual ligados à problemática da Classificação do 
fumo. 

Discutiu-se, na oportunidade, os termos a serem modificados na 
caracterização dos tipos 1, 2 e 3 do art. 79 da Portaria Ministerial 
n9 875 de 1978, que regulamenta as normas de qualidade para a clas
sificação do fumo em folha de estufa e galpão. 

Tais modificações visam atender às frequentes solicitações dos 
produtores que alegam interpretações discordantes entre as partes en
volvidas quando da classificação e comercialização. 

Finalmente, diante do parecer favorável da Comissão Técnica, a 
Secretaria Nacional de Abastecimento, acompanhando e participando 
destes trabalhos e diante das justificativas, submeteu a proposta à apro
vação do Sr. Ministro da Agricultura, que entendeu por bem homologá
la, mantendo-se a mesma Portaria. 



IYlll'.ll'> 1 t:t'ílU UA AllRICUL TURA 

Portaria nQ 309 de 02 de outubro de 1980 

O Ministro de Estado da Agricultura, no uso de suas atribuições 
legais, 

Considerando que é de interesse do Governo Federal melhorar 
qualitativamente a produção agrícola nacional; 

Considerando a solicitação feita pela Comissão integrada pelos 
representantes das Federações dos Trabalhadores na Agricultura dos Es
tados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da Associação dos 
Fumicultores do Brasil - AFUBRA, Sindicato das Indústrias Fumagei
ras e Órgãos Públicos, ligados à matéria, dos Estados acima menciona
dos 

Considerando os estudos efetuados pela Secretaria Nacional de 
Abastecimento, 

RESOLVE: 

Art. 1 C? - Retificar o artigo 7C? (sétimo) da Portaria Ministerial 
n9 875, de 22 de setembro de 1978, que pas.sará a ter a seguinte reda
ção: 

DOS TIPOS 

Artigo 7«? - As folhas de tabaco cru, dos grupos TE e TG , segundo a 
sua qualidade, serão classificados em 03 (três) tipos: 

Tipo 1 ou PRIMEIRA : Constituído de folhas maduras, boa 
granulosidade e com boa elasticidade, encorpadas de acor
do com a sua posição na planta, com cor intensa. 

Tipo 2 ou SEGUNDA: Constituído de folhas maduras, de 
granulosidade e elasticidade-moderada, encorpadas de acor
do com a sua posição na planta, com cor de intensidade 
moderada. 
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Tipo 3 ou TERCEIRA: Constituído de folhas não maduras 
ou passadas de maduro, granulosidade e elasticidade míni
mas, encorpadas de acordo com a sua posição na planta, 
com cor de fraca intensidade. 

Parágrafo Unico - Nos 03 (três) tipos, é exigido que as folhas do fumo 
apresentem aroma agradável, em bom estado de con
servação e sanidade, com teor de umidade máxima 
de 17% (dezessete por cento), isentas de impurezas e 
matérias estranhas. 

Art. 29 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Ângelo Arnaury Stabile 

PUBLICADA NO D.O.U. DE 06/10/80 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Portaria nQ 875 de 22 de setembro de 1978 

O Ministro de Estado da Agricultura, usando de atribuição que 
lhe confere o artigo 39, item VI 11, do Decreto-Lei n9 200, de 25 de feve
reiro de 1967 e tendo em vista a disposto no artigo 19 Decreto nQ 
69.502, de 05 de novembro de 1971, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aprovar as NORMAS E PADRÕES DE QUALIDA
DE, em anexo, para classificação e comercialização do TABACO EM 
FOLHA CRU. 

Art. 29 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Alysson Paulinelli 

PUBLICADO NO D.O.U. DE 28/09/78. 
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NORMAS E PADRÕES DE QUALIDADE PARA O TABACO 
EM FOLHA CRU 

DA PADRONIZAÇÃO 

Art. 1<? - O tabaco em folha cru, "Nicotiana tabacum" (L), des
tinado à fabricação de cigarros, desfiados e outras finalidades, será clas
sificado em grupos, subgrupos, classes, subclasses, tipos e subtipos, se
gundo os processos de secagem, acondicionamento ou arrumação, posi
ção das folhas na planta, cor e qualidade. 

DOS GRUPOS 

'Art. 2<? - O tabaco em folha cru, segundo os processos de seca
gem, será classificado em 2 (dois) grupos: 

TE ou Tabaco de Estufa - constituído de folhas submetidas à 
secagem em estufas, com temperatura controlada (Flue Cured), incluin
do-se neste grupo todas as variedades.de Amarelinho e Virgínia. 

TG ou Tabaco de Galpão - constitu ido de folhas submetidas à 
secagem natural , à sombra ou galpão (Air Cured), incluindo-se neste 
grupo todas as variedades de Comum e Burley. 

DOS SUBGRUPOS 

Art. 3<? - O tabaco em folha cru, dos grupos TE e TG, segundo 
o acondicionamento ou arrumação, será classificado em 2 (dois) subgru
pos: 

FM ou Folhas Manocadas - conjunto de 20 a 25 folhas unifor
mes, arrarradas pelas extremidades dos talos por uma folha da mesma 
classificação, formando o que se denomina "manoca" 

FS ou Folhas Soltas - conjunto de folhas da mesma classificação, 
a granel e com talo inteiro. 

DAS CLASSES 

Art. 4<? - As folhas de tabaco cru, dos grupos TE e TG, quanto 
à sua posição na planta , serão classificadas em 4 (quatro) classes: 

X ou Baixeiras - as cinco primeiras folhas, aproximadamente, de 
parte inferior da planta, de textura fina. 

C ou Semimeeiras - as folhas situadas no meio inferior da planta, 
de textura média, que seguem as da classe X ou Baixeiras até encont_rar 
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lflils da cl s u s . 

B ou Meeiras - as folhas situadas no meio superior da planta , de 
textura encor'"'- ia, que seguem as da classe C ou Semi meeiras até en
contrar as folhas da classe T ou Ponteiras. 

T ou Ponteiras - as cinco últimas folhas, aproximadamente, da 
parte superior da planta, de textura grossa. 

DAS SUBCLASSES 

Art. 5<? - O tabaco em folha cru, do grupo TE, quanto à cor, 
será classificado em 3 (três) subclasses: 

O - constitui'da de folhas de cor laranja, admitindo manchas 
acastanhadas que ocupem até 50% de sua superflcie . 

L - constitui'da de folhas de cor limão, admitindo manchas acas
tanhadas que ocupem até 50% de sua superfície. 

R - constitui'da de folhas em que a cor castanho claro a castanho 
escuro ocupem mais de 50% da superHcie da folha, podendo chegar até 
o predomínio total sobre as cores laranja e limão. 

Art. 6<? - O tabaco em folha cru, do grupo TG, quanto à tona
lidade, terá apenas uma subclasse ( L), atribulda às folhas de coloração 
castanho claro, separando-as daquelas que possuem a coloração casta
nho escuro. 

DOS TIPOS 

Art. 7<? As folhas de tabaco cru, dos grupos TE e TG, segundo a 
sua qualidade, serão classificadas em 3 (três) tipos: 

TIPO 1 ou PRIMEIRA - constituldo de folhas bem maduras 
colhidas no ponto exato, granulosas e com boa elasticidade, encorpadas 
de acordo com a sua posição na planta, com aroma agradável, ricas em 
oleosidade, cor intensa, em bom estado de conservação e sanidade, com 
teor de umidade máxima de 17% (de.zessete por cento), isentas de impu
rezas e matérias estranhas. 

TIPO 2 ou SEGUNDA - constituldo de folhas maduras porém 
não colhidas no ponto exato, de granulosidade e elasticidade médias, en
corpadas de acordo com a sua posição na planta, de aroma agradável, 
oleosidade média, com cor de intensidade moderada, em bom estado de 
coservação e sanidade, com teor de umidade máxima de 17% (dezessete 
por cento), isentas de impurezas e matérias estranhas. 

TIPO 3 ou TERCEIRA - constituldo de folhas imaturas ou pas
sadas de maduro, com pouca e nenhuma granulosidade e elasticidade, 
encorpadas de acordo com sua posição na planta, de aroma agradável, 
pobre em oleosidade, cor de fraca intensidade, em bom estado de con
servação e sanidade, com teor de umidade máxima de 17% (dezessete 
por cento), isentas de impurezas e matérias estranhas. 
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Art. 8<? - As folhas de tabaco cru, dos grupos TE e TG, quanto 
aos tipos, serão, obrigatoriamente, apresentadas nas especificações des
critas no artigo 7<?, com grau de uniformidade não inferior a 90% (no
venta por cento), sendo que o restante em desuniformidade de até 10% 
(dez por cento), apresentará especificações aproximadas, nunca inferio
res ou superiores aos tipos imediatos. 

DOS SUBTIPOS 

Art. 9<? - As folhas de tabaco cru, do grupo TE ou Tabaco de 
Estufa, das classes X, C, B e T, dos tipos 2 e 3, independente da subclas
se, que apresentarem em sua superfície, isoladamente ou em conjunto, 
coloração esbranquiçada, pálida, acinzentada, descorada ou queimada 
pelo sol, escaldada na estufa, avermelhada ou tostada por excesso de 
calor durante o processo de cura, com aroma linóleo, serão classificadas 
no subtipo K. 

Parágrafo Único - A folha de tabaco cru, do grupo TE ou Taba_
co de Estufa, que apresentar até 20% (vinte por cento) de sua superf1-
cie, isoladamente ou em conjunto, coloração esbranquiçada ou pálida, 
acinzentada, descorada ou queimada pelo sol, escaldada na estufa, bem 
como a que apresentar até 10% (dez por cento) de sua superfície aver
melhada ou tostada por excesso de calor durante o processo de cura, 
será tolerada nos tipos 2 e 3. 

Art. 1 O<? - As folhas de tabaco cru, do grupo TG ou Tabaco de 
Galpão, que apresentarem em sua superfície, isoladamente ou em co~
junto, coloração esbranquiçada, pálida acinzentada, descorada ou quei
mada pelo sol, que apresentarem manchas claras características do gr~
po TE, serão classificadas no subtipo K, atribuindo-o diretamente as 
classes X, C, B e T. 

Parágrafo único - A folha de tabaco cru, do grupo TG ou Taba_
co de Galpão, que apresentar até 20% (vinte por cento) de sua su~e.rf1-
cie, isoladamente ou em conjunto, coloração esbranquiçada, pal1da, 
acinzentada, descorada ou queimada pelo sol, será tolerada nos tipos 2 e 
3. 

Art. 11 <? - As folhas de tabaco cru, do grupo TE ou Tabaco de 
Estufa, que apresentarem coloração esverdeada, exclulda a coloração 
verde-capim, serão classificadas em 2 (dois) subtipos: 

G2 - As folhas com características de tabaco maduro, que no 
processo de cura secaram com manchas esverdeadas. 

G3 - As folhas com caracteri'sticas de tabaco imaturo, que no 
processo de cura secaram com manchas esverdeadas. 

Art. 12<? - As folhas de tabaco cru, do 9[UPO TG ou Tabaco de 
Galpão, que apresentarem coloração esverdeada, serão classificadas no 
subtipo G, exclu 1'da a coloração verde -capim. 
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ABAIXO DO PADRÃO 

Art. 13CJ' - As forhas. de tabaco cru, dos grupos TE e TG, que 
pelas suas características, não se enquadram em nenhum dos tipos. e· 
subtipos descritos nos artigos 79 e 89, 9<? e 109 e seus respectivos pará
grafos únicos, 11~ e 129, serão classificados sob a denominação de 
ABAIXO DO PADRÃO ou "N" (Nondescript), desque que se apresen
tem em bom estado de conservação e sanidade. 

DOS RESU>UOS 

Art. 149 - Os tragamentos de lâminas e de talos de folhas de taba
co cm, separadas por grupos, de qualquer posição da planta em condi
ções norma is de umidade e sanidade, isentos de matérias estranhas, que 
serão classificadas sob a denominação de "resíduos", assim caracteriza
dos: 

se - constitufdo de fragmento de tâminas maiores. que 1,56cm2
, 

isentos de talos. 
ST - constituído de fragmentos de talos com mais de 4cm de 

compr· mento. 

DA DESCLASS'I HCAÇÃO 

Art. 159 - Será desclassificado todo o tabaco cru, de qualquer 
grupo, que apresentar : 

a) mau estado de conservação; 
b) fofhas ardidas, mofadas, podres e folhas com tafos não bem cu

rados; 
e} folhas com compr,imento inferior a 25 cm (vinte e dnco centí

metros); 
d) folhas de brotos que, pelas suas características, não se enqua-

dr~m em nenhum dos tipos e subtipos descritos; 
e) folhas umedecidas propositadamente; 
O folhas torradas por excesso de calor no processo de cura; 
g) folhas com coloração verde-c.apim; 
h) mistura entre grupos, subgrupos, classes, subclasses, tipos, sub· 

tipos, considerado o estabelecido no artigo 8<? e parágrafo úni
co dos artigos 9<? e 109 ; 

i} sinais evidentes de aplicação excessiva de defensivos agrícolas 
ou de terem sido tratados com defensivos ou produtos quími
cos vetados pela legislação vigente; 

j) os fragmentos de lâminas e ta,los com dimensões aquem das 
constantes do artigo 149 • 

Parágrafo Único - O tabaco em folha cru desclassificado, dev.erá 
retornar à sua procedência, nas condições previstas nos artigosl 79 , 
189 e 199 . 
14 

DAS AMOSTRAS 

Art. 169 - A retirada ou extracão de amostras, destinadas à classi
ficação, será de maneira que represe~te, com fidelidade, as característi
cas do produto contido no lote, na proporção de 1 (uma) manoca para 
cada 1 O (dez) quilos de produto, quando se trata do subgrupo FM (fo
lhas manocadas), e peso mínimo de 2 (dois) quilos para cada 100 (cem) 
quilos ou fração, quando se trata de subgrupos FS (folhas soltas). 

1 C? -A amostra não poderá ser inferior a 3 (três) manocas, 
quando se trata do subgrupo FM (folhas manocadas). 

§ 2'? -Após classificadas, as amostras deverão receber etiquetas 
contedo todos os elementos necessários à sua perfeita identificação. 

DA EMBALAGEM E MARCAÇÃO 

Art. 179 - O tabaco em folha cru deve ser embalado em fardos e 
estes amarrados com cordas que ofereçam garantia para o transporte e 
proteção do produto, independente de peso e dimensão do fardo. 

Art. 18'9 - Os resíduos devem ser acondicionados em sacos de 
aniagem e/ou si mi lar. 

Art. 19~ - Para fins de identificação do tabaco em folha, devem 
constar, obrigatoriamente, em etiquetas afixadas nos fardos e/ou sacos, 
as seguintes indicações: 

1) Procedência: Nome do produtor ou firma 
Local 

2) Destino: Nome da firma 
Local 

3) Variedade 
4) Classificação: Grupo 

Classe 
Tipo 

5) Peso bruto 
6) Peso li'quido 

- Subgrupo 
- Subclasse 
- Subtipo 

DO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Art. 209 - Os depósitos para armazenamento do tabaco em folha 
cru e os meios para seu transporte, devem oferecer plena segurança e 
condicões técnicas imprescindlveis à sua perfeita conservação, respeita
das as· exigências da legislação espedfica vigente. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21 Ç> - Os termos adotados nas presentes normas, assim como 
as caracterlsticas relacionadas com a qualidade do tabaco em folha cru, 
deverão ser observadas e interpretadas do seguinte modo: 
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M FOLHA CRU - Também chamado de tabaco em 

folha "in natura", são as folhas de tabaco submetidas à cura em Estufas 
(cura artificial) ou em Galpão (cura natural), sem terem passado pelo 
processo final de ressecagem e/ou fermentação . 

TABACO DE ESTUFA - São as folhas de tabaco cru submetidas 
à cura em estufas ou fornos construidos especialmente para esse fim, 
com temperatura controlada (Flue Cured). 

TABACO DE GALPÃO - São as folhas de tabaco cru submetidas 
à cura natural, à sombra ou galpão (A ir Cured). 

FOLHAS MANOCADAS - E o conjunto de 20 a 25 folhas junta
das e amarradas pela extremidade dos talos por uma folha da mesma 
classificação. Devem ser uniformes quanto ao tamanho, posição na plan
ta, cor e qualidade. 

FOLHAS SOLTAS - E o conjunto de fo lhas a granel e com talo 
inteiro. Todas as folhas devem ser uniformes quanto ao tamanho, posi
ção na planta, cor e qualidade. 

Art. 22'? - A prova de umidade será feita sobre amostra em seu 
estado original, determinada em estufa elétrica à temperatura de 1 OOºC 
durante 15 horas, ou a 11 OºC durante 3 horas e 30 minutos. 

Art. 23'? - Os certificados de Classificação será válidos pela pra
zo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da sua emissão. 

Art. 24<? - Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Técnico 
competente do Ministério da Agricultura . 
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ANEXO 2 

Classificação do tabaco em folha 
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TABACO EM FOLHA 

GRUPO ESTUFA 

Sub-GruQQ Sub-Clas» Segundo ~ Coloração Acond1c1ona- Posição DQQ1 Sub-Ttp~ ~ 
menta das na das Qualidade Anormal•Oades 

Folhas Planta Folhas 

se 
FM· Folhas (Fragmentos 
Manocadas T O - Laranja , K óe 

Lâminas) 
B 

L - Limão 2 G2 
e 

X R- Acastanhado 
ST 

FS- Folhas 3 G3 (Fragmentos 
Soltas de 

Talos) 

CLASSIFICAÇÃO DE FUMO - GRUPO ESTUFA 

Combinando-se Classe, Sub-Classe, Tipos e Sub-Tipos, 

obtém-se 48 classificações: 

T01 TL1 TR1 C01 CL1 CR1 

T02 TL2 TR2 T2K C02 CL2 CR2 C2K 

T03 TL3 TR3 T3K C03 CL3 CR3 C3K 

601 6L1 6R1 X01 XL1 XR1 

602 6L2 6R2 62K X02 XL2 XR2 X2K 

603 6L3 6R3 63K X03 XL3 XR3 X3K 

G2 se 
G3 ST 

Para obter maiores informaçôes procure o Ministério ·da Agricultura 
ou a Secretaria da Agricultura. 

coLABORAÇÁO Souza Cruz 't: 

GRUPO ESTUFA 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
SECRETARIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 



INTRODUÇÃO 

A comerc ialização de produtos agrícolas, fe ita sob condições norma
tivas, orienta e instrui os p<odutores. assegurando preços justos e 
remunerando melhor os produtos de qualidade. 

Visando normatizar e orientar a classificação do tabaco em folha, 
foram assinadas as portarias 875 de 221a9n8 e 309 de 02/ 10/80, para 
regular a sua comercialização. 

Tabaco de estufa é constituído de folhas submetidas à secagem em 
estufas, com temperatura controlada, incluindo-se neste grupo todas 
as cultivares de Amarelinho e Virgínia. 

( PRINCIPAIS DEFEITOS 

1. De Cura e Secagem 

a. Talo Mole 
Folhas com a nervura central 
úmida em fun ção de secagem 
incompleta. 

b. Torrado 
Folhas torradas, avermelhadas 
por excesso de calor . no 
processo de cura e secagem. 

c. Escaldado/Cozido 
Temperatura muito alta e ven
ti lação insuficiente no período 
de secagem da lãmina. 

) 

d. Esverdeado 
Folhas com coloração esver
deada decorrente de colheita 
prematura ou amarelação 
insuficiente . Folhas verde 
cap im não tem valor comer
cial. 

e. Manchas de Umidade 
Ao longo da nervura central. 
Queda de temperatura dentro 
da estufa durante a fase de 
secagem do talo. 

2. De Conservação 

a. Mofo 
Folhas afetadas por fungos. 
que apresentam alteração da 
cor e do aroma caracter ístico 
de tabaco. 

b . Podre/ Ardidas 
Folhas excessivamente mo
fadas ou fermentadas. em 
estado de decomposição, 
com cor alterada e aroma 
não característ ico. 

c. Umidade 
Folhas curadas e que. sem proteção. adqu irem excesso de 
umidade do ar, ou são umedecidas proposi talmente, apresentando 
umidade superior a 17%. 

d. Excesso de defensivos 
Folhas com sinais evidentes 
de apl icação excessiva de 
defensivos. Não tem valor co
mercial. 

3. De Classificação 

a. Mistura de Classe 
Folhas de posições diferentes da planta. misturadas na manoca 
ou no fardo . 

b. Mistura de Subtipo K 
Folhas de boa qual idade mis
tu radas com folhas queimadas 
pelo sol. torradas, escaldadas, 
acinzentadas ou esbranqu iça · 
das. 

c. Mistura de Subtipo G 
Folhas de coloração laranja, 
limão ou acastanhadas, mistu
radas com folhas esverdeadas. 

d. Mistura de Folhas Podres 
Folhas sad ias misturadas com 
folhas apodrecidas ou em 
decomposição. 



"LASSES: Segundo a posição das folhas na planta. 

T -~ 

e <@> 

X ~ 

· ~) T ou Ponteiras: São as últimas folhas na parte superior da planta , em torno 
de cinco. 

~) B ou Meeiras: São as folhas situadas no meio superior da planta, em torno 
de oito. 

~ ~) Cou Semlmeeiras: São as folhas situadas no meio inferior da planta , em 
torno de sete . 

~ )X ou Baixeiras: São as primeiras folhas da planta, em torno de cinco. 

iUB-CLASSE: Segundo a coloração das folhas. 
J tabaco de folha cru, do grupo galpão terá apenas uma sub-classe (L) 
tribuída às folhas de coloração castanho-claro. 

Sub-Grupo 
Segundo Acon-
dicionamento 

das Folhas 

FM - Folhas 
Manocadas 

FS - Folhas 
Soltas 

TABACO EM FOLHA 
GRUPO GALPÃO 

eia ... Sub-Classe 
PosiçAo ColoraçAo Tipo• 

na das Qualidade 
Planta Folhas 

T 1 
L . Castanho -

B 
Claro 

2 
c 

X 3 

Sub-Tipoo 
Anormalidade 

K 

G 

N 

CLASSIFICAÇÃO DE FUMO - GRUPO GALPÃO 

81 L * C1L • X1L* 

81* C1 • x1· N 

T2L 82L C2L X2L 

T2 82 C2 X2 G 

83L C3L 

83 C3 

TK 8K CK XK 

*Tipos (qualidade) 1 existentes somente no Fumo 8urley 

Para obter maiores informações procure o Ministério da Agricultura 
ou a Secretaria da Agricultura 

Colaboração Souza Cruz ~·t 

CLASSIFlaUE MELHO 
O TABACO EM FOLH' 

GRUPO GALPÃO 

Ministério da Agrlcultürã 
Secretaria Nacional de Abastecimento · 



INTRODUÇÃO 

A comercialização de produtos agrícolas, feita sob condições normativas, 
orienta e instrui os produtores, assegurando preços justos e remunerando 
melhor os produtos de qualidade. 

Visando normatizar e orientar a classificação de tabaco em folha foram 
criadas as portarias 875 de 22.09 .78 e 309 de 02.10.80, para regular a sua 
comercialização. 

Tabaco Galpão é constituído de folhas submetidas a cura e secagem natu 
ral em galpão, incluindo-se neste grupo todas as cult ivares de Burley e Co
mum. 

PRINCIPAIS DEFEITOS 

1. De Cura e Secagem 

a. Talo Mole 
Folhas com a nervura central 
úmida em função de secagem 
incompleta . 

b. Esverdeado 
Folhas com coloração esver
deada decorrente de colheita 
prematura ou amarelação insu
ficiente . Folhas verde-capim 
não tem valor comercial. 

c. Manchas de Umidade 
Manchas escuras ao longo das 
nervuras, ocasionadas por ex
cesso de umidade durante a fa
se de secagem. 

d. Ma•1chas Claras (estufadas) 
Decorrentes de cura e secagem 
rápida , em condições de baixa 
umidade de ar e altas tempera
turas . 

2. De Conservação 

a. Podre/Ardida 
Folhas em decomposição , que 
perderam a textura natural , em 
decorrência do excesso de umi
dade. 

b. Umidade 
Folhas curadas e que sem proteção , absorvem excesso de umidade do 
ar, ou são umedecidas propositalmente , apresentando umidade supe
rior a 17% . Fumo enfardado acima desta umidade inicia fermentação 
que num estágio mais adiantado ficará ardido e poderá apodrecer. 

e. Matérias Estranhas 
São todos os corpos estranhos enfardados junto às folhas, tais como: 
areia , pedaços de caule, pedaços de barbante, etc. 

d. Excesso de Defensivos 
Folhas com sinais evidentes da 
aplicação excessiva de defensi
vos. Não tem valor comercial. 

3. De Classificação 

a. Mistura de Classe 
rolhas de posições diferentes da planta, misturadas na manoca ou no 
fardo . 

b. Mistura de Subtipo K 
Folhas de boa qualidade mistu
radas com folhas acinzentadas 
ou com manchas amareladas . 

e. Mistura de Subtipo G 
Folhas normais misturadas com 
folhas esverdeadas . 

d. Mistura de Folhas Podres 

• 

Folhas sadias misturadas com folhas apodrecidas, ardidas ou em 
decomposição. 



ANEXO 3 

Projeto de Lei nQ 118/87 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ASSEMBLÉIA LEGISLA TI\' A 

PROJETO DE LEI 118/87 

Dispõe sob re a classificação e recebimento 
do fumo na saída da fonte de produção. 

Deputado Mário Limberger 



PROJETO DE LEI 118/87 

Dispõe sobre a classificação e recebimento do 
fumo na saída da fonte de produção. 

Art. 1? - A classificação do fumo, de estufa e de galpão, quando da 
aquisição pelas empresas e firmas industriais, exportadoras e de comerciali
zação em geral, será efetuada na fonte de produção, com a participação do 
produtor-vendedor, da firma compradora e de representante do órgão de 
classificação vegetal a nível estadual. 

§ 1? - O produtor-vendedor poderá contar com a assistência do repre
sentante dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Sindicatos Rurais ou de 
sua Cooperativa. 

§ 2? - A classificação obedecerá às especificações do Ministério da 
Agricultura. 

Art. 2? - O local de operação da classificação será fixado ent cada 
Município ou Distrito, de comum acordo entre o Sindicato dos Trabalhado
res Rurais, Sindicato Rural, a Cooperativa e a Prefeitura Municipal e torna
do público ao menos 10 (dez) dias antes do início da comercialização. 

§ Único - Este local, de preferência será junto ao Sindicato dos Tra
balhadores Rurais, Sindicato Rural, Cooperativa ou Prefeitura Municipal, 
ou filiais destas entidades. 

Art. 3? - A classificação constará no verso da respectiva Nota Fiscal, 
que, para ter validade, deverá receber o visto do produtor-vendedor, da fir~ 
ma compradora e do técnico do órgão encarregé,ldo da classificação vegetal 
a nível estadual . 
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.§ Único - No caso do produtor-vendedor ser analfabeto, este transmi
tirá sua concordância por intermédio de uma pessoa de sua confiança, que 
em nome do mesmo aporá sua assinatura, a rogo. 

Art. 4? - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5? - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 1987. 

Deputado MÁRIO LIMBERGER 
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JUSTIFICATIVA 

A vontade dos pequenos agricultores que se dedicam ao plantio e culti
vo do fumo inspira este Projeto. Durante a campanha eleitoral, reiteradas 
vezes, agricultores manifestaram desejo de que a aquisição do fumo pelas 
indústrias passasse a ser feita num local que lhes permitisse, de fato, acom
panhar a classificação do produto. Posteriormente, reuniões com Sindica
tos de Trabalhadores Rurais apenas universalizaram esta disposição. Por is
so, estamos encaminhando este Projeto de Lei, que dispõe sobre fl classifi
cação e recebimento do fumo na saída da fonte da produção. 

É importante lembrar que em tempos passados os fumicultores já ne
gociavam seu produto nas próprias comunidades, através dos chamados 
"postos de compra" que representavam os interesses das indústrias. Mas 
que, se por um lado permitiam o acompanhamento da classificação junto à 
fonte de produção, por outro lado criavam a figura do intermediário, desfa
vorecendo tanto a produtores, quanto a indústrias. 

Conforme dados da Associação dos Fumicultores do Brasil, existem 
hoje no Rio Grande do Sul 49 mil agricultores que cultivam o fumo, numa 
média de 5,4 pessoas por família. É da mesma fonte a informação de que a 
produção se dá em 136 municípios gaúchos, numa média de 2,2 hectares por 
família, o que caracteriza a cultura nitidamente de minifúndio. 

Essas mais de 200 mil pessoas produzem fumo que é adquirido por 
mais de 20 indústrias, sendo que a quase totalidade é de multinacionais, que 
recebe entre 130 e 140 mil toneladas do produto, dos quais 91 OJo fumo de es
tufa. 

A fiscalização da classificação por delegação do Ministério da Agricul
tura é feita por técnicos da Clavesul, que a_companham a entrega do produ
to junto às indústrias compradoras. 

O que pretende este Projeto é exatamente definir o local de comerciali
zação do fumo. Atualmente as indústrias comercializadoras recebem o pro
duto no local de produção, mas só Õ classificam e efetivamente o adquirem 
em seu próprio parque industrial, ficando o risco de transporte por conta do 
produtor. Isto é, a perda de qualidade por intempérie, o risco de um aciden
te ou a perda de um fardo ficam por conta do pequeno agricultor. Além 
disso, um caminhão transporta a produção de várias famílias, o que inviabi
liza o seu acompanhamento até o local de classificação. 

Há que se considerar também a distância entre os locais de produção e 
as sedes das indústrias. Dai por que o valor do fumo fica dependendo exclu
sivamente da classificação atribuída pela empresa compradora. 
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Ora, há muito tempo os produtores manifestam insatisfação quanto à 
classificação atribuída ao fumo, pelos classificadores da empresa que ad
quire o produto. E a tal ponto reclamam, pois a experiência lhes tem mos
trado que em safras abundantes é atribuída classificação inferior, enquanto 
em anos de escassez, o fumo é melhor classificado. 

Então, se pelas dificuldades enfrentadas o pequeno produtor não con
segue acompanhar seu produto, é evidente que a classificação será sempre 
de acordo com os critérios da empresa compradora. Além do mais, mesmo 
que o agricultor esteja presente ao ato de classificação, não tem suporte eco
nômico para dizer não à indústria e retornar com seu produto para casa. 

Em sucessivas reuniões e encontros para discussão deste Projeto, os 
produtores manifestaram estranheza pelo comportamento das indústrias 
que compram o fumo. Relatam que a produção é orientada pelos chamados 
instrutores, que são funcionários das empresas, desde o plantio até a classi
ficação. No entanto, na hora de comercializar, a classificação para aquisi
ção muitas vezes está aquém do esperado pelo produtor. E lamentam que 
esta divergência entre técnicos da mesma empresa, uns de campo e outros de 
compra, acabe sistematicamente em prejuízos dos agricultores. 

O que este Projeto pretende é dar poder de barganha ao pequeno pro
dutor. A essas quase 50 mil famílias que produzem em propriedades peque
nas, claramente de minifúndio e que têm que comercializar sua produção 
com grandes empresas. O que pretendem estes produtores e deseja este Pro
jeto é fazer com que a comercialização se dê junto à fonte de produção, o 
que é perfeitamente viável. Até mesmo porque o período de comercializa
ção do fumo, vai de janeiro a junho, pois o plantio se dá em épocas diferen
tes em função do clima e da altitude de cada região. 

Além disso, a necessidade do visto de um técnico do serviço oficial de 
fiscalização vai assegurar a presença de um "árbitro" para casos de diver
gência na classificação, entre produtor e indústria compradora. Vale salien
tar que já existe uma legislação para efeitos de classificação e técnicos trei
nados especialmente para isso. 

É importante considerar dentro de todo este quadro, que o Brasil é um 
tradicional exportador de fumo e que o Rio Grande do Sul é o maior produ
tor nacional. 

Não se pode, sob risco de grave erro, ignorar que uma classificação in
ferior significa menor rendimento ao produtor, embora necessariamente 
não implique em redução no faturamento da empresa compradora. E quan
do o produto é classificado abaixo do seu real enquadramento, são prejudi
cadas mais de 200 mil pessoas que vivem do cultivo do fumo. É retirado di-
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nheiro de pequenos produtores, reduzindo a possibilidade e oportunidade 
de melhoria da vida na zona rural, aumentando a angústia de quem vive de 
uma atividade cujo resultado não depende apenas da vontade de produzir, 
mas até das condições climáticas. 

Já uma classificação adequada além de melhorar a remuneração do 
produtor, ainda significa incentivo à melhoria da qualidade do fumo. Não 
se pode esquecer que esta lavoura exige dedicação permanente por parte do 
agricultor e é de alto custo, porque emprega tecnologia avançada. 

Por fim, cumpre ressaltar que este Projeto, ao ser transformado em 
Lei, gera benefícios em cadeia, do produtor à indústria, do município ao 
país. Ao produtor, porque terá seu produto mais valorizado; à indústria, na 
medida em que há incentivo na produção do fumo; ao Estado que terá au
mentado o ICM e ao País, como exportador, porque oferecerá ao mercado 
internacional produto de qualidade superior. 

Sala de Sessões, em 29 de junho de 1987. 

Deputado MÁRIO LIMBERGER 
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ncran1 P~l1 · n~ i• .. 111wl' l 1• 11; 1n111"' d:1 l.l'i 11" ll.!'i'..'.li, 1·1m111 n •:dnlt'nll' o fi1.c
r.1111 11:1 1111•110 i•111 :1do 1 pr11l .woln 1·01111 11 i111lt'1 ~: l1 · i:1 dn ::.·101', •" 111 ·:, 1 ~: 11 in: i., llr 
h:• li :11p11rl1111i1hdo• ·la 11ona:i ?1pr11,·:11 l:1 111', (:1 t'.:1,:1 para YÍ J'.lll'lll' u 1•:11 t ir d:i 
pr!•xi 111a sa r: :1. 1·11 j: .~ d i ~ 1 · 11 :.i<;i·.-~. n:w f:111·m m;;is q 11c i nll'rí rrir i1all'\·ida
n:1· :1 h' 11:11.1:1 n •b1:·1 .. rt1a· r,;: :'1 1:111 !111:1 n pnnt11 1lt· «li,;pl'n:::ir 11 inkrfo•fi·1win 
ol11 J•:-t:u lu. (1 q•;1• t!t• l:ilo 11·: p 11 1tl11tnr1·~ eh: l11m11 1·:• f!l'!.,llll é 'llll', sl'j.1 0111h• 
(11 :- :i rclll" <-r,·::at i1a:::.u. n E·d.ult' '':-. !t·j:1 111·•'S•'t!~c· l'c' ll' '\t"U. c·l :t~:Sifiradurt·~ t·n1 
11:'111! ,·ru ::11fic·: t•r:I. · p:: r:a :,s..;••·:1if•• r li t1•·, :1 lr:uh?nili,l.ul,, ltn 1u·;:ú;·iu . 

. ;•o r:! .. :·s t·' :1 · .1; . e ::11lki•1:lt·:; p.ir:i 1;11o· 1•sl:t A'·~ •· mHi-i:: L<'i!!: bliv:a 
r••n·!j.1 .l s :1;; ,Jt.,.;,; u e· n ,., ,. ~: li · :1 i •'1 n•! 1:.5:.!ti . np :-t\\':u!:-. n·.:1.·ntc ·t?tt·1.t.· por 
it1,111u·!,-.1; i· i:-1 !it' ,·1~1r .. ·. 11 '-' .?,· i1•f~.1 .-u1:1\'ot •; ~uJ,n· o:' rt·ncxns pr:'1tit:os <lt' s::u 
l'l1.tlcútl•1 e s1i lJn• 11 \ rnl:iJ.-ir:i :.ih•:11;:·10 do !:dl•r ftan1a)!dro . 

" "' .. • . t-. 11- • ,.., .. ....... .... _ r:; t_ ... _ 



ANEXO 5 

Protocolo - preço do fumo - safra 1988/89 
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PR F. ÇO DO FUMO - SAFRA 1988/89 - PROTOCOLO 

l '111 l'l'I lCOLIJ 1j111' ('l•khl'lllll (•11tr1• 1:! . frlllo til' Jl l' ; : orla~·o1•1t fll't •ll111!-
11:m·~; dcvida1111 ·11 t1· cnnthbs na farta 1le in l<" 111J11·s, l'••k li r :1 d11 l' tll :l2-IH -BB 
l'•·l:1 s 1•art 1·s 1111 <' "~ ; l i' s11li~•T• ' Vt' n1 1• 11;1n.vad:1~ Jl" !ns 1•n ti d11 d1·s i11 t1• rv l'11i!' n
t1·:i 1·111 11:;:,1 ·111lil1"i:1 :1 .. ra: ... : .. 1. ... ; 1:l 1·1·i 1.;11I :,,,,. "'' """ ' ''" 1 . • l ; 1 ~ pa r;1 l :d ' "' · 
11111 l:11 lo, o Sl!\lil H;i\Tl l Ili\ INl11 1STllL\ llll l"lJ MO tS INl>ll'llMO) r , de 
011 in• , :1 r:•1M1s ~ . \n 1NT1·: 1n·:sT.'\ l>ll :' L 111 ·:;· 1:i·: s1 :NT,\ N'I'!·: nos l'HOIH ! 
'l lll<i' :~; Ili ·: l"li,.!ol, dn H1· •: ia 11 S11l, 1·0111pos l:1 1wlas 1·11tli1:1d1·s :a·g11l111t•s : /l.s 
snl'i : 1~·a o dos f'11111 i1·11llor1'N dn Jlr ;1 ~ il (/\l•' l llllt i\), 1"1· d1·r:11;1i1•s dos 'l'ralialh :1-
dnr1·s n:i /l.1 '.rk111!11 rn 11ns l-:s lad11s do ll in C: r;1 11d1• d11 Sul t 1 •' 1 •~ 1 '/l. (i HS). S.111. 
la t ;d ;1r l11a tl •' t • :'l' :\ l · ~..;ci. t'11r;111 !1 (!' IO: l' .\1 -'. l' l 1· l"l' d1T:wi1t·s tia 1\ 1:rir1dlura 
liils J·:s l.1do:; do 1: ;0 (; r;1nd1· dn ~111 (1'/\l : . .; u 1, i e Sant:i Catarina t F J\ESC J, 
1111r H'11s n • :p1·rti10:; n •p rt sr 1.ta11l l':; si 1 ~ 11al;'iri 1 1:•. r o111 ha"' 110 111·0,..Jo 111·g11-
1·l;1d11 n;; ~; :ifra 1•:1ssada 11 11 1· :1~~ ··1 ; 11rn111 ao pr111l11lor o pn•eslahelt-clrnenlo 
do !ll'1• c; 11 do f;:mo r. 11 sisl1•mf1lit·11 <Ir. sun C'Orn•c;;in antes <ln plan tio, n:is Sl'· 
L' lli1l( 1•!; l ' Olldi tJll'~I; 

1 - FORMAC.AO 0 0 PREÇO DASICO 

e> J'rt' (,'O 1i :1 ~: i< o ela ~aíra l!lllll .' B!I, 11<1 s r:la!:s<•s dd<"rmina<lns pel as Pnr
l:n · i:1~ !1'1 !i 1· :11n do J\'li11i ~ ; 1 «r io da J\ 1:ri1"1il l111 a, tl11s f1111111s 1-'J·: Vl1·f:í11la, l•'J•: 
.'\11. :1 r l' li11ho, n: Cc111111111 e n.: Burley Sl'J'!t ohliúo pela uplicaç;io elo !nelice 
de G% (:,.·i·. por cento), ~ohn• os 11rrços prnti<":ulos rm :ll-0'.J-Bll . 

d p!·n·r11f11 :il <·on<•1·di1ln ~ohrr a tal11•l:i vi r:<·nte <' ln 31 -03-811, rcprcs1!n
ta 11m :11:1111• 111 11 ;11 ·1111111 t:1 d11 d1• ri:i:: .:~:~·; :. s11hn· 11 l:1hc•ln vi J'.1' 111<' 1·m :tt -11:1117, 
1111 Nt·i:i ! 11.:1:: p1111 to~ Jll'l'l'e11l11ais url111a d:1 í111l :1t;ü11 of iria l nu 11ws11111 pc
l'iml o.· 

:\ laJ,l' ln h!1!ôÍl'll rm :11 -0:!-llfl l's l!l r<·proúuzldn no nncxo 1 dcRtc pro
torolo. 

2 - C.:: ORREÇAO MENSAL DO PR EÇO DO FUMO 

l•l1 •:1 :1::!.1·•:1 1r :ida 11 11 pn·;;o li .'1:. l1·0 il".iil t:11 tl1• tio 111·111 unl<'tlor u rnnc
<::io 1111 · 11 ~ :1 1 :i c!11111ilada pdo lndi !'1· <ll' inrla ~· :w ofll'ia l 11ue ororrl'r{1 1·11lrc 
Ul d:· :il:ril dl' l!l!líl 1•. :i 1 d<• d1 ·z1·111hr,1 de itl!lll. 

3 -- CORREÇJl.O DI ARIA DURANTE A COMERCIALI ZAÇÃO 

F l1·11 :1s~1 '!'.t1r: · do a 11:1r:ir dl' UJ -IJl -B!J <1111· o pn·v• ak:in ~·ad o t·m :ll -12-l!!l. 
ronform r. il rm nnlrrior snfrNli llnt nrr{•s<"h no l'nnrspondrn tr <\ v:i r ia1:i10 
dí i1rl;1 dn tl'f :'I f'hnil 1l11r:111l1 · Ilido o p1· 1· l11 d1; 11 1· 1·01111· rl'iall .'.n •;;.1 0 da ;:afr:1 
l!ll:ll/ H!I. 

1 ' .·r~:ir ;! ~O Úl' ! ~ o · /\~ v1 ·111 l:1 :c de ÍlllllO 1· í'l·l1 1 ~11l:1~ 11 11l e!: de 3.! - 1:2 -Htl S('-

r ii o n ·111 111H ·1:11ia:; ul' l;1 inf la(' i1t1 at·u11111lada <·1: 1r1· 01-04-B:l aL<· o últi nto eli n 
elo rnf1:? :H1 1<' r it: I' :·o frd ti r:1n11·11to P t n i·i~t n 1·11 :- n· .,·:11) di ;'1 ri:l 1w~: 1 < 1 1 : · ~ ! F!~ 1 ·:d 
:1:(~ li 1hl a 11 :1 1 · 111 i·:~ : i 11 t!:1 Nota f!i :; r :il d1· <·111!11 ·!·:1 . 

A v :1 ri a~·;io 1li:'1!·i:1 1!11 OTN Fisr:i l St'r :'1 11 plk:i1 l:1 Ni1hl'l' c:ul:i l'l ::s•;l', olir'
d••cendo 11s :11n·do: 1damcnt.os feit t1;, pe lo sistc-m:i t111i vcrsnl. 

• 
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N:io hnv<'nllo 1rn:i li1·nçúo d:t ()'l'N Fiscnl nos frrí :11ios bnndrios, indu
slvn 1· 11 rn11\l!il <' s1·11 1:111a s:1111 11. ro111pl'lirf1 no !;INllll"l lfilt> 1·11k11lar 11111 f;1t11r 
pr11pi: 1Tlo1111l 1' •T1·s1·1·111t· tlt• n>1Tl'~·:10, lrvando 1·111 ('<111sídrra~· :'l11 1111 1:1 p11n
lil'ra\':h1 l!lllre OTN Fisl':tl do úll i1110 tlin de l'Ompra e 11 OTN Fis1·nl p11bli-
1·:td a pnrn vi :'.ornr 1111 !'·' di n ú lil s1•1'.1iin tl' . 

St! 1111ll·s !1 11 irdrio 011 1l11rante u l' Olllr1Ti:lli1a~·:1 0 da safra l!lllH/íl!l a 
p11hllr:1\;:11 1h nl'N l'i :;, ·11 1 for si:sp1•11 :: 11 011 i11lnro111pld a 1· 011 h11 \'t'11d1• dis 
J•osl1:1111 lt-1 '.nl l11qll'di11tlo o s1·11 uso 1111 1·orr1•t;úo de pn•t;os, pn·vakl'l'rfi o 
st· ~ui11lt', 111·la 1n !t-111: 

a ) s1·rit a:lm:H!o o ll1dke u1 :tno 11!1 <' n ~lihstitui r e :i trntlrr n l'X ii.!t~nri n 
de nc·nm1 1:: 11har a infl;:i;ao ;11; final d;. rada mi-s. 

h l inl' xistintlo 1·slt• í11dicr u compra l'ontimi:trh srndo frila pl'lo prc-
1:0 r11rrigid11 1111\ !\ d11t:1 do i11q11 ·di111i• 11 lt1. n •s1: 1111nl:111tl11 o din·ito d11 pwd11-
lor dt• l't•cd1er u l'Olltp!r11w11! n ~·úo alrnv{•s úe umu nula fiscal l'Olll).lkllll'll
l:1r , li:o J11 go s1•ja dl'fi11i d11 11 :i s.'1111 !0. 

(;) ot·n1Tc• ntlo o itl'lll :~ ll'lra " IJ" nn\l'rior scr!i l'Ol\VOl'nlla 11111:1 r~un1 :1 0 
1•11ln• pr11d 11 l11 11·s 1• ind"• ~ tr i : 1 p:1 ra tldini r l'lll , no mais t'lll'l t: 1 ·~11 :11.;n tl t• t1 ·1t1 · 
po, u novu si Nil'a1:'1l lt·!t 11 st·r 11 d 11 l:11 ln . 

O SI NfllFl lM O inf11rn1:1r:'1 <li:1ri:11111•nl<' À~ Co111J':1nhi11:1 /l. ssol'i:11hs no 
íl11nl llo 1•xpc·die11l1· do tl1:1 :;11!t-ri11r o fnlor úc v:1ri :1 i;úo da UTN Fisrr.l 11 
vigornr no <lia s<'t:ni11lt'. 

4 - PRA10 DE PAGAMENTO 

O pr;ti.n dl' )Jll!'.iill li ' lllo das t·omprns d1• fumo , ol11•d1·t·1·r6 os H't:uinks 
c•rit(•rios de con[on11idatl1! ro1 11 a tab t' l:t l'X!>licaliva abaixo: 

DATA DE ENTllEGA DATA DE PAGAMENTO 

Dia Dia 

2.' Feira 2.' Folra n 
3.' f'clr.J 2 3.' Folrn 9 

4.' Fcir:i 3 4.' Folrn 10 

s.· r·ch .1 4 5.' Fclrn 11 

G.' f'.r.l rn 5 G.' Folrn 12 

S:lLct.lo G 2.' h:lru 15 

e JSSiill sucessivamente. 



P;1d9rnfo único - - A fim dt• ínc·llltnr o c·rMlln nntomállco cm conta 
1111:1 11r:i;w : 1·sllJ111l :11h1:1, o 11rml11tor IKKlcrlt HC11i1·1tnr ctm• n ordrm dl• 1>111in-
1111•11l11 lm11rf1rl11 1·1111l1·11hn o 111·11111•ro de 1mn 1·1111t11 rorrm1h'. 

5 - 'COMERCIALIZAÇAO 

A it11l ú:1lri11 1!11 fu11111 t;t? 1·0111pr111111•1t• 11 ud1111lrir C'lll i;1•11H l'stnbckl'lmen-
111.~ indwtri :i is, l11ih·111 ·111lt·111l• ili• 1111a11lltl:111t• t' c111a litl:11l1·. lo:la n pr111h11;i"1u 
111• f11 11111 1IJ1 :-; :1 fra lllBll/ 11!1 Jll'll\'1'11il-11l1• cl1• procl nlon•s n·1 ~ h1lr111l11:1 1111!1 1-:.'I· 
l111los do l<i11 <:r:1111l1· 1111 Sul, :-;:111t:1 Cntar l11 n t! l':1ra11l1, 1•111 1·011ínr111i1lmlc 
1·11111 os 111·1°\'lli'I 1·~ : lalwll·d1l11:1 t• 11runl:ulns nt ·slc• prot111·11lo, oh1•1lt•1·1•111lo 11:1 
t'I i1 (·1 io:. :((' 1· l:1ss iíi1":h;:111 c:1l11lll'lt-l'iilw1 111•1:1:1 l'nrlal'fns 117!) e :1011 tio Mlnh1-
lfri11 ti a A1 ~ ril'111l11ra . 

S.1 - - FISCALIZAÇAO E CLASSIFICAÇAO 

O nl <1 <h• 1·111111•1Ti111imc;üo, IHIH 1•sl11lll'lt·1·l1111·11to11 h11l11sll'i11IR, 11rrll ncom
p;111h:11h por li:.t·:ils do Minislfrlo tia Agri1·11ll11rn nu 1w11s prt•post11:1 ofll'ials, 
bt•Jll l'Oi1111 d t• 1':trl1• 1111 protl11t11r. C:<'sf ill':I 1'111 l'Ot1j1111lo Sl!l':iu rt•:tli7.:Hl:i:I pa
l 'll "f·S<" 'll l'li l' ' ' si·n ·ii:o ili• íi srnli rn i;:"111. 

5. 2 - PORTARIA 875 - UMIDADE E CLASSIFICAÇÃO UNIFORME 

No :ti o da 11ssi11 at11ra th•sll' prnl.m·nlo os n•prl'sl'ntan!C's dos produtores 
n~s 1111 11 ·p1 u 1 ·o mpr1 ? 11ti s~n dl' j1111l nnw111!• rom a irult'1strla orh•11tarl'm os pro
d11t11r1·:< <' li ; n ·la1:.10 1111 !'. 1'1111 di · 11111id :i d1• e• :'t 1111 ifnr111iz:11;iw 11a ~a · p : 1rac; : 111 dns 
!'ias?:<•s d1 · f1111111 , <'<lllfnrmc cslalwlc•t·ido nas porlarim1 1175 e 309 do Mi111st6-
rio d:1 i\ 1: ri1 ·11lt11ra . 

6 - INSUMOS AGRICOLAS SAFRA 1988/89 

O~ Jl l "!'~·os d1Js fr rliiizanks e 011lros Insumos ngrlcnlas cm vigor cm 
:11 . r1:1-1tn. :11·r l':d11 i1 1s 11:1r11 n safr:1 1!11111/ M t' 1·011st1111tc•s dn tnlH"ln 1111hlirn
d11 1 •·lo SI NI >11'1 l MI J, m·r:111 r11r rl 1'. id11s <llarl:i111<'t1it• l•t·ln vnrl11c:110 th O'l'N 
Fls:·al al i· a data dl' scn fatur:rnwnlo . 

!-:111 1·as11 d1• i111pl'di111l'11lo h•gal 011 11iio-pu1Jllca\·iio tl:i OTN l"lsl'nl, npll-
1·am-s1• aos · l•rt'<;O!; da tabela cm 11ucstiin, os mesmos nitfrioii usudos pnra 
n 1·01T1·c::io 110 pn•1;n 1!0 rumo. 

A lalwl11 d(' i11s11mns n~~ rlro!as l'm :H -03-00 !'stfl rrprod117.ldn no nncxo 
2 cll'HI.!• pr11t111·11lo. 

7 - FRETES 

As dt•sprs:is com fret1•s oh<'del'<' riio nos i:cp,ulntr s r.rltfrios : 

:i) 1111110 tios pro1l11lnre~ aos l'slabl'lc!'imrnlc:s l111lu slri11is l<'riio s1•us 
fr<"ll's po r 1·onl:1 das c•mprc•s:rs íu1n:w1?iras. 

b) fumo desclnssificndo no nto dn compra e 0 3 insumos terão fr{'(cs 
l'l"'.W' 111'! 0:; 1ll'!Hllll0rt'!I. 

o o 

li - ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE INVESTIMENTOS 

1''1t·:i :iss1·1~1mul11 !111:1 pr111h1l11rt'll l'llllform<' jtl 01·orrt•u c•m nnrn1 anh•rlo
rc·:c, o r1•1·111holso J1t•lnll 1·1111•r1•sas dos 1•111·nri.:os rlnn111·1·irt1ll tlct>urn•11b•11 dos 
íinn111·i111111•11l11!1 tlt• c:1111sl r111,"l1t•s/ 11111111iac;iit•R d1•: 1•sl ufo:t, 1:11lp1ic'll 1• pall1 i~ . que 
r1·1'rt'sr11 tc- 111 num1•11lo rt·nt dn rn11;1d1lndc• dl! 1•11rn/ pr1Hl111,'ao, formnli7Jtdos 
tlc Rl'tll'llo 1·0111 ns normn.'I do CrMilu lluml, l'stnbelec:ldns pelo llanco Ccn
lrnl do llr1udl. 

Cn!11• 110:1 11rmlulor<'ll a r1•11111111s.'\hilltl11d1• de mnnll'r produtlvu ait unl-
1ladc•i1 llnnru·l:ulns rouíormc o pnrágrnfo 1mkrlor, sob tM.•na de perda do 
rc1•111hols11. 

9 - LEVANTAMENTO CONJUNTO DE CUSTOS - PESQUISA 

A l'01t1lssi111 tfrnll'a misln form11d11 pelos rcprcscnlnntcs dos produto
n•s e irulúslria lrll provi1h•1wiar os 1w1·1·ssflrlos nju11h•5 nn 1wsquisn de rm1tos 
nl11a:1111•11f(' 1·111 111111111111•11111 vb:ttnlo 11 1·11111pntlhili1.11r o "''li 1·r111u1~rn11111 1• 1111•!11-
dologia 1·0111 a llN'l'ssi<.latle de prl·-Iixaçào do preto do íumo antes do lnl
rio do plant io. 

10 ,_ DISPOSITIVOS LEGAIS 

Em c:iso 1le d<'l'rl'lac;i\o dt· medidns rron(1micns rl'~nlndorM do preços 
1•11tr11 11 1111111 1l1·sh• ln11111 tlP 1·11111pro111iss11 e• 1111 1•111·1•n 111111•11to tln 1·01111·rd11-
llw~·:111 tia Saíra 1!JHll/ B!J , o preço :tl'lkllvcl de Ul'onlo rom este protocolo 
obedercrft às disposic;1-H's legais que lhe forem nplirflvcis, sempre respC'itan
do OH h•rmo~ tio n11 •s11111. 

11 - EXPECTATIVAS 

AR p:ir!Ps ;i1 ~ 1111rcl n 111 q1rn o Gov<•rno d1•srnvolvn no dc•rnrrrr do:i 11ró
xl111o!I 12 1111•s1·:1 11111n polllirn l':tmhl:tl, trlhutlll'l:t l! til• 11111111·11!11 uos }H'el,'oS 
dos cignrrns njuslaclos ao numl'nto do custo do fumo aqui prccstabclrrido, 
n rim de propklnr n ('nn!i1111idu1lo ci o pleno dl•senvolvinwnto daH allvldn
dt•s dns pnrlt'!I l'llVhlvldus. 

Sunl:I C1·irr do Sul. 04 <lc 1111110 do 1000. 

AFlHlltA 

FAB!iU. 

SINDWllMO 

(A~ n~:1innt11r:u; estnvnm llt•glvei!I). 

FE'fAG-. 

FE'l'AEP 

1''A~C 



ANEXO 6 

Depoimentos de Harry Werner e Hainsi Gralow na 

"Comissão Especial do fumo" - Assemblãia Legislativa 

- RS - 1980 



O SR. PRESIDENTE - Damos por abertos os trabalhos da Comissão Especial que traia 
da problemática da fumicultura do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje. com imensa 
satisfação. nós recebemos a visita do Presidente dll Auociação dos Fumicultores do Brasil. no\.~ 
amigo Hany Antônio Wemer e o Secretário Geral da Associação H.iinsi Gr.ilow. 

O objetivo principal dos nossos trabalhos foi convidá-los para trazer subsldios para esta 
Comissão e que podemos antecipar. vai enriquecer o conteúdo do relatório que esta Comissão 
vai futuramente encaminhar ao setor da produção agrícola do Estado e do Pais. 

Vamos passar a ouvir o Presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil. Sr. Harrv 
Werner. e seu assessor pode intervir. tam~m se quiser. no decorrer da palestra. O me~ 
sistema tem sido um diálogo. portanto os S11. estio à vontade e vamos iniciar os trabalhos com 
a palavra do nosso amigo Hany Werner. 

O SR. HARRY ANTÔNIO WERNER - Em primeiro lugar. em nome da Associação dos 
Fumicullores do Brasil. eu quero agradecer à Comissão que foi instituída aqui na Assemhléia 
Legislativa. que. segundo sei. quer tomar conhecimento dos problemas que envolvem a 
fumicultura rio-grandense. nos dando assim uma oportunidade de participarmos com a noss.t 
parte em defesa do interesse da fumicultura gaúcha e extendl-la mais. Falando em 
fumicultura brasileira. o Rio Grande do Sul como maior estado produtor. de fato tem que ser 
o pioneiro. tem que tomar certas atitudes em defesa desta cultura. no entanto. envolve ainda 
Santa Catarina e Paraná. Portanto. eu disse que é urna atitude pioneira da Assembléia . neste 
sentido. e desejamos que não lique apenas nos arquivos e que se estendam as conclusões desta 
Comissão às Assembléias Legislativas de Santa Catarina e do Par.iná. porquanto estes trls 
Estados formam uma unidade só. quando se fila em problemas comuns. 

Gostaria de saber se o maior objetivo d1 Comissão é analisar a situação do fumicultor de 
hoje. para tomar medidas saneadoras amanhl? 

O SR. PRESIDENTE - t: exatamente o nosso pensamento e a nossa preocupação o 
problema atual do nosso fumicultor e da nossa fumicultura. porque. como sahem. o 
Presidente da AFU BRA que tem se debatido inúmeras vezes parJ solução deste problema. 

O SR. SILVDIUS KIST - Gostaríamos de mostrar. depois. dentro do nosso relatório. 
que a situação do fumicultor de uns anos para cá está pior.indo e o porquê. 

O SR. HARRY ANTONIO WERNER - A fumicultura aqui no Rio Grande do Sul teve o 
!!CU inicio, no sentido econômico. a partir de 1900. No decorrer da década. 1910. 1920. nós 
tínhamos no interior do Rio Gr.inde do Sul diversas indú.\trias p1onciro1s de industria h1~~0 
do tâbaco produzido na época. que era somente o fumo de galpão comum. 

Entio. havia fabriquetas cm Pelotas. em Rio Grande, em Santa Cruz. as trb cidades que 
iniciaram. Isto foi mais um tipo de artezanato. De 1920 em diante. tomou um aspecto mais 
empresarial a industrialização do fumo e foi introduzido o fumo de estufa. 

Em Santa Cruz, a primeira fábrica que começou a comercializar o fumo de estufa foi a 
Souza Cruz e a Companhia de Fumo. Entio foi introduzida a cultura do fumo de estufa que 
tomou. em parte. o lugar do fumo de galpão comum. 

O desenvolvimento de 1930 a 1940 foi acentuado e os primeiros problemas na 
comercialização surgiram na década de 1940 a 1950. Atnbui-se isto ao incentivo um 
pouquinho desregrado. e cm 1946. 47.48 nós chegamos numa época em que se vcrilicou uma 
superprod.uçào e. conseqüentemente. a maior pane das firmas rnmpr.idor.is de então não ilnham 
nem condições de adquirir o produto. E o produtor na época cstav1 fadado a ficar com a ' ua 
produção no galpão. Naquela oportunidade socornu a comcrciahzaçào do fumo a Companhia 
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Entretanto só de duas classes, F2 e FJ, que eram as classes mais inferiores da cla11ificação 
tolal e, naquela época, mais ou menos em tomo de 501 do1 orodutorea entrepvam a 1ua safra 
que se compunha dos melhore1 produtos até OI piorei para a claae F2 e FJ. Era A. 8, C, D. E. 2E. 
FI tudo ia para a f'2. E.alio. na descarp. qwindo tiravam a lona do caminhlo, viam-ee 
aqueles fumos boailOI e. o recebedor advertia: .. mas DÓI atamoe apeau compn9do o FT'. E 
eles diziar:.r tlldo a41uilo era F2. para • verem livre do ramo e para o produtor 1eatir um 
pouco o do cio trabelbo dele. 

Esta foi, acho eu, u p6ginu mail aegru da rumicultura p6cba. Màmo aaim, com todos 
eaces altos e baixoa. a ftamicubla ia 1e daea.ulvendo. 

Na década de 50 e 60, nos primeiro1 S aaoa, de 50 a 55 exillia o Sindicato da Indústria de 
Fumo de.Sanla Cruz. basicamente comandado por um grupo e que baixava edilaia, nas mais 
diversas formas. tirando toda a poaibiliclade de livre comercializ.açlo do seu produto ao 
produtor. Ent1o, em 1955, DÓI reaolvemoa fundar uma Awociaçlo dos Plantadores do Fumo. 

Na época era Aasociaçlo doa Plan1adores de Fumo do Rio Grande do SuL Recolhemos 
divenoe joruAI que publicavam estes editais e levamos para o Congreao Nacioul, pa~ a 
C.mara , cb Diiepmclos.. p~ando que estavam. disfarçadamente, orp•inlldo wa trw. E 
conseguUD01,j6 llClle pnmeuo ano, a~ meadoe de 1956, contornar um pouco a litUaçlo. 

De 1960 ém diante a lituçlo do plantador de rumo, gradativamente, ia mellaorando. 
Com a mellaoria do mercado, controle de 6na, plantada, comeglliu-1e um maior lelllO de 
re1ponsabilidade por pane do comprador, de ele admitir, hica e excllllivameate, o a6mero 
de produtores ca pazea de abaorçlo das aovu idaaa. 

De 1960 a 1970 maia uma vez lllrgiu um problema de ucedentea de safra. A produção na 
época. j6 panicipando Santa Catarina e Paraú, o volume ela produçlo, mais uma vez, 
ultrapauou a capacidade de illclUltrializaçlo. Mu o produto nio íicou nu mlot do produtor 
e, lim, formaram excedentes nlo cometcüveia nas firmas compradoras. Entlo, em 1970, 71, 
por uma medida tomada pelo Governo Federal. houve a negociaçlo de todos os excedentes 
que dobamos nos trh Estados. para uma exponação, onde inclusive a Rússia teve boa 
panicipaçlo na aquiaiçio e limparam os armazéns. Em 1971, 72 com o problema que havia 
aul'Râdo na Rodésia, diversos grupo• internacionais. ou como hoje nlo maia conhecidos. as 
multinacionais. pela situação polltica e pelas restri~ impostas pela Gri-Bretanha, i Rodésia se 
transferiram em boa parte aqui para o Brasil. 

Entlo, de 1971. 72 até 1978 nós estávamos em franca evolução, a panicipaçio destas 
multinacionais que vieram, tem um lado positivo, tonaram conhecido o fumo brasileiro no 
universo. E com isto é óbvio que houve um incentivo do cultivo, o que não era desconhecido 
por ninguém, pois olhando a produção de 1970 até aqui, vemos que a produção triplicou. 

Nós ~e.mos dizer qu~ ni~ houve problema na 6rea do fumo. Em 1978 começa mais 
uma vez a pagina negra ~ h1stóna do fumo no Sul do Brasil. Em 1978. 1979 houve frustrdçlio. 
O a~mento dos preços J6 não obedeceu bem aqueles critérios da época, entretanto pela 
polluca de p~ cio produto agrlcola. o fumo sempre se sobreuaiu, ele sempre dava ~ior 
vantagem. maior seguran~ para o plantador de fumo. comparado o cultivo de qualquer outro 
produto agrlcola. 

O aviltamento de ~reços iniciou em 1978, não tanto pelos aumentos dos preços fixados. 
m11 pela frustração sofnda, tanto em quantidade como na qualidade. 
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necessidade de nossa panicipação na conqui11a de novos mercados, porque o mercado interno 
esaava saturado, e, . para que nós pud~mo1 expandir a lavoura, havia necessidade de 
conquistar novOI mercados. E. para conquislar um novo cliente, é preciso oferecer vantagens. 
porque se não oferecer vantagens nio se comegue um novo cliente. Entlo. durante estes S. 6 
anos nos nlo 'exigimos o mbimo preço para aaegurannoa a noaa panicipaçlo na conquista 
do mercado. 

Porém, quer me parecer que esta medida tomada pelos produtores, nio foi muito bem 
interpretada pelos industriais, porquanto eJcs ficaram acomodados e acharam que esta 
panicipaçio, este sacriflcio seria num pra1.0 .. line die", a seu bel prazer. Na safra de 1978179 
tivemos um aumento de preço de 411. E pela frustraçio havida, o produtor auferiu apenas 
271. 

Em 1979180 começou a "via crucis", principalmente pela contribuiçio cio problema 
inflacion6rio do segundo semestre de 1979, circunst1ncia es1a que veio transfigurar completa
mente o nosso custo de produção. Este cu1to foi levantado nos .mesa de agosto e setembro. 
baseado nos preços praticados de maio a junho, e no rec6&::ulo deu defasagem é que se 
constituiu o desentendimento entre a AFUBRA e a indústria. 

Na época. inclusive quando estávamos terminando a dilcuuão. surgiu o famoso pacote 
econômico, surgindo. entre outras repercllSIÕa. o imposto de importaçlo, e num percentual 
muito elevado pela resolução 592. de 7 de dezembro. que instituiu o imposto de exportação. 
de 30'1sobre70'1 da pauta. Feita a conversio. seria 21" sobre o preço da pauta. Era um ônus 
pesado e o grande .. rgumento, na época. foi justamente o imposto de exportaçlo. 

No dia 19. 20 ou 21 terminamos as discussões. vimos que todos os recunos estavam 
esgotados dentro do sistema implantado desde 1961. e não iriamas atingir o necess6rio. 
interrompemos as negociações com os indus!riais e pas_samos o aasunto para a esfera federal . 
Não sei se me fiz compreender. nesta exposiçio. Quena mostrar aos senhores que dentro da 
l'umicultura nós tivemôs épocas de altos e ballWI. nunca foi uma linha ascendente. 

Esta aituaçio hoje pesa muito mais pela responsabilidade que o fu.mo exerce na economia 
de 711 mil pessoas que na 6rea da produção dependem da cultura do rumo. 

Em 1978/79. 0 número de dependentes da produção era 766.176 pessoas que dependiam. 
econômica e financeiramente. do fumo. Para 79/80. temos um declínio. são ~penas 71 l.:J07 
pesaóâs. o que j• é um reflexo da frustraçlo da saíra 78/79 e. em virtude desta situação. nós 
levamos o problema para a esfera federal. 

O SR. SILVflllUS KIST - Este pessoal que se deslocou. deixou de plantar fumo? 

O SR. HARRY ANTONIO WERNER - Nós tivemos. por causa dos excedentes do fumo 
uma desistlncia de 11.100 produtores. Uma desistlncia do amarelinho de 1.600.' Então. ao 
todo. d6 12.700. Destes. 6.500 passaram a cultivar o Virgínia. mas efetivamente desistentes 
dobamos acima de 6.000 produtores. 

Quando surgiu o "Pacote" e se instituiu o imposto de exponaçã~, nós estávamos em 
Alagoas. num Encontro em Arapiraca, capital do fumo do Nordeste e a situação, ~tra.vé~ desta 
Lei, na Bahia e de Alagoas, estava pior que a nossa do Sul. porque na época inslltuiram a 
pauta de exponação, a 2.000 dólares a tonelada e que seria de 20'1 sobre 2.000 dólares. 
quando a média do fumo bahiano e de Alagoas é 85% da produção. o preço v~na de 900 a 
t.200 dólares e apenas chega a 1.800 dólares. 2.000 dólares. é um percentual muito pequeno .. 
Então. no dia IS de dezembro. em Arapiraca. nós elaboramos um ~ocumento que . ~01 
encaminhado ao Ministro da Agricultura. solicitando sua interferência no senlldo de fazer a rev1sao 

desta taxa. 
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acentuamo• o problema da fumic~ltura bra;i!7 - · •v t'"'t''w uocumento que enviamos. 
começa maia cedo. " neua época o M. e~~· ~rque e~ Alago11 e na Bahia a exportação 
problema. ' IDll ro 1 Agncultura tomou conhecimento do 

enca~:::!:' =~~ WERNEll - Enll?• voltando a 26 e 28 de dezembro 
vollamos i e·_._._ .. _ fi D-O comprovando a utuaçio. Dunnle o m& de ......... _....,: 

- - t•!!CM"'C'*> da Prod • H..1:.-...a • l°"-V llVa 
Miaistro da _....._..,_ Em ~ uça?· por -º dol própriol aar 1rc-es do 
fi . , ,,____ r-,-. o lllUDIO tiDba que ser aamillbado i Comilli d 

IDIDCll,_.'11> da Prod~tl.":. atrav4a da equipe tbica da Comilllo. o e 
condulio da railidade do • le cbeplle a uma 

Entio, na 6poca. DÓI eacamiDhamo1 o D0110 custo da rod·-• industriaia, q• foi elaborado pela FETAESC . P ~o, o custo de produção dos 
pnxlUQlo da macromgiio de Aiannpi Sul de 

5 
Z:-~ pela FETAG, mais o custo de 

111bddiol para chegar a uma CODCluslo. Quando ~ntre nna, para que aquela Co!"ÍSSão uvcssc 
Dr. fnncilco Villar. que nomeou uma gamos~ documentoa. falamos com 0 

dentro da Comialo. Ela c:oocluiu 1eu trabalho e~°:ir::.~na Especial . do Fumo para 
e. a 16 de março, pela noaa insistencia foi ma da da ~gunda ~u1nzena de fevereiro 
Fiunciamento de Produçio. a FETAG, FETA~ urna reuniio CODJ\lllta na Comissão de 

~rama Mllhuma conclualo. Continuavam na p!'.,::~~6~~ u~ conc~ualo. Não 
omilllo • pronunciulc aobre 11 auu CODClUIÕCI, · • ouegUUD01 que a 

concJuWo • priDcfpiol de dezembro, e a coordeu~rq: ~aoao CUllO de procluçlo foi 
acguada qtliazaa ele rneràro: houve um aWDénlo :: cllllO de w;to na eegunda quinzena 
dezembro. Dai a coafinnaçlo de que a nom reiYindicaçio . '11.28'1t contra '10.8!. cm 
estavam def'M'Clol Pedimol eem auceao uma reuniio era Jlllla e OI c:llllOI em fevereiro já 
CONT AG enviou um doc\llDCDIO ao Presidente ~ o Sr .. Miniltro da Agricukura. A 
intctfcrfncia. O l'eMlllado all boje dClcoaheço da Repú~ relatando OI falOI e aolicitando sua 
~· foi-nos comanit:ado que o tra&elbo fo~= c:oncluldo o ~unto da Comissão cm 
Pla~JlmeDIO ~ que a condullo final seria dada por ela. e..':!~· Mirustro1 da Agricuhur.i e 
maoa posdveis para pralioaar pela nom 'vindica -o-":"-•!1°9 que usállmlOl todos os 
Deputados Silváius Kill ·e Ivo Maimnli. m çio. A própria Allembléia, através dos 
Prefeitos de v'rios municlpiol. u Secretarias':"~..:.. ~mu. telex. a Deputados' Feder.iis. a 
Santa Catarina. Nada! No me. de abril . . e ''e"-u tura dos &lados de Rio Grande do Sul e 
começo de .maiQ. raivivamos o ble • mterrompemos o trabalho que caiu no liWnc:io. No 
Marcheun. c:omeguimol lni-lo r mesama ~· = dos Deputados Silváius Kist e Nelson 
pcofunda e m oportunidade o Ministro dille ro DelfU:O Neto. Fazemos uma exposição 
problema. que algo fana. embora liveme que atudar 0 

P~ra mim serviu. Era a palavra de um Ministro S Exe · · · -
Eapecial para que com os n bsld ' fi · · iria nomear wna Com1ssao d 1 • OllOS su ios. azer uma aniJile profunda e ver a nnuib' lid d 

e reso ~er o problema. Em doze dias. o Ministro cum riu a la . r--. t a e 
qual faz11m parte elementos do Ministério da Fazenda 'CActx e ~;,.~:'eodu aF~~o da 
IOI da Produçlo Em princlp' d · h C ' o o e 1nanc1amcn
Gabinsltí do Mi~istério da lOI e JUn º· ª omissio Especial, preaidida pelo Dr. Sérgio 

~:.~~ ~:~!~::t:'~iDSlga·~~~n;ó~; D~:;~~to~==~~li'o'7:~~~~ ~::~:r s:r;.~.:~~~:.~~ 
ha 

. · · e 'ª . na 1xaçio do p.,...0 do ci'garro· h 
ac tamento. Oa JOmaia de Brasllia j• p blica . ·-T . • ouve um 
depois )Of,, e na realidade deu 25f. . E uóbviov~~eq:~:;=~rro~ tena.m uml aum.ento de. 3~f. . 
Fomo1, entio abordar 

1 
parte da ex . cigarreira n o tena cond1çocs. 

Federal tinha' da ex rta portaçio. Ftzemos umcilculo da receita que o Governo 

~m~~:0i~1::: =is J:~:ebo,ª ~fi?ti!U.:e~1:~~~~;.~:0:~r:e~:~:0:.~~~::a!: 
• uma n1 icaçio de 5f. e condicionasse essa bo ili çi 

ao r::utor, atendendo nossa reivíndicaçio. Foi esse o trabalho d C ·~ ICI o ao ~P.8sse 
da azenda. Ele estava alheio, nunca nos recebeu, disse que nio t~nh:~~nd~~: a~~~:~~ 
88 

\.Om1ssao. l"la epoca. na \.om1ssao cspec111. aung1mos 001s resunaoos: um 1raoa1naoo em 
cima da diferença do nosso custo de produçio, outro, em cima da CFP. No nosso índice. da 
AFU BRA para o reajustamento. tlnhamos que ter acima de CrS 7SO,OO. 583,00. 930.00. 
Baseado no dlculo da CFP. daria um bilbio. quatroeentos e vinte e oito milhões. cento e 
snKnta e oito mil cruzeiros. Demos a entender à Commão que. se fõssemos atendidos dentro 
do lodice da AFUHRA. estariamos satisfeito•. Mesmo assim. o Ministro negõu. Chamou o 
Deputado Nelson Marchezan. para dizer que nio havia condições. O Do1>utado di.ue que não 
iria _dar ~I ~posta- Recebe~ a comunicação d_<> al5CSM>r do Ministro. Na oportunidade. 
pedi 1~1!nc1a ~om o Sr. M1!'1~"° da Fazenda. dizendo. '\ue teria uma argumentaçio para 
transnullr, ao vivo. ao Sr. Mm11tro. Acho que certos M1rustro5 do muito esquecidos. e eu 
desejava esgotar todos os recursos. era a minha obrigação. S. Ell4 o Sr. Ministro disse que não 
iria ~~~eder audiencia porque se~o a opinião pública poderia pensar que haveria uma 
poSS1b1hdade de conceder alguma coisa. Entio, tlnhamos que voltar •quele que disse que algo 
deveria ser feito: Delfim Neto. Pedi ao Deputado que queríamos mais uma audi!ncia com o 
Sr. Ministro do Planejamento. Conseguimos. e quando chegamo1, o Deputado Marchezan 
junto, o Ministro disse que não havia tomado conhecimento do resultado dos trabalhos da 
Comíslio Especial. ela foi constitulda a seu pedido. Mas diante da noua insist!ncia. passaria o 
assunto diretamente ao seu assessor. Dr. lkeda. que deveria encontrar urna 10luçio. Depois de 
um contato com esse Tknico. este afirmou que terça-feira entregaria o seu trabalho. ao Sr. 
Ministro. Até hoje nio foi entregue. O Dr. lkeda telefonou a Santa Cruz dizendo da · 
dificuldade par:.i enconu:ar a fórm~la da ~lu~o: O au~nto cs&á na. esuca zero. O . que é 
revoltante é a 1ncoer!nc11. Como dlSK, na uuutuiçio do imposto de 1mpon.açio o pnmeiro 
lodice foi 20'1. baíuram para 14'1. depoil. 1211. IOf. no Conselho Mondirio Nacional. 

Vamos ver o que foi exportado até fins de maio: o CMN votou ena bonificação sem aue 
nenhum desses Srs .. que estavam. há meio ano. com o nosso problema cm seus Ministérios. 
se lcmbr.issem de condicionar o rebaiumento do índice com a obrigação de repasse. Então. 
não t~m interesse. Até maio. exportamos 59.340 toneladas de fumo: na Bahia 6.300 toneladas. 
A nossa exportação. no Sul. esti prcvilla para essa safra em cem mil toneladas: no ano 
{lllssado foi de 129 mil toneladas. contra Bahia e Alagoas com 26 a 27 mil toneladas. Como 
ponto de partida. tomemos 100 mil toneladas. este ano. A nossa exportação. este ano. segundo 
prevtsao, dara lJl milhões de dólares. 20'110bre isso d• 46 milhões e 400 mil dólares. Com as 
bonificaçô<s paramos em IOf. . A reduçio é de 50'1 da tau, equivalentes a 23 milhões e 
duzentos mil dólares. valor real recolhido. no periodo de exportação. do 23 milhões e 

duzentos mil dólares. 

A cotação do dólar. cm março. era de CrS 46,60: abril. CrS 48.14: em maio CrS 49.35: cm 
junho, CrS 51.45: em julho. CrS 53.31. em agosto. CrS .... chegamos a uma cotação média do 
dólar CrS 49.35. O valor cm favor dos exportadores partindo dos 20f. aue era o seu 
urgumcnto forte e que não podiam atender » reivindicação dll AFU BRA. 11lém do 62.5~ . ~ 
boniíicação importa um bilhão. 144 milhões. '920 mil cruzeiros e o reajuste importaria. cm 7SO 
milhões. 583 mil. 930 cruzeiros. Dai nio sei por que todo o trabalho realizado não foi nosso. 
devem-se us lorçis vivas. t'rcle1tur.is. Clinum1s de VcrC11dores. Assembléias Legislativas. 
Dep~wdos Fedcr.ii5. Secrcwrias de Agricultura dos três Estados. FARSUL FET.\G. 
FETAESC. FAES. duas Federações do Paraná. durante meio ano batalhando cm cima: 
silêncio absoluto! Dando de presente. para aquele que não tinha mérito algum. um bilhão. 
cento e quarenta e quatro milhões e novecentos e vinte mil cruzeiros! Dai podem concluir. 
qual a situação do nosso Pais. E esse quadro tem que ser mudado! A próxima safra 1980-1981. 
scr.i o termómetro. Isso udiantamos ao Dr. lkcda. quando lá esúvemos. cm junho. No 
elevador. falei da situação que nos aguarda: "Imagine o Brasil. segundo maior pais exportador 
de fumo. a partir de 1983. para atender. a demanda interna do consumo. tcrà que importar!" 
Para a próxima safra temos certas àreas com 30f. de desistência. Por outro lado. temos regiões 
de peso na produção onde não houve desistência. Nossa prcvisio de diminuição de área 
plantada está em IOf. a 12f.. Talvez a produção não seja afetada. se o plantador diminuir a 
área individual. por um percentual até 15'1t: no restante ele é capaz de ter a mesma produção. 
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-- .••e• m .... LOg<> • • p "ma .. ra, ll0-111, esl4 uinqOlla, o tempo esta ellCepcional. Não 
se~ afet~da. Pari a safra 81·82 a nossa previsão, ainda otimista, é no mlnimo 41'1 de 
de11s1~nc11. Se estamos exportando. hoje. 40'1, na safra de 82 o brasileiro nào lerá mais fumo 
piua exponar. teremos 11pe1111s para 111ender i demanda com um cre1eimen10 de ipenas 3'1. 

O SR. SILVtRIUS KIST - Qual o valor, mais ou menos. de impc>1tos que 0 Governo 0 tem. no caso de exportação? 

lm O SR. HARR'V ANTONIO W~NER - U~ bilhio, 144 milhõa, 920 mil cruzeiros. só 0 
poslO de &ponação. ~ valor é ainda 1eracido de uma fracio que foi exponadll ai época 

em que era 12' a 14' o lmposao. OI Sn. sabem que ata pane constitui-se num mistério entr~ 
firmas, e tem que IC fazer uma ginútica enorme para deacobri·lo. Mesmo assim conseguimos 
11lguns dados. 1 enho 1qui. 1111111 •~lile de uma exportaçio de 1.600 tonelada~ onde 1 2 toneladas for:am para. os &11~ Urudol, 400 para a Alemenha e pequena parte para Norucp.8!/. 
O~ médio do qwlo do fumo expor11do, pelo estudo que fiz. deu uma média de CrS 137 14 
o quilo que, ll'lnsformado em arroba, representa CrS 2.057,00 a arroba. o produlOr recebe CrS 
519.20 e para o exportador fica CrS 1.547,90. Quer dizer, três quartas panes fica para 

0 
exportador e a qua~ pira o produtor. Considerando isso, diferenças de preços. 0 lote que foi 
para os &tado1 Unidos deu CrS 134,42; para a Alemanha CrS 153,37. 

Em rápidu pinceladas. a exposição inicial que eu faria • a pedido da ComÍllio, 1eria esta. 

. O SR. IVO MAINARDI 7 E~r!rrm.iliria. Sr. Presidente, primeiro cumprimentar 0 
Prnidente da AFU BRA. o Sr. no, pelll manein mraJOlll e bn.11wn1e com 
expuseram o probleaul da fumicullura.,e me permiliria formular uma Mrie de pergunw. que 

J ~· 1"1 

.A ~rimein. 5!· Presidente: O reingtalO da Rodáie, no mercado. 1fetarie os inlérases d 
&rasd na exportaçao do fumo? 0 

O SR. HARR'V ANTONIO WERNER- No ano puado, quando esúvamos discutindo o 
p~ do fumo, .também fomoe apraentadol àquele f1n111ma. o problema "Rod~" - e 
m~~ bem arqwtetado, porque sabemos em que deu o impulso na fumicultura brasileira, 
pnn_c1palmente no ~ue .!'nge i ea:portaçlo ~m ~felfncia ao retrocesso da Rod~. Houve. 
entio, ~· comenlAnos: O retorno da Rod~ v11 aer altamente prejudicial para 01 interesses 
da fumicultura brasileira, principalmente no que tange i exportaçlo, porque 1 Rodbia vai 
entn~ no mercado. v11 •.contecer 1110 .• ~ª~ acontece~ aquilo." Na época. disse a alguns elementos 
do S1nd1cat? da lnd~tna ~o F~mo: Fiquem qu1e101 com essa pregaçio, porque 01 senhores 
vlo me obngar a 111r do 11l~nc10, porque isto que vocb estio •presentando é um fantasma, é 
um grande argumento em cama de um fato pequeno." E os próprios impon.dores que vinham 
na époa do fechamento do negócio u11vam esse argumento. Entio. eu tachei: "t um grande 
arglUllenio para o comprador em cima de um falo pequeno." · 

t sabido que 01 excedentes da Rodésia. em principio do ano, eram de 105 mil toneladas_ 
o excedente desde 1975 1té 1980-, que, divididas por 5 anos. resultam 21 mil toneladas. 0 que 
nlo representa nada. Outro aspecto: qualidade do fumo da Rodésia. Jam1is a Rodésia vai ser 
~quele p~ulor de fumo que era de 1960, 1965. O técnico em fumo rodesiano é 0 branco, é 0 
mgl~ o lr.landb, porque a lavoura rodesiana é empresarial, nlo é o que temos 1qui. A jrea 
m6d11 c.ul11vada na Rodésia - jree mlnima - é de 25 hectares, quando 1 nossa bea médii é de 
2.3 b.ectare~ por plantador. E ll'lbalhaVlm em forma de empre11. Quando houve 1quele 
connito rac111, de1eambou o negócio e nune1 mais vlo se encontrar. 

Em fevereiro, unhamos a visill de um1 comissão dos Estados Unidos, composta de 
Cooperaliv1 de Equilibrio do Fumo, o órgio regulador entre governo e produtor e de mais 
u.m alto fu~~nàrio do Ministério da Agricultura dos Estadol Unidos. Pergu~tei 1 esse 
c1dadlo a opanilo dos Eatadol Unidos sobre 1 Rodésia. Disse ele: "Nlo pouo ll'IDllDitir 1 
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opinilo o governo 1merii:ano, m11 poao tnftSmílir a manna op1n o pellOI . m pnme1ro 
lugar, estamos acompanhando de perto os 1contecimen1os na área fumageira da Rodésia. 
Entretanto, não h.6 receio do reingresso da Rodésia no mercado internacionaldo fumo, porque 
jamais 1 Rodésia vii ser aquele produtor de fumo que era. Em segundo lugar. 11 companhias 
internacionais. ou 11 multinacion1is, jamais vio investir na Rod* enquanto tiver essa 
insegurança política. Em terceiro lugar. a exportação do fumo não é simplesmente ter fumo e 
encontrar comprador, porque isto obedece 1 um trabalho muito extenso. Para que um pais 
lenha condições de compelir n1 comercialização do fumo em termos universais, em termos 
intern1cionais, tem que haver tradição para formular o cigarro. Tod1 1 indústria cigarreira 
preza uma determinada marca sua. E a mistura tem que ser uniforme de 1no para ano. Então, 
se um fumo brasileiro, hoje, como eslA, faz pane da fórmula do cigarro. Então, eles não 
podem. de um dia para outro, decidir, por exemplo. comprar o fumo da Coréia e nio do 
Brasil. Teriam que fazer uma reformulação do cigarro. o que levaria 5. 6 ou 7 anos. O 
reingresso d1 Rodésia, então, na comercialização do l'umo tem mais esse obs(jculo. E a 
qualidade do fumo da Rodésia esú 1fetada e jamais vai voltar 1 produzir 1quela qualidade 
que antes produzia." 

Tenho 1qui um recorde da "Gazeta Mercantil'' de Sio Paulo dos dias 19 e 22 de abril. 
quando a Rodésia reingressou no mercado, que diz o seguinte: "Oficialmente a Rodésia 
~oltou ao mercado na segunda seman1 de abril. ~lata correspondente em Londres. Os 
resultados iniciais desses primeiros leilões públicos abenos a todo 01 importadores não foram 
impressionantes. Os observ1dores do mercado londrino. no entanto, acreditam que os 
fabricantes de cigarro somente voltario 1 importar da Rodésia a médio prazo. porquanto que 
deixaram de comprar "' 15 1no1 e tiveram problemaa. para adap11r OI cigarro• 10 gosto do 
cliente." Entio, a imagem da Rod~ esú clara. 

Por outro lado, o fumo brasileiro que exportamos é nata, não perde em qualidade para 
fumo de pala nenhum do mundo inteiro. · 

O SR. IVO MAINARDI - Sr. Harry. o senhor fez uma exposição antes sobre a maneira como 
o governo brasileiro se componou com relação as reivindica~ dos fumicultores. Eu perguntaria 
se o senhor tem conhecimento de como os governos de outros países produtores de fumo agem 
com relação ao plantador. no que tange a incentivos. a g;minlias do fumicultor. e os outros 
governos lhe dispensam tnlamento igual ao llOllO. ou se lá o fumicultor tem oulllll garantias? 

O SR. HARRY ANTONIO WFJlNFJl - Temos conhecimento da situaQio dos Estados 
Unidos, da Coréia, da China e da Argentina. 01 Estado• Unidos. o maior produtor de fumo. 
tem um1 estrutura totalmente diferente. U, por exemplo, nlo planta fumo quem quer; a área 
de plantaçio do fumo é pré-fixada pelo Ministério da A~ricultura, através de um depanamen· 
to especial do fumo, que fixa anualmente irea e quanud1de; e o produtor, para aquela área 
plantada, tem fixada 1ua previsão de produçio; e para essa produçio. o G~verno fixa o.preço 
e garante o mercado. A comercialização, 1', é difere~te'. é através de leilões, que hoJe. em 
agosto, j• eslA em franco andamento quanto 1 comerc1alizaçio da safra. Enlio, todo o fumo 
que nlo foi adquirido nos leilões é ad~uirido pelo governo, 9ue forma 01 estoques. e 
comercializa 1 seu modo. As vendia em le1llo são àquele que maas oferece. A produção que 
não sai nos leilões é adquirida pelo governo a preço fixado. Se um produtor 1mericano pode 
produzir 500 mil libras de fumo e produz 550 mil libras. então, recebe uma multa de valor 
igual ao que importam essas 50 mil libras 1 mais; perde ludo; o governo 1bsorve. mas o 
produtor não recebe n1da, porque só podia fornecer 500 mil libr11 e nlo 550 mil. Isto é para 
eles terem um controle exato da produçio. 

H• dois anos, houve um problem1 com relaçio i qualidade do fumo - fumos pe11.dos. 
fumos leves. Os estoques do Reino Unido, Estados Unidos. de fumo leve estavam la em cama, 
praticamente com excedente nlo aproveitado. En~o. houve o incremento ~o f~~o pesado. 
pmra aproveitar 01 fumos leves na formulaçlo de cigarros e. com o tempo. lr 11iv11ndo esses 
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c~h .. H .. p•ca .. u GuvC"..-nu • •·1·u: ru:~ no lcz ut.11u proposta aos produlo rcs : pcrrnit1r utn aun1cnlo de: 
20~ de 'rca, com o co~prom15so formal das 4 primeiras folhas - o que chamamos de baiuira 
- não poderem ser colhidas. Eles aceitaram. AI há um perfeito controle de produção, garantia 
de mercado e garaolJa de preço. Essa é a situação nos Estados Unidos. 

Ainda f~la~.IObre 09 .Ea&adot Unidol, !' ·~~ncia tú:nica ao plantador f ministrada 
•travá do Mmiltfno da Agncultu~. N~ mullicfpio, 11' um tú:aico em fumo, que ealCDde de 
. todo o ABC da cuhun do fumo, i dupoaiçio dos plantadora pera orientaçio. 

Na Coma, o governo favorece ao prod~tor iadiretameate, porque iublídia a exportação 
E~tlo: o preço _do fumo da Cora., •ti 1971, ou melhor, o produtor coreano recebia mai~ 
diabeiro por quilo de fumo do que o próprio produtor dot Esaadol Unidol. Nio sei se estão 
lembrados, mas em 1979 houve uma pequeaa revolta no meio dot plantadora de fumo dos 
~dot Unidos - a.ti o pró~ Jimmy Cartcr te deslocou pera a Virglnia para atender à 
ttmnda,çio. mudar a modalidade de amparo aos (umicuftores americanos. a fim de que 
nl<1 SUf81* problema. E_ntlo, eles cuidam dem pene. O plantador americano, 

00 
ano 

pasudo, rece~u, por qwlo de fumo, trfs dólares e quarenta e dois cents. O plantador 
coreano, na últi~ safra, porque eles agora tambfm estão no início da fpoca de comercializa
çio, recebeu dou d~lares e 1e11enta cents. O plantador de fumo brasileiro, na última safra, 
recebeu seue~ta e oito, 1e11enta e ~ove cents por quilo de fumo. Em posição es14 gravada 

c:,eaa• eata~. (Refere-se a publicações que tem em mãos). Em f a estatfstica da posição 
~ ~ pa~ 10 p~ulOr do Br.isil. Pelo gráfico, podemos ver: o Pfe\10 médio é 

•uf~do Bralil, Jadia, MalúU, Estados Unidos e Coréia. Em 1978, o produtor coreano 
recebia um ~ superior ao produtor americano. Agora, pera 1980, o plantador americano 
novamente foi acima do coreaao. Os preços aqui mostndot do: Esaadot u nidot- trfs dólares 
e quarenta e um ceaa: Coftia - dois dólares e se.enta e dois cents; Bralil, alo chega 1 1e11enta e trfs cenu o que o produtor brasileiro recebe. 

~gora, nl? pod~moe imapnar um fantasma nessa resultadoa. A Area mfdia plantada n~ 
Coriaa é de ~ iWcimol de ll«;'are - 11' pro~ma de espaço. O valor do acre coreano. no 
ano pauado, foi de trezena e vante e quatro aul cruzeiros - transformando 0 nouo dinh i 
na be~ do dólar no ano pmado -: boje, deve Citar em tomo de novecentos mil cruzeiro: ~ 
custo ~ produçJo dela, por causa do Investimento neceu6rio, tambfm t mais elevado. Mas 
eco~l!ucamente, 16 dentro, ele tem um resultado financeiro bem maior do que 

0 
produtor 

bra11le1ro. 

.. Na Argentina: o governo subsidia diretamente o produtor. Recebemos, no ano pamdo a 
~111ta d~ uma comiuio daquele pala. A cotação da ufra de 1978 era de dois dólarea 

0 
quilo 'o 

•ndus~l pagava um dólar e o governo pagava um dólar. E esse subsidio segund~ 0 engenhe1ro-a•"'nomo que nos v· ºto · d ' e-v ISI u, a partir o ano passado, ia começar a ter conado pelo 
g~vemo,. para que dentro de S anos nio houveue mais subsidio. Entio 

0 
corte anual ... de 

vante cents. ' " 

Nós, aqui, estamos subsidiando. 

Voltando um pouco para onde dizia que 1 produção do fumo do Rio Grande do Sul teve 
altas e baixas, deixei de mencionar uma coisa. Naqueles anos, até inicio da dkada de SO, mais 
ou ?'en~s 40$ ou SOS dos produtores de fumo, na venda da sua produção, até que recebessem 
o d1nh~1ro, emendava ano para ano. Então, naquela época, o produtor de fumo financiava 0 mdustnal e o exportador. Financiava tudo. 

O SR. IVO MAINARDI - Quais. no seu entender. as medidas que o Governo deveria tom11r 
para preservar o intereste do nosso fumicultor? 

O SR. HARRY ANTONJC? W~NER - Com relação a esa pergunta, teRundo 
entendemos, tem que haver uma mvcrsao de mais ou menos 180 graus. Não estou procurando 
~e expiató~, de fo~ nenhuma. Nós, atf o ano passado, resolvemos o problema. Então, 
cnamoa uma 11tuaçio mwto cómoda. Não havia necessidade de interfer~ncia do Governo. Os 
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bilhões, a lravés do lf'I. vi n ham muito comodan~cnlc . A p1:1.n1c1ptt~o do Governo t ·cdc r al. até 

hoje ... - . . 
Só teve 09 prazeres de contar o dinheirinho e olhar para •• cifra, bu&a daur <fUC a 

previsio do IPI deste ano é de cem a ~~IO e dez bill_aõea. segundo pronunciamen10 do 
próprio Ministro da Fazenda, o fumo, paruc1pe. DO exerclcio de 1980, com '46$. 

Nós, em pane, fomos um pouco egolstas. achando que éramos bons, que podlamos 
resolver o nouo problema sem precisar de ninguém. A nossa briga era produtor contra 
indústria; levávamos algumas semana• e, ao final, cheg6vamos 1 uma conclusão - não temos 
gente na esfera federal que entenda alguma coi~ do problema. Eata f 1 maior dif~u.lda~c que 
encontramos. Aliás, uma critica que levantei com um dos aS1CS10res no M1rusténo do 
Planejamento, que queria dar uma de "bom" para cima de nós. Ele me disse: "?'senhores 
vem hoje e querem uma solução para amanhil" Tive que falar um ponugu& ma11 claro: "O 
problema está aqui dentro, meu caro doutor, porque a documentação deve ter entrado l!qu1 
dia 2, 3 ou 4 de janeiro, pois foi despachada em Santa Cruz no dia 28 de dezembro. Quem 
pediu que endereçássemos diretamente a ele foi o Dr. Augusto Bueno. Nós não temos culpa se 
aqui dentro a coisa não funciona . Não me diga que estou vindo num dia para pedir 1 solução 
no outro". Estafa maior dificuldade: não 11' gente que entenda do problema. 

O SR. SILVE:.R.IUS KIST - Um papel llOSIO, de relator da Comissão. seria o de sugerir e 
pedir ao Governo que ele crie um órgão. dentro do Ministério do Planejamento. com elementos 
que entendam do problema "fumo". para que tenham condições de acompanhar o problema. 
tanto a parte industrial como a parte do produtor. 

O SR. WILSON CASTRO - Acho que. a exposição a que estamos assistindo hoje. é uma das 
mais seguras que já ouvi. O Presidente da AFUBRA conhece o a~unto. tem uma vivência muito 
boa e uma memória privilegiada! Agora. parece-me que o problema fundamental nesia parte que 
estamos debatendo é que esse relacionamento produtor-indústria-governo não eslá sendo 
harmônico. não esta tendo aquela dinâmica de que precisarlamos. Na parte das associa~s 
classistas. estamos vendo que o pessoal conhece o assunto. O produtor. através das suas lidcr.inças. 
também o conhece. f. a terceira perna do tripé que eslá falhando. 

O que parece esiar acontecendo ~ que. em esfera governamental. especialmente de Governo 
Federal, essa troca cxces.1iva de cúpula administrativa não chega nunca a formar 'luem 
ent~Õda. Quando está estruturado o encaminhamento por pessoas que já se informaram. que 
já recolheram subsldios. há uma mudança de governo. muda a cúpula e muda praticamente 
toda essa estrutura governamental. AI começamos tudo de _novo. E hoje fie~ cada vez mais 
diflcil de os produlores irem a Brasllia para qualquer coisa de que precisem. porque as 
passagens, 1 estadia. tudo está caro. São contatos fragmentados. que não têm seqüência . Essa 
solução de continuidade põe tudo a perder. 

Acho que essa sugestão de se criar mais um órgão tknico, que não mudasse quando 
muda o Ministro. é válida. 

O Sr. SH•érius KJst - Seriam funcionários do Ministério, qualificados, que ficariam 
dentro desse órgão na mudança de Governo. Poderia mudar, eventualmente, o direito do 
órgão, mas os assessores ficariam. Esse órgão, _inclusive, ~d~ria _ser criado _cm Brasil.ia e ser 
localizado, por exemplo, em Porto Alegre. JUDIO ao Mm1sté~10 da Agncultu~a. a nossa 
Delegacia Regional . Acredito que ao invés de este órgão estar isolado em BrasU1a. onde U& 
fato nada conhecem sobre o fumo. como muitas coisas - sempre digo que aqueles técnicos de 
BrasOia estão afastados da realidade nacional, porque vivem numa cidade anificial. Poderia 
estar lotado aqui, cm Porto Alegre. Ele acompanha~a tod? o _problema. _Já que existe _aqui a 
Associação dos Fumicultores do Brasil, então, ela nao precisaria estar VlllJando a Brasiha para 
contatar; contataria aqui. E a grande indústria tambfm está localizada DO Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. 
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AcredilO que aca, dentro do nouo trabalho, seria uma 1ugestlo objetiva. 

O SR. HARRY W~ER - Com relação ao que di11e o Dr. Castro e ao que 
co~plementou o D:eputado S~lváius, é uma aoluçào. O que nós notamos - e isto quero deixar 
registrado. AI comissões tknaa, tanto a Coordenadoria da Comiuio de Financiamento da 
Produção, pelo trabalho e pelo atendimento, merecem nota dez. Para a Comiuio &pecia~ 
nota dez. Nós a11CS10ramos cssu duas c:omiu6es - e por cauu disto, tlnbamo1 que fazer esse 
número de viagem .-, deixando-os complecamente oriaatadol, eob OI maia diverlOI lngulos, 
para que ela chcguscm a uma conchaüo objetiva e viivcl. O órgão propoÃD é muito 
importante. Pira que c:omipmol. junro aos Ir& ministériol envolvidol - Ministério da 
Agricultura, Manuttno da hzeA<la e do Plaacjamento -. realizar o traballio. O trabalho deve 
acr realizado juntamente a e1111 trà miniltériol, para que ela encontrem uma fórmula 
conjugada e dfem autoridade pira aee órglo. Se for uma comildo fantasma, que faça 
movimentos pollticos, viagem para cá, viagem para 1', é melhor que alo seja criada, porque é 
um investimento, e ase invalimento deve iraur o acu resultado tanlO para o interesse do 
Governo, como para o intere11e da produçlo e do comércio. 

Um dia falamos a rapeito de controles necessários. porque o senhor pergunta a um, aqui. 
No Brasil, aobre atatlstica, aobre penpectivu. e parece-me que lodo o mundo "chuta". Os 
acnhores aio conseguem números que fecham. Por quf? O órgio í11Calizador atá ausente. 
Quando querem aber alguma coita sobre a possibilidade da indústria ou alo, vlo chamar um 
industrial 

Eu dizia aoa integranta data Comildo: "Nós apeou preciulDOl tcr a coragem de imitar 
o que oa OllllOI palia produtores estio fazendo. FJa atlo DOI mOllnndo, e DÓI ainda não 
aprendemoe nem a imitar. 

O SR. SILVIJllUS Km - Exiate um órgio que acompanha o preço do fumo no 
exterior. 

O SR. HARRY ANTONIO Wf.RNlll - Correto, tanto nos pilla concorrentes nossos · 
como compradora nouos. 

O SR. SlLVDllUS KIST - Então. não temos um órgão oficial que, de fato. diga o que está 
acontecendo. Nós nos baseamos aqui, única e exclusivamente. nos dadoa fomecidoa pela indústria 
ao Governo. E o Governo não tem nada. 

Entlo, pergunlO: na clauificação atual, temos condições, com a fiacalização que temos, 
de o produtor entregar o aeu produto, e o fiacal, que estiver naquela pona, poua de fato 
defend~-lo e dizer a qualidade do seu fumo"/ Sabemos que o noao claaificador att noje não 
conacgu1u anular a clauificaçio fêita pelo comprador. Ele aempre éoncorda com o comprador 
e nunca com o produtor. 

~ SR. HARRY ANTONIO WERNER - A reclamaçio sobre comporcamentos de 
cla~fica91ks, de modo .geral, nio ocorre somente no Brasil. E.asa problemas exi11em na 
China, que i monopóho, pais socialista. Na Argentina, mesma coita. Eatadoa Unidos. 
tam~m. 

O nosso P!'°blema no Brasil: hoje estamos expo~ndo em tomo de 40 a 4S'I da nossa 
produçio, e 011mporcadores t~m as suas exigências. Devemos levar em consideração iuo, para· 
moldar, até onde for posslvel. a classificação primária a nlvel de produtor. Nio devemos 
transferir uma mio-<le-<>bra que é realizável na zona rural para a zona urbana, onde, então, 
eua mào-<le-<>bra, em primeiro lugar. seni mais cara e cobrada do produtor. Entlo, o que é 
poulvel fazer a nlvel de produtor deve ser feito ai. 
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Outro detalhe: sei que a FETAG. a FETAES têm um pensamento diferente. Entretanto, 
tudo é discutido. Vamos ter nos dias 19 e 20 de agosto uma reunião, em Florianópolis. cuja 
Ordem do Dia será Ponaria n9 81S e Critériot a Serem Adotados para o Custo de Produção 
Safra 80/81. 

Faremos uma reunião nos dias 19 e 20 de agosto. quando vamos di1eutir o problema da 
Porcaria n9 87S. E. boje, ainda estamos a favor da Portaria n9 875. Em primeiro lugar por ser 
uma exigência de amoldamento, de adaptação is exigências do mercado internacional. Se 
vamos começar a misturar trigo com feijão, entraremos numa situação igual a da Argentina. 
hoje. A Argentina não tem uma participação ativa no comércio internacional devido à 
classificação que adota. E mais um detalhe: qualquer um de nós, fumante, nota a diferença 
que existe entre o cigarro brasileiro e o cigarro argentino. Este parece que até pimenta contém. 
porque não há um controle exato da nicotina e do alcatrão. E. para se ter iuo. precisa haver a 
separação das classes. que são o "T'. o MB". o "C". o "O" e o ··x". o "X" é a baixeira. 
neu1ros que não têm mcollna. nao l~m coisa nenhuma . O "C" começa a ter um certo teor de 
nicotina. O "B". mais, e o " T '. então, reúne as células da folha ponteira - ela tem a maior 
carga de nicotina e aléatrão. E para fazer uma formulação que tenha o mlnimo e o màximo 
permissível, deve haver essa separação. Nos Estados Unidos. temos 134 separa91ks. que são 
feitas pelo produtor. Na China, passam de 200 separa91ks. Agora. na Coréia existe uma 
situação diferente, eles têm três classes, Ir& subclasses e cinco tipos. 

O SR. SILVf:RIUS KIST - Então, ai existe mais uma necessidade de criarmos esse órgão 
para sabermos se isso ~ exigência do mercado ou das indústrias. 

Entlo, cada vez estamos diminuindo o período de safra para o nollO safrista. Nesse meio 
tempo, ele poderia estar produzindo, poderia trabalhar, aproveitar aquela mesma terra. 
fazendo outras coisas na lavoura . E 1erlamo1 na cidade, eventualmente mais dois ou lrb meses 
de safra, e poderlamos entregar o fumo jli a partir de outubro e novembro. Enllo. poderia-se 
entregar esse fumo em novembro; o colono o colheria e com um pequeno surtimen~o poderia 
começar a pauá-lo para a indústria. E nós, poderlamos. talvez, receW-lo durante ma111empo. 

Embora não procuremos segurar. como o senhor defende, a mão-de-obra na colônia. não 
transferindo o colono para a cidade, eu já defendo outra tese: transferir o colono justamente 
para a cidade e aliviar a mão-de.-obra na colônia para q.ue ele vá trabalhar n~ lavoura. 
cultivando outras coisas nesse meio tempo que perde surundo. mas sem prejudicá-lo. Em 
primeiro lugar, ele nio teria o problema de armazenamento, que é uma grande luta que voces 
enfrentaram durante muitos anos, motivando-o para que ele de fato pense no armazenamento. 
J:.le prejudica a classe do fumo porque não tem condições de armazenamento, nio tem tempo 
para sunir o fumo . E, ao terminar a safra, começa a suni-lo mas jli tem grande parte de mofo. 
o fumo está podre. 

Verifiquei que no Município de Vera Cruz 1em diversos plantadores de fumo que 
plantam em maior escala , mais ou menos é uma pequena empresa. Entlo. dqpendem de 
mio-de-obra contratada. 1' no interior não encontram mais a disponibilidade da mão
de-obra , e recrutam trabalhadores urbanos que estio ociosos para trabalhar na lavoura . Mas o 
que acontece? O sujeito só aceita se é recebido de manhi à beira do asfalto e i carde, enl.llo. 
colocado novamente i beira do asfalto. 

Mas já que estamos discutindo o problema do fumo no todo, nós da comillio tam~m 
queremos abordar esse probl~ma, chamando a alen~o de que .esse problema existe, e. se não 
cuidarmos, amanhã ou depois ele se agravará. Mais um mouvo, entlo. para o Governo se 
aensibilizar e criar um órgão que cuide dessa problemática. 

O SR. HARRY WERNER - Entio um detalhe: essa mão-de-obra é impresc:indivel 
durante a industrialização do fumo. A indústria precisa dela, e não tem colho o aproveitamen
to em cinco meses. Mas a pessoa tem que viver durante estes cinco meses. Entlo deve fazer o 
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c:adutnuneolO especifico daquela mlo-dc-obn imprcscindlvd durance o ilindus

trialiuçlo do fumo. E criar para esses cinco meses uma taxa de desemprego. Durante este 
periodo, o industrial que necessita dessa mio-de-obra contribui com essa quantia, SOi e os 
demais SOi, o Minist~rio do Tràbalho. 

O SR. SU.vtRIUS ltlST - ~ uma proposiçio que nós jA dnhamos aventado. A 
mio-de-obra ma1culina nós poderíamos aproveitar em muitu obras públicas. que o Governo. 
por exemplo, dcstinaSIC para a1 prefeituru desses municlpioa, para que, durante o periodo da 
entreaafra CÃAI pcsMM• foaem empregadal resolvendo divcros problemas. porque i uma 
~e-obra nlo e1pecializada. 

O SR. HAIUlY AHl'ONIO WERNF..ll - "' mais um detalbc: fomos surpreendidos no 
Minist~ com a .eguinte observaçlo: o plantador de fumo recebe toda a aui1tlncia tknica 
da ind61tria. llto pesa no orçamento. · 

O que dille aqui o meu caro amigo Camop, quando cstcve nesta Comisdo? Ele disse que 
na b9i.u qualidade do fumo deve ser registrada a falia de nlvel tkoico dos produtores. Qual~ 
o tipo de assiat.lncia tknica que eles eatlo argumencando, quando estamos falando cm 
quatõa de preços? E quando aqui estamos falando cm questões de clauificaçlo, dizem que o 
nlvel tknico do produtor csú muito bailio e que ele nJo entende. 

Dois paoa. d ... medidas. Eodo veja a barganha. a forma como ela explicam qualquer 
situaçio. Eles llo IDCltrCI.. Sabem 1e defender. Mu cstCI argumentos chegam at~ i., quando Ili 
nlo W gente que entenda o uaunt.o. 

O DEPUI' ADO SILVtRIUS ltlST - Outro problema que temos ~ com referlncia aos 
iDltnltores que a1 ind61triu t.lm. Ele1 nJo csdo preparados. na grande maioria, pela própria 
indmtria para ensinar a clauific:açlo exata. Porque eu tenho assiatido a instrutora chegarem 
m1 ~ dos produtora e dizer: "Eltc fumo Cid certo. cluliflCUtel bem". Mas CJuando o 
produtor entrega na indÚltria, era desclassificado. 

Nós ouvimo• aqui representantes dos sindicatos e da FET AG. Todos estão defendendo o 
produtor, mas nlo ai.lo falando a mesma linguagem. Agora com esta o~entaçào e com esta 
informaçlo prestada de que 01 representantes ~os produtores vAo se umr, para que saia um 
documento reivindicatório, entlo para nós ~válido. 

Para nós ~ muito importante ter um órgão que vá falar, parque eu acredito que o 
sindicato quer defender o interesse do produtor. Então vamos umr todos os dados para que 
aia um documento reivindicatório. AI sim, podemos reivindicar junto ao Governo e nos 
impor. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Vianna) - Para encerrar, passamos a palavra ao Sr. Harry 
Werner. 

O SR. HARRV ANTONIO WERNER - Nós que representamos 78 mil plantadores de 
fumo dos t.rb Estados. Paraú, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. queremos colocar esta 
~ entidade, a AFUBRA. A disposição desta Comissão e acompanhÀ-la durante todas as 
deman:hes que envolvem ainda o t~bal~o desta Comi~sAo, para que º. re~tório final não 
fique nos arquivos da Assembl~ia Legtslattva e que ela seja portadora, a p1one1ra em dar nova 
vicia' rumicullura brasileira. 

Ainda queria apresentar urna sugestão: que esta Comissão procurasse um entrosamento 
com a1 Assembl~ias de Florianópolis e de Curitiba, porque cheguei a uma conclusão prática : 
na di1eullio do preço do fumo da safra 1979/ 1980, nós tlnhamos envolvido Secretarias da 
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Ag~ul1ura dos trfs Elcados, "n" número de Deputados, de Vereadores e Prefeitos, e 
ent.ulades de classe. E nlo alcançamos nouo objetivo. Entlo, vejam os Sn. qual a barreira que 
te~ que ser transposta, para que todo este trab9lho que csú sendo realizado, seja coroado de 
h.ito. 

O SR. HAINSI CRALOW - De minha parte, quero agradecer a gentileza que tiveram os 
componentes desta Comissão, nos dando a oportunidade de trazer o mlnimo de informações 
que gostarlamos que ficassem registradas como contribuições de nossa entidade de classe. a 
fim de resolver a situaçlo abordada. 

Mais uma vez coloco a nossa entidade i duposiçio do fumicultor. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Ao encerrar estes trabalhos. quero agradecer aos Senhores que 
1brilbao1aram CSla reuniio e colocar i disposiçio dos Srs. esta Casa. como tam~m esta 
Comissio. 

No momento que necessitarmos dos Srs., podem ter certeza que aqui comparecerão. 

Antes de encerrar, quero perguntar ao Praidente da Associação dos Fumicullores do 
Brasil se M possibilidade de um assessor. ou Deputado componente da C!)missão. 
comparecer, dia 19, na rcuniio em Florianópolis. realizada com todos os órglos representali-
-da classe. . 

. O SR. HA~V AN!ONIO WERNER - Existe, acho ai~ que deve ser do próprio 
1nte~ da própna Com1ssio porquanto a reunilo de 19 a 20 de agosto ~ a fase inicial da 
prólllma safra, onde serio colocados os crit~rios a serem usados para o cálculo do custo de 
produçio que~ o estudo fundamental para o preço da próxima safra. 

Acho que ~ muito importante assistirem para ter a continuidade do assunto. 

O SR. PRESIDENTE - Os uoSSOS agradecimentos pela informaçAo. Procuraremos nos 
ialocar do Rio Grande do Sul para fazer presença naquela reunião. 

O ROSllO muito obrigado e encerramos a presente sessão. 
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ANEXO 7 

Portaria da Secretaria da Fazenda - RS - 1987 



C PP~r SPue v~nctm~ntoa 
'>?7/86-19.00-SE) 

; o uso da delegaç~o de t o 
. do Decreto 29021/19 prc 
A to re 1 • g etrado no Bol i 
r1os e 1 • ~gu n tes ee rv 1 do ri 
tarta do l t n erior, Deeen1 
~.r1evendo perceb•r 

~ seua ' 

a• afastamento de: 

MOO MICHIELIN SANT'ANNA, 111atrf cuh n9 11855878, Mtdifo, clust A, lotado na 
.. rh da Saúde e do Mel o Ambiente, no período de 20 1 H cio setembro de 1987 
~clp1r do XVIII WORLD CONGRESS Of THE INTERNATIOf4~ $0Cl[TY FOR CAROIOY~SCQ 
1'1', em Sydney-Austrilla se111 ônus p1r1 o Estado, eacttulftdo-11 a percepçao 
• seus vencimentos e v1nt1gens inerentes ao cargo. . 

IC16·20.00/87) 
r110 PACHECO PRATES BORBA, Mtr.11243830, Midtco, ~1Hlt 1, lotado na Secre· 
S.Üde 1 do Melo Aielente. no perfodo de 27 de t•ltllllro • 19 de outubro de 

7366, d é 2 9 de ma icço de i980, demite. a uem do serviço públ1c-o: 

O Inspetor de Polícia ·· VOLNEI DOS SANTOS LUI.:MTr. - l• classe,pa.Jrão 
6 , matrícula nq 1201.7749 , da Secre taria da Segu r ança PÚb lica, por 
incurso nas transgressões disciplinares previstaa n o s inci sosXXXVIII 
e XLIII. do a ~ tigo 81 , do mesmo Estatuto legal. 
(Proc. nq 17830-23.02/86). 

PALÃCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 14-10·87 . 
LADISLAU FERNANDO ROHNELT, 

rhefe da Casa C1vi1 . 

1134 4555 e 2134 
1100 9950 e 2100 
1132 9599 e 2132 
3126 4301 

~~~~~~~~~~~--~-(---~~Se~c_r_e_ta_r_ia~d_a~F_a_z_e_n_d_ª~~--) 
1155 1275 
lJ02 355<! 
J 172 7683 
1218 7771 
1230 13437 
J 235 6263 
1236 4843 
12 3 

.NE S 
SANTOS, 

fdos e 
corrupondentu 

. TURA E ABASTE 
i ue Ih - CIMENTO, 1 
Je 18 ~ e conferida ~ 
: 688 _ 15 g 0 ~~:ho de 1979, · 
, t • • dfspenu f11 
a ricula n9 1075 1220 4 
erimentaJ tG 6 d E'll 
do De ' - • a 1 

l partamento de Ptl~ 
e o Boletim n9 1242/87.iij 

í URA E ABASTECIMENTO • 
infer i da pelo it 1' 
~o de 1979, e t!~do • : 
d; _dfspensa RAUL MONSA~ 
e ;o 17 • matricula ~ 

1speciaJ, FG- 8 no~ 
De o Boletim n9 ÍJ79/'1~ 

~ 

. TURA E ~BASTECIMENTO,=~ 
1ue lhe e 

18 conferida P• 
~ oA ~ft ~u~h o de 1919,.~ 
'iJ S RACINI, En9ri1 

' para exercer 1 '"' 1 c om encar • l 
~ Dhfs - Qos de Coordf".1j 

a o de s " " ~t a Se emtntft .'? ;/D Cretarh, nii "'' ; 

~;r' º~~o .rme 8aJe~~m -~ 
'-'·/ nord,, r'i"<1nr" ' da' Olb' . . 

~ 

•. ~:.'ADO :>O RIO GRAifüt: DO su~ 
SECRETARIA OA FAZE"DA 

P R O T O C O L O 

VCRETARIA DA fAZEMDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por sei· 
, o,putado Cesar Schirmer, no uso ~e etribuiç~o que lhe c onfc 
ri11rafo 6• do artigo 45 r'o Decreto n• 29.809/80 {ReAulamento 
, com a re~ação dada pel, . D~creto n• 32.436, de 16.12.86, dore 
tnOlllinada 11implesmente SEr.RElARIA e R .J. REYNOLDS TABM'.OS - DO 
TD., sita na Estra~a B~-~7~, Distrito Indu~tiral Dona Carlo -

1t1 Cruz cio Sul, neste ato representada pelos Senhores Antonio 
11111 e Thomas M~dou~all, doravsnte denominada simplesmente EM-

1 t'on~lder.ando que a EMP~ESA: 
1 • lnvestl11 na alocaçao, reconóicion amenlo e moderriização de ~ 

...,to ~ . bu~cando a otimiz~ç ão de s ua capacidade instalada; 
1 - Incrementará sen!llvelmente " arrec:idação do rcr · e F ofert r 

"'M emprey,os . 

~nsidc ranr1o o interesse do Estado em l n centivar o cr ·escimento 
•lldl flcaçÃo rtc p~:-r.ue fabrl l instai ado e"' seu terrl tório; 

Considerando o apolo oue o Governo Estadual se propõe a ">rest e '· 
"! ' mpn!e ndime ntos, traduz: ido por estímulos fiscais de r. é': ureic 
>ttr l ~ na árr.a do Imposto sobre Ope raçÕe~ Relativas à Cl.roulf!çàr 
1-•dorias ( I C11) • 
l :'~OLVEM CELF:Bf'l flll est e PROTOCOLO, o que fa zem medi.;n~e as clÉu

t ª'&u lnte11: 
CLÁUSIJLA PRIMEIRA - A r:MPRESA obriga-!'e a : 
1 - cumprir a oferta ele eMpregos e a P,eração de ICM devido, !1,..0 

•no Item 8.3 d~ folha 22 ~o proce sso nq 10306 .14 -00-~F/87, ru~ 
"''9 Integrante deste Protocolo. 

11 - recolh~r em : dia e cori·etamente o ICM ce v Í(c, decorrente de 
•r11çÕee, sob pena de perda do ben,,flcio de oue tratc. a cláusu-
1, 

III - a recolher no prazo normal, a cada eno, e valo~· de . . ... . 
l.kl (otto..:entas e cinqü'enta e cinco mil ) OPTE!'! de ICl·i p:erado E' 

'de jane iro, co: .ideradc o balor da ORTE do mê~ r1e ceraçEo do 

"º · 
IV - A SECRETARIA obriga-se a p1 ·orrogar, a t é C' 28P rlia do 6P 
~~eQ~ente a o da ocorr~ncia do fato gerador, o ~rAzo para pana 
dos valore11 de ICM p:era rlo apÓ!'l o atin~IMent o rle quota Anual de 

00 OílTF11. 

V - Para o e n0 em curso, de verá !'ler obed~c1da qu o ta proporclo-
•s oieees do perÍorlo de v lgêncl11 de s te P rotocol o. . _ 

VI - O benefi c io de que tra t e . este Pro toc olo vigorara em relaçao 
f1to 11 ~eradores ocor- r lrlo~ até 31 rle rl"~" • ·· hrn . de 1990. 

Vll - Fs t e Protocolo entrarà e m vigor na dAta de sua publi~AçLc 
no Oiàr ia Of' ci al, desde que a Empresa assum& as despesas dec~rr · ,..-,tPr 
de ssa publicaç ão. 

Porto AlegrE'. 

SFC UT/' ~ II' DA FAZEllDA 
D~riutado Cesa r Sch~ rme r 
S~ c retà rio da Fazenda 

íl.J. ílEYrl OLOS TABACOS DO BRASIL LTI) . 
Antonlo : •. Assmann TI1CJT\85 Mcdouc.<>J 1 

P -1 042~4-d-P-l~ / outubro 

SUP!:.R Dm=NDOC IA J\l::MIN ISTRATiv.I\ 
DEPl\R'tN1ENI'O OE RroJRSC6 ll\.JMl\f-DS 

001.EI'IM NQ 047/ 87 

llTal 00 Stl:RITl\JUO OI\ Fl\ZmD/\ 

- ~ Fiscais de Tributos Estaduais, VIlW\R /\NI'Ctl10 FREOO, Classe "C" , matrícula n9 •• 
1197. 2920 , ERVIlK:> RESC!!KE, Classe "B" , rratrkula n9 1191.6508, e os Exat.ores RENl\TE 
KRIJG DRE'.-IS, Classe "C", ootrícula n9 1101.1130 , e /\NILDJ AN!Ô'<IO CJ\NSI, Classe "B", 
rratrí~a n9 1241.5030, para constituirem comissão de sirrlicância para procedPr a a 
puraçao das irregularidades constantes no Processo n9 19996-14 .00/87. -

- JORGE DlJfRA AY!X)S, F.:xator, Classe "C" , rratricula n9 1237.564 0 , para i n tegrar a Co 
missão de Avaliação drn; Bens 1-'Óveis e I.rróveis da Central Vitivinícola cb Sul - ·1IN3-
SUL S/ JI., localizada f'fTl Caxias do Sul e Rento C.onçalves. (Proc.n9 254 78-14. 00/ 87). 

- JORG: CUrRA AYLOS, Exator, Classe "C", rratrlcul.a n9 1237. 5640, para integrar a Co 
missão de Avaliação dos Bem; 1-'Óveis e Irróveis da Drpresa Festa Nacional da Uva, Tu= 
rimo e E)Tpreerdinentllil S/A - FENWA, de Caxias do Sul. (Proc.n9 25479-14.00/ 87). 

- JJURO F.l\RL'\S VICTOR , Exiltor, Classe "D" , rmtrícula n9 1074. 3375, Diretor do Patr i -
rrônio, C~~ n9 062 369100- 06 e Cédula de Identidade n9 402206179 2, para assinar o:no 
representante elo Est.a<:lo, a 'escritura de transferência, ao Depart:.arrento Aeroviário <b 
Estado, oo 1.rróvel Joc-al!7.acb no rrunicípio de Ftlrto /\lE"'.lre, a que se refere o Proc-es
so n9 0552-18.00/87, conforme preceitua o articp 13 m Lei n9 5639, de 15.08.68, e 
enviar, l ogo .~rf><;, o coroetentP. processo e respectiva escritura devidamente registra 
da rv RP<Jil'trn <1P TrrÓVt'1s, ao Df>partarrento do PatrJ.JrÕn.io , para as devidas prov irlPn-
cias. 

c--'/~~-, 
Porto Aleqre, 11 . 10.87 - Hrtrald Reinalcb Rieger - Diretor cb OOJVSUP/\O 

iJ - 68 - l IQ 6<1'l - 14 / outuhro 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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