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Arquivos do SindiTabaco
e empresas associadas.

A entidade

Empresas Associadas

Para garantir a sustentabilidade do setor e representar os
interesses comuns das indústrias de tabaco, foi fundado em
1947, em Santa Cruz do Sul (RS), o Sindicato da Indústria do
Fumo, atualmente conhecido como Sindicato da Indústria do
Tabaco da Região Sul do Brasil – SindiTabaco. A extensão da base
para a Região Sul do Brasil foi oficializada em setembro de 2009, por meio do Ministério
do Trabalho e Emprego. A entidade congrega 13 empresas associadas e atende
demandas dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, responsáveis por
95,5% da produção de tabaco brasileira na safra 2008/2009.

Associated Companies

The entity
To ensure sustainability in the sector and represent the common
interests of the tobacco industry, the Tobacco Industries' Union was
created in Santa Cruz do Sul, in 1947, nowadays known as the
Tobacco Industries' Union in South Brazil – SindiTabaco. The
extension of the basis to the Region of South Brazil was officially
approved in September 2009, by the Ministry of Labor and
Employment. The entity comprises 13 associated companies and is
responsible for the demands of Rio Grande do Sul, Santa Catarina
and Paraná, responsible for 95.5% of all tobacco produced in Brazil
in the 2008/2009 crop.
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Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda.
(55) (51) 3719 8800 – Santa Cruz do Sul – RS

JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda.
(55) (51) 2107 7000 – Santa Cruz do Sul – RS

ATC – Associated Tobacco Company (Brasil) Ltda.
(55) (51) 3719 7800 – Santa Cruz do Sul – RS

Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
(55) (51) 2109 8000 – Santa Cruz do Sul – RS

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A
(55) (51) 3741 2475 – Venâncio Aires – RS

Premium Tabacos do Brasil Ltda.
(55) (51) 2106 2106 – Santa Cruz do Sul – RS

CTA - Continental Tobaccos Alliance S.A.
(55) (51) 3793 2200 – Venâncio Aires – RS

Souza Cruz S.A.
(55) (51) 3719 7001 – Santa Cruz do Sul – RS

Industrial Boettcher de Tabacos Ltda.
(55) (51) 3708 1193 – Sinimbu – RS

Sul América Tabacos Ltda.
(55) (51) 3731 1966 – Rio Pardo – RS

Intab - Indústria de Tabacos e Agropecuária Ltda.
(55) (51) 3750 3000 – Vale do Sol – RS

Universal Leaf Tabacos Ltda.
(55) (51) 3719 8300 – Santa Cruz do Sul – RS

JTI Kannenberg Comércio de Tabacos do Brasil Ltda.
(55) (51) 3713 8600 – Santa Cruz do Sul – RS
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Palavra do Presidente
A exportação de tabaco tem alavancado o setor ao longo dos últimos anos, razão
pela qual o Brasil se tornou o 2º maior produtor mundial e o 1º no ranking de
exportações. Neste sentido, a transparência e a visibilidade do setor são
estratégicas ao SindiTabaco por permitir enfatizar a importância social-econômica
do tabaco na economia de municípios e Estados da região Sul do Brasil. Em
mesmo nível encontra-se a sustentabilidade, por meio da responsabilidade social
e ambiental, interface que remonta o sentido da existência de nossa entidade e de
sua ampla atuação. Nosso desafio continua sendo difundir cada vez mais a
importância social e econômica desta cultura que representou 2% do total das
exportações brasileiras no ano de 2009. Esta é a razão maior deste material que
compila as principais informações do tabaco brasileiro e demonstra, sem sombra
de dúvidas, porque a agroindústria do tabaco é para o Sul do Brasil sinônimo de
geração de trabalho e renda para milhares de pessoas.

President's Word
Tobacco exports have sustained the sector over the past years, a fact that has pushed
Brazil to the position as 2nd biggest global producer and largest exporter. Within this
context, the sector's transparency and visibility are strategies implemented by
SindiTabaco to place emphasis on the social and economic importance of tobacco in
the municipalities of the southern Brazilian States. Sustainability comes on equal
terms, through social and environmental responsibility, an interface that takes us back
to the meaning of the existence of our entity and its vast field of operation. Our
challenge still consists in spreading the social and economic importance of the crop
that represents 2% of all Brazilian exports in 2009. This is the main reason for this
material that compiles all major information related to Brazilian tobacco and
demonstrates, without any doubt, why the tobacco agroindustry in
South Brazil is synonymous with the generation of jobs and
income for thousands of people.
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Diretoria
Gestão 2009/2012
Board of Directors – 2009/2012 Tenure
Iro Schünke
Presidente

Claudimir Rodrigues
Vice-Presidente de Produção e Qualidade de Tabaco

President

Vice-President of Tobacco Production and Quality

Norberto Kliemann
Vice-Presidente de Secretaria

Sérgio Ângelo Willani
Vice-Presidente de Gestão Ambiental e
Responsabilidade Social

Vice-President of Secretariat

Vice-President of Environmental and Social Responsibility

Astor Bublitz
Vice-Presidente de Finanças
Vice-President of Finances

Margaret Rose Jochims Schoenfeld
Vice-Presidente de Relações Industriais (Recursos Humanos)
Vice-President of Industrial Relations (Human Resources)

Roberto Naue
Vice-Presidente de Assuntos Fiscais
Vice-President of Fiscal Affairs
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O tabaco brasileiro
A importância sócio-econômica do tabaco para a região Sul do Brasil é indiscutível.
Os números do setor demonstram claramente porque o Brasil se destaca no cenário
mundial, ocupando a posição de 2º maior produtor. O complexo agroindustrial de tabaco do
Sul do Brasil é responsável por uma expressiva movimentação financeira, desde a
comercialização e financiamento dos insumos aos agricultores, aquisição da produção dos
produtores de tabaco, industrialização do produto, despesas com materiais, energia e fretes,
pagamento de salários, até o recolhimento de tributos, comercialização no mercado
doméstico e a exportação.

Dimensão do Setor*
Sector's Dimension*
730

Tendências Safra 2009/2010

growing municipalities

Trends 2009/2010 crop

186.000

Área plantada (hectares): crescimento leve (2 a 6%)

municípios produtores no RS, SC e PR /

pequenos produtores / small growers

Area planted (hectares): slight increase (2% to 6%)

800.000

Produtividade / Productivity (kg/ha):
Virgínia / Flue cured: 1700 a 1800
Burley: 1600 a 1700
Comum / Air cured: 1600 a 1700

pessoas envolvidas no meio rural /

people in the rural environment

376.000

Brazilian tobacco
The socio-economic role of tobacco in South Brazil is unquestionable. The figures of the
sector clearly demonstrate why Brazil stands out in the global scenario, ranking as 2nd
largest producer. The agroindustrial complex of tobacco in South Brazil is responsible for
expressive financial transactions, including commercialization, financing of inputs for the
farmers, acquisition of the entire crop, product industrialization, purchase of materials,
freight expenses, salaries, tax collections, local sales and export.

hectares plantados / hectares planted

739.000

Fonte / Source: PricewaterhouseCoopers survey

R$ 4,4 bilhões*

Ranking Mundial – Safra 2008/2009

billion income to growers

Global Ranking – 2008/2009 Crop

toneladas produzidas / tons

em receita aos agricultores /

30.000

empregos nas indústrias /

2º produtor / 2nd grower

direct jobs at the industry
* Safra / Crop 2008/2009

1º China / 1st China

Fontes / Sources: Afubra e PriceWaterhouseCoopers

3º Índia / 3rd India
Paraná

4º EUA / 4th USA

17%
Fonte / Source: USDA/ITGA (toneladas)

Área de
produção
de tabaco
Santa Catarina

29%

Rio Grande do Sul

54%
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Do Brasil para
o mundo
Ao oferecer assistência técnica e financeira aos produtores, o Sistema
Integrado de Produção de Tabaco (SIPT) garante também o fornecimento
de um produto com integridade e qualidade ao cliente, fator relevante no
sempre competitivo mercado mundial. Por este motivo, desde 1993, o Brasil
é líder mundial em exportação de tabaco.
Em 2009, apesar da crise internacional, o tabaco atingiu seu recorde nos
valores embarcados, totalizando US$ 3,02 bilhões, o que representou 2%
das exportações totais brasileiras. Em 2010, a taxa cambial, com o Real
muito valorizado, será um grande desafio para a competitividade do setor,
uma vez que 85% da produção é exportada.
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From Brazil to the world
By offering technical and financial assistance to the growers, the Integrated
Tobacco Production System (ITPS) provides the clients with products excelling
in integrity and quality, a relevant factor in the ever more competitive global
market. For this reason, Brazil has been world leader in exports since 1993.
In 2009, in spite of the global financial crisis, tobacco hit records in shipment
values, totaling US$ 3.02 billion, representing 2% of all Brazilian exports. In
2010, a big challenge for the sector is the exchange rate, with the Real highly
valued, as 85% of the entire crop is exported.
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Evolução das Exportações
Export Development

670.000
tons exported

13,9%
12,7%
9,2%
2%

em exportações

in export revenues

1.720

1.702
1.488

1.500

Rio Grande do Sul

1.000
500

1.067

895
334

610

588

472

700

560

686

Mil toneladas
Thousand tons

672

2009

Região Sul / Southern Region

2008

Santa Catarina
2007

(FOB - Free On Board)

2.200
2.000

2006

US$ 3,02 bilhões/billion

2.500

2005

toneladas exportadas

2.713

Tobacco Participation in Total Exports
Ano / Year 2009 (US$)

3.020

3.000

2004

countries that import our tobacco

Participação do Tabaco no
Total das Exportações

2002

países importadores

1999

100

Milhões dólares (FOB)
Million dollar (FOB)

Fonte / Source: MDIC/SECEX

Brasi / Brazil

Fonte / Source: MDIC/SECEX

Ranking Mundial - Safra 2008/2009
World Ranking - 2008/2009 Crop

Mercados do Tabaco Brasileiro
Markets for Brazilian Tobacco
Ano / Year 2009 (Ton)

Maior exportador / Major exporter

União Europeia/Europa outros
European Union/Europe Others

45%

Leste Europeu
Eastern Europe

9%

2º Índia / 2nd India
3º China / 3rd China
4º EUA / 4th USA

Fonte / Source: USDA/ITGA (ton)

América Norte
North America

10%

Extremo Oriente
Far East

Motivos da liderança brasileira

23%

Reasons for Brazil's Leadership
Grandes volumes / Huge volumes

América Latina

Diversos estilos de tabaco / Different tobacco styles

Latin America

Alta qualidade / High quality

3%
África/Oriente Médio
Africa/Middle East

10%

Integridade do produto / Product integrity
Sistema Integrado de Produção / Integrated Production System
Serviços diferenciados e regulamentados pela ISO / Discerning services and regulated by ISO
Mercado Doméstico / Domestic Market

Fonte / Source: PricewaterhouseCoopers survey
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Perfil da indústria
A indústria do tabaco do Sul do Brasil é composta por empresas de pequeno, médio e
grande porte. Estas empresas estão entre as mais sofisticadas do gênero no mundo,
utilizando modernos conceitos de produção e equipamentos de industrialização de última
geração. Os municípios de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul,
concentram o maior número de empresas, constituindo o maior complexo de
processamento de tabaco do mundo.
Em Santa Catarina e no Paraná, as indústrias de beneficiamento e industrialização de tabaco
estão localizadas nas cidades de Rio Negro (PR), Araranguá, Blumenau e Joinville (SC). A
renda gerada a partir da indústria é decisiva nos municípios em que atua por proporcionar,
além dos postos diretos em suas unidades industriais, diversos empregos indiretos.
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Industry Profile
The tobacco industry in South Brazil comprises small, medium and big
companies. These companies rank among the best of their kind in the world,
and utilize modern concepts in terms of state-of-the-art production and
industrialization equipment. The municipalities of Santa Cruz do Sul and
Venâncio Aires, in Rio Grande do Sul, are home to the biggest number of
companies, resulting into the largest tobacco processing complex in the world.
In Santa Catarina and Paraná, the tobacco processing and industrialization
industries are located in the towns of Rio Negro (PR), Araranguá, Blumenau and
Joinville (SC). Income generated by the industry plays a decisive role in the
respective municipalities, once it creates direct positions in the industrial plants
and lots of indirect jobs.
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Perfil do produtor

Área média por propriedade = 16,1 hectares
Average area per propriey = 16.1 hectares

A diversificação da pequena propriedade do produtor de tabaco brasileiro, que tem como
característica a agricultura familiar, já é uma realidade. O cultivo de tabaco, entretanto,
representa 65% da renda familiar dos agricultores (dados da Associação dos Fumicultores do
Brasil - Afubra). Ciente desse perfil, as indústrias de tabaco incentivam os produtores a
diversificar ainda mais suas atividades, como forma de reduzir custos com a alimentação da
família e de animais criados na propriedade, e aumentar a renda com a comercialização de
excedentes de produção.

Mata Reflorestada /
Reforested area

Mata Nativa / Native forest
15,5%
2,5 ha

Pastagens / Pastures
23,4%

The diversification of the small tobacco farms in Brazil, characterized by
family farming, has become a reality. The cultivation of tobacco, however,
represents 65% of the farmers' income (data from the Tobacco Growers'
Association of Brazil - Afubra). Aware of this profile, the tobacco industries
are constantly encouraging the growers to diversify even further their
activities, as a manner to reduce food costs for the family members and
livestock operations, while bringing in extra income from the sales of
production surpluses.
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1,6 ha

1,0 ha

Outras culturas / Other crops
6,4%
(soja, arroz, batata, cebola, hortifrutis, etc.)
(soy, rice, potatoes, onions, vegetables and fruit, etc)

Dams and areas under rest

7,5%

1,2 ha

2,5 ha

3,8 ha

Grower Profile

Açudes e áreas descanso /

10%

3,1 ha

Tabaco / Tobacco
Representa 65% da
15,8% renda
do produtor /
Represents 65% of
grower’s income

0,4 ha

Feijão / Beans
2,4%
Milho / Corn
19%

Fonte / Source: Afubra
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Sustentabilidade integrada
História que acompanha os produtores de tabaco há mais de 90 anos, o Sistema Integrado de
Produção de Tabaco (SIPT) tornou-se importante fator de destaque neste setor brasileiro. Já são
186 mil pequenos produtores integrados, dos quais 70 mil foram incorporados nos últimos 20
anos. Considerado um dos pilares do agronegócio do tabaco, o SIPT prima pela sustentabilidade
em sua essência, econômica, social e ambiental, fortalecendo toda a cadeia produtiva, do
produtor ao cliente final.
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Integrated sustainability
A history that accompanies the tobacco growers for more than 90 years,
the Integrated Tobacco Production System (ITPS) has turned into a
highlight in this Brazilian sector. In all, there are 186 thousand small
integrated growers, of which 70 thousand joined the activity over the past
20 years. Seen as a pillar of the tobacco agribusiness, the ITPS stands out
for its essential, economic, social and environmental sustainability,
strengthening the entire production chain, from grower to final client.

Vantagens do Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT) para:

Advantages of the Integrated Tobacco Production System (ITPS) for:

Produtores

Empresas

Clientes

Growers

Companies

Clients

Garantia de venda da produção

Planejamento de safra

Fornecimento regular

Crop sale guarantee

Crop planning

Regular supply

Assistência técnica

Qualidade do produto

Qualidade garantida

Technical assistance

Product quality

Quality guarantee

Assistência financeira

Integridade do produto

Garantias ISO

Financial Assistance

Product integrity

ISO Guarantees

Transporte do tabaco

Garantia de fornecimento

Rastreabilidade

Transport of tobacco

Guaranteed supply

Traceability

O Sistema Integrado de Produção de Tabaco é a base de sustentação da
produção brasileira de tabaco, responsável pela manutenção do
produtor no meio rural, com melhores condições sócio-econômicas,
além de contribuir decisivamente para a preservação do meio ambiente.

The Integrated Tobacco Production System is the basis that sustains
the Brazilian tobacco growing business, responsible for keeping the
farmers in the rural areas, under improved socioeconomic conditions,
besides decisively contributing towards preserving the environment.

Iro Schünke, presidente do SindiTabaco.

Iro Schünke, president of SindiTabaco.
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Preservação ambiental

Ações em prol do meio ambiente / Environment actions

A preservação do meio ambiente vem sendo tratada há muitos anos como sinônimo de
sustentabilidade pelas empresas e produtores de tabaco. Esta consciência é fruto de muito
trabalho e de constante troca de informações por meio de materiais editados pelo
SindiTabaco e empresas associadas, como sobre o correto uso, manejo e conservação do
solo e dos recursos hídricos, o estímulo à preservação das matas nativas e o reflorestamento,
além da correta utilização de agrotóxicos nas lavouras e do descarte das embalagens vazias.

As empresas orientam os produtores integrados sobre diversas técnicas de preservação neste
sentido. Ao utilizá-las, evita-se a erosão do solo e sedimentos nos rios próximos às lavouras,
diminuindo a poluição nos cursos de água. Além disso, desde 2005, o programa Microbacias
Hidrográficas objetiva proteger nascentes de rios e preservar matas ciliares por meio do correto
uso, manejo e conservação do solo e dos recursos hídricos. As ações são difundidas por meio de
seminários e dias de campo.

Preservação do Solo e da Água

Soil and Water Preservation

Environmental preservation
The preservation of the environment has for years been treated as synonymous
with sustainability by both tobacco companies and producers. This awareness is
the result of sustained work and constant exchange of information through
materials edited by SindiTabaco and associated companies, featuring the correct
use, management and conservation of soil, water resources, incentive to native
forest preservation and reforestation, besides the recommended use of
agrochemicals on the fields and disposal of empty packaging.
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The companies provide the integrated growers with preservation techniques towards this end. By using them,
soil erosion is curbed and so is river silting next to the fields, reducing water pollution levels. Furthermore, since
2005, the Hydrographic Microbasins Program is aimed at protecting river sources and preserving streamside
forests, through the correct use, management, soil and water conservation practices. All these initiatives are
provided to the farmers in seminars and field days.
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Redução do Uso de Agrotóxicos

Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos

Ao longo dos anos, as indústrias de tabaco têm investido fortemente para a
redução dos ingredientes ativos utilizados na plantação. Por meio de
levantamentos realizados em centros especializados, de iniciativa pública e
privada, constatou-se que este número reduziu muito nos últimos anos,
chegando a apenas 1,1 kg de ingrediente ativo por hectare.

Pioneiro e desenvolvido desde o ano 2000 por meio de roteiros amplamente divulgados na mídia,
com o apoio da Afubra, 600 municípios produtores de tabaco do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina são visitados anualmente, em 2,3 mil pontos de coleta na zona rural. No Paraná, iniciativas
semelhantes realizadas pelas centrais locais são apoiadas pelas empresas associadas ao SindiTabaco.

Empty Chemical Packaging Receiving Program
Reduction in the use of agrochemicals
Over the years, the tobacco industries have invested heavily in the reduction of the active
ingredients used on tobacco fields. Recent surveys conducted by specialized centers, either
private or public, concluded that this figure came down considerably over the past years,
reaching only 1.1 kg of active ingredient per hectare.

A pioneer program in effect since the year 2000, following routes vastly publicized by the media, with the support of
Afubra, 600 tobacco growing municipalities in the states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina are visited
annually, in 2.3 thousand collecting stations in the rural zones. In the state of Paraná, similar initiatives conducted by
local centers also rely on the support of all SindiTabaco associated companies.

Reflorestamento
Valores médios de Ingrediente Ativo (IA) aplicados - Zona Sul – RS
Average Amounts of Active Ingredients (AI) in use Southern Region – RS

40

36

O setor apresenta números de dar inveja a outras culturas. Entre eles, um dos mais altos índices de
cobertura florestal, ocupando, em média, 26% da área total das pequenas propriedades dos
produtores de tabaco. A ação orienta ainda sobre o uso exclusivo de lenha de origem legal nas
estufas de secagem das folhas de tabaco, preferencialmente plantadas pelo próprio produtor,
garantindo economia e um fantástico ganho ao meio-ambiente.

IA (Kg/ha)
28,4

30

Reforestation
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3

2,1

Fonte: Faculdade de Engenharia Agrícola Pelotas/RS (UFPEL)
Source: Agricultural Engineering College Pelotas/RS (UFPEL)

PEPPER

PIMENTA

PEACH
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POTATO
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TOMATE

0

1,1
TOBACCO

5,5

TABACO
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The sector confronts other crops with enviable figures. Among them, one of the highest forest cover rate, which, on
average, now reaches 26% of the total area of the small tobacco growing farms. The initiative also guides the
growers towards the exclusive use of wood from legal origin for their tobacco curing needs, preferably planted by the
farmers themselves, leading to savings and fantastic environmental gains.

Rastreabilidade
A possibilidade de rastrear o produto é, para os clientes, um diferencial que permite não apenas
primar pela qualidade, como também controlar o uso de agrotóxicos e materiais estranhos
indesejados. Uma das iniciativas é o Programa Tabaco Limpo, que conta com impressos, cartazes de
orientação e campanhas de mídia dirigidas aos produtores.
Traceability
The chance to trace the product back to the producer makes a big difference for the clients, whereby the quality
stands out, the use of agrochemicals is controlled, and so is No Tobacco Related Material (NTRM). One of the
initiatives is known as the Clean Tobacco Program, which counts on printed materials, guiding banners and grower-
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Responsabilidade Social
Saúde e Segurança do Produtor
O SindiTabaco e empresas associadas estão redobrando as ações de conscientização sobre a saúde e
segurança do produtor. Com a ajuda de seminários, campanhas de mídia e, principalmente, do
trabalho dos orientadores agrícolas que distribuem cartilhas e cartazes informativos, as medidas são
disseminadas em, aproximadamente, 730 municípios do Sul do País.

Correta armazenagem, manuseio e aplicação de agrotóxicos
A campanha traz orientações que são divulgadas pelos orientadores agrícolas das empresas
por meio de folders e cartazes ilustrados, de fácil compreensão. A mídia também é acionada
para reforçar o programa.

Correct warehousing, handling and agrochemical application
The campaign features guidelines that are spread by the field technicians of the companies, through
folders and illustrated posters, easy to understand. The media is also prompted to strengthen the program.

Social Responsibility
Grower Health and Safety
SindiTabaco and associated companies are persistently engaged in awareness initiatives on
grower health and safety. With the help of seminars, media campaigns and, particularly, the
work of the field technicians, who distribute folders and information posters, all the measures
are spread across approximately 730 municipalities in South Brazil.

Colheita Segura do Tabaco
Para exercer as atividades no período de colheita,
algumas orientações são importantes ao bem-estar do
produtor de tabaco. Entre elas, a utilização de
vestimenta e luvas específicas, bem como a observação
dos melhores horários e condições de clima. Tais
orientações chegam ao produtor por meio de folders e
campanhas de rádio.

Safe Tobacco Harvest
For the activities carried out for harvesting tobacco, some
recommendations are important for the well-being of tobacco
growers. They include especial clothing and specific gloves, as
well as the best hours of the day and climate conditions. These
directives reach the growers through folders and radio
campaigns.
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Responsabilidade Social
Incentivo à Educação dos Filhos dos Produtores

Social Responsibility
Incentives to educate growers’ children

A responsabilidade social faz parte do tripé ao qual a sustentabilidade do setor se ancora. Programas
desenvolvidos pelas empresas neste sentido primam pela educação dos filhos dos produtores de
tabaco. Além disso, ao contratar a próxima safra, o produtor não apenas se compromete com a
educação de seus filhos, mas também entrega à empresa atestados de matrícula (no registro da
próxima safra) e frequência escolar (no final do ano letivo). A consciência deste trabalho chega às
mãos do produtor por meio da Cartilha de Orientação e, ainda, por meio de campanhas de mídia e
seminários promovidos pela entidade e as empresas associadas.
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Social responsibility is one of the three pillars that sustain the sector's
sustainability. Programs developed by the company toward this end stand out for
their emphasis on the education of the tobacco growers' children. Furthermore,
upon signing the contract for the next crop, growers do not only commit to provide
education for their children, but they also undertake to deliver to the companies
their enrolment certificates (at the moment the coming crop is registered) and
school attendance certificates (at the end of the school year). The growers are
made aware of these commitments through the Guidelines Primer and also
through media campaigns, seminars held by the entity and associated companies.
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Responsabilidade Social
Combate ao Trabalho Infantil
O programa O Futuro é Agora!, em atividade desde 1998, é considerado pioneiro na
erradicação do trabalho infantil. Em 2008, entrou em nova fase com a criação de uma Rede
Social, composta por agentes públicos, privados e representantes do setor de tabaco. O
debate visa fortalecer as ações de prevenção e combate ao trabalho infantil nas lavouras do
Sul do país, baseadas na agricultura familiar. A intenção é conquistar o apoio de entidades
representativas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, para promover o intercâmbio
de informações e colocar em prática ações cada vez mais efetivas.
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Social Responsibility
Child Labor Eradication

The Future is Now! program, in force since 1998, is seen as a pioneer initiative in
child labor eradication. In 2008, it entered a new phase with the creation of a
Social Network, consisting of public and private agents and representatives of
the tobacco sector. The debate aims to strengthen the prevention and
eradication of child labor on tobacco farms in South Brazil, where family farming
prevails. The idea is to conquer the support of representative entities in the
states of Rio Grande do Sul, Santa Catarina and Paraná, so as to promote
information exchange and put into practice ever more effective initiatives.
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Rua Galvão Costa, 415 - Centro
Caixa Postal 192 – CEP 96810-012
Santa Cruz do Sul – RS – Brasil
Fone: 55 (51) 3713-1777
Fax: 55 (51) 3711-2317
sinditabaco@sinditabaco.com.br
www.sinditabaco.com.br
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