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Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda.
(55) (51) 3793-1400 – Venâncio Aires – RS

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

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A
(55) (51) 3738 4500 – Venâncio Aires – RS 

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

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

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

JTI Kannenberg Comércio de Tabacos do Brasil Ltda.
(55) (51) 3713 8600 – Santa Cruz do Sul – RS

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

Associated Companies 

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

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

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

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

Tabacos Marasca Ltda.
(55) (51) 3793 1200 – Venâncio Aires – RS   

Unifumo Brasil Ltda.
(55) (47) 3545 1628 – Pouso Redondo – SC

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

Empresas associadas

SindiTabaco

SindiTabaco

A entidade atua desde 1947 para garantir 
a sustentabilidade do setor e representar 

os interesses comuns das indústrias. Com 
sede em Santa Cruz do Sul (RS), o 

Sindicato foi criado inicialmente para 
atender demandas das empresas que 

atuavam no município, sob a 
denominação de Sindicato da Indústria do 

Fumo de Santa Cruz. Com o 
desenvolvimento das indústrias no País, 

principalmente na Região Sul, a entidade 
estendeu sua base territorial para o Brasil, 
com exceção dos estados da Bahia, Rio de 

Janeiro e São Paulo, passando à 
denominação de Sindicato Interestadual 

da Indústria do Tabaco. A entidade 
congrega e representa os interesses 
comuns das empresas associadas – 
responsáveis por 95% da produção 

brasileira de tabaco.

The entity has been active since 1947 to guarantee the 
sector's sustainable status and represent the common 
interests of the industries. Based in Santa Cruz do Sul 
(RS), the Union was initially created to meet the 
demands of the companies that were operating in the 
municipality, under the name of Tobacco Industries' 
Union of Santa Cruz. As the industries began to develop 
throughout the Country, especially in the South, the 
entity extended its territorial basis to the entire Country, 
with the exception of the states of Bahia, Rio de Janeiro 
and São Paulo, changing its name to Interstate Tobacco 
Industry Union. The entity comprises and represents the 
common interests of the associated companies – 
responsible for 95% of Brazil's tobacco production 
volumes. 
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Presidente

Norberto Kliemann 
Vice-Presidente de Secretaria

Astor Bublitz
Vice-Presidente de Finanças

Flávio Lucas Goettert
Vice-Presidente de Relações Industriais 
(Recursos Humanos)

President

Vice-President of Secretariat 

Vice-President of Finances

Vice-President of Industrial Relations (Human 
Resources)

Roberto Naue
Vice-Presidente de Assuntos Fiscais

Claudimir Rodrigues
Vice-Presidente de Produção e Qualidade de 
Tabaco

Guido Knies
Vice-Presidente de Gestão Ambiental e 
Responsabilidade Social

Vice-President of Fiscal Affairs

Vice-President of Tobacco Production and Quality

Vice-President of Environmental Management and Social 
Responsibility

Gestão 2009/2012
Diretoria

Board – 2009/2012 Tenure

4

Pioneirismo tem sido a palavra deste 
setor que, mesmo diante de tantos 

desafios, surpreende com ações inéditas 
nas áreas social e ambiental, e com 

números que demonstram toda a sua 
importância econômica. Apesar dos 

reflexos da taxa cambial que vem 
afetando a competitividade, a cadeia 

produtiva tem conseguido avançar 
quando o assunto é produção 

sustentável. 

Somos respeitados no mercado 
internacional, não somente por termos 

um produto de qualidade e integridade, 
mas também por sermos o País mais 

adiantado nas questões sociais e 
ambientais na produção de tabaco. Nesta 

publicação estão algumas das principais 
ações desenvolvidas pelo SindiTabaco e a 
forma como impactam o meio ambiente, 
os produtores de tabaco e suas famílias. 
Vamos continuar na defesa da produção 
do tabaco, difundindo esta cultura que é 

exportada para mais de 100 países. 

Embora com dificuldades, principalmente 
relacionadas às campanhas antitabagistas 

que combatem o produto final, 
buscamos equilíbrio quando o assunto é 

produção e exportação de tabaco em 
folha. Somos favoráveis às ações 

relacionadas à saúde pública, mas 
entendemos que, enquanto houver 

demanda, o Brasil deve continuar 
produzindo tabaco, gerando renda, 

empregos e dignidade, no campo e na 
cidade. 

Pioneerism has been the word of this sector which, in 
spite of all challenges, surprises with unprecedented 
initiatives in social and environmental areas, and with 
figures that attest to its economic relevance. Despite 
the ripple effects from the exchange rate that have 
been jeopardizing our competitiveness, the production 
chain has always managed to make strides when the 
subject turns to sustainable production. 

We have earned respect from the international market, 
not only because we offer a product that excels in 
quality and integrity, but also because we are the most 
advanced Country in social and environmental matters 
involved in the production of tobacco. This publication 
features some of the leading initiatives taken by 
SindiTabaco and the manner they impact on the 
environment and on the growers and their families. We 
will always fight on behalf of tobacco farming, 
disseminating this crop now being shipped to upwards 
of 100 countries. 

Although facing hardships, especially the ones that 
stem from the antismoking campaigns that fight the 
final product, we seek balance when the subject is leaf 
production and export. We are in favor of initiatives 
geared towards public health, but we understand that, 
while there is demand, Brazil should continue 
producing tobacco, generating income, jobs and 
dignity, both in towns and in the countryside.

presidente
Palavra do

President's Word
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pujante
A produção de tabaco no Brasil se 

concentra na Região Sul. Mais de 95% 
da produção nacional é desenvolvida em 

704 (dos 1188) municípios do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esta 

cultura é, sem dúvida, a mola propulsora 
da economia de muitas dessas cidades e 
dá condições para o pequeno produtor 

manter-se no campo, com renda e 
dignidade. Com números que 

impressionam e qualificam o setor como 
um dos responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico e social de 
pequenos municípios brasileiros, a 

produção de tabaco no País se destaca 
no cenário mundial e perde apenas para 

a China em volume. 

The production of tobacco in Brazil is concentrated in 
the South. More than 95% of the total national 
production volumes come from 704 (of a total of 
1188) municipalities in Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina and Paraná. This crop is, without any doubt, 
the driving force behind the economy of many of those 
towns and provides the small-scale farmers with all the 
necessary conditions to stay in the countryside, earning 
a livelihood with dignity. With figures that impress and 
qualify the sector as a major element in the social and 
economic development of small Brazilian municipalities, 
the production of tobacco in the Country is a highlight 
in the global scenario and comes only after China in 
volume. 

Economia

Thriving Economy

Áreas de Produção
no Sul do Brasil 
 

52%
Rio Grande do Sul

18%
Paraná

30%
Santa Catarina

Production Areas
in South Brazil

Fonte / Source: PriceWaterhouseCoopers
Safra / Crop: 2010–2011

Dimension of the Sector  (2010/2011 crop)

do setorDimensão (Safra 2010/2011)

373 mil
hectares plantados / thousand hectares planted 

742 mil
pessoas envolvidas no meio rural
thousand people involved in the rural area

Fontes / Sources:  Afubra

 
187 mil
produtores / thousand growers

704
municípios produtores no RS, SC e PR
tobacco producing municipalities in RS, SC and PR

R$ 4,1 bilhões
em receita aos agricultores  
billion raked in by the farmers

30 mil
empregos diretos nas indústrias
thousand direct jobs at industry level

R$ 9,3 bilhões
de impostos arrecadados
billion in tax collections

833 mil
toneladas produzidas / thousand tons produced 

Tendências Safra 2010/2011 
Trends 2010/2011 crop

Contracted planted area: 363 thousand hectares

Productivity (kg/ha):
   Flue cured:

Air cured:

Área plantada contratada: 363 mil hectares

Produtividade / 
Virgínia /  2.150 a 2.200

   Burley: 1.900 a 1.950
   Comum /  2.150 a 2.200 

Fonte / Source: Pricewaterhouse Coopers survey

Fonte / Source: ITGA (ton)

Ranking Mundial de Produção
Global Ranking

4º EUA / th4  USA

2º produtor / nd 2 grower

1º China / st1  China

3º Índia / rd3  India
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Mais do que um tabaco de qualidade e 
integridade, as empresas associadas ao 
SindiTabaco exportam um produto de 

valor imensurável, com respeito ao meio 
ambiente, à vida dos produtores, suas 
crianças e comunidade. Com 85% da 

produção destinada ao mercado externo, 
o Brasil continua na liderança mundial 
em exportação de tabaco desde 1993. 

Mesmo com uma taxa cambial 
desfavorável para o setor exportador, em 

2011, foram 541 mil toneladas 
embarcadas, gerando divisas de US$ 

2,89 bilhões. No mercado internacional, 
o produto brasileiro continua procurado 

em função de:

Grandes volumes

Diversos estilos de tabaco

Alta qualidade

Integridade do produto

Regularidade no fornecimento 

Serviços regulamentados por normas ISO

Sistema Integrado de Produção

Responsabilidade Social

Preservação Ambiental

Toneladas 
sustentáveis

541 mil
toneladas exportadas  
thousand tons shipped abroad

100
países importadores 
leaf importing countries

US$ 2,89 bilhões
em exportações  

 
 
billion in exports

Fonte / Source: MDIC/SECEX (2011)

More than leaf that excels in quality and integrity, the 
companies affiliated with SindiTabaco export a product 
of incomparable value, as far as the environment, 
growers' lives, their children and communities are 
concerned. With 85% of its production destined for the 
international marketplace, Brazil has been the leader in 
leaf exports since 1993. Notwithstanding the 
unfavorable exchange rate for the exporters, shipments 
abroad in 2011 amounted to 541 thousand tons, 
generating revenue of US$ 2.89 billion. In the 
international marketplace, Brazilian leaf is in great 
demand due to:

Huge volumes
Different leaf styles
High quality
Product integrity
Regular supplies 
Services controlled by ISO standards
Integrated Production System
Social responsibility
Environment Preservation 

Sustainable
tons
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Participação do Tabaco 
no Total das Exportações
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Santa Catarina 
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Ano / Year 2011 (US$)

Fonte / Source: MDIC/SECEX 

Share of Tobacco in Total Exports 

Fonte / Source: ITGA (ton)

Ranking Mundial de Exportação
World Ranking of Export 

4º EUA / th4  USA

Maior exportador
Major exporter

2º Índia / nd2  India

3º China / 3   Chinard

América Norte
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 North America
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Latin America

União Europeia/Europa outros

40%
 European Union/Europe Others
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28%
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Ano / Year 2011 (US$) 
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Countries that Import Brazilian Tobacco

China   – US$ 380 milhões  

Bélgica  – US$ 359,6 milhões  

EUA  – US$ 276,8 milhões  

Holanda  – US$ 199 milhões  

Rússia  – US$ 190,5 milhões   

Alemanha  – US$ 168,7 milhões  

Indonésia  – US$ 134,9 milhões  

Polônia  – US$ 100,7 milhões  

/ China / million
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Modernas e sustentáveis, as indústrias de 
tabaco brasileiras estão entre as mais 

sofisticadas do gênero no mundo. 
Equipamentos de industrialização de 

última geração geram emprego a, pelo 
menos, 30 mil industriários e renda a 

inúmeros municípios por meio da 
geração de postos de trabalho indiretos, 
giro na economia local e arrecadação de 
tributos. O Vale do Rio Pardo, na região 
central do Rio Grande do Sul, concentra 
o maior complexo de industrialização de 

tabaco no mundo. Além disso, as 
empresas são responsáveis por uma série 

de programas e projetos sociais e 
ambientais, conduzidos individualmente 

ou em parceria com o governo, 
entidades nacionais e internacionais.

Indústria
pioneira

Modern and sustainable, the Brazilian tobacco 
industries rank as the most sophisticated of their kind 
in the world. State-of-the-art industrialization 
equipment generate job positions to, at least, 30 
thousand industry workers and income to countless 
municipalities through the creation of indirect jobs, 
local economy turnover and tax collection. Rio Pardo 
Valley, in the central portion of the state of Rio Grande 
do Sul, is home to the largest tobacco industrialization 
complex in the world. Furthermore, the companies run 
a series of social and environmental projects, 
conducted on an individual basis, or jointly with the 
government, international and national entities. 

Pioneer
industry

Em pequenas propriedades rurais, com 
média de 16,4 hectares, 187 mil 

produtores têm na lavoura do tabaco sua 
principal fonte de renda. Ocupando 

apenas 16% da propriedade, o produto 
representou, em 2011, 56% da renda de 
742 mil pessoas no meio rural no Sul do 

País. São homens e mulheres que se 
ocupam em diversificar a propriedade e 

torná-la sustentável, como mostra o 
gráfico baseado em pesquisa da Afubra 
(Associação dos Fumicultores do Brasil).

Renda no
campo

In small rural holdings, 16.4 hectares on average, 187 
thousand farmers derive the bulk of their income from 
their tobacco fields. Occupying only 16% of the 
holding, in 2011, the crop represented 56% of the 
income of 742 thousand people in the southern 
Brazilian countryside. These are men and women who 
are concerned with diversifying their holdings and 
turning them more sustainable, as shown by the chart 
based on a survey conducted by Afubra (Tobacco 
Growers' Association of Brazil).

Income at 
field level

Área média por propriedade = 16,4 hectares
Average area per propriety = 16.4 hectares

Fonte / Source: Afubra
Safra / Crop 2010/2011

Tabaco / Tobacco
16% Representa 56% da

renda do produtor
Represents 56% of

grower’s income

Mata Reflorestada 
Reforested area
11,4%Mata Nativa / Native forest

17,8%

Pastagens / Pastures

23%

Açudes e áreas em descanso 
Dams and areas under rest

5,8%

Outras culturas / Other crops

8%  
(soja, arroz, batata, cebola, hortifrutis, etc.)
(soy, rice, potatoes, onions, vegetables and fruit, etc)

Milho / Corn

16%

Feijão / Beans

2%
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Considerado um dos pilares do 
agronegócio do tabaco, o Sistema 

Integrado de Produção de Tabaco (SIPT) 
existe há mais de 90 anos e garante 
vantagens a todos os integrantes da 
cadeia produtiva. O SIPT prima pela 

sustentabilidade em sua essência: 
econômica, social e ambiental e é 

considerado um modelo para outras 
cadeias produtivas. Para 2012, o desafio 
do setor é obter a aprovação – por parte 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) – das Normas 
Técnicas Específicas (NTEs) para a 

certificação da Produção Integrada do 
Tabaco (Pitab), chancelando questões 

ambientais e sociais do processo, 
permitindo rastreabilidade total do 

produto e valorizando ainda mais o 
tabaco brasileiro junto ao mercado 

internacional.

Pioneirismo
integrado

Considered as one of the pillars of the tobacco 
agribusiness, the Integrated Tobacco Production System 
(ITPS) has been in operation for over 90 years and is 
advantageous for all participants of the production 
chain. The ITPS is noteworthy for its sustainability 
status in its economic, social and environmental 
essence and is viewed as an example to other 
production chains. For 2012, the challenge of the 
sector consists in getting its Specific Technical 
Standards (STS) approved by the Ministry of 
Agriculture, Livestock and Food Supply, where the 
ultimate goal is the certification of the  Integrated 
Tobacco Production (Pitab, in the Portuguese 
acronym), pioneering environmental and social matters 
throughout the process, allowing for unlimited product 
traceability and boosting the value  of tobacco even 
further in the international marketplace.

Integrated
pioneerism

Produtores Empresas Clientes

Garantia de venda da produção Planejamento de safra Fornecimento regular

Assistência técnica Qualidade do produto Qualidade garantida

Assistência financeira Integridade do produto Garantias de normas ISO

Transporte do tabaco Garantia de fornecimento Rastreabilidade do produto

Vantagens do Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT)

Benefits derived from the Integrated Tobacco Production System (ITPS)

Producers Companies Clients

Crop delivery guarantee Crop planning Regular supply

Technical assistance Product quality Quality guarantee

Financial Assistance Product integrity Effectiveness of all ISO standards

Transport of tobacco Assurance of raw material supplies Product traceability

de matéria-prima
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A área ambiental tem sido motivo de 
orgulho para o setor do tabaco, pioneiro 
em diversas ações relacionadas ao tema. 
As empresas associadas vêm, há muitos 

anos, envolvendo os produtores 
integrados em iniciativas sustentáveis e 

ecologicamente responsáveis. O correto 
uso, manejo e conservação do solo e dos 

recursos hídricos, o estímulo à 
preservação das matas nativas e o 

incentivo ao reflorestamento, além da 
correta utilização de agrotóxicos nas 

lavouras e do descarte das embalagens 
vazias são temas desta conscientização 

constante. Os resultados são animadores 
e demonstram que atividades 

econômicas podem estar aliadas ao 
equilíbrio ecológico e às boas práticas 

ambientais.

Respeito ao
Meio

Ambiente

The environmental area has been a reason for pride of the 
tobacco sector, a pioneer in several initiatives related to the 
subject. The associated companies have for years been 
involving the integrated tobacco growers in sustainable and 
ecologically responsible moves. The correct use, 
management and soil and water conservation, incentive to 
the preservation of native forests and to reforestation 
initiatives, besides the correct utilization of agrochemicals 
on the fields and the disposal of empty packaging are 
issues included in this never-ending awareness program. 
The results have been encouraging and demonstrate that 
economic activities can go hand in hand with ecological 
balance and best environmental practices. 

Respect for
the environment

29%
é o índice de cobertura florestal das propriedades de tabaco

40%
is the forest cover rate on the tobacco growing farms

of the growers resort to direct planting or minimum tillage
dos produtores utilizam o plantio direto ou cultivo mínimo

140 milhões / million
de mudas florestais fornecidas para reflorestamento nos 
últimos 5 anos

7,9 milhões / million
de embalagens de agrotóxicos recolhidas gratuitamente em 
2,6 mil localidades rurais

 tree seedlings provided for reforestation, over the past 5 years

empty agrochemical containers collected free of charge in 2.6 
thousand districts
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Redução do Uso de Agrotóxicos: 
investimentos feitos pelas empresas em 

pesquisa possibilitaram a redução do uso 
de agrotóxicos de cerca de 6 quilos de 
ingredientes ativos por hectare (até o 

início dos anos 90) para os atuais 1,1 kg 
(IA/ha), proporcionando diminuição de 

custos, maior rentabilidade, além de 
proteção ao produtor e ao meio 

ambiente.

Preservação do Solo e da Água: 
orientações sobre boas práticas de 

manejo e conservação do solo e dos 
recursos hídricos. Além disso, por meio 

do Programa Microbacias, estudos de 
análise de concentração de sedimentos 

na água e avaliação da atividade 
biológica do solo também são 

conduzidos junto a duas universidades 
federais.

Programa de Recebimento de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos: 

devolver as embalagens passou a ser 
obrigatório em 2002. O programa do 

setor iniciou no ano 2000 e, em 2002, já 

Ações
verdes

Reduction in Agrochemical use: investments in 
research works by companies have reduced the need 

of agrochemicals from about 6 kilos of active 
ingredients per hectare (up to the early 1990s) to the 

present 1.1 kilo per (AI/ha), resulting into smaller 
production costs, bigger profits, and protection to 

growers and the environment.

Water and Soil Conservation: guidelines on best 
management practices, soil and water conservation. 

Furthermore, through the Microbasins Program, studies 
and  analyses on sediment concentration in water, and 

an assessment of the biological activities in soils are 
conducted jointly with two federal universities.

Empty Chemical Container Collection Program: 
the return of the empty chemical containers was 

declared mandatory in 2002. The program of the sector 
had its beginning in the year 2000 and, in 2002, its 

itinerary already included different districts, making it 
possible and easy for the growers to return their 

packaging. At the moment, there are 2.6 thousand 
collection sites in the rural zone, benefiting 570 

tobacco growing municipalities.

Reforestation: back in the 1970s, the companies 
started encouraging reforestation initiatives, with an 
eye towards self-sufficiency in fuel for curing tobacco. 
This work paved the way for the sector to achieve one 
of the highest forest cover rates in the Country, which 
now remains at 29%, on average, throughout all the 
small-scale tobacco growing holdings. 

Preservation of the Atlantic Forest: in 2011, a 
dialog never witnessed before resulted into agreements 
focused on the preservation of the Atlantic Forest, 
jointly with the Brazilian Institute of the Environment 
and Renewable Natural Resources (Ibama) and the 
Ministry of the Environment.

Green actions

percorria diversas localidades, 
oportunizando ao produtor segurança e 
comodidade na devolução de suas 
embalagens. Atualmente, são 2,6 mil 
pontos de coleta na zona rural, 
beneficiando 570 municípios produtores 
de tabaco.

Reflorestamento: desde a década de 
70, as empresas já incentivavam o 
reflorestamento, visando à 
autossuficiência em energia utilizada na 
cura do tabaco. Este trabalho fez com 
que o setor alcançasse um dos mais altos 
índices de cobertura florestal, ocupando 
atualmente, em média, 29% da área 
total das pequenas propriedades dos 
produtores de tabaco. 

Preservação da Mata Atlântica: em 
2011, um diálogo inédito resultou em 
acordos para a preservação da Mata 
Atlântica em parceria com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o 
Ministério do Meio Ambiente.
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A saúde e a segurança do produtor de 
tabaco tem sido assunto de diversas 

campanhas do setor. Divulgadas pelo 
trabalho de orientadores agrícolas, 

fixadas por materiais impressos e 
reforçadas pela imprensa, as campanhas 

promovidas pela entidade e suas 
associadas visam o bem-estar dos 

produtores e o cumprimento da 
legislação vigente. A conscientização 

sobre a correta armazenagem, manuseio 
e aplicação de agrotóxicos, bem como 

sobre as melhores práticas para uma 
colheita segura, são foco também de 

seminários anuais promovidos pela 
entidade em parceria com a Afubra nas 

diversas regiões produtoras nos três 
estados do Sul do Brasil.

Foco na
conscientização Awareness-oriented

Tobacco growers' health and safety have been the focus 
of several campaigns staged by the sector. Disclosed by 
the field staffs, announced through printed materials and 
in the media, the campaigns promoted by the entity and 
its associated companies are aimed at the well-being of 
the producers and compliance with legislation in force. 
Awareness of correct agrochemical storing, handling and 
application practices, as well as best practices for safe 
harvesting, are also the focus of annual seminars 
promoted by the entity jointly with Afubra in the tobacco 
growing regions throughout the three southernmost 
states of Brazil

sobre saúde e segurança do produtor 
e proteção da criança e do adolescente

Crescer Legal

Always wear impermeable gloves and specific harvesting clothing, for protection and for preventing 
direct contact of the leaves with the skin. 

Avoid harvesting tobacco when the leaves are wet from rain or morning dew.

For harvesting tobacco, give preference to the time of the day when the temperature is milder.

Safe tobacco harvest 
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Na escola 

At school

Em 2011, o lançamento do programa 
Crescer Legal reforçou as ações do setor 

que incentivam a educação e lazer de 
crianças e adolescentes no meio rural. O 
programa objetiva prevenir e combater o 

trabalho de crianças e adolescentes na 
cultura do tabaco, contribuindo com o 

cumprimento da legislação brasileira. 
Além disso, é reflexo de um compromisso 

firmado em 1998, quando foi lançado o 
programa “O Futuro é Agora!”, pioneiro 

no setor agrícola na erradicação do 
trabalho infantil. A consciência deste 

trabalho chega ao produtor de diferentes 
formas:

• Cartilhas de orientação

• Campanhas de mídia

• Seminários e treinamentos

• Orientadores agrícolas

Outras ações do Crescer Legal

Parcerias visando à qualificação e 
empreendedorismo do jovem rural;
 

Amplo programa de capacitação das 
equipes de campo sobre trabalho 
infantil;
 

Projetos de educação desenvolvidos 
pelas empresas associadas;
 

Exigência pelas empresas da 
apresentação de atestado de matrícula e 
frequência escolar na contratação da 
safra;
 

Manutenção do portal 
www.crescerlegal.com.br

Other initiatives of the          
Growing Up Right

Partnerships geared towards rural youth 
qualification and entrepreneurship;
 

Extensive program intended to qualify all 
field staffs on the question of child labor;
 

Educational projects developed by the 
associated companies;
 

Company requirements regarding school 
enrolment certificate and attendance 
report before signing the tobacco crop 
contract;
 

Maintenance of the site 
www.crescerlegal.com.br

In 2011, the newly launched Growing Up Right 
program strengthened the sector's initiatives 

geared towards child and adolescent education 
and leisure in the countryside. The program aims 

to prevent and fight child and adolescent labor 
on tobacco growing operations, leading to 

compliance with Brazilian legislation in force. 
Furthermore, it reflects a commitment assumed in 
1998, when the  ”Future Is Now!” program was 

launched, coming as a pioneer initiative in the 
eradication of child and adolescent labor. 

Awareness of this endeavor reaches the growers 
in several manners:

 

· Guiding primers

· Media campaigns

· Seminars and training sessions

· Field staffs

Crescer 
Legal
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