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PROJETO DE LEI Nº 002/2013 

Institui o Dia Municipal do 

Fumicultor, a ser comemorado 

anualmente em 28 de outubro. 

 

 Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal do Fumicultor, a ser comemorado 

anualmente em 28 de outubro. 

Parágrafo Único: Caso a data referida não coincida com o fim de semana, fica 

facultada a transferência das comemorações para o fim de semana mais 

próximo. 

 Art. 2º A data instituída no artigo anterior passa a integrar o Calendário 

Oficial de Eventos do Município de Quitandinha. 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Quitandinha, 10 de junho de 2013. 

 

 

_________________________________________ 

JOSE ALFREDO NETO GONZAGA DE OLIVEIRA 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

  Atualmente, o Brasil é o 2º maior produtor de tabaco do mundo1, 

produzindo só na safra 2011/2012 mais de 745 toneladas, sendo que a Região 

Sul produziu sozinha mais de 727 toneladas2. 

  Essa realidade se repete no Município de Quitandinha, onde se 

estima que mais de 3 (três) mil pessoas trabalhem com a produção de fumo, ou 

seja, o tabaco é maior gerador de renda e economia para o agronegócio 

municipal. 

  Desta forma, nada mais justo do que reservar um dia para 

comemorar o Dia do Fumicultor, agricultor-empreendedor que enfrenta muitas 

dificuldades, tais como restrições legais, dificuldade de financiamento e a 

utilização de equipamentos de proteção para o cultivo. 

  Com relação à escolha da data de 28 de outubro, destaca-se que 

a opção pela mesma se deu em virtude de definição da Assembleia da 

Associação Internacional dos Produtores de Tabaco: 

Representantes das Federações da Agricultura 

e dos Trabalhadores Rurais do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (Faep, Faesc, 

Farsul, Fetaep, Fetaesc e Fetag) e Associação 

dos Fumicultores do Brasil (Afubra), reunidos, 

em Santa Catarina, decidem apoiar a criação 

do Dia Mundial do Produtor de Tabaco. A data, 

que foi definida na assembleia da Associação 

Internacional dos Produtores de Tabaco 

(ITGA), ocorrida na Argentina, no início do mês, 

é 28 de outubro. 

De acordo com o presidente da Afubra, Benício 

Albano Werner, a instituição da data no 

                                                           
1
 Fonte: ITGA/AFUBRA. <http://www.afubra.com.br/index.php/conteudo/show/id/93> Acessado em 

06/06/2013. 
2
 Fonte: AFUBRA/IBGE. <http://www.afubra.com.br/index.php/conteudo/show/id/84> Acessado em 

06/06/2013. 

http://www.gaz.com.br/
http://www.afubra.com.br/index.php/conteudo/show/id/93
http://www.afubra.com.br/index.php/conteudo/show/id/84
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calendário das entidades tem como principal 

objetivo respaldar o trabalho do produtor de 

tabaco. “Como qualquer brasileiro, trata-se de 

um cidadão que trabalha pela sua manutenção, 

da família, da pequena propriedade que ocupa 

e da comunidade onde está inserido e que 

gera, por tabela, grandes riquezas para o país”, 

frisa. 

Como suporte à criação do evento 

comemorativo, o dirigente lembra a última safra 

de tabaco. “O cultivo no sul do Brasil, que 

envolve 165.170 produtores e ocupa 660.680 

pessoas somente no campo, gerou uma receita 

bruta de R$ 4,583 bilhões”. Além disso, 

destaca Werner, outras atividades vegetais e 

animais desenvolvidas pelos mesmos 

fumicultores geraram outros R$ 3,564 bilhões, 

o que totaliza um faturamento anual de mais de 

R$ 8,147 bilhões. 

A data também objetiva levar à opinião pública 

dados que enfatizam a  importância social e 

econômica do tabaco para o país. “A força 

conjunta do setor fumageiro, que se inicia 

quando o produtor lança as sementes na terra, 

emprega direta e indiretamente 2,5 milhões de 

pessoas”. Além disso, complementa o 

presidente da Afubra, o gesto do fumicultor 

acaba gerando, anualmente, R$ 17 bilhões de 

faturamento, R$ 9,578 bilhões em impostos e 

U$ 2,9 bilhões em divisas. 

(...) 

http://www.gaz.com.br/
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A escolha do dia e mês vem da história. Em 

1492, Cristóvão Colombo navega em direção 

às Américas. No dia 28 de outubro, dois 

tripulantes da embarcação visitam o interior do 

que viria a ser a ilha de Cuba. Eles encontram 

nativos e testemunham um estranho ritual em 

que a fumaça de folhas queimadas é inalada 

através de um tubo. Assim aconteceu a 

apresentação das folhas conhecidas pelos 

nativos como Cohiba e que mais tarde seria 

chamada de tabaco.3 

  O presente projeto visa homenagear os responsáveis por grande 

parte da movimentação econômica e financeira do Município de Quitandinha, o 

fumicultor, que durante sua história supera diversas dificuldades, ajudando no 

crescimento municipal. 

 

Quitandinha, 10 de junho de 2013. 
 
 

_________________________________________ 

JOSE ALFREDO NETO GONZAGA DE OLIVEIRA 

Vereador 

 

 
 

                                                           
3
 Fonte: <http://www.gaz.com.br/noticia/374965-

entidades_criam_o_dia_mundial_do_produtor_de_tabaco.html> Acessado em 06/06/2013. 

http://www.gaz.com.br/noticia/374965-entidades_criam_o_dia_mundial_do_produtor_de_tabaco.html
http://www.gaz.com.br/noticia/374965-entidades_criam_o_dia_mundial_do_produtor_de_tabaco.html

