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Trabalhadoras rurais 
têm encontro em V. Cruz
Mais de quatro mil pessoas vindas de 16 municípios são aguardadas em 
programação que vai envolver shows de Berenice Azambuja e Xirú Missioneiro
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Vilce Leão, da coordenação do evento, reflete sobre a previdência

QUEM VEM

Densidade 

Nosso modo de ser é estranho, pois quanto mais nos apro-
ximamos do ser, das inquietudes próprias dos questionamen-
tos existenciais,  mais nos distanciamos de uma compreensão 
determinada, no mundo. Somos um modo estrangeiro, mas 
que justamente pela sua estrangeiridade, pode requisitar 
moradas mais tranquilas, sentindo-se em casa, ao abrigo do 
mundo. É como se aprofundássemos nosso modo na direção 
de pertencimentos, criando um “corpo” de mundo.

Objetos, pessoas, lugares, situações, passam a integrar 
uma história que contamos sobre nós mesmos e determinam 
dimensões que nos garantem uma certa identidade, mesmo 
que sempre lançada na direção de uma promessa que não 
se cumpre. Quer dizer, se cumpre, mas na morte e como não 
podemos viver a experiência da própria morte, a experimen-
tamos na sua antecipação e nos compartilhares com outros.

Algumas pessoas têm histórias breves, pois as narram sem 
os fios dos pequenos pertencimentos, suas vidas guardam 
pouco do que é familiar. Não tem uma xícara, uma história 
contada por alguém mais velho, entregues aos infortúnios 
de tantos lugares sem o peso das coisas que ficam e nos 
marcam, - criando rastros que nos ligam a outros e enredos.

“Só contamos histórias porque nos sobramos no tempo”, 
pois se um pouco de nós não escapasse pelos contornos 
das vivências, não teríamos o que contar, viveríamos uma 
linearidade sem queixumes, sem dizeres. E na falta dos 
elos, também perderíamos os outros, os sentidos que dão 
profundidade às relações humanas e existenciais.

Pensar um mundo melhor e mais adequado a todas as 
formas de existir exige, necessariamente, que permitamos 
que todos tenhamos experiências de profundidade, de 
encontros que sejam sentidos, pois sobre eles contaremos 
ou não histórias da vida que “levamos”. Seremos e conti-
nuaremos escravos enquanto não compreendermos que 
nossas vidas são pautadas pelas larguras humanas em cujas 
dimensões enfraquecem-se ou potencializam-se dizeres de 
si e de outros.

· ASSALTO
Um homem de 50 anos foi assaltado às 10 horas de sábado, 
dia 23, ao sair da agência bancária do Banrisul em Vera Cruz. 
Conforme o relato da vítima, um homem armado o abordou 
na porta de saída e o fez entregar os R$ 1 mil que havia 
sacado. Sem reagir, a vítima entregou o valor e observou o 
criminoso correr em direção a um carro Monza, de cor cinza. 
Ele não ficou ferido.

· AFOGAMENTO
O corpo de Gelson Tiago Girelli, de 30 anos, desaparecido na 
tarde de sábado em uma sanga atrás do Loteamento Mãe 
de Deus, foi localizado por volta das 8h30min de domingo. 
Conforme o Corpo de Bombeiros, os mergulhadores de Porto 
Alegre já se dirigiam a Santa Cruz quando o corpo de Girelli 
boiou e foi retirado da água. 

· ATROPELAMENTO
O idoso atropelado no domingo, na RSC-287, em Vera Cruz, 
está internado no Hospital Pronto Socorro (HPS) de Canoas. 
Valmiro dos Santos Robardo, de 60 anos, foi atingido por um 
carro no final da tarde e recebeu os primeiros atendimentos 
no Hospital Vera Cruz. Conforme o setor de enfermagem do 
HVC, a transferência ocorreu por volta das 21h30min, após 
o paciente ter sido estabilizado. O hospital de Canoas é 
referência na área da traumatologia.

PLANTÃO DE POLÍCIA

Mais de quatro mil pessoas 
são aguardadas em Vera 
Cruz no próximo dia 8 de 
março, Dia Internacional da 
Mulher. Na ocasião, a Co-
missão Regional das Traba-
lhadoras Rurais, vinculada à 
Regional Sindical Vale do Rio 
Pardo e Baixo Jacuí, promo-
ve o 24º Encontro Regional 
das Trabalhadoras Rurais, 
reunindo mulheres de 16 
municípios na programação 
que começa às 8 horas e tem 
o apoio da Prefeitura, Fetag/
RS, Emater/RS-Ascar, Coo-
pervec e Grupo Arauto, que 
vai presentear o público com 
o show de Berenice Azambu-
ja e Xirú Missioneiro durante 
a tarde.

A recepção será às 8 ho-
ras, no ginásio do Parque de 
Eventos, de onde os partici-
pantes saem em caminhada, 
no ato público, em direção à 
Praça José Bonifácio, que vai 
concentrar a programação. 
Segundo a coordenadora 
regional de mulheres traba-
lhadoras rurais, da Regional 
Sindical Vale do Rio Pardo e 
Baixo Jacuí, Vilce Leão, du-
rante a caminhada ocorre o 
ato público que trata do tema 
“Previdência rural e saúde”, 
com fala de agricultores e 
dirigentes sobre o assunto, 
tão latente. “Mexe com todos 
os trabalhadores, de todas as 
idades, mas ainda mais as 
mulheres rurais, que terão 

cinco anos a mais de trabalho 
para se aposentar”, resume 
Vilce. No novo texto, serão 20 
anos de bloco do produtor e 
60 de idade para as trabalha-
doras rurais. Na caminhada, 
o reforço ao atendimento pelo 
SUS e o combate à violência 
contra a mulher também de-
verão ganhar destaque.

A abertura oficial, com 
pronunciamentos de dirigen-
tes sindicais e autoridades, 
ocorre a partir das 9h30min, 
na Praça. Depois disso, o dia 
será de integração. “É um 
dia de luta, mas também de 
comemorar as conquistas, 
refletir e confraternizar”, con-
vida Vilce, lembrando que o 
comércio e os restaurantes fo-
ram convidados a manterem 
as portas abertas no horário 
do almoço, dada a circulação 
de pessoas pelo centro, para 
almoçar e fazer compras, 
a exemplo do que ocorre 
anualmente no município 
que sedia tal programação.

Na praça também have-
rá feira de artesanato e de 
agroindústrias vera-cruzen-
ses, o que promete ser mo-
vimentado. À tarde, atrações 
culturais vão envolver os 
milhares de participantes. Vai 
ter o coral Vozes do Anchieta, 
de Vera Cruz, além do grupo 
de danças alemãs Sterntanz, 
da Escola José Bonifácio.

PRESENTE DA ARAUTO
Não apenas as famílias 

de trabalhadores rurais da 
região estarão presentes na 
programação em Vera Cruz. 
Com as atrações confirmadas, 
a participação da comuni-
dade deve ser ainda maior 
na Praça José Bonifácio. Isso 
porque entre 14 e 16 horas 
do dia 8 haverá dois shows 
que vão agradar em cheio o 
público nativista: Berenice 
Azambuja e Xirú Missioneiro. 
Trata-se de um presente da 
Arauto FM para o encontro, 
pelo fato dele acontecer na 
cidade sede da emissora.

Em caso de chuva no dia 
8 de março, a programação 
vai se concentrar no ginásio 
do Parque de Eventos.

Luís Carlos Dhiel e Pedro Thessing anunciaram presente da Arauto 
ao presidente do STR, Geraldo Back, e a Cristian Wagner, que em 
breve assume o comando da entidade local

Famílias de Cachoeira do 
Sul, Cerro Branco, General 
Câmara, Gramado Xavier, 
Herveiras, Mato Leitão, Novo 
Cabrais, Pantano Grande, 
Passo do Sobrado, Rio Pardo, 
Santa Cruz do Sul, Sinimbu, 
Vale Verde, Venâncio Aires e 
Candelária, além do público 
vera-cruzense, irão abrilhan-
tar o evento regional.


