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“
Só quem vive sabe o 
trabalho da mulher rural. 
Nenhum direito a menos, 
essa é a luta”

EDY ZANETTE
Professora aposentada

Dia de luta e dia de festa das mulheres
No 24º Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais, sediado em Vera Cruz, não faltou reflexão e integração a cerca de 3,5 mil pessoas
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Sexta-feira foi dia de mostrar a força das trabalhadoras do campo em encontro regional com 3,5 mil pessoas em Vera Cruz

CAroliNA AlmEiDA
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Lourdes, Inali e Ione estavam entre as tantas vera-cruzenses

Foram cerca de 3,5 mil 
pessoas vindas de 16 muni-
cípios da região que prota-
gonizaram o Dia da Mulher 
em Vera Cruz. Sediado no 
ginásio do Parque de Even-
tos, o 24º Encontro Regional 
das Trabalhadoras Rurais, 
promovido pela Regional 
Sindical Vale do Rio Pardo 
e Baixo Jacuí com o apoio 
da Prefeitura de Vera Cruz, 
Fetag, Emater/Ascar, Coo-
pervec e Grupo Arauto, foi 
de reflexão sobre os direitos 
conquistados - especialmen-
te a aposentadoria - e de 
festa, muita festa. Também 
foi dia de movimentação nos 
espaços das agroindústrias e 
artesãos que estiveram por 
lá, e no comércio e restau-
rantes, no centro da cidade.

Agricultores, dirigentes 
e autoridades abordaram 
o assunto, salientando a 
proposta da alteração da 
idade para a aposentadoria 
da mulher rural de 55 para 
60 anos, com 20 anos de 
contribuição. Conforme o 
deputado federal Heitor 
Schuch, é preciso aprovar 
a reforma, mas sem ferir os 
direitos das trabalhadoras. 
Segundo a coordenadora 
regional de mulheres traba-

lhadoras rurais, da Regional 
Sindical Vale do Rio Pardo 
e Baixo Jacuí, Vilce Leão, os 
dirigentes dos sindicatos e 
os associados precisam se 
envolver e se engajar em 
busca dos direitos.

DiA ESPECiAl
Lourdes Becker, Inali Pe-

try e Ione Braun são inte-
grantes do Grupo de Mu-
lheres Rurais Amizade, de 
Linha Alta, interior de Vera 
Cruz. Todas são aposenta-
das, mas estavam lá para 
dizer que é muito ruim a 
mudança pro-
posta. “Acho 
que nossos fi-
lhos não vão 
conseguir se 
a p o s e n t a r ” , 
refletiu Inali. 
“Tem que co-
meçar a refor-
ma lá por cima 
(Brasília)”, fri-
sa. “Eu já sou 
aposentada, mas penso nos 
mais novos”, arremata Lour-
des. Depois da reflexão, elas 
garantiram: o dia é de deixar 
as coisas ruins de lado para 
aproveitar.

Dona Lucila Lopes da Sil-
va, 74 anos, é associada ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Venâncio Aires. 
Ela levantou às 5 horas de 
sexta-feira para se preparar 
para o evento em Vera Cruz. 
Tão cedo, ela justifica ao 
preparo do lanche. Trouxe 
um pote cheio de pastel para 
passar o dia. Era recheio de 

queijo e presunto, goiabada 
com queijo e enroladinho 
de salsicha, tinha variedade. 
Com sorriso no rosto, ela em-
barcou no ônibus às 6h45min 
para a Capital das Gincanas 
e disse: “este é um dia ma-
ravilhoso. Sou aposentada, 
mas vim igual para apoiar 
os mais novos”, declarou ela.

Das caravanas mais dis-
tantes da região estava a de 
General Câmara. Maria de 
Lourdes Herbacz levantou 
às 4 horas de sexta. Antes 
de embarcar no ônibus, pre-

cisava tirar o 
leite das vacas, 
afinal, o servi-
ço na agricul-
tura não para 
nunca. Ela e as 
amigas Marli 
Moreira, Tere-
sinha Pereira, 
Edy Zanette e 
Nilce Câmara 
r e s s a l t a r a m 

que o legal deste encontro 
é a energia contagiante, que 
renova. 

Elas também fizeram 
questão de apoiar a luta 
sindical pela manutenção 
da previdência aos 55 anos 
para as mulheres rurais. Edy, 
que é professora aposentada, 
acompanhou os passos da 
mãe para esta conquista e 
sabe o quanto foi difícil. “Só 
quem vive sabe o trabalho 
da mulher rural. Nenhum 
direito a menos, essa é a 
luta”, ressaltou ela, em apoio 
às agricultoras. Amigas de General Câmara viajaram mais de 110 quilômetros

Lucila acordou cedo para preparar pastéis e vir de excursão

Grupo Arauto presenteia mulheres com shows
de Berenice Azambuja e Xirú Missioneiro
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Carisma de Xirú Missioneiro encantou Berenice Azambuja soltou o gogó em Vera Cruz

Dois nomes da música gaúcha movimen-
taram as milhares de mulheres que partici-
param do 24º Encontro Regional das Tra-
balhadoras Rurais, realizado em Vera Cruz, 
na sexta-feira. O primeiro a subir no palco, 
por volta das 14 horas, foi Xirú Missioneiro. 

O carisma do artista encantou. Muitas das 
canções foram fora do palco, no meio da mul-
tidão. Logo depois, Berenice Azambuja pôs 
a mulherada para dançar. O gogó da gaúcha 
arrepiou. Os dois shows foram presentes do 
Grupo Arauto para as mulheres. 

Na Comunidade Evangélica, 350 almoços servidos

Visitantes fomentam 
gastronomia e comércio

Alvorina e Marlene conheceram o comércio vera-cruzense

Além de movimentar o gi-
násio do Parque de Eventos, 
a realização do evento em 
Vera Cruz fez com que o setor 
gastronômico, principalmen-
te os restaurantes da cidade, 
tivessem um movimento 
ainda maior, bem como o 
comércio, que recebeu os vi-
sitantes, inclusive sem fechar 
ao meio-dia.

Quem comemorou e apos-
tou neste dia foi Dernise 
Franke, com ajuda do seu 
filho Rodrigo. Além do fun-
cionamento normal do res-
taurante Tito’s, Rodrigo pre-
parou e acompanhou uma 
equipe para servir almoço 
no salão da Comunidade 
Evangélica Centro. Conforme 
Rodrigo, foram servidos 350 
almoços no local, somados a 
400 almoços servidos direta-
mente no restaurante. 

De Alto Paredão, dona 
Marlene Watte, de 57 anos, 
foi só elogios para o cardá-
pio, que contou com comida 
caseira, conforme avaliou. 
“Aqui está tudo muito bom. 
Comida gostosa, cidade bo-
nita e encontro bom e refle-
xivo”, salienta.

Para o empresário, além 
do município poder mostrar 
suas potencialidades, essa foi 
uma oportunidade de fazer 
negócio. “Pessoal do interior 
costuma consumir e comprar 
mais, o que é bom para que o 
dinheiro gire”, avalia. 

Quem também ficou ani-
mado com a vinda  de visitan-
tes pelo centro foi o empre-
sário Everaldo Marcansoni, 
que possui uma loja de bazar. 
“Além de conversar e trocar 
ideias com pessoas de cida-
des da região, é uma opor-
tunidade de mostrar nossos 
produtos”, analisa. Em sua 
loja, as amigas de Candelária, 
Alvorina Roos e Marlene da 
Rosa aproveitaram para fazer 
compras e levar lembranci-
nhas para casa.
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Ginásio poliesportivo esteve lotado durante as apresentações musicais, na sexta à tarde

Durante todo o evento, o Grupo Arauto 
marcou presença. Logo pela manhã, 
entregou o suplemento especial produzido 
pelo Nosso Jornal para o evento. Foram 
quatro páginas, destacando a programação 
e dicas de onde almoçar e aproveitar as 
promoções do comércio local. Mais tarde, 
iniciou a distribuição de água mineral, na 
Campanha H2A, com apoio da Xuk Bebidas. 
No evento, ainda, teve distribuição de leques. 
Confira alguns registros pelo ginásio.

Junto ao ginásio, as agroin-
dústrias locais marcaram 
presença. No geral, avalia-
ção positiva, atingindo as 
expectativas. “É um público 
bom, mais de idade, que 
gosta de comprar e com 
poder aquisitivo”, frisa Daís 
Shubert, que entre os itens 
vendidos em seu estande 
estiveram melado, rapadura, 
puxa-puxa, entre outros. O 
puxa-puxa, aliás, se esgotou. 
Fátima Schunke e Osmar da 
Silva, que trabalham com 
embutidos, também estavam 
satisfeitos com as vendas. 
“Mais durante a tarde, um 
pouco antes de ir embora, as 
vendas são melhores, porque 
o pessoal passa no estande e 
já leva embora, não querem 
ficar caminhando com os 
produtos”, conta Fátima.
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