
peso que cada pauta esteve 
representada em uma pedra. 
Nelas, Weber destacou os im-
postos abusivos, a exemplo do 
combustível. “Se você paga R$ 
200 no diesel - essencial para 
o trabalho no campo - R$ 50 
é imposto. Como sobreviver 
assim?”, indaga. O produ-
tor também refletiu sobre o 
Governo, diesel, leis, preços, 
Pronaf, INSS. “Já temos pou-
cas coisas, precisamos lutar 
para manter esses direitos já 
conquistados”, frisa.

RESULTADOS
A mobilização surtiu efeito 

antes mesmo do encerramento. 
Em uma das paradas, próximo 

| Neste domingo, dia 19, às 9 horas, havará cele-
bração na Igreja Imaculada Conceição.    

| A Associação dos Apicultores de Vera Cruz, 
(APIVERC) convida para sua festa, no dia 26 de maio, 
tendo por local a Comunidade Imaculada Conceição, 
em Dona Josefa. Haverá almoço ao meio-dia, ao preço 
de R$ 22 por pessoa (antecipado) e no dia, a R$ 25. 
Crianças (de 7 a 12 anos) pagam R$ 15. Na parte da 
tarde, reunião dançante com animação do Musical KM. 
Informações pelo telefone (51) 99949-5216.

| Neste sábado, dia 18, a AERC Juventude Unida 
fará um mutirão para o corte de grama no campo de 
futebol e arredores, com início às 14h30min. Todos 
que quiserem colaborar estão convidados, pois no 
final terá o tradicional xixo. 

| Neste domingo, dia 19, haverá quermesse na Co-
munidade Evangélica de Linha Andréas, com almoço 
ao meio-dia, pelo preço de R$ 22 (antecipado) e no 
dia será R$ 27 por pessoa. A partir das 14 horas, reu-
nião dançante com a Banda Sensação e, às 17 horas, 
com a Banda Eccos.

| Neste sábado, dia 18, às 14 horas, haverá Encontro 
das Servas. O culto com Santa Ceia será no domingo, 
dia 19, às 9 horas. 

| Nos dias 18 e 19, sábado e domingo, haverá o 
Congresso dos Jovens - DAMAL, em São Leopoldo. 

| Hoje, dia 17, às 20 horas, a Juventude Evangélica, 
juntamente com os casais reencontristas vão prestar 
homenagem às mães pela passagem do seu dia, co-
memorado no último dia 12.

| A diretoria da Sociedade Mista 15 de maio comu-
nica o cancelamento do Encontro de Sociedades, que 
estava programado para este domingo, no Ginásio do 
E.C. Independente, em virtude das exigências para 
elaboração do PPCI pelos bombeiros.

| A União Juvenil Trindade participa neste fim de 
semana do Encontrão Estadual dos Jovens Luteranos, 
no Seminário Concórdia de São Leopoldo.

| Neste domingo, dia 20, se realiza mais uma edi-
ção do Encontro da Família Tornquist, em São José 
da Reserva.

| Estão programados para este fim de semana 
mais jogos pelo Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo. As equipes do Independente terão com-
promissos nas categorias reservas e titulares.

PELO INTERIOR DE VERA CRUZ

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

VILA PROGRESSO - Por Gilson Becker

O “Grito de Alerta” 
ecoou mais alto
Mais de 12 mil 
produtores rurais 
e lideranças foram 
às ruas de Santa 
Cruz mobilizar nesta 
quarta-feira, dia 15

VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

A voz de cada produtor 
rural, bem como das 
lideranças sindicais 

e entidades representativas 
da categoria, ecoou durante 
a quarta-feira, dia 15, na 9ª 
edição do Grito de Alerta, 
que ocorreu em Santa Cruz 
do Sul. Conforme a Fetag-RS, 
responsável por organizar o 
ato junto às macrorregionais 
Centro e Missões Fronteira 
Noroeste, regionais sindicais 
e Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais, mais de 12 mil agricul-
tores familiares mobilizaram 
para reivindicar a valorização 
da agricultura familiar, a ma-
nutenção de políticas públicas, 
bem como contra a perda de 
direitos na Reforma da Pre-
vidência Social e a favor da 
auditoria da dívida pública. 

Após a concentração rea-
lizada em frente ao Parque 
da Oktoberfest, as caravanas 
vindas de diversos municípios 
do Estado seguiram em cami-
nhada pelo centro da cidade 
até o INSS. À frente, ala de 
tratores e carroças de tração 
animal. Entre eles estava o 
produtor Giovane Weber, de 
Cerro Alegre Alto, no interior 
de Santa Cruz. Em sua carroça, 
o que chamou atenção foi o 

“

”

Se você paga R$ 200 
no diesel - essencial 

para o trabalho 
no campo - R$ 50 
é imposto. Como 
sobreviver assim?  

GIOVANE WEBER
Produtor de Santa Cruz
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Nelsi, Lisônia e Dulce reivindicam direitos dos produtores

Weber: o peso das pedras

às agências bancárias, teve boa 
notícia. O gerente do Banco 
do Brasil anunciou que serão 
disponbilizados R$ 50 milhões 
para acesso dos agricultores 
ao Pronaf Mais Alimento. O 
eco foi mais longe e chegou 
a Brasília, onde, segundo o 
presidente da Fetag-RS, Carlos 
Joel da Silva, foi agendada e 
realizada reunião ontem, com 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
para tratar sobre a Reforma da 
Previdência aos produtores ru-
rais. Também garantiu a vinda 
do secretário da Agricultura 
Familiar e Cooperativismo 
e Abastecimento, Fernando 
Schwanke, nesta sexta-feira, 
dia 17, para discutir sobre o 
próximo Plano Safra.

Quem também levantou a 
bandeira em prol aos agriu-
cultores foram as amigas de 
Alto Castelhano, interior de 
Vale do Sol, Nelsi Stumm, 
Lisônia Emmel e Dulce Deske, 
que representaram a força da 
mulher no campo e a busca por 
seus direitos. “A mulher já tem 
dupla jornada: na lavoura, com 
trabalho pesado e judiado e em 
casa. Ainda querem aumen-
tar a idade”, lamentam. De 
Trombudo, Seni Flesch levou 
seu cartaz pela valorização 
da mulher. “A mulher será 
prejudicada e não pode ser 
assim”, diz.

Com o pensamento de que 
a união faz a diferença, o ve-
ra-cruzense Remígio Wagner 
destacou que a categoria não 
está pedindo nenhum favor. 
“Já contribuímos tanto. É um 
direito que temos”, enfatiza.

Seni: valorização da mulher

JOGO
A Sociedade de Damas Primavera Augusta Vitória, do 
Nacional de Ponte Andréas, convida as sócias para o 
jogo no dia 26 de maio, das 9 às 11 horas. A partir das 
11h30min, a comunidade em geral está convidada para 
o almoço. Para sócias, o almoço será gratuito e para 
os demais, o valor é de R$ 25 (adulto). Todos devem 
reservar os ingressos pelos telefones (51) 99538-2556 
ou 99668-2547.  À tarde, a partir das 13h30min, recep-
ção das sociedades convidadas e reunião dançante, 
animada pelo Grupo Solares. 

AVISO


