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Opinião da Gazeta
Prá que talão de produtor rural?

O imbróglio que é a eleição da 
presidência do Sindicato Rural é o 
reflexo de como vem sendo gerida 
a entidade por anos. O interesse 
dos sindicalizados denota ser o úl-
timo ponto de uma agenda reche-
ada de encontros sociais, homena-
gens, troféus e muitas selfies. 

 Tanto que há duas décadas e 
meia, distritos de Bento Gonçalves 
se emanciparam e viraram municí-
pios e o estatuto do sindicato não 
foi atualizado para englobar estas 
bases territoriais. Desatenção que 
hoje implode a possibilidade da 
atual presidente se perpetuar no 
poder.

Desatenção também das ne-
cessidades primárias dos seus asso-
ciados, que para a atual presidente, 
uma grandiosa festa anual, com pa-
trocínio - durante alguns anos - do 

poder público municipal, afagaria 
qualquer descontente.

Hoje em dia o trabalhador rural 
quer mais do que estradas patrola-
das e com brita para escoar a pro-
dução. Precisa de informação cons-
tante e de qualidade, atualmente 
suprida pela Embrapa e Emater, já 
que o sindicato não promove ciclos 
de palestras de aperfeiçoamento da 
lida no campo.

Hoje o agricultor precisa de 
alguém que lute por uma telefonia 
móvel de qualidade para que, co-
nectado com o mundo através da 
comunicação e internet, usufrua 
dos conhecimentos e trocas de ex-
periências no conforto de sua casa.

Hoje o agricultor quer muito 
mais que uma festa, precisa de en-
tidade que lute e promova a união 
para exigir o que lhe é de direito 

como a saúde e segurança no cam-
po, tão fragilizada por constantes 
ataques diários.

Precisa de um sindicato forte 
que vá buscar recursos disponíveis 
em ministérios, que através de pro-
jetos, possam ser revertidos em 
educação ou treinamento à popula-
ção do interior.

Muito mais do que asfalto em 
rotas turísticas, precisa de trabalho 
sério para desenvolver o empreen-
dedorismo, que está no sangue do 
imigrante italiano.

Enfim, necessita de uma en-
tidade forte que vá em busca de 
novos horizontes e os traga para 
perto de quem coloca a comida na 
nossa mesa.

Prá que atualizar o talão de 
produtor rural, se ele não é crachá 
para os eventos sociais de premia-


