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Agricultores vindos de várias partes da região do Alto Uruguai caminharam por ruas e

avenidas da região central de Erechim no fim da manhã de ontem (2).

O grupo pediu mais atenção dos governos estadual e federal para a situação dos efeitos

provocados no campo pela estiagem nos últimos meses e recebeu apoio de lideranças

políticas e representantes de várias entidades ligadas à agricultura familiar, como

Sutraf-AU, Fetraf-RS, MAB, CAPA, CETAP, além de sindicatos da Alimentação,

Metalúrgicos, CPERGS e instituições de ensino, como UFFS e UERGS.

Durante o período da manhã os agricultores estiveram reunidos no ginásio esportivo ao

lado da Igreja São Pedro, em audiência pública que debateu a situação. No evento foram

apresentadas pautas que serão encaminhadas aos governos.

Sutraf Alto Uruguai

De acordo com o coordenador geral do Sutraf Alto Uruguai, Alcemir Bagnara, a

importância da audiência pública se dá por diversos fatores, onde os agricultores

precisam mostrar sua força para a sociedade e os governos, para que suas demandas

sejam atendidas.

"Queremos sensibilizar o governador e o governo federal para que atenda nossas pautas,

além disso queremos demonstrar para toda a população que as perdas vão se refletir em

todos os setores, inclusive na área urbana. Estamos em busca do apoio de todas as

organizações dos governos municipais, do comércio, dos sindicatos urbanos, enfim de

todas as entidades que trabalham e tem relação com a agricultura familiar", comentou

Bagnara.

Unicafes-RS

O representante da Unicafes, Neri Pies, destacou que a estiagem atinge diretamente

todas as cooperativas, pois todas trabalham com público rural, sejam de eletrificação, de

habitação, de crédito ou agropecuárias.
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"Milhares de agricultores da região são associados a esses ramos cooperativos. Além do

mais, o cooperativismo em seus sete princípios traz um sobre dialogar diretamente com

os agricultores, tendo preocupação com a comunidade. Em toda região Alto Uruguai

temos agricultores associados a cooperativas e são essas pessoas e entidades que

fazem a diferença no desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental", afirmou.

Pies disse também que a Unicafes-RS vem há dois anos cobrando ações do governo

estadual e federal para combate da estiagem, no entanto, nenhum dos dois atendeu as

pautas entregues.

"Precisamos de crédito estadual e federal para manter a subsistência dos agricultores

familiares e crédito para manter as propriedades e animais. Precisamos de repactuação

das dívidas com o governo federal e estadual para pagar daqui alguns anos, pois não

adianta jogar as parcelas vencidas para frente alguns meses. Precisamos de um comitê

estadual com integrantes do governo, sociedade, instituições financeiras e parceiras para

debater diariamente a gravidade da estiagem. Enfim, precisamos que os governos

operem as atuais políticas públicas e abram espaço para construirmos novas. Não

adianta promessas governamentais, visitas de ministros, precisamos, sim, de liberação de

recursos e operacionalização de políticas públicos, o que é um dever do Estado",

finalizou.

Fetraf/RS

O coordenador geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio

Grande do Sul (Fetraf/RS), Douglas Cenci, destacou a preocupação com a situação da

agricultura.

"São mais de 270 mil famílias que estão vivendo a situação, quase 400 municípios

decretaram Situação de Emergência e mais de 20 mil famílias estão sem água, sem a

condição de produzir seus próprios alimentos, sem condição de ter renda, de viver com

dignidade, fazendo uma tarefa importante, que é produzir alimentos. Infelizmente os

governos do estado e federal não anunciaram nenhuma medida que possa socorrer os

agricultores", afirmou Cenci.

Amau

O prefeito de Getúlio Vargas e presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai

(AMAU), Mauricio Soligo, participou do evento entregando um documento que será

enviado para a Famurs, endossando a posição da Fetraf e solicitando a diligência da

entidade junto ao governo do estado para promoção das medidas necessárias em auxílio

aos agricultores familiares.



Prefeitos da região Vários prefeitos e vereadores da região participaram do evento. Entre

os chefes do executivo estavam Leandro Márcio Puton; prefeito de Gaurama; Nilton

Valentini, prefeito de Benjamin Constant do Sul e o prefeito de Itatiba do Sul, Valdemar

Cibulski (Polaco).

"Os nossos agricultores estão sofrendo muito com a seca e o governo precisa olhar para

os nosso peguemos da área familiar. Nosso objetivo é chamar atenção de toda a

comunidade para que nos apoie nesta luta que vai garantir os alimentos para todos de

forma acessível. Precisamos de políticas públicas que ajudem nossos agricultores e que

elas sejam realizadas sempre, não apenas em período eleitoral", destacou Cibulski.

Caminhada

Após assembleia o grupo seguiu em caminhada pelas Avenida Tiradentes, Mauricio

Cardoso e a Rua Alemanha, onde entregou as pautas para representantes da Caixa

Econômica Federal e do Banco do Brasil, em frente às unidades de Erechim.

Durante o trajeto, representantes de várias áreas manifestaram seu apoio aos

agricultores.

Pautas ao Governo Estadual Decreto estadual de emergência; Empréstimo de R$ 23

milhões vindos do BNDES para cisternas, poços, açudes e kits de irrigação; Auxilio

emergencial de R$ 3 mil reais; Agilização do Proagro. Pautas ao Governo Federal

Repactuação das dividas; 50% de bônus adimplência para crédito sem cobertura de

seguro (pactuação dos 50% restantes Juro de 0 a 10 anos para pagar); Alteração de

zoneamento agrícola; Auxilio emergencial de seis salários; Crédito Emergencial de R$ 20

mil. Juro zero e 10 anos para pagar.


