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Novas técnicas do MST preocupam produtores
Em assembléia da Farsul realizada no dia 15 de março,
produtores rurais manifestaram
preocupação com novas técnicas utilizadas pelo MST em
ações contra proprietários. O
temor é que os sem-terra passem a usar em larga escala estratégias como as demonstradas
da fazenda da família Guerra,
em Coqueiros do Sul, invadida
nesse mês de fevereiro. No local, os invasores esconderam
barras de ferro na lavoura, para

estragar as colheitadeiras durante
o trabalho, além de danificarem
máquinas e implementos. O presidente da Farsul, Carlos Sperotto recomendou atenção extra
para este tipo de ação, que classifica como “terrorismo rural”,
principalmente aos produtores
que vivem em área próximas a
acampamentos e assentamentos.
O episódio na Fazenda dos
Guerra foi um alerta vermelho
para os produtores rurais. A propriedade foi invadida pela quarta

vez desde abril do ano passado.
Um grupo de mais de 200 semterra arrebentou a cerca que divide a fazenda com o acampamento do MST e iniciou a colheita
em uma lavoura de 50 hectares
de milho. Mesmo após a desocupação, houve conflitos. Pelo
menos dois trabalhadores da fazenda foram agredidos e animais
foram mutilados. A Brigada Militar teve de mobilizar um efetivo
de mais de 200 homens para garantir a segurança no local.
Máquinas são alvo do MST

Senar leva jogos educativos para a Expodireto
Produtores e trabalhadores
rurais terão oportunidade de
testar seus conhecimentos sobre agricultura e pecuária participando dos Jogos do Senar,
uma das atividades programadas pela entidade para os visitantes da Expodireto que acontece em Não-Me-Toque, de 7
a 11 de março.
As questões foram elaboradas pelos técnicos do Senar e
repassadas a um programa
computadorizado onde podem
ser acessadas. As perguntas são
objetivas, com cinco alternativas das quais somente uma correta. O participante escolhe sobre qual área quer responder e
conforme o número de acertos
receberá uma premiação.
Outro jogo será voltado para
o gerenciamento na produção
de leite no qual o produtor simula o uso de uma quantia em
dinheiro para administrar a produção, podendo assim avaliar
seu desempenho.
Segundo o Superintendente

do Senar, Gilmar Tietböhl, a proposta dos jogos tem o intuito de
esclarecer dúvidas aos produtores e trabalhadores rurais, além
de incentivá-los a aprender mais
sobre as áreas. “O jogo vai questionar e mostrar aos participantes
o quanto é importante o conhecimento na hora de cuidar de um
rebanho ou até mesmo fazer uma
horta”, explica.
Teatro
Depois do sucesso de público nas apresentações durante a
Expointer, a peça teatral “Sem
Capacitação não há Solução”
volta em cena para dar seu recado aos visitantes da Expodireto.
Os atores interpretam uma
família que está enfrentando algumas dificuldades na propriedade, as quais são facilmente
resolvidas ao fazer os cursos do
Senar. O problema será convencer o dono da pequena propriedade a se profissionalizar.
Para isso, a esposa usa algumas
artimanhas que acabam envolvendo o público na trama.

Demonstrações serão dinâmicas e levarão informações aos visitantes da feira

Mais do que uma forma divertida de mostrar a importância da capacitação profissional,
a história provoca o público para
a mudança e os resultados positivos que ela traz. A peça será
exibida durante os dias da feira
com entrada franca.
Demonstrações
O Senar estará marcando
presença na Expodireto levando diariamente aos produtores
e trabalhadores rurais muitas informações sobre os cursos pro-

fissionalizantes oferecidos pela
entidade em todo o Estado.
Técnicos estarão prestando
informações sobre as novas
tecnologias disponíveis no curso de reflorestamento. As vantagens que a cultura traz ao
meio ambiente e como o produtor pode obter bons resultados ao fazer um corte correto. Para isso, também serão repassadas informações sobre o
curso de operador de motosserra, onde será mostrado o

uso correto do equipamento e
como obter o melhor aproveitamento da madeira através do
corte sem criar riscos à saúde
e ao meio ambiente.
Uma dinâmica de ferrageamento também vai expor ao
produtor a importância do curso e os conhecimentos sobre a
técnica de proteger os cascos
dos animais, além de inovações
em materiais e ferramentas para
obter melhores resultados com
o cavalo no campo.

