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Produtoras rurais encerram 2008 com fórum permanente
A Comissão das Produtoras Rurais da Farsul realizou nos dias 8 e 9 de dezembro a 19ª Etapa do Fórum
Permanente do Agronegócio. Entre os temas em pauta estavam biotecnologia,
direito de propriedade e
questões ambientais. Na
avaliação da presidente da
comissão, Zenia Aranha da
Silveira, o evento foi um sucesso. “A qualidade das palestras foi muito homogênea
e todos gostaram.”
O destaque da programação foi a palestra da escritora Lya Luft, que encerrou
o primeiro dia de trabalhos.
Ela falou sobre as questões
de gênero, que acredita que
devam ser repensadas. Durante sua apresentação, a
escritora afirmou que a mulher não precisa procurar
seu lugar na sociedade, pois
já existe há muito tempo. No
entanto, o espaço existe e
deve ser ocupado. Zenia comentou que a palestra estava de acordo com a filosofia
das produtoras rurais, que
não são feministas, mas femininas.
O engenheiro agrônomo
Nelson Ananias Filho proferiu a palestra intitulada Código Florestal: Limitações
ambientais ao uso da propri-

Lya Luft (D) proferiu palestra sobre as questões de gênero

Dez personalidades foram agraciadas com Destaque Feminino Rural

edade rural. Segundo Zenia,
a apresentação foi muito importante pois havia muito
desconhecimento por parte
das mulheres sobre o código
florestal. “Apesar de a Farsul ter feito palestras no interior, as mulheres se assustaram muito com a questão
dos 20% de reserva legal na
propriedade”, comentou a
presidente. O painel Práticas
Conservacionistas na Agricultura teve participação dos
presidentes do Irga, Mauricio Fischer, e do Clube Amigos da Terra de Tupanciretã, Almir Rebelo, com moderação do assessor técnico da
Farsul Ivo Lessa.
Elizabeth Chagas, diretora da EC Consultoria e Assessoria em Comércio Internacional, falou sobre O Bra-

cional. À noite foi entregue
o Troféu Destaque Feminino
Rural 2008 a dez agraciadas.
No dia 9, a assessora da
Farsul Maria Pia Rodrigues
apresentou o projeto de educação ambiental da Farsul.
Conforme Zenia, a intenção é
que as mulheres reproduzam
a iniciativa nas suas regiões.
Em seguida, a Comissão das
Produtoras do Sindicato Ru-

sil que sabe para onde vai.
Ela apresentou uma visão otimista do agronegócio, apesar
da crise que o mundo vive. Diferentemente de outras edições do fórum permanente, o
presidente da Farsul, Carlos
Sperotto, apresentou palestra
às produtoras sobre Os meios
de influência do agronegócio
nas discussões sobre o cenário econômico e político naCate goria
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ral de Camaquã apresentou
relato das ações no município, entre as quais se destaca a implantação do banco de alimentos. Encerrando, a produtora rural Alessandra Malinski falou sobre o programa Caminhos
Rurais de Porto Alegre. A
seguir, a relação das agraciadas com o Destaque Feminino Rural 2008.
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