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Reunião FARSUL
Regional 10 – 06/02/2018 – Sede do Parque de Remates do Sindicato Rural de São Sepé
Públicos mais de 130 produtores e representantes sindicais.
Início dos trabalhos – 9:30
Gedeão Silveira – Presidente da FARSUL - abordou os desafios do sistema sindical na defesa do produtor
rural e a nova visão na condução da Federação.
● Gestão Coletiva da FARSUL (aberta e participativa)
● Sobrevivência do Sistema Sindical (alternativas para Contribuição Sindical)
● Muitos desafios – Arroz, navio, segurança, comercialização, barreiras
sanitárias, Leis, etc)
Luiz Fernando Pires – Assessor Técnico da FARSUL
● Relatou inúmeros projetos de Leis que tramitam na Câmara Federal,
Assembléia Legislativa e no Senado, que são acompanhados pela equipe da Federação, a maioria são
preocupantes (químicos, kandir, marco legal, 2.4 D, zonas entorno de Unidades conservação ambiental, etc)
Antônio da Luz – Assessor Econômico da FARSUL
● Tributos, reforma tributária, reforma previdenciaria, arroz “limpa estoque”,
custos, projetos futuros, etc.
Eduardo Condorelli – Assessor Técnico da FARSUL
● Questões ambientais – leis, licenciamentos, autuações, etc.
Derly Girardi – Assessor Técnico da FARSUL
● Importância dos Sindicatos e prestação de serviços
Almoço – Intervalo
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Gilmar Tietbhol – Superintende do SENAR/RS
● Reformulação dos cursos do SENAR/RS
● Formas de intensificar o apoio aos Sindicatos
● Fiscalização do Tribunal de Contas
José Alcindo – Diretor da Casa Rural
● Abordou os serviços de intermediação de insumos agrícolas, planos da
Unimed, gestão do Convênio de Cooperação Técnica, etc
Houveram vários pronuncimantos dos participantes dentre eles os do Sindicato Rural de São Vicente do Sul
em que foram colocados alguns ítens de importância Sindical no meio rural.
→ Agilidade nas ações da Federação;
→ Descentralização nas decisões da FARSUL;
→ Comissões de produtores para debaterem problemas e propôr soluções;
→ Usar meios de comunicação mais eficientes;
→ Alternativa a contribuição sindical;
→ Segurança no campo;

Este breve relato foi feito por um Produtor Rural muito preocupado em divulgar e defender quem nos
defende.
“Só assim seremos forte.”

Roberto Lanes Leitão
Presidente do Sindicato Rural de São Vicente do Sul
08/02/2018.
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