MANIFESTO À UNIÃO DO AGRO
Benditos sejam os homens e as mulheres que trabalham no campo provendo o que nos alimenta.
Benditos sejam eles, que, não por acaso, são chamados de produtores. Que reconheçamos o
empenho, amor e dedicação que esses valentes empenham todos os dias, ainda antes do galo
cantar e desde o princípio, agora e sempre.
Lembremos que antes, décadas atrás, precisávamos comprar alimentos do estrangeiro. Até que
os produtores rurais entenderam que era tempo de mudar, arregaçaram as mangas e, à custa
de muito trabalho, mudaram nossa posição de dependência e nos tornaram um dos líderes
mundiais do agronegócio.
Tornemos notório que o Agro do Brasil é inovador, respeita a fauna e preserva o meio ambiente.
Que tenhamos discernimento para entender que a má conduta de poucos não pode macular
a imagem do setor que é um dos pilares da economia.
Que todos saibam que aplicamos muita ciência e tecnologia no campo e assim elevamos
nossa produtividade em proporções maiores que o aumento de área de cultivo e de pastagem.
Hoje produzimos muito mais, em bem menos espaço e com mais consciência.
Que as nossas criança aprendam desde cedo que o Agro é uma das maiores riquezas do Brasil
e cultivem a empatia e a admiração pelos produtores rurais.
Que partilhemos o pão, não nos abstenhamos de ajudar a saciar a fome dos menos favorecidos
e ajudemos a prover recursos para que o alimento que vem do Agro chegue até eles.
Que nos conscientizemos que precisamos evitar o desperdício de alimentos a todo custo e em
qualquer situação, assegurando a sustentabilidade dos nossos recursos naturais.
Divulguemos que o Agro é um campo de oportunidades, que gera emprego para quem quer
trabalhar e negócios para quem quer empreender.
Que tenhamos o cuidado e a responsabilidade de não compartilharmos informações que
possam ser equivocadas ou que não sejam de fontes confiáveis, não dando combustível e nem
lastro para fake news.
Que unamos toda a cadeia produtiva sob uma única narrativa e, assim, mostremos à população
que o Agro pode tornar a nossa vida melhor e a economia mais circular.
Assim, quando todos nós, brasileiros, passarmos a valorizar o Agro do nosso Brasil, que produz e
alimenta, seremos uma nação que brilhará como jamais se viu e aí seremos completos e imbatíveis.
O Agro é forte, é criativo, é grande e ficará ainda mais se estivermos todos juntos,
Todos A Uma Só Voz.

ESTE É O NOSSO COMPROMISSO PELA
UNIÃO DO AGRO BRASILEIRO.

