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2017 será um ano de enfrentamentos e luta

O ano de 2017 será extremamente 

importante e de muitas incerte-

zas porque vivemos um cenário 

político bem atípico, uma crise econômica 

enorme, com desemprego e com inse-

gurança sobre o que irá acontecer com 

os(as) agricultores(as) familiares e com a 

classe trabalhadora no geral. 

Não temos certeza se teremos um 

Plano Safra para a Agricultura Familiar 

e em que formato, principalmente pelo 

fato de não termos mais o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), que era o 

principal espaço de negociação e articu-

lação das políticas e programas voltadas 

para os(as) agricultores(as) familiares e 

para o desenvolvimento rural. Hoje, o que 

existe é uma Secretaria Especial, vincula-

da à Casa Civil, um tanto desmotivada e 

fraca, que não gera credibilidade do ponto 

de vista político e de avanços. Temos uma 

imprensa manipuladora, temos um presi-

dente da República que, de alguma forma, 

não é legitimado pelas urnas, que está im-

plantando uma agenda neoliberal das mais 

cruéis contra a classe trabalhadora. 

Um dos retrocessos é a aprovação da 

PEC 55, que limita os gastos públicos por 

20 anos. Acreditamos já sentir os seus efei-

tos nas próximas negociações. E o mais 

perverso, principalmente para os trabalha-

dores e trabalhadoras rurais, será a refor-

ma da Previdência. A proposta do Governo 

é muito mais cruel do que se imagina. Não 

se trata somente de aumentar a idade para 

65 anos para homens e mulheres e mu-

dar a forma de contribuição: ela vai muito 

além num jogo de artimanhas e traição que 

penalizará e desestimulará o(a) agricultor(a) 

familiar mais consolidado, que hoje con-

tribui com a Previdência Rural e propõe 

deixar de fora desta política mais de três 

milhões de famílias agricultoras. O impacto 

será devastador para os mais pobres que 

estão no meio rural, pois a maioria mitiga 

a fome com os recursos da aposentado-

ria rural. A Proposta do Governo de Michel 

Temer é de empurrar, pelo menos, 70% do 

universo dos trabalhadores(as) rurais para 

a assistência social. 

Outro desafio para o próximo ano é 

a reforma Trabalhista, que já vemos al-

gumas decisões por parte do Governo 

Federal, do Congresso Nacional e do pró-

prio Judiciário que estão gerando a flexibi-

lização das leis que regem as relações de 

trabalho e penalizando ainda mais os(as) 

assalariados(as) rurais. 

Portanto, o cenário é de incertezas e de 

muita tensão política. Diante desta con-

juntura, é fundamental que o Movimento 

Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais permaneça alerta e com muita dis-

posição para travarmos grandes lutas em 

defesa dos interesses dos agricultores e 

agricultoras familiares.

A realização do nosso 12º Congresso 

Nacional de Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares (12º 

CNTTR), de 13 a 17 de março de 2017, 

em Brasília, será a oportunidade que es-

tarmos de juntos, CONTAG, FETAGs e 

STTRs, para analisarmos com atenção os 

fatos da atual conjuntura e deliberarmos 

sobre os princípios e ações estratégicas 

para fortalecer nossa luta em defesa das 

conquistas e direitos da nossa classe tra-

balhadora rural. 

Em resumo, podemos dizer que, nos 

seus 53 anos de história, a CONTAG pas-

sará por um teste em 2017, como passou 

com a intervenção e perseguição de suas 

lideranças pela ditadura militar de 1964. Os 

próximos anos serão duros para o MSTTR, 

que precisará mostrar resistência e muita 

luta. Será preciso se fortalecer para enfren-

tar os grandes desafios postos em defesa 

da classe trabalhadora rural, da democra-

cia, da promoção de direitos humanos e 

por um país com mais justiça. 

Nesse sentido, convocamos toda a nos-

sa militância, os nossos associados(as), o 

homem, a mulher, a terceira idade e, es-

pecialmente, a juventude, com o seu es-

pírito de rebeldia e ousadia, a se organi-

zarem por meio do seu Sindicato, de seu 

polo regional e da sua FETAG para resis-

tirem. “Nenhum direito a menos” é o nos-

so lema! Precisamos fortalecer o MSTTR 

para que ele seja o legítimo representante 

dos trabalhadores(as) rurais, reconhecido 

não só pela nossa categoria e por nossos 

associados(as), mas por toda a socieda-

de, para não perdermos direitos e nem o 

sonho de uma sociedade mais igualitária e 

justa no campo. 

Luiz Fernandes
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Verônica Tozzi

POLÍTICA AGRÁRIA
 DESAFIOS NA LUTA PELA TERRA

Governo Temer quer acabar com a reforma agrária 
Somente com muita luta, em 2017 poderemos impedir a onda de retrocessos e a retirada de direitos

Uma das ofensivas do governo ile-

gítimo de Michel Temer e do Con-

gresso Nacional para consolidar 

o golpe e ampliar os retrocessos contra a 

população brasileira é atacar e inviabilizar 

a realização da reforma agrária, como mais 

uma forma de fortalecer o mercado e o ca-

pital internacional com o repasse de terras 

e bens naturais. 

Este é um momento preocupante, 

com poucas possibilidades de avanços 

na questão agrária por conta deste con-

texto em que há uma deliberação política 

de retirar direitos da classe trabalhadora e 

desmontar o Estado. Na reforma agrária, 

isto se evidencia, principalmente, pelo fim 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA); o esvaziamento e enfraquecimen-

to do Incra e da SRA; retrocessos e pa-

ralisação de ações e programas; e cortes 

significativos no orçamento em áreas es-

tratégicas. Além disso, para pagar a con-

ta pelo apoio ao golpe, o Incra e a SRA 

estão sendo aparelhados partidariamente 

com indicações de pessoas para assumir 

cargos relevantes sem experiência, conhe-

cimento ou compromisso político com a 

questão agrária. 

Outro grave ataque ao campo brasileiro 

está na privatização e estrangeirização de 

suas terras. “Há uma tentativa incansável 

do governo e da bancada ruralista de am-

pliar o repasse de terras para o mercado, 

inclusive internacional, que ameaça a so-

berania territorial e alimentar”, destaca o 

secretário de Política Agrária da CONTAG, 

Zenildo Pereira Xavier. Como exemplo, o di-

rigente informa que o governo anuncia um 

pacote de titulação de áreas públicas e de 

assentamentos, além de projetos de lei em 

tramitação no Congresso Nacional, como 

o PL 4059/2012, que libera a compra de 

terras por empresas estrangeiras. Também 

está em vigor a Lei 13.178/2015, que flexi-

bilizou os critérios para a regularização das 

terras em áreas de fronteira, que está sen-

do questionada pela CONTAG por meio de 

uma Ação de Inconstitucionalidade, impe-

trada no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para 2017, a CONTAG vê como um dos 

grandes desafios o enfrentamento à re-

pressão e criminalização das lutas. “Uma 

das estratégias do Planalto para cumprir 

a missão de atacar os direitos e as con-

quistas sociais é reprimir as mobilizações e 

fortalecer os históricos processos de crimi-

nalização das lutas e dos movimentos so-

ciais. Neste sentido, já vislumbramos a re-

tomada de prisões políticas de lideranças 

e dirigentes por participarem das legítimas 

lutas de pressão ao Estado para cumprir o 

seu papel”, denuncia Zenildo.

Também destacamos que a história 

comprova que, quanto maior a ausência 

ou o enfraquecimento da ação do Estado, 

maior é a violência contra os trabalhadores 

e trabalhadoras rurais. “Ao mesmo tem-

po em que se diminui a ação pública no 

atendimento aos trabalhadores e trabalha-

doras, ocorre um apoio maior ao agrone-

gócio e aos grandes projetos, que levam 

à concentração, estrangeirização e degra-

dação ambiental e, em consequência, à 

expulsão dos trabalhadores(as) do campo. 

Neste ano, segundo a CPT, foram registra-

dos 54 assassinatos no campo. É o maior 

número de mortes em conflitos agrários 

nos últimos 13 anos. E para piorar esse 

quadro, o governo acabou, também, com 

a Ouvidoria Agrária Nacional, que cumpria 

importante papel na mediação de confli-

tos, de busca de solução e agilização de 

processos”, explica o dirigente.

“Portanto, só haverá esperança e vitó-

rias se houver fortalecimento da luta e das 

mobilizações. Só a luta do povo nas ruas e 

nas roças impedirá o fim da reforma agrária 

e a garantia de direitos”, convoca Zenildo.



JORNAL DA CONTAG4

POLÍTICA AGRÍCOLA
 MOBILIZAR PARA AVANÇAR

2017 e os desafios para a Política Agrícola
Pautas prioritárias serão o crédito rural, renegociação das dívidas, Ater, agroindústria, 

mercados institucionais e habitação rural

O MSTTR tem um desafio enorme 

de rever a sua política e a sua po-

sição frente a esse governo ilegíti-

mo. “Acredito que um dos nossos maiores 

desafios é mobilizar a nossa base e conse-

guir articular com esse governo, no mínimo, 

a manutenção das políticas públicas que 

conquistamos ao longo das duas últimas 

décadas, bem como lutar pela retomada 

de outras políticas que foram extintas por 

esse governo logo que assumiu o poder. 

Portanto, para 2017, temos grandes desa-

fios para a Política Agrícola, que é a área que 

conecta todas as outras políticas para o de-

senvolvimento do campo brasileiro. Temos 

que ter terra para trabalhar, crédito, Ater, 

produção sustentável, capacidade de se 

organizar, comercializar a produção e gerar 

renda para a família permanecer no campo 

com qualidade de vida e sustentabilidade”, 

defende o secretário de Política Agrícola da 

CONTAG, David Wylkerson. 

Além disso, é fundamental que seja 

criado o Cadastro Nacional da Agricultura 

Familiar para que possamos efetivamente 

conhecer a realidade do campo. Sabemos 

que os estabelecimentos com até 200 hec-

tares são responsáveis por mais de 80% 

de toda a produção agropecuária, onde a 

maioria pertence à agricultura familiar.

Segundo o dirigente, a mobilização da 

categoria trabalhadora rural é a melhor for-

ma de pressão junto ao governo federal 

para tentar frear essa onda de retrocesso e 

de retirada de direitos. “E a manutenção de 

nossas conquistas não acontecerá de forma 

pacífica. Além do diálogo, vamos ter que 

pressionar e denunciar, colocar as pessoas 

nas ruas e envolver toda a sociedade sobre 

a importância das políticas voltadas para o 

desenvolvimento rural, produção de alimen-

tos saudáveis e para a garantia da soberania 

e segurança alimentar e nutricional da popu-

lação brasileira e mundial. Não temos outro 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
E VIDA DIGNA 
NO CAMPO

caminho! Só com diplomacia não vamos 

avançar, pois desde o primeiro dia que esse 

‘governo interino’ assumiu o poder já deixou 

claro que não tem prioridade alguma para a 

agricultura familiar, tendo como primeiro ato 

a extinção do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e a redução drástica dos in-

vestimentos para o setor”, explicou.

Na Política Agrícola, as principais pautas 

para 2017 serão: o crédito rural e a rene-

gociação de dívidas – principalmente dos 

agricultores(as) familiares que perderam 

parte ou integralmente sua safra por conta 

da estiagem prolongada ou enchentes; a 

assistência técnica e extensão rural com a 

implantação definitiva e disponibilidade de 

recursos da Anater que, desde a sua cria-

ção, vem sofrendo boicotes e interferências 

políticas e, atualmente, encontra-se sem 

presidente, diretor técnico, gerentes, equipe 

técnica, planejamento e qualquer garantia 

de recursos para funcionamento; no aspec-

to da agroindústria familiar, a CONTAG es-

pera que sejam publicadas várias Instruções 

Normativas pelo Ministério da Agricultura, 

simplificando a regulamentação dos empre-

endimentos de pequeno porte (até 250m2), 

que processam produtos de origem animal 

(leite, ovos, produtos de abelha, carnes, 

peixes e respectivos derivados). No campo 

da comercialização, o desafio é recuperar 

o volume de recursos disponíveis para o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

no mesmo nível de 2012. Especificamente 

no PAA Compra Institucional, é preciso 

maior articulação entre agricultores(as) fami-

liares e órgãos públicos demandantes para 

ampliar a venda de alimentos.

Outro desafio para 2017 está relacionado 

à habitação rural – com a retomada das con-

tratações pelo programa Minha Casa Minha 

Vida Rural, que é o instrumento pelo qual 

poderemos garantir moradia digna, um dos 

pré-requisitos fundamentais para manter as 

famílias no campo. “Mas, especificamente 

sobre a habitação rural, não há um compro-

misso desse governo. O próprio ministro das 

Cidades, Bruno Araújo, foi taxativo ao afirmar 

que repudia totalmente a participação dos 

movimentos sociais na mobilização e seleção 

dos beneficiários(as) para o acesso a essa 

importante política. E sabemos que se os 

agricultores(as) familiares ficarem dependen-

tes das prefeituras, empreiteiras e construto-

ras perderão a vez para os apadrinhados que 

terão prioridade em acessar as moradias”, 

denunciou o dirigente da CONTAG.

Sobre o aumento da criminalização 

contra os movimentos sociais, neste caso 

com a tentativa de que as entidades se-

jam impedidas de negociar as políticas pú-

blicas para suas categorias, David afirma 

que serão enormes os prejuízos. “Primeiro, 

quem tem a autoridade, conhecimento de 

causa, demanda e projetos prontos são os 

movimentos sociais e sindicais. Segundo, 

quem está nessa convivência cotidiana 

com o agricultor e com as comunidades 

rurais são essas entidades e seus dirigen-

tes”, disse David.
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 TRABALHO CONJUNTO

ASSALARIADOS(AS) RURAIS

A luta é de todos nós
Mesmo com a dissociação da representação de assalariados(as) e agricultores(as) familiares, 

CONTAG e CONTAR caminharão juntas na luta pelos direitos do campo, floresta e águas

Apartir do registro da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores As-

salariados e Assalariadas Rurais 

(CONTAR), ou da mudança do registro 

sindical da CONTAG, nossa Confedera-

ção representará apenas os(as) agriculto-

res e agricultoras familiares. A partir do 12º 

CNTTR, em março de 2017, a Secreta-

ria de Assalariados e Assalariadas Rurais 

deixará de existir. Isso não significa, no 

entanto, que a CONTAG deixará de traba-

lhar na defesa dos interesses de todos(as) 

aqueles(as) que vendem sua força de tra-

balho no campo, na floresta e nas águas do 

Brasil, pois a luta é da classe trabalhadora.

O trabalho em conjunto com a CONTAR 

seguirá firme no caminho para a consolida-

ção e o fortalecimento da nova entidade. 

Os 53 anos de história da CONTAG foram 

construídos pela luta de assalariados(as) e 

agricultores(as) familiares lado a lado, con-

quistando juntos todos os avanços que pre-

cisamos defender e ampliar.

O combate à informalidade no campo é 

uma exigência da base, que sofre com as 

consequências da falta de documentos que 

garantam seus direitos trabalhistas, como 

férias remuneradas, 13º salário, descanso 

semanal, hora-extra, benefícios previdenci-

ários, além de muitos outros. A reforma da 

Previdência apresentada pelo governo exige, 

ainda, a contribuição mensal também dos(as) 

agricultores(as) familiares para a Previdência 

Social para que eles possam acessar seus be-

nefícios, uma vez que os(as) assalariados(as) 

já são segurados obrigatórios. A carteira assi-

nada é uma segurança, nesse sentido.

O trabalho escravo é outro desafio per-

manente, que ainda assola todo o interior do 

País. De acordo com dados da Fundação 

Walk Free, estima-se que existam mais de 

160 mil pessoas sendo escravizadas no 

Brasil: vivendo e trabalhando em condições 

degradantes, sem direito a água limpa, a 

comida de qualidade, a lugares dignos para 

repouso, muitas vezes com seu direito de 

ir e vir negado por vigilantes armados. O 

trabalho conjunto que a CONTAG tem re-

alizado junto a órgãos como o Ministério 

Público, Ministério Público do Trabalho, 

ONG Repórter Brasil, Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e a Comissão Nacional 

para a Erradicação do Trabalho Escravo 

(Conatrae) e outras entidades tem propor-

cionado a libertação de milhares de traba-

lhadores, mas ainda há muito a ser feito.

A luta por condições dignas de vida no 

meio rural é fundamental para evitar o ciclo 

do trabalho escravo. As pessoas precisam 

ter acesso à terra, à saúde, educação e 

meios para gerar renda. Apenas com con-

dições estruturais e políticas públicas de 

investimentos sociais será possível acabar 

de vez com o trabalho escravo, porque 

os(as) trabalhadores(as) somente se sub-

metem a isso por falta de oportunidades 

de trabalho digno.

A formação de dirigentes sindicais e 

dos(as) trabalhadores(as) rurais para a luta 

em defesa dos assalariados(as) rurais tam-

bém é um desafio que se reapresenta em 

2017. São enormes as dificuldades de afas-

tá-los por alguns dias para que atendam a 

cursos, palestras ou outras atividades for-

mativas. Os(as) assalariados(as) rurais não 

podem ficar muito tempo longe de suas 

atividades, pois podem perder suas vagas. 

É preciso encontrar uma maneira de chegar 

até eles ou pensar em alternativas para ofe-

recer formação para a categoria.

Elaborar o conteúdo da formação também 

é uma tarefa a ser encarada para o fortaleci-

mento da luta. Conhecimentos básicos sobre 

direitos trabalhistas, CLT, normas de saúde e 

segurança, previdência social são fundamen-

tais para todos(as) os(as) assalariados(as) ru-

rais. Além disso, a apresentação da estrutura 

sindical – o que é e para que serve o sindi-

cato, a federação e a confederação – con-

tribuirá para atrair as pessoas para a luta por 

seus direitos. Para os dirigentes sindicais, a 

formação deve passar por conhecimentos 

sobre gestão, sobre regras e funcionamento, 

história do MSTTR, estrutura dos governos 

municipais, estaduais e federal. 

“A dissociação da representação das 

duas categorias avançará ainda mais 

em 2017 a fim de atingir a organização 

de toda a categoria. Mas, CONTAG e 

CONTAR caminharão juntas, pois tem o 

interesse de que o campo, as florestas 

e as águas do Brasil sejam mais justos e 

proporcionem oportunidades de vida dig-

na para todos(as)”, afirma o secretário de 

Assalariados(as) Rurais da CONTAG, Elias 

D’Angelo Borges. 

César Ramos
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POLÍTICAS SOCIAIS
 TRABALHO CONJUNTO

Grandes desafios
Congelamento de investimentos na área social, a exemplo da saúde, educação e 

Previdência Social, é grande ameaça à implementação de políticas públicas sociais no campo

Educação do campo, saúde, pro-

teção infanto-juvenil e previdência 

social: as políticas sociais discutidas 

pelo Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) estão, no 

cotidiano das pessoas, diretamente ligadas 

a outras políticas fundamentais para a vida 

no campo, floresta e águas. “Essa com-

preensão será fundamental para fortalecer 

o nosso Movimento diante da ofensiva ne-

oliberal sobre o nosso País, representada 

por um governo ilegítimo que impôs à so-

ciedade medidas que prejudicam todos(as) 

os(as) trabalhadores(as), especialmente os 

rurais. A aprovação da PEC 55 representa 

um enorme retrocesso, uma vez que con-

gela os investimentos em despesas primá-

rias por duas décadas: saúde, educação, 

segurança, saneamento básico, programas 

sociais de redistribuição de renda: tudo isso 

ficará impedido de crescer e prejudicará to-

dos nós que pagamos pelos serviços públi-

cos, por meio de nossos impostos e taxas”, 

afirma o secretário de Polícias Sociais da 

CONTAG, José Wilson Gonçalves. 

SAÚDE E USO DE AGROTÓXICOS – Saúde pú-

blica e os subsídios do governo ao uso de 

agrotóxicos são contradições da política 

neoliberal do atual governo, que defende a 

diminuição da atuação do Estado para fa-

vorecimento de empresas privadas. Um re-

flexo disso é o desmonte do Sistema Único 

de Saúde (SUS). A luta pela continuidade do 

SUS e seu funcionamento com qualidade se 

mostra como uma das prioridades da luta 

do MSTTR. Temos como desafio também 

a implementação da Política de Saúde do 

Campo, da Floresta e das Águas, e também 

dos Cerest’s Rurais – das 10 unidades con-

quistadas em 2011, apenas nove saíram 

do papel. A modificação do programa Mais 

Médicos favorece as corporações médicas 

priorizando os atendimentos nos centros 

urbanos, exclui estrangeiros e ignora o ob-

jetivo primordial do programa, que era levar 

profissionais de saúde para as comunida-

des que não tinham acesso ao serviço. 

A luta contra os agrotóxicos também 

é permanente e deve ser reforçada, uma 

vez que tramita no Congresso Nacional o 

PL 7200/2016 (apensado ao 6399/2012), 

que dá ao Ministério da Agricultura, 

Agropecuária e Abastecimento (Mapa) o 

poder de regular o uso de agrotóxicos, e 

não o Ministério da Saúde e a Agência de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). Ações como 

essa podem piorar a situação do Brasil, 

que é o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo e onde o câncer é a segunda 

maior causa de morte.

EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO INFANTO-JUVENIL – 

O maior desafio para a defesa da educação 

do campo é impedir retrocessos nos avan-

ços que alcançamos nos últimos 20 anos.  

Nesse período, o MSTTR contribuiu na luta 

para a construção de um marco legal (LDB 

de 1996), de programa governamental (o 

Pronacampo) e também de estrutura no 

Ministério da Educação (a Secadi/MEC). 

As ações do atual governo colocam tudo 

isso em risco. A proteção infanto-juvenil se 

encontra em situação semelhante. A pro-

teção garantida pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente e também a Convenção 

nº 182 da ONU, a Recomendação 190 da 

OIT sobre a Proibição das Piores Formas 

de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para 

sua Eliminação estão ameaçadas pelo con-

gelamento dos investimentos em políticas 

públicas que podem garantir condições 

de vida digna para as crianças e jovens do 

campo, floresta e águas.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – A PEC 

287/2016, da reforma da Previdência, tam-

bém é outra grande ameaça contra a qual 

o povo do campo precisa estar mobilizado. 

É preciso deixar claro para os congressis-

tas que esta reforma, tal como foi apresen-

tada pelo governo federal, é um desserviço 

e trará muitos prejuízos para a economia 

nacional e para o cotidiano das pessoas. 

Cerca de 71% dos municípios brasileiros 

recebem mais dinheiro por meio dos be-

nefícios da Previdência Social do que pelo 

Fundo de Participação dos Municípios. 

Uma das estratégias que pode ser adota-

da pelo MSTTR é a luta pela efetividade do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS). Por meio dele, será possível moni-

torar quem é, de fato, trabalhador(a) rural e 

tornar a contribuição pela venda da produ-

ção mais eficiente, para que não haja meios 

de prejudicar esses(as) trabalhadores(as) 

no momento de receber seus benefícios. 
Tamires Kopp - MDA
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FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

 CENÁRIO PARA 2017

Formação política para enfrentar os retrocessos
Com os impactos do golpe e reorganização do MSTTR, os 

processos formativos precisam chegar à base e unificar a luta
Barack Fernandes

Em momentos onde a classe tra-

balhadora sofre ataques, como 

é o cenário atual, com golpe, re-

pressão, perseguição e retrocessos nos 

direitos, é que torna-se mais urgente e 

necessária a formação política de dirigen-

tes e lideranças sindicais de base. E o pa-

pel de desenvolver processos formativos 

é de responsabilidade da própria classe 

trabalhadora através de suas entidades 

representativas, como, por exemplo, dos 

Sindicatos e Federações, buscando sem-

pre contemplar as suas necessidades e 

realidades locais. Então, a necessidade 

de ter uma escola de formação política 

se faz muito mais atual do que quando a 

Escola Nacional de Formação da CONTAG 

(ENFOC) foi criada, em 2006. “Portanto, 

a ENFOC tem como missão fundamental 

orientar a todos(a) para ter o olhar sobre 

o que está acontecendo com uma visão 

histórica sobre os acontecimentos. Como 

é que tornamos essa visão de forma uni-

tária desde a base?”, reflete o secretário 

de Formação e Organização Sindical da 

CONTAG, Juraci Souto.

Para fazer o enfrentamento a esse 

momento, o MSTTR precisa, cada vez 

mais, formar e preparar os nossos di-

rigentes e lideranças, a partir de uma 

base política consistente, que chegue de 

fato às comunidades rurais e atinja mais 

trabalhadores(as). Segundo Juraci, para 

2017, a ENFOC já tem um caminho: “es-

tamos estimulando as FETAGs, STTRs, a 

Rede de Comunicadores(as) Populares 

e os Grupos de Estudo Sindical (GES) 

para que construam projetos de atuação 

continuada desde os locais onde moram 

e trabalham. Não vai ser uma Escola em 

Brasília ou nas capitais dos estados que vai 

dar conta de fazer essa formação transfor-

madora e em massa. E o ano de 2017 pro-

mete ser um período de disputa de ideias, 

com mais força do que foi há dez anos”, 

explica Juraci.

Além de discutir o projeto de socieda-

de que defendemos, a formação política 

de dirigentes é fundamental para lançar 

novas lideranças e definir os rumos da 

classe trabalhadora, bem como fazer com 

que esses trabalhadores estejam cientes 

do que está por trás dessa grande articu-

lação, mas ajustar a sua prática no local. 

“Então, um dos desafios da formação 

política para 2017 é dizer qual o caminho 

que queremos para essa formação, pois 

não tenho dúvidas de que vamos viver um 

momento de convulsão social no País. 

Quando se estabelece um sentimento de 

revolta, ela pode explodir para qualquer 

lugar. E, nesse sentido, você precisa de 

trabalhadores preparados para conduzir 

esse movimento. Que isso unifique e forta-

leça a luta de classe, que precisa ser ainda 

mais classista, de base, com uma visão de 

que a classe trabalhadora tem sexo, cor, 

raça, etnia e que não é homogênea”, es-

pera o secretário.

Outros desafios são o aprofundamento 

da discussão com os(as) dirigentes sobre 

a reação que devemos ter com esse ata-

que brutal à classe trabalhadora; fortale-

cer e ampliar a Rede de Educadores(as) 

Populares do MSTTR; caminhar de forma 

articulada a dimensão virtual com a pre-

sencial em todos os processos formativos, 

incluindo os cinco cursos regionais, em 

três módulos, que serão realizados nesse 

ano, e a realização do Encontro Nacional 

de Formação, previsto para outubro de 

2017. Na área da Organização Sindical, 

não temos dúvida de que precisamos for-

talecer as duas instituições de represen-

tação dos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais – CONTAG e CONTAR. A catego-

ria trabalhadora rural precisa estar unida, 

mesmo que atuando em duas frentes dis-

tintas. E a ENFOC também assumiu esse 

papel de contribuir para a formação políti-

ca dos assalariados(as) rurais.
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MEIO AMBIENTE

Se não preservar, não teremos pelo que lutar
Garantir condições para que os(as) agricultores(as) preservem o meio ambiente deve estar no centro da luta sindical

 PRIORIDADES

De acordo com informações do 

Ministério do Meio Ambiente, 96% 

das propriedades rurais do Brasil 

já realizaram o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). O prazo final para a realização do 

cadastro é o dia 31 de dezembro de 2017. 

O passo seguinte à realização do CAR é 

a regularização dos passivos ambientais 

que eventualmente tenham sido aponta-

dos pelo Cadastro. A regularização deve 

ser feita pelo Programa de Regularização 

Ambiental (PRA). 

É preciso, no entanto, estar atento à re-

gulamentação do PRA em cada estado. A 

regulamentação trata da definição de re-

gras que definam os detalhes para a exe-

cução e normatização do programa, por 

meio de decreto, ou instrução normativa 

ou Lei estadual. Até o momento, 13 esta-

dos já criaram regras para a regulamenta-

ção do PRA: Amazonas, Bahia, Maranhão, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 

Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

A regularização do passivo ambiental 

pode ser feita em Áreas de Preservação 

Permanente (APP), Áreas de Reserva 

Legal (RL) e em Áreas de Uso Restrito 

(UR). A efetiva regulamentação do PRA 

garantirá a restauração e a conservação 

da vegetação nativa e de todas suas fun-

ções ecológicas, o que é fundamental para 

a sustentabilidade da produção agrícola 

como um todo, e da agricultura familiar 

em particular. “O maior patrimônio do(a) 

agricultor(a) é a terra e os recursos natu-

rais que garantem seu sustento. Por isso, 

a preservação é do interesse de todo(as)”, 

afirma o secretário de Meio Ambiente da 

CONTAG, Antoninho Rovaris.

Em 2017, o desafio do MSTTR é de 

compreender a defesa do meio ambien-

te como uma pauta prioritária e que deve 

ser integrada a outras frentes de luta da 

agricultura familiar, como a política agríco-

la, a política agrária, a luta por saúde no 

campo e a defesa de formas alternativas 

de agricultura, para citar alguns exemplos. 

A preservação ou recuperação poderia 

trazer benefícios nas políticas de acesso 

ao crédito, ou poderiam ser fonte de ren-

da para os(as) agricultores(as), por meio 

do Pagamento de Serviços Ambientais. É 

preciso incluir a discussão ambiental tam-

bém nas políticas de assentamentos da 

Reforma Agrária.

A água é questão fundamental para 

a agricultura familiar. Os estados do 

Nordeste, que enfrentam a maior seca 

dos últimos 50 anos, e os estados das 

regiões Norte, Sudeste e Sul, que pas-

saram recentemente por esse proble-

ma, sabem da importância de preservar 

os recursos hídricos. Por isso, o MSTTR 

precisa discutir a criação e implementa-

ção de uma Política Nacional de Uso e 

Conservação do Solo, que inclusive foi 

tema da Conferência de Governança do 

Solo promovido pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU). “O maior reservatório na-

tural de água é o solo. O Brasil, mesmo 

plantando 58 milhões de hectares, ainda 

não tem uma política de uso e conserva-

ção do solo”, aponta Antoninho Rovaris.

Sabemos que existe relação direta entre 

agricultura e o consumo e conservação da 

água. A recuperação de vegetação nativa 

é fundamental, porque onde não tem árvo-

re não tem água. O governo brasileiro ins-

tituiu o Plano Nacional de Recuperação de 

Vegetação Nativa (Planaveg), um dos com-

promissos que o Brasil assumiu na COP 

21, realizada em Paris, em 2015. Um dos 

objetivos é recuperar 12 milhões de hecta-

res até 2030. O PRA é um dos instrumen-

tos para essa recuperação. 

“No entanto, ainda não há orçamento 

nem instrumentos para fazer isso. A princí-

pio, o Planaveg está a cargo do MMA, mas 

este não tem recursos, e as políticas de 

austeridade que o atual governo preten-

de implementar vão dificultar ainda mais 

nesse aspecto. A execução do Planaveg 

precisa ser ação conjunta entre diversos 

ministérios. O MSTTR deve estar atento e 

mobilizado para demandar ações que be-

neficiem a preservação do meio ambien-

te e garantam que os(as) agricultores(as) 

familiares tenham recursos naturais para 

continuar produzindo de maneira susten-

tável e saudável”, afirma o dirigente.

Fabrício Martins
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FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
 SUSTENTABILIDADE POLÍTICO - FINANCEIRA

Juntos somos mais fortes
Fortalecimento das entidades sindicais do MSTTR: desafios no contexto da reorganização sindical

Os desafios hoje que se apresentam estão no campo 

externo e interno. Estamos em um momento con-

juntural marcado por retrocessos de direitos sociais 

e trabalhistas, criminalização dos movimentos e das lutas so-

ciais com o apoio da grande mídia, do poder Judiciário e de 

parlamentares do Congresso Nacional. Esse cenário impõe à 

classe trabalhadora construir alianças mais amplas com os mo-

vimentos sociais e com a sociedade civil. “Para enfrentar esse 

governo conservador, devemos fazer articulações para a luta de 

classe e para reforçar a importância da agricultura familiar no 

desenvolvimento rural sustentável e solidário”, afirma o secretá-

rio de Finanças e Administração da CONTAG, Aristides Santos.

Internamente, somos desafiados no cenário da reorganização 

sindical do MSTTR, que estabeleceu a necessidade do entendi-

mento coletivo, exigindo da CONTAG, Federações e Sindicatos 

uma atuação articulada e ampliada frente aos desafios postos em 

relação à unidade política do novo sistema e à sustentabilidade 

político-financeira. Neste contexto, portanto, foi fundamental o 

debate sobre representação e representatividade e, consequen-

temente, seus impactos políticos, administrativos e financeiros.

A CONTAG reafirma o seu compromisso em questões essenciais 

para a categoria na construção de rumos que promovam o fortale-

cimento e o crescimento do Movimento Sindical, portanto, a con-

solidação da sustentabilidade política e financeira continuará a ser 

construída por todos os sujeitos políticos do campo engajados na 

valorização da nossa identidade, possibilitando o conhecimento co-

letivo e estratégias comuns que qualifiquem a ação político-sindical.

O Plano Sustentar continua sendo estratégico e fundamental 

para assegurar a representatividade e criar condições para o for-

talecimento das entidades sindicais. A articulação entre os eixos 

gestão administrativa e financeira, formação e comunicação do 

Plano deve potencializar a construção de alternativas de enfren-

tamento e transformação social. A comunicação deve manter o 

seu papel de democratizar as informações, divulgando, promo-

vendo o diálogo e potencializando a mobilização entre a base e 

as entidades.

PARA 2017 – Um dos grandes desafios para 2017 será a im-

plementação do Orçamento Sindical Participativo (OSP) na 

CONTAG, importante instrumento da política de sustentabilidade 

político-financeira, que possibilitará a apropriação desse instru-

mento por parte das Federações e Sindicatos. “A prática do OSP 

vai consolidar a transparência e a credibilidade do MSTTR, além 

de contribuir para convergir forças para as lutas prioritárias”, afir-

ma Aristides Santos.

A regulamentação da contribuição sindical para a agricultu-

ra familiar é outro elemento desafiador que exigirá um trabalho 

coletivo com as Centrais Sindicais, com outros movimentos de 

representação dos(as) trabalhadores(as) do campo.

O 12º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais Agricultores 

e Agricultoras Familiares (12º CNTTR) se apresenta como uma 

oportunidade para que o MSTTR reafirme a construção unitária 

e aprove resoluções que orientem a luta da classe trabalhadora 

rural diante da conjuntura e dos desafios que se apresentam.  
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TERCEIRA IDADE

Do debate para a prática

Aconstrução da Política Nacional 

de Terceira Idade do Movimento 

Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais foi um grande tra-

balho conjunto, que envolveu a empenha-

da participação dos Coletivos Nacional e 

Estaduais da Terceira Idade. Foram três 

anos de debates e análises para que as di-

retrizes para a defesa dos direitos dos tra-

balhadores e trabalhadoras com mais de 

55 anos fossem elaboradas. A 2ª Plenária 

Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais da Terceira Idade e Idosos(as), reali-

zada em junho de 2016, foi um importante 

momento de afirmação de todas as de-

mandas e desejos, que agora seguirão o 

caminho para a prática.

Nesse sentido, o 12º Congresso Nacional 

de Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (12º CNTTR), que 

será realizado entre os dias 13 e 17 de 

março, será o local de consolidação dessa 

 FUTURO DA LUTA

Colocar em prática em todo o MSTTR a Política Nacional da Terceira Idade é um dos principais desafios de 2017

política fundamental para todo o MSTTR. A 

Política Nacional de Terceira Idade reivindi-

ca o reconhecimento do papel dos traba-

lhadores e trabalhadoras rurais que dedica-

ram suas vidas à luta por uma vida digna no 

campo, na floresta e nas águas. O fortaleci-

mento dos Coletivos Estaduais da Terceira 

Idade, e a criação deles nos estados que 

ainda não os organizaram, também é um 

desafio que se apresenta neste ano.

Além disso, a experiência de luta das 

pessoas da terceira idade deve ter papel 

relevante para a construção de novos ca-

minhos, levando em consideração a ener-

gia inovadora da juventude, valorizando a 

interação entre as gerações. A troca de 

saberes entre a terceira idade e a juventu-

de rurais é elemento fundamental para o 

fortalecimento da sucessão rural e na luta 

contra a reforma da Previdência apresen-

tada pelo atual governo federal. A PEC 

55, que propõe o congelamento por 20 

anos dos investimentos em despesas pri-

márias, como educação e saúde, também 

é uma questão que terá impacto direto na 

vida de milhares de jovens e idosos(as) do 

meio rural brasileiro.

Para que a luta pelos direitos se forta-

leça, ainda mais, o Coletivo Nacional da 

Terceira Idade identificou como estratégica 

a formação específica para esse público. 

“Os trabalhadores e trabalhadoras rurais 

da terceira idade e idosos(as) compreen-

dem que a formação é o caminho para am-

pliar e aprofundar os argumentos de luta. 

Isso terá impacto na base e também em 

todo o trabalho feito pelo MSTTR interna-

mente, e também nos espaços de partici-

pação da sociedade, como os Conselhos 

de Direito do Idoso, de Saúde e na luta 

pela Previdência Social.

“A intenção é que a primeira reunião 

de 2017 do Coletivo Nacional da Terceira 

Idade seja realizada em conjunto com os 

integrantes do Coletivo de Formação e 

a Coordenação Pedagógica da Escola 

Nacional de Formação da CONTAG 

(ENFOC), para discutir um planejamento 

do diálogo sobre a formação para a tercei-

ra idade, levando em consideração todas 

as especificidades desse público”, explica 

a secretária de Terceira Idade da CONTAG, 

Lucia Moura. Para ela, é muito importan-

te que todo o MSTTR, dos Sindicatos às 

Federações e CONTAG, compreendam 

que a contribuição dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais da terceira idade para 

o MSTTR é fundamental para a continui-

dade de uma luta cada vez mais forte, por 

um campo com gente, com condições 

dignas de vida, de produção, e baseado 

em um modelo de desenvolvimento sus-

tentável e solidário. 

Rafael Fernandes
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O 
cenário que se desenha para 

a agricultura familiar no que se 

refere às políticas internacio-

nais é bastante desafiador, principalmente 

por causa do posicionamento neoliberal 

do atual governo federal. A administra-

ção de Michel Temer prioriza o modelo 

de desenvolvimento do agronegócio ex-

portador, baseado na monocultura, no 

uso de agrotóxicos e na desvalorização 

do trabalho humano em busca de lucro. 

Esse posicionamento se reflete em me-

didas que favorecem o agronegócio e os 

interesses dos ruralistas, assim como na 

política internacional, como o fortaleci-

mento do Pro-Savana, para citar apenas 

algumas ações. Na América Latina, ve-

mos posicionamentos parecidos dos go-

vernos de Mauricio Macri, na Argentina, 

por exemplo. A eleição do direitista 

Donald Trump, para a Presidência dos 

Estados Unidos, também agrava as pers-

pectivas de uma supervalorização do ca-

pital em detrimento do desenvolvimento 

social e humano.

Por isso, o Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) tem o desafio de fortalecer a 

unidade junto aos demais movimentos 

sociais de defesa dos interesses da 

agricultura familiar e camponeses no 

Brasil, na América Latina e em outros 

países. Temos em comum a pauta de 

defesa de um modelo de produção 

mais justo, solidário e sustentável, que 

garanta a soberania e segurança ali-

mentar de cada povo.

VICE-PRESIDÊNCIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 NENHUM DIREITO A MENOS

Resistir e avançar
Agricultura familiar deve ser peça de resistência à onda neoliberal que se espalha pelo mundo

No ano de 2017, teremos a reali-

zação do 12º Congresso Nacional de 

Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (12º CNTTR), um 

momento muito importante para a defini-

ção das diretrizes que guiarão a incidên-

cia da CONTAG nos espaços de partici-

pação social em que são discutidas 

as ações brasileiras no 

que diz respeito ao fortaleci-

mento da agricultura fa-

miliar. “As organizações 

do Brasil, com toda a 

sua expertise e sabe-

doria, tem o desafio de 

construir a unidade. A nos-

sa expectativa é de consolidar 

cada vez mais a representação 

e representatividade da CONTAG nos 

espaços e mecanismos internacionais, 

sejam bilaterais ou multilaterais”, afir-

ma o vice-presidente e secretário de 

Relações Internacionais da CONTAG, 

Willian Clementino Matias.

O dirigente aponta, ainda, o de-

safio de aprofundar o processo 

formativo com as lideranças na-

cionais para as lideranças esta-

duais do MSTTR para aumentar 

a compreensão sobre a política 

internacional e o lugar da agricul-

tura familiar dentro dela, desde a regula-

ção do comércio, do mercado e como se 

dão as relações sociais entre os países. 

“Acreditamos que é importante buscar 

a realização de uma série de intercâm-

bios de experiências que deram certo na 

América Latina, Europa e em outros con-

tinentes, para beber das fontes fora do 

Brasil, e estruturar nossos processos – 

não para copiar, mas para aprender com 

experiências importantes”, afirma Willian 

Clementino. Ele argumenta, ainda, que 

2017 será o ano de fortalecer a ban-

deira do ‘nenhum 

direito a menos’. 

“Conquistamos o direito 

de participar de espaços mul-

ti e bilaterais sobre a importância da 

agricultura familiar para o desenvolvi-

mento econômico e social do País. Não 

podemos retroagir”, afirma. 
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JUVENTUDE RURAL
 DESAFIOS PARA 2017

Firmes na luta e na resistência
Juventude rural tem mostrado força e determinação para combater retrocessos e avançar nas conquistas

Para a juventude rural, nada deve 

parecer impossível de mudar: 

os grandes desafios que es-

peram todo o Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) vão exigir a união cada vez maior 

dos(as) trabalhadores(as) rurais de todas 

as idades. A ousadia, a coragem e o entu-

siasmo da juventude rural e a experiência 

daqueles que trilham o caminho da luta há 

mais tempo serão fundamentais para ga-

rantir a continuidade e o avanço dos nos-

sos direitos.

A volta do Ministério do Desen-

volvimento Agrário com orçamento, condi-

ções e estruturas para promover as polí-

ticas públicas voltadas para a agricultura 

familiar continua a ser demanda prioritária 

do MSTTR, assim como o funcionamento 

efetivo de estruturas institucionais como a 

Secretaria Nacional de Juventude, e dos 

espaços de participação social como o 

Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (Condraf). 

Nesses espaços, a juventude rural pode-

rá lutar pela efetivação do Plano Nacional 

de Juventude e Sucessão Rural, cuja 

elaboração teve a participação ativa da 

CONTAG e de outros movimentos sociais 

do campo e representa uma conquista 

para as diretrizes que garantirão a perma-

nência do jovem que quiser ficar no cam-

po, com condições de produzir, com edu-

cação, saúde, acesso à tecnologia, lazer 

e todos os direitos reservados a todos(as) 

os(as) cidadãos(ãs) brasileiros(as).

A juventude rural também estará em luta, 

em 2017, contra a reforma da Previdência, 

que trará muitos prejuízos para os(as) 

trabalhadores(as) rurais: o aumento da 

idade para o recebimento do benefício 

será um grande retrocesso para todos(as) 

aqueles(as) que, no campo, na floresta e 

nas águas começam sua vida de trabalho 

ainda na adolescência, ou mesmo na in-

fância. Sabemos que essa medida de aus-

teridade que o atual governo federal quer 

impor ao Brasil será um grande obstáculo 

para a política de sucessão rural, pois será 

mais um incentivo para que os(as) jovens 

deixem a terra onde nasceram.

“Outras medidas como a reforma do 

Ensino Médio e a PEC 55 também são 

grandes desafios para a juventude rural, 

pois não apenas impedem o desenvolvi-

mento do País, como aprofundam as de-

sigualdades que existem entre os meios 

rural e urbano. Temos que estar erguidos 

por mais que tenha acontecido tudo isso, 

precisamos olhar para frente e traçar no-

vas estratégias enquanto juventude do 

MSTTR, para que a gente tenha força de 

barrar todas essas tragédias que estão 

acontecendo com o povo brasileiro. Nós 

continuaremos firmes na luta e resistên-

cia. Apesar de todos os grandes desafios, 

que 2017 traga muita paz, muita alegria 

e muito amor e, acima de tudo, saúde, 

que é a base para a busca de todo o 

resto”, afirma a secretária de Jovens da 

CONTAG, Mazé Morais. 

Luiz Fernandes
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 LUTA CONTRA RETROCESSOS

MULHERES RURAIS

As Margaridas seguirão em marcha em 2017
Mulheres enfrentam cenário de retirada de direitos e retrocessos e intensificarão a luta no próximo ano

Em 2017, as mulheres trabalhadoras 

rurais seguirão marchando e pro-

tagonizando a resistência e a luta 

diária por um mundo justo e igualitário. E 

esta luta será intensificada devido ao ce-

nário de retrocessos fruto do desmonte 

que o governo ilegítimo de Michel Temer 

vem implementando desde que assumiu a 

Presidência da República.

Na 6ª Plenária Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais, realizada de 8 a 11 

de novembro de 2016, em Brasília, as 

mais de 400 mulheres presentes reafirma-

ram mais de 20 compromissos, em uma 

Carta Política, na perspectiva de fortalecer 

a unidade da classe trabalhadora e da luta 

feminista, de ampliar as lutas de resistência 

pela democracia e contra o retrocesso nas 

políticas públicas e na perda de direitos, 

bem como de combater o conservado-

rismo, machismo, xenofobia, racismo e o 

fundamentalismo religioso. 

Quanto às pautas mais específicas 

para o campo, as trabalhadoras rurais 

também apontaram como prioritárias: a 

luta pela reforma agrária; a retomada do 

MDA juntamente com o fortalecimento 

de políticas públicas desenvolvidas para 

o campo, florestas e águas e que refle-

tem principalmente na vida das mulheres; 

ampliar e intensificar, no MSTTR, o traba-

lho das “guardiãs de sementes crioulas”; 

assegurar a implementação da paridade 

em todas as instâncias do MSTTR, para 

além dos números, caminhando rumo à 

igualdade; entre outras bandeiras e cam-

panhas que visam combater a criminaliza-

ção dos movimentos sociais e melhorar a 

atuação do MSTTR.

As mulheres também reafirmaram a 

luta pela retomada de programas e ações 

da Secretaria de Políticas para Mulheres 

(SPM) no âmbito do governo federal, dan-

do condições para intensificar o enfrenta-

mento à violência e fortalecer as ações em 

defesa da saúde da mulher. 

No entanto, sabemos que nossa maior 

luta será para evitar os retrocessos nos 

direitos, como os que já vislumbramos 

com a aprovação da PEC 55, que pre-

tende congelar os investimentos nas po-

líticas sociais por 20 anos e com a refor-

ma da Previdência apresentada por esse 

governo. Essa proposta pretende, entre 

outras coisas, aumentar o tempo de tra-

balho das mulheres rurais em dez anos, 

igualando homens e mulheres, rurais e 

urbanos, exigindo de todas(os) 65 anos 

e, pelo menos, 25 anos de contribuição 

para a aposentadoria, desconsiderando 

a tripla jornada das companheiras com 

o trabalho doméstico e de cuidados com 

a família, idosas(os) e doentes. No caso 

das mulheres rurais, a situação é ainda 

mais preocupante: na medida em que a 

contribuição passa a ser individualizada e 

mensal, os homens, considerados chefes 

de família, devem ser priorizados para o 

pagamento e, consequentemente, o re-

cebimento dos benefícios. 

“Somos contra essa reforma da 

Previdência desse governo golpista que 

pretende apenas tirar nossos direitos, 

principalmente das mulheres. Sabemos 

que não há déficit e que o que querem 

é beneficiar as empresas de previdên-

cia privada. E, mais uma vez, a conta 

vem para as trabalhadoras(es), mas nin-

guém fala em cobrar dos sonegadores, 

em taxar as  grandes fortunas, nem em 

diminuir os lucros exorbitantes dos ban-

queiros. A proposta de reforma é cruel 

e inconcebível. O  governo se isenta de 

seu dever social de proteger os mais 

desfavorecidos omitindo dados reais da 

arrecadação de todo o sistema. Não ad-

mitiremos que as pessoas mais pobres 

tenham que contribuir com toda a res-

ponsabilidade. Por isso, nós, mulheres 

do campo, da floresta, das águas e das 

cidades nos somaremos na luta para 

derrubar essa reforma da Previdência!”, 

afirma a secretária de Mulheres da 

CONTAG, Alessandra Lunas.

Nesse sentido, a partir de um cenário de 

retrocesso e de retirada de direitos, a mu-

lheres trabalhadoras rurais pretendem, em 

2017, resistir com coragem, força e a ou-

sadia para continuar fortalecendo a nossa 

luta até conquistarmos a liberdade, a igual-

dade, autonomia, justiça e democracia.

Luiz Fernandes



SECRETARIA GERAL

 2017 CONTRA OS RETROCESSOS

Secretaria Geral investe na construção de unidade
Fortalecimento dos espaços unitários, consolidação do Coletivo de Secretaria Geral, luta por uma Reforma 

Política democrática e participativa são prioridades para 2017

Segundo Dorenice, outro passo impor-

tante dado e que precisa ter seus desdo-

bramentos no próximo ano é o bom resul-

tado do MSTTR nas eleições municipais 

2016. “Conseguimos eleger muitos candi-

datos e candidatas orgânicos ou apoiados 

pelo nosso Movimento. Precisamos cons-

truir estratégias de unidade junto a esses 

eleitos(as) para que, de fato, venham for-

talecer a pauta dos trabalhadores(as) ru-

rais, principalmente nesse momento que 

vemos que o Congresso Nacional não 

nos representa.”

E a Reforma Política é uma pauta que 

o MSTTR não pode abrir mão, principal-

mente porque a forma como hoje ela está 

sendo trabalhada no Congresso Nacional 

não é uma reforma de fato, democráti-

ca, e como o povo brasileiro defende. “O 

Congresso Nacional precisa ser renovado, 

ter representação de mulheres, de jovens 

e dos trabalhadores em geral. E o que ve-

mos é uma proposta de reforma para man-

ter quem já está no poder, dos que têm 

dinheiro ou que são financiados pelo capi-

tal”, denuncia Dorenice.

Por outro lado, a dirigente disse que 

tem grandes expectativas quanto à re-

alização do 12º Congresso Nacional 

de Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (12º CNTTR), que 

irá acontecer de 13 a 17 de março de 

2017, no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, em Brasília/DF. “Esse será o 

primeiro congresso a ser realizado pela 

CONTAG depois da dissociação sindical, 

quando passamos a representar exclusiva-

mente os agricultores e agricultoras fami-

liares. E a nossa expectativa é muito boa 

a partir do que já estamos acompanhan-

do nas plenárias estaduais e regionais de 

preparação e escolha dos delegados(as). 

E esse também será um espaço para sair-

mos fortalecidos para enfrentar esses de-

safios colocados para nós”, adianta.

Outro desafio para 2017 é a continuida-

de das reuniões do Coletivo Nacional de 

Secretaria Geral. “Para nós, foi uma grande 

experiência a realização do Coletivo e está 

sendo fundamental para conseguirmos 

fazer uma boa organização do MSTTR. 

Nesse sentido, precisamos consolidar 

o Coletivo para continuarmos a fortale-

cer o trabalho das Secretarias Gerais da 

CONTAG e das Federações e avançar na 

construção da unidade”, destaca a secre-

tária geral.

Os desafios a serem enfrenta-

dos pelo Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (MSTTR) no próximo ano não serão 

pequenos diante do atual cenário político 

e econômico que vivemos no nosso País. 

“2017 será um ano em que vamos preci-

sar nos unificar ainda mais para enfrentar 

essa onda de retirada de direitos por par-

te deste governo ilegítimo. Portanto, no 

próximo ano, a nossa luta não será para 

garantir novas conquistas, e sim manter 

o que já conquistamos a partir de muita 

luta. Citando alguns exemplos, para nós, 

a defesa pela Previdência Social será uma 

das prioridades. Só com muita unidade 

poderemos superar os desafios coloca-

dos para os trabalhadores e trabalhadoras 

rurais e para a classe trabalhadora como 

um todo”, destaca a secretária geral da 

CONTAG, Dorenice Flor da Cruz.

Foram criados espaços para trabalhar 

essa unidade de forma efetiva, como a 

Frente Brasil Popular e o Campo Unitário, 

os quais a CONTAG e boa parte das 

Federações e Sindicatos integram, que já 

dão passos importantes de mobilização e 

de direcionamentos. “No entanto, precisa-

mos fortalecer ainda mais esses espaços 

e dialogar com a sociedade de forma mais 

próxima”, avalia a dirigente.

Verônica Tozzi
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Secretaria Geral investe na construção de unidade
Regionais reafirmam luta 

por nenhum direito a menos

REGIONAIS
 DESAFIOS PARA 2017

NORTE

SUL

SUDESTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

A Regional Norte está fazendo o bom combate às PECs 
55 (teto dos gastos) e 287 (reforma da Previdência), le-
vando informações sobre os impactos dessas medidas ao 

MSTTR e à base. Esta região, por estar situada na Amazônia, já 
está desprovida de políticas públicas, como o PNHR, reforma agrá-
ria, Luz para Todos, saneamento, entre outras. No geral, demoram 
a chegar na região e, mais uma vez, os trabalhadores(as) serão os 
mais penalizados com a falta de investimentos sociais e no aces-
so à Previdência. “Temos que ter a capacidade de fazer alianças 

com outros segmentos sociais, como os quilombolas, pescadores, 
extrativistas, indígenas e outros tantos impactados. Devemos re-
fletir sobre as consequências e construir enfrentamentos. Quanto 
à reforma da Previdência, é um total desrespeito a forma como a 
agricultura familiar está sendo tratada. A nossa expectativa é que, 
nos próximos 90 dias, possamos debater com a nossa base esses 
temas e definir os enfrentamentos necessários, denunciar os retro-
cessos, reforçar a nossa luta e pressão”, ressalta o coordenador, 
Carlos Augusto Santos Silva.

A Regional Sul aponta grandes desafios a serem enfren-
tados em 2017 na produção agrícola, clima, preço, custo 
de produção e, principalmente, a situação econômica que 

o País está vivendo. “Esse cenário também se agravou com 
a descrença da sociedade até no Supremo Tribunal Federal 

(STF). E esta falta de confiança agrava e prejudica a economia 
nacional, que precisa estar aquecida para termos preços justos 
nos alimentos. O cenário não é bom para 2017 com as refor-

mas em curso. Precisamos nos mobilizar contra os retrocessos 
previdenciários e direitos trabalhistas, fazer articulação junto aos 
parlamentares. De forma unitária e com muita força vamos lutar 
para manter os nossos direitos. O alto índice de informalidade 
nas relações de trabalho no campo é outro grande desafio da 
nossa região, bem como o estímulo para manter os(as) jovens 
no campo para garantir a sucessão rural”, disse o coordenador, 
Ademir Mueller.

A Regional Sudeste vem reafirmando o seu compromisso 
com a luta dos trabalhadores(as) rurais no sentido de fazer o 
enfrentamento aos retrocessos de direitos e desmontes im-

postos por este governo. O momento exige resistência da clas-
se trabalhadora, principalmente para lutar pela manutenção das 
nossas conquistas históricas. “Em 2017, vamos priorizar também 
a formação de lideranças face ao cenário político que enfrentamos, 
à reorganização sindical e às demandas específicas do Sudeste, 

a exemplo da crise hídrica, que exige atenção, estudo e aprofun-
damento, pois tem atingido toda a região nos últimos três anos. 
Portanto, a Regional Sudeste assume o compromisso de continuar 
fortalecendo a luta e reafirmando o seu papel de espaço articulador 
das políticas de interesse dos trabalhadores(as) rurais e estamos 
muito determinados para conseguir avançar, de forma coesa e atu-
ante para fazer a diferença nos momentos de massa, debates e 
negociações”, destaca a coordenadora, Alaíde Bagetto Moraes.

A Regional Nordeste traz como perspectivas para 2017 a 
consolidação de iniciativas que foram planejadas para a ges-
tão do biênio 2015-2017. Algumas das ações são: efetivar 

o Plano Regional de Política Agrícola; garantir investimentos 
para o Sistema Itaparica; definir marcos de implantação da ex-

periência piloto para produção de energias renováveis pela agri-
cultura familiar na BA e PE; construir agenda de efetivação de 

agroindústrias referenciais para formação e intercâmbios; efetivar 
experiência piloto de Gerenciamento do Pronaf (FETAG-AL/BB); 
ampliar articulações e fortalecer a proposta de renegociação das dí-

vidas da agricultura familiar; colaborar com estruturação dos inves-
timentos em saneamento rural a partir da parceria Fiocruz/Funasa; 
retomar com o Ministério da Integração debate sobre efetivação da 
Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro; continuar fortalecendo as 
FETAGs e ampliar ações regionais de enfrentamento à conjuntura 
desafiadora para o conjunto da classe trabalhadora. “2016 foi um 
ano intenso de mobilizações e organicidade interna e 2017 não será 
diferente. A Regional Nordeste conta com o espírito de luta e espe-
rança que sempre norteou a sua atuação política”, pontua a coorde-
nadora, Joana D’Arc Almeida. 

A Regional Centro-Oeste vem desenvolvendo ações para com-
bater esse cenário extremamente destruidor dos direitos 
conquistados por este e outros movimentos sociais. Para o 

próximo ano, os principais desafios são: sensibilizar as lide-
ranças para exercer a resistência com informações qualificadas; 

aproveitar os cursos regionais e os nossos GES para intensificar 
a formação de lideranças; através de nossos espaços de forma-
ção, sensibilizar os assalariados(as) para as enormes dificuldades 
a serem enfrentadas e montar estratégias para o enfrentamento; 
intensificar a formação em Agroecologia para lideranças de as-

sentamentos, principalmente jovens e mulheres; buscar parcerias 
com universidades, serviços de extensão rural e prefeituras para 
contribuir com a organização dos(as) agricultores(as) familiares e 
organização da produção; desenvolver estratégias para aumentar 
a troca de sementes crioulas entre as agricultoras(es) visando reto-
mar a base genética para apropriação por esse segmento. “Com 
esse ambiente político gravemente desfavorável, acreditamos em 
uma reação da sociedade e na potencialização da capacidade de 
luta do MSTTR para enfrentar esses grandes desafios”, avalia o 
coordenador, Alaide Ferreira Teles. 
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CONTAG
 EDITAL - CONVOCAÇÃO 12º CNTTR E ELEIÇÕES

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS 
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES – CONTAG

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR; 

V - definir diretrizes de atuação unitária do MST-

TR em todas as áreas de interesse da categoria 

trabalhadora agricultora familiar, em especial: a) 

fortalecer a organização dos trabalhadores rurais 

agricultores e agricultoras familiares; b) assegu-

rar o acesso dos trabalhadores rurais à terra; c) 

melhorar as condições de vida e trabalho da ca-

tegoria profissional trabalhadores rurais agriculto-

res e agricultoras familiares; d) assegurar o pleno 

exercício da atividade rural; VI - avaliar e atualizar 

as diretrizes, o conteúdo e as ações e mecanis-

mos de implementação do Projeto Alternativo 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidá-

rio – PADRSS; VII - avaliar e encaminhar o pro-

cesso de dissociação sindical das entidades do 

MSTTR; VIII - eleger a Diretoria, o Conselho Fis-

cal da CONTAG e respectivas suplências para 

o quadriênio 2017/2021; IX - alterar, por maioria 

simples, o Estatuto Social da CONTAG. ELEI-

ÇÕES PARA A DIRETORIA, CONSELHO FISCAL 

E RESPECTIVAS SUPLÊNCIAS DA CONTAG, 

GESTÃO 2017/2021 - As eleições para a Direto-

ria, Conselho Fiscal e respectivas suplências da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares - CONTAG 

serão realizadas de acordo com os estatutos da 

entidade e o regimento interno do 12º Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores 

e Agricultoras Familiares – 12º CNTTR, nos se-

guintes termos: o processo eleitoral será coorde-

nado pela Comissão Eleitoral, composta por 06 

(seis) membros e respectivos suplentes, eleitos 

pela Comissão Coordenadora do 12º CNTTR. 

O Registro de chapas será efetuado perante a 

Comissão Eleitoral, na sede da CONTAG, situa-

da ao SMPW Quadra 01, Conjunto 02, Lote 02 

– Núcleo Bandeirante – DF,  no período das 9:00 

(nove) horas do dia 13 de fevereiro de 2017 até 

às 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2017, 

com horário de funcionamento diário das 9:00 

horas até as 18:00 horas. Somente será aceito 

o pedido de registro do qual constar a indicação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 12º 

CONGRESSO NACIONAL DOS TRA-

BALHADORES RURAIS AGRICUL-

TORES E AGRICULTORAS FAMILIARES 

- 12º CNTTR E ELEIÇÕES PARA A DIRETO-

RIA, CONSELHO FISCAL E RESPECTIVAS 

SUPLÊNCIAS DA CONTAG, PARA GESTÃO 

2017/2021.

Pelo presente edital, a Diretoria da CONFE-

DERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 

FAMILIARES – CONTAG, entidade sindical de 

grau superior com sede no SMPW Q. 1 Conj. 2 

Lote 2 – Park Way, Brasília – DF, inscrita no CNPJ 

sob o nº 33.683.202/0001-34, anteriormente de-

nominada CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA - CON-

TAG, conforme alteração estatutária aprovada 

em Assembleia Geral Extraordinária no dia 08 

abril de 2016, e devidamente averbada e regis-

trada no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas de Brasília, sob protocolo nº 

00134397, Registro Geral nº 00002291, no Livro 

nº A-03, convoca as Federações filiadas e Sin-

dicatos dos Trabalhadores Rurais a participarem 

do 12º CONGRESSO NACIONAL DOS TRABA-

LHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRI-

CULTORAS FAMILIARES E ELEIÇÕES PARA A 

DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E RESPECTI-

VAS SUPLÊNCIAS DA CONTAG, PARA GESTÃO 

2017/2021, a se realizarem nos dias 13, 14, 15, 

16 e 17 de março de 2017; no Centro de Conven-

ções Ulysses Guimarães, no endereço SDC, Eixo 

Monumental - Lote 05, Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães – Brasília – DF; para discus-

são e deliberação do seguinte temário: I - analisar 

a situação política, social e econômica do País; 

II - analisar a situação política, social e econômi-

ca internacional; III - analisar a situação política, 

social e econômica da categoria trabalhadora 

rural agricultora familiar; IV - avaliar o desempe-

nho e a ação política do Movimento Sindical dos 

de nomes para preenchimento de todos os car-

gos em disputa, de todos os suplentes e estiver 

acompanhado de toda a documentação prevista 

no art. 63 do regimento interno do 12º CNTTR. A 

votação será realizada das 09:00 (nove) horas à 

15:00 (quinze) horas do dia 17 de março de 2017, 

no local do Plenário do 12º CNTTR. Terão direito 

a voto apenas os delegados e delegadas regular-

mente credenciados no 12º CNTTR. A apuração 

será realizada imediatamente após o encerra-

mento dos trabalhos de coleta dos votos. Depois 

de julgados todos os recursos eventualmente 

existentes, a Comissão Eleitoral proclamará eleita 

a chapa que tiver obtido o maior número de votos. 

Em caso de empate entre as chapas, realizar-se-

-á imediatamente, nova eleição, restrita às chapas 

que empataram e na qual só terão direito a voto 

os delegados e delegadas credenciados ao 12º 

CNTTR. A chapa proclamada eleita tomará posse 

no final do mandato da atual Diretoria e Conselho 

Fiscal da CONTAG, gestão 2013/2017. Todos os 

procedimentos relativos ao 12º CNTTR, incluindo 

a escolha de delegados e delegadas, temário, 

funcionamento e as eleições da Diretoria, do Con-

selho Fiscal da CONTAG e respectivos suplen-

tes, serão realizados exclusivamente com base 

no Estatuto Social da CONTAG, no Regimento 

Interno do 12º CNTTR aprovado pelo Conselho 

Deliberativo da CONTAG e no Edital de Convoca-

ção do 12º CNTTR, cujas cópias, na íntegra, se 

encontram disponíveis a todos os interessados no 

site da CONTAG (http://www.contag.org.br). Será 

também fornecida cópia a todos os interessados 

que o solicitarem, por escrito, à Secretaria Geral 

da CONTAG, arcando o solicitante com as despe-

sas de reprodução. ALBERTO ERCÍLIO BROCH, 

Presidente da Confederação, CPF: 310.482.260-

34, endereço SMPW, Quadra 01, Conjunto 02, 

Lote 02, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-102; 

Inscrição na Previdência nº 1.198.028.827-0. Bra-

sília - DF, 20 de dezembro de 2016.

ALBERTO ERCÍLIO BROCH

Presidente


