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 EDITORIAL

Euci Ana da Costa Gonçalves - “A 
implementação da paridade é para 
além de números: é conquista po-
lítica de espaço de poder pelas 
mulheres. Eu considero que a con-
quista da paridade é um elemen-
to importante e primordial, porém 
vejo desafios para implementar 
na base, no interior do Movimen-
to Sindical. Então, “viva!” a nossa 
conquista, que nós possamos utili-
zar a paridade como meio de novas 
conquistas daqui para frente.”

José Cícero Alves - “A PEC 287 foi 
imposta e quer acabar com a clas-
se trabalhadora. Temos a respon-
sabilidade de agir para impedir o 
que estão colocando para nós. Eu 
espero que, em termos de forma-
ção, a juventude venha com cora-
gem de lutar e possa avançar na 
luta, sem desanimar. A paridade é 
um sonho que as mulheres foram 
trabalhando para concretizarem 
esta conquista e, graças a Deus, 
estamos todos felizes.” 

>> FALA 12º CNTTR

O 12º Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (12º CNTTR), re-

alizado de 13 a 17 de março de 2017, em Brasília, 

foi um marco nos 53 anos de história e lutas 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 

(CONTAG). Essa é a maior instância de delibe-

rações do Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e esse foi o pri-

meiro Congresso desde o início do processo de 

dissociação sindical da categoria dos assalaria-

dos e assalariadas rurais. Agora, oficialmente, a 

CONTAG representa exclusivamente os agricul-

tores e agricultoras familiares brasileiros(as).

O 12º CNTTR também ficará marcado por ter 

efetivado a paridade de gênero na participação 

dos(as) delegados(as) e na composição da nova 

Diretoria da CONTAG. A nossa Confederação 

mostra, mais uma vez, o seu protagonismo na luta 

pela igualdade de direitos e na participação políti-

ca de homens e mulheres. Termos essa igualdade 

nas comissões temáticas, na plenária final e em 

todos os espaços do Congresso foi um exercí-

cio fundamental na prática da democracia interna 

no MSTTR. Que outras entidades, a exemplo da 

CONTAG e das 14 Federações que já aprovaram 

a paridade, assumam esse compromisso político. 

Precisamos renovar os nossos quadros e garantir 

espaços igualitários às companheiras mulheres 

em todos os processos, exercitar a democracia 

interna e melhorar a nossa ação sindical.

Destacamos, também, os grandes debates 

feitos nesse período. Os(as) 2.000 delegados e 

delegadas fizeram importantes intervenções nos 

grupos temáticos e na plenária final sobre os 

principais temas de interesse da categoria e, do 

início ao fim do Congresso, foi reforçada a impor-

tância de se manter a unidade dos diversos cam-

pos políticos que compõem o MSTTR. Nesse 

sentido, saímos com o sentimento de que, real-

mente, todos e todas assumiram o compromisso 

de levantar as bandeiras de luta e fortalecer a or-

ganização sindical da agricultura familiar. Um dos 

exemplos foi a nossa participação massiva no ato 

unificado do dia 15 de março, contra o desmonte 

da Previdência e contra os retrocessos.

E para abrilhantar o nosso Congresso, ti-

vemos a honra de contar com a presença do  

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertu-

ra política, e de outros convidados e convidadas. 

Foi um momento histórico e emocionante, onde 

o companheiro Lula relembrou as importantes 

políticas desenvolvidas nos seus dois mandatos 

à frente do Governo brasileiro, que trouxeram 

desenvolvimento, renda e vida digna à popula-

ção rural; bem como reforçou a necessidade de 

luta conjunta de todas as categorias contra os 

retrocessos nos direitos, contra o desmonte das 

políticas públicas e em defesa da democracia.

Portanto, o nosso sentimento é de ter rea-

lizado um grande Congresso, de ter aprovado 

importantes diretrizes que darão o rumo para 

as ações a serem implementadas pela Diretoria 

eleita. Os novos diretores e diretoras têm uma 

missão desafiadora de iniciar esse processo de 

representação específica da agricultura familiar, 

de manter a unidade e reforçar a agenda das 

lutas populares. O nosso lema para a Gestão 

2017-2021 será “nenhum direito a menos”!

Roana Wrsula

Verônica Tozzi



3JORNAL DA CONTAG

Congresso acontece em 
momento desafiador para o País

Rafael Fernandes

Unidade, diálogo, efetivação da pa-

ridade e fortalecimento da luta re-

sumem um pouco o que foi o 12º 

Congresso Nacional dos Trabalhadores 

Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares (12º CNTTR). Foram, apro-

ximadamente, 2.000 delegados(as), 

com igualdade de fato, reunidos de 13 

a 17 de março de 2017, no Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, em 

Brasília, avaliando as ações da atual 

Diretoria da CONTAG e aprovando as re-

soluções que deverão ser implementadas 

pela Gestão 2017-2021. E, o mais impor-

tante, já vislumbrando o novo cenário de 

representação específica da agricultura 

familiar e de participação e condições 

iguais entre homens e mulheres.

O 12º CNTTR entra para a história a 

partir dessa inovação da paridade e do 

atual momento da dissociação sindical da 

categoria dos assalariados(as) rurais; bem 

como pela atual conjuntura política, social 

e econômica do Brasil, e do ataque à de-

mocracia. “Vejo com tristeza e indignação 

o que vem acontecendo no nosso País, 

uma profunda crise política e ameaça à 

nossa jovem democracia. Vamos fortalecer 

a nossa organização, valorizando a demo-

cracia interna, a transparência, a nossa ca-

pacidade de mobilização e a participação 

dos sujeitos. Não vamos parar de lutar en-

quanto houver pobreza e injustiça no cam-

po. E pudemos afirmar que a unidade na 

diversidade é resultado de um amadureci-

mento das forças políticas que compõem 

o nosso MSTTR, comprovado na conquis-

ta de uma chapa única para as eleições da 

Confederação, e que foi referendada pela 

ampla maioria nas urnas”, avaliou o presi-

dente da CONTAG, Alberto Broch.

A secretária geral da CONTAG, Dorenice 

Flor da Cruz, que coordenou o credencia-

mento do 12º CNTTR, confirmou a efetiva-

ção da paridade de gênero na participação 

dos(as) delegados(as) e avaliou de forma 

positiva toda a organização. “Trabalhamos 

com muita alegria para receber todas as 

delegações. Tudo ocorreu dentro do pla-

nejado e conseguimos implementar a pa-

ridade. Esse foi um grande Congresso!”, 

avaliou Dorenice.

“A nossa avaliação é extremamente 

positiva. O 12º CNTTR superou as nossas 

expectativas, tanto na participação dos 

delegados(as) quanto no nível dos deba-

tes, que foram muito participativos, inten-

sos e que culminaram na eleição da nova 

Direção da CONTAG. Desejamos sucesso 

e estaremos juntos nessa caminhada”, 

destacou o secretário de Política Agrícola, 

David Wylkerson.

LULA NO 12º CNTTR – O ex-presidente 

Lula emocionou a todos e todas com a 

sua presença no 12º CNTTR. Com um 

discurso empolgante, motivou os(as) 

trabalhadores(as) para a luta, para a uni-

dade e para buscar mais avanços nas 

políticas sociais. Lula destacou, ainda, 

a importância da CONTAG na luta pe-

los direitos e no cenário nacional. “A 

CONTAG tem história, as mulheres ru-

rais têm história, e quem tem história 

não pode aceitar retrocesso. Que façam 

valer a trajetória de lutas de vocês”, in-

centivou o companheiro e ex-presidente 

da República.

 12º CNTTR
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A análise de conjuntura realizada 

na manhã do segundo dia do 

12º CNTTR foi bastante ampla. 

Contou com a participação de três profis-

sionais comprometidos com estudos dos 

contextos político, econômico e sindical 

de nosso País: a coordenadora nacional 

da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, 

Maria Lucia Fattorelli; o diretor técnico do 

Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 

Clemente Ganz Lúcio; e a professora da 

Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) Maria do Socorro Silva. Cada um 

trouxe informações que se complemen-

tam para que seja possível uma compre-

ensão mais aprofundada da situação pela 

qual passa o Brasil atualmente.

O VERBO ESPERANÇAR – Lutas e resistên-

cias: o exercício de esperançar. Esse foi 

o tema da palestra da professora Maria 

do Socorro Silva, que, além dos estudos 

acadêmicos, traz na bagagem 

muita experiência do 

Movimento Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (MSTTR), como 

educadora popular e colaboradora da 

Escola de Formação da CONTAG.

Para a estudiosa, este momento de 

dificuldade pede ousadia. É preciso, por 

exemplo, prestar atenção e fortalecer a 

luta de novos atores que têm causado 

muito impacto nas lutas por direitos: a 

juventude e as mulheres. “A forma como 

esses dois grupos de sujeitos tem atuado 

na defesa não apenas de seus interesses, 

mas de um desenvolvimento mais justo de 

nosso País, será fundamental para revi-

talizar o MSTTR. Já estamos vendo mu-

danças, como a efetivação da paridade no 

12º Congresso da CONTAG e na Diretoria 

da CONTAG, além da reafirmação da cota 

para jovens nas Direções das entidades 

sindicais. Mas, ainda temos um logo cami-

nho pela frente”, garante.

De acordo com Socorro Silva, a arti-

culação diretamente com a base será o 

fator-chave para enfrentar as amea-

ças de retiradas de direitos que 

o atual governo federal e o 

Congresso Nacional tentam impor para a 

classe trabalhadora. Ela afirma que a luta 

contra o desmonte da Previdência Social é 

estratégica na atual conjuntura, mas deve 

ser articulada com as lutas estruturais 

como pela Reforma Agrária, auditoria da 

dívida pública, saúde e educação para o 

campo, oportunidades de geração de ren-

da, produção e comercialização. “Para en-

frentar a elite financeira nacional e interna-

cional e a elite do agronegócio, temos de 

unir forças a outros movimentos sociais, 

do campo e da cidade”. Segundo a pro-

fessora, é preciso, ainda, continuar a de-

fender a nossa democracia e garantir que 

haja eleições diretas para a Presidência da 

República em 2018. “A história do Brasil 

mostra que nossa vivência democrática é 

curta e que o autoritarismo prevalece nes-

se País”, lembra Socorro Silva.

“Essa crise é maior do que fazer uma 

contrarreforma na Previdência Social: é 

uma crise da civilização. É a retomada do 

neoliberalismo em toda a América Latina. 

Por isso, é preciso dialogar dentro e fora 

do Brasil, com todos os movimentos 

Difícil, mas não impossível
Para lidar com a onda de retrocessos políticos, econômicos e sociais, o trabalho junto à base é fundamental

 ANÁLISE DE CONJUNTURA

Rafael Fernandes
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Luís Gustavo Mallmann - “O debate 
sobre relações de trabalho foi im-
portante para considerar os enqua-
dramentos previdenciários, fiscal e 
sindical da agricultura familiar. Um 
dos temas relevantes é o que se re-
fere à contratação de mão de obra 
pela agricultura familiar, porque o 
perfil da produção se transforma 
com o passar do tempo: passa de 
subsistência para a geração de ren-
da, mantendo a estrutura familiar.”

Alice Rovaris da Silva (de vermelho) - 
“A atual conjuntura política está bem 
difícil, porque se esta reforma da 
Previdência Social passar, veremos 
nossos direitos serem destruídos. 
Está na hora da CONTAG se voltar 
um pouco mais para as bases, assim 
como os sindicatos e as federações 
precisam também, mas a Confede-
ração precisa estar na frente, pois 
nosso sindicalismo está muito fraco 
e é por isso que estão retirando nos-
sos direitos constantemente.”

>> FALA 12º CNTTR
sociais. “O desafio é grande. Somos cha-

mados a ousar. Não poupem energias para 

criar coisas que fortaleçam a resistência e o 

esperançar”, completa.

A LUTA PELA TERRA CONTINUA – Para o diretor 

técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, os 

principais desafios para a agricultura familiar 

que a CONTAG deverá encarar nos próxi-

mos anos serão aqueles relacionados com a 

luta de acesso à terra. “Especialmente con-

tra essa política absurda de venda ilimitada 

de terras para estrangeiros, que ameaça a 

soberania e segurança de nosso País, inclu-

sive a alimentar e nutricional”, disse. Para 

Ganz Lúcio, será necessário lutar pelo de-

senvolvimento e garantia das políticas ne-

cessárias para a produção da agricultura 

familiar, como crédito, assistência técnica 

e extensão rural, comercialização e todas 

aquelas que fazem parte da organização 

econômica da categoria.

“Temos que considerar também que as 

políticas vinculadas à saúde, educação do 

campo, assistência e previdência sociais es-

tão ameaçadas. A proposta de reforma da 

Previdência apresentada pelo atual governo 

federal afeta gravemente o direito da mulher 

e do homem rurais a se aposentar. Isso se 

configura, além de perda de direitos, como 

falta de incentivo à produção de alimentos. 

Qual será a perspectiva de permanecer no 

campo?”, questiona.

PARA ONDE VAI NOSSO DINHEIRO? – A principal 

luta de Maria Lucia Fattorelli é pela auditoria, 

isto é, um exame cuidadoso da dívida públi-

ca brasileira. O governo de nosso País utiliza 

quase metade de seu orçamento total para 

pagar uma dívida da qual a população não 

sabe quase nada, principalmente porque os 

dados sobre ela foram declarados sigilosos. 

O povo brasileiro não sabe como essa dívida 

começou, nem porque aumenta a cada ano, 

nem mesmo para que bancos, exatamente, 

ela é paga. Mesmo assim, somente em 2016,  

destinamos 43,94% dos nossos recursos 

para juros e amortizações dessa dívida. Isso 

significa que a maior parte do nosso dinheiro 

de cidadãos e cidadãs foi direcionada para 

o setor financeiro privado. De acordo com 

Maria Lucia Fattorelli, é preciso que os pró-

prios cidadãos tenham acesso a todas as in-

formações sobre esse pagamento para que 

possam fazer uma análise isenta. 

“O pagamento dessa dívida acaba com os 

orçamentos municipais, estaduais e federal, e 

tem sido a justificativa para essas propostas 

de reformas que cortam direitos sociais, como 

essa contrarreforma da Previdência; as mudan-

ças nas leis que garantem ainda mais privilégios 

para banqueiros; a PEC 55, que congelou o or-

çamento público por 20 anos; o aumento da 

porcentagem da Desvinculação de Receitas da 

União para 30%, entre outras medidas. O endi-

vidamento público tem funcionado às avessas, 

em vez de servir aos cidadãos(ãs), serve para 

direcionar os recursos do país para bancos”, 

explica a auditora fiscal aposentada. 

Maria Lucia Fattorelli apontou que, mes-

mo consumindo uma fatia tão grande do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o mer-

cado financeiro quer muito mais. “Por isso, 

atacam a Previdência Social, que detém um 

volume considerável de recursos que aten-

dem a mais de 60 milhões de brasileiros. 

Além disso, miram nos direitos trabalhistas 

para aumentar os ganhos e, com isso, sacri-

ficar a classe trabalhadora”, observa.

Os delegados e delegadas participantes 

do 12º CNTTR questionaram a palestrante 

sobre qual seria, na opinião dela, o maior 

problema do Brasil. Maria Lucia Fattorelli res-

pondeu que é o problema da falta de trans-

parência no uso do dinheiro público. “O atual 

governo propaga que estamos hoje com um 

grave problema financeiro, mas isso é apenas 

uma justificativa para levar adiante mudanças 

que vão prejudicar os trabalhadores e traba-

lhadoras brasileiros. Nosso País tem uma re-

alidade de riquezas e potencialidades, mas 

que estão concentradas nas mãos de pou-

cas pessoas. Estas apresentam um cenário 

de escassez para a população. Precisamos 

levar para o povo as informações corretas: 

de que a riqueza de nosso País pertence a 

nós, deve ser utilizada em benefício de toda 

a população”, afirma.

Lívia Barreto

Roana Wrsula
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 TRABALHOS DAS COMISSÕES

Amplo e profundo
Debates sobre temas gerais e específicos nas comissões temáticas são marcados pela participação 

segura e informada de delegados e delegadas do 12º CNTTR

Dois dias intensos, nos quais dele-

gados e delegadas do 12º CNTTR 

debateram os rumos das ações 

da CONTAG para os próximos quatro 

anos. Em discussões amplas, em que 

os(as) participantes demonstraram grande 

conhecimento das temáticas, foram apro-

vadas ou rejeitadas inúmeras sugestões 

de alterações do documento base. Foram 

definidos dez grupos, cada um com cerca 

de 200 delegados(as), cada um com um 

tema específico para debate. No primeiro 

dia de trabalho das comissões, na terça-

-feira, 14 de março, os grupos analisaram 

o mesmo conteúdo, os temas gerais, que 

envolviam Formação, Organização Sindical 

e Sustentabilidade Político-Financeira do 

MSTTR. No dia seguinte, 15 de março, 

os grupos se debruçaram sobre seus te-

mas específicos, aprofundando questões 

fundamentais para o futuro da luta sindical 

pelos direitos e desenvolvimento da agri-

cultura familiar brasileira.

REFORMA AGRÁRIA – Principal instrumento 

para combater o latifúndio, o agronegócio 

explorador e a concentração de terras, a 

Reforma Agrária foi profundamente dis-

cutida pelos(as) participantes da comis-

são temática Reforma Agrária – Acesso à 

Terra, Território e aos Bens Comuns, es-

pecialmente diante de um governo federal 

que extinguiu o MDA e trabalha para en-

fraquecer e desarticular o Incra, além de 

diminuir drasticamente o orçamento para 

as políticas de democratização do acesso 

à terra. “Precisamos continuar a luta pela 

Reforma Agrária e pelo desenvolvimento 

dos assentamentos e unidades produ-

tivas do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário”, afirma o secretário de Política 

Agrária da CONTAG, Zenildo Xavier.

AGRICULTURA FAMILIAR = QUALIDADE DE VIDA –  

É preciso entender a agricultura familiar 

como fonte de qualidade de vida da nossa 

sociedade, de acordo com os par-

ticipantes da comissão temá-

tica Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional, Agroecologia e 

Meio Ambiente. “Por isso, a discussão so-

bre um modelo de produção sustentável 

levou à conclusão de que é necessário 

construir estratégias de políticas práticas 

e efetivas”, afirmou o vice-presidente e 

secretário de Relações Internacionais da 

CONTAG, Willian Clementino. A reforma 

agrária e os instrumentos de acesso à 

terra foram indicados como fundamentais 

para garantir a soberania e segurança ali-

mentar da população, e também preservar 

a cultura e os recursos naturais de nosso 

País. A agroecologia foi apontada como a 

melhor alternativa ao modelo de produção 

explorador que predomina atualmente. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – É preciso 

que o MSTTR conheça profundamente os 

mecanismos de elaboração e funcionamen-

to dos orçamentos públicos municipais, es-

taduais e federal para organizar estratégias 

políticas com instituições parceiras para 

garantir recursos para investimento e in-

fraestrutura no meio rural. Esse foi um dos 

principais conteúdos abordados na comis-

são temática Desenvolvimento Sustentável 

da Agricultura Familiar. “Discutimos ainda 

a necessidade de incentivar políticas para 

geração de renda e para organização da 

produção, de forma a evidenciar as orga-

nizações associativas, assim como a ne-

cessidade de fortalecer a luta por ATER”, 

afirmou o secretário de Meio Ambiente da 

CONTAG, Antoninho Rovaris. 

RELAÇÕES DE TRABALHO – O combate à 

informalidade nas relações de trabalho 

da agricultura familiar foi um dos princi-

pais pontos de discussão na comissão 

temática Agricultura Familiar e Relações 

de Trabalho. Trata-se de questão com im-

pacto direto nas práticas produtivas, pois 

a demanda de ajuda de terceiros cresce a 

cada dia. “Precisamos 

considerar os en-

Rafael Fernandes
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quadramentos previdenciários, fiscais e sin-

dicais da agricultura familiar, para que os 

direitos dos empregadores, e também dos 

que empregam, fiquem garantidos”, afirma 

o secretário de Assalariados e Assalariadas 

Rurais da CONTAG, Elias D’Angelo Borges.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL –  

Questões sobre trabalho infantil na agricul-

tura familiar levantaram fortes debates na 

comissão temática de Políticas Públicas 

de Proteção Social. Para o secretário de 

Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson 

Gonçalves, trata-se de uma relação cultural 

de famílias e gerações e as propostas su-

geridas na discussão fortaleceram o que a 

CONTAG já vinha trabalhando sobre o tema. 

O grupo também abordou temas específicos 

como educação do campo e saúde do(a) 

trabalhador(a) rural, e a necessidade de for-

talecer a luta contra o uso de agrotóxicos.

A FORÇA DAS MULHERES – A comissão temá-

tica Luta e Organização das Mulheres do 

Campo, das Florestas e das Águas por uma 

Sociedade Mais Justa e Igualitária tratou de 

uma pauta ampla: a busca da implementa-

ção de políticas contra todo tipo de opressão 

e violência contra a mulher; o fim da divisão 

do trabalho entre homens e mulheres, assim 

como das diferenças salariais; e o reconheci-

mento do trabalho da mulher, tanto domésti-

co quanto no setor produtivo. Foi, ainda, um 

espaço importante para o debate da conti-

nuidade e fortalecimento da luta das mulhe-

res internamente no MSTTR e na sociedade. 

JUVENTUDE GARANTE SEU ESPAÇO – O traba-

lho da comissão temática Organização e Luta 

da Juventude Trabalhadora Rural foi bastante 

coeso: todos(as) os(as) participantes concor-

daram sobre a necessidade de manter a cota 

de 20% de jovens nas Diretorias de Sindicatos, 

Federações e na CONTAG. “A renovação 

do Movimento Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais passa pela abertura de 

oportunidades para que os(as) jovens possam 

contribuir com suas ideias e trabalho para o 

fortalecimento da luta pela garantia de direitos 

da agricultura familiar”, afirma a secretária de 

Jovens da CONTAG, Mazé Morais.

TERCEIRA IDADE CHEIA DE ENERGIA – A amplia-

ção e a efetiva execução de políticas públi-

cas para as pessoas da terceira idade e ido-

sas foi um dos principais pontos de debate 

da comissão temática Organização da Luta 

dos Agricultores e Agricultoras Familiares da 

Terceira Idade e Idosos e Idosas. Para isso, 

na opinião dos participantes, é preciso que 

o MSTTR coloque as necessidades deste 

público como um ponto central de sua luta. 

“Além de fazer parte da construção deste 

Movimento Sindical, as pessoas da terceira 

idade e idosas merecem respeito por seu pa-

pel dentro das famílias e como produtores(as) 

de alimentos. Com suas aposentadorias e be-

nefícios sociais, eles e elas são fundamentais 

para investimento na produção em milhares 

de famílias”, explica a secretária de Terceira 

Idade da CONTAG, Lucia Moura. 

FORMAÇÃO COMO ESTRATÉGIA – Fortalecer a 

Rede de Educadores e Educadoras Populares; 

fortalecer as estratégias de formação dos agri-

cultores e agricultoras familiares que estão na 

base, como os Grupos de Estudos Sindicais 

(GES), assim como de dirigentes sindicais; pro-

mover cursos, oficinas, seminários e inúmeros 

espaços formativos: todos esses temas es-

tiveram presentes na discussão da comissão 

temática Formação Político-Sindical. “Além dis-

so, a política de formação da Escola Nacional 

de Formação da CONTAG (ENFOC) foi reco-

nhecida e fortalecida, vieram muitas ideias para 

o aperfeiçoamento e maior participação das 

pessoas”, afirma o secretário de Formação e 

Organização da CONTAG, Juraci Souto.

COMUNICAÇÃO PARA CHEGAR À BASE – Pela 

primeira vez em 53 anos, a Comunicação 

Popular foi tema específico de debate dentro 

de um Congresso da CONTAG. O reconhe-

cimento do papel estratégico da comunica-

ção para o fortalecimento da luta sindical foi 

ponto de concordância entre os participantes 

da comissão temática Comunicação Popular 

para Chegar à Base. Por isso, foram discu-

tidas estratégias para aumentar o alcance 

junto às bases, o fortalecimento da Rede de 

Comunicadores(as) Populares, a formação por 

meio de cursos e oficinas e também a atuali-

zação da Política Nacional de Comunicação. 

José Martins da Silva – “Nós te-
mos que ser bastante unidos(as), 
com muita confiança um no outro, 
frente ao que está sendo colocado 
para nós. Este é um momento de 
retirada de direitos e descrença 
total nos governos. O Congresso 
da CONTAG é o momento da uni-
dade e da união. Saímos prepara-
dos para, nos próximos anos, tra-
balhar para encontrar meios que 
possam aperfeiçoar e melhorar as 
políticas públicas.”

Edilucia Pereira de Souza - “A ex-
pectativa sobre a nova Diretoria é 
que fortaleçam o reconhecimen-
to sobre as necessidades dos(as) 
trabalhadores(as) rurais. Estudo 
Educação do Campo na Universi-
dade Federal do Recôncavo Baiano 
e essa minha oportunidade é fruto 
de uma conquista da luta pelo di-
reito à educação no campo. Ainda 
temos um longo caminho para que 
todos(as) os(as) jovens do meio ru-
ral possam ter acesso à educação.”

>> FALA 12º CNTTR
Lívia Barreto

Roana Wrsula
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Eleita nova Diretoria da CONTAG com paridade de gênero

Presidente - Aristides Veras 
dos Santos, 52 anos, de Tabira/
PE, casado e pai de duas filhas. 
É agricultor familiar, 
proprietário de 7 hectares. 
Nesta e em outra área de mais 
de 10 hectares, de propriedade 
de seus pais, cria animais em 
comodato com dois irmãos 

e seus pais. Trabalhou nas Frentes de Emergência na 
seca de 1979 a 1983. No início dos anos 80, iniciou 
sua militância nas Comunidades Eclesiais de Base e na 
Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Foi vereador e 
vice-prefeito pelo PT. Ingressou no sindicato em 1985: foi 
presidente do STTR de Tabira; vice-presidente da CUT/PE; 
presidiu a Fetape por dois mandatos. Em 2010, assumiu 
a Secretaria de Finanças e Administração da CONTAG e 
foi reeleito em 2013.

Vice-presidente e secretário de 
Relações Internacionais – Alberto 
Ercílio Broch, 61 anos, de Alto 
Alegre/RS, casado e pai de duas 
filhas. É agricultor familiar, 
proprietário de uma área de 33 
hectares, que trabalha com o 
grupo familiar. Produz milho, 
soja, trigo e pastagem. Começou 

sua militância no início dos anos 80 nas Comunidades 
Eclesiais de Base da Igreja Católica. Em 1983, assumiu a 
suplência do Conselho Fiscal do STTR. Depois, foi presidente 
do Sindicato, vice-presidente e presidente da FETAG-RS. Em 
1995, assumiu a Secretaria de Política Agrícola da CONTAG 
por dois mandatos; depois foi vice-presidente e secretário de 
Relações Internacionais, secretário-executivo da Coprofam e, 
em 2009, foi eleito presidente da CONTAG, sendo reeleito no 
congresso seguinte.

Secretária Geral – Thaisa 
Daiane Silva, 28 anos, 
de Jaraguari/MS, em 
união estável com o 
companheiro e mãe de 
uma filha. É agricultora 
familiar, proprietária de 
uma área de 8 hectares, 
onde produz mandioca, 

abobrinha, hortaliças e frutas. Conheceu o Sindicato 
aos 14 anos, acompanhando a mãe nas atividades, 
ainda no município de Naviraí/MS. Tornou-se sócia 
do STTR aos 16 anos. Em 2013, já morando em 
Jaraguari/MS, começou a trabalhar na Federação 
como assessora da Secretaria de Mulheres e, 
em 2015, foi eleita secretária de Mulheres da 
Federação, cargo que ocupa atualmente.

Secretário de Formação e 
Organização Sindical – Carlos 
Augusto Santos Silva, 52 
anos, de Irituia/PA, casado e 
pai de uma filha. É agricultor 
familiar, proprietário de uma 
área de 15 hectares. Produz 
feijão, milho, mandioca e ou-
tras culturas para o consumo 

da família. Sindicalizou-se aos 20 anos. Começou sua 
militância na Pastoral da Juventude da Igreja Católica. 
No MSTTR, começou como secretário geral do STTR, 
depois foi coordenador regional de Pólo e, na  
FETAGRI-PA, foi secretário de Formação e Organização 
Sindical, secretário de Finanças, presidente e,  
atualmente, é secretário de Finanças da Federação e 
coordenador da Regional Norte da CONTAG.

Secretária de Políticas 
Sociais – Edjane Rodrigues 
da Silva, 28 anos, de Ouro 
Branco/AL, solteira e mãe 
de um filho. É agricultora 
familiar e assentada do 
crédito fundiário, com uma 
área de 14,5 hectares. 
Atualmente, com a seca, a 

família não está conseguindo produzir. Mas, em época 
de chuva, produzem milho e feijão. Sindicalizou-se aos 
18 anos, mas começou a participar da luta pela terra 
ainda criança, acompanhando a mãe nas reuniões no 
assentamento. Foi a 1ª coordenadora de Jovens do seu 
STTR e, depois, secretária geral. Em 2013, foi eleita 
secretária de Mulheres da FETAG-AL. Em 2015, foi eleita 
secretária nacional de Juventude da CUT.

Secretária de Meio 
Ambiente – Rosmarí 
Barbosa Malheiros, 50 
anos, de Primeira Cruz/
MA, em união estável com 
o companheiro e mãe de 
sete filhos. É agricultora 
familiar, e o pai e os irmãos 
cuidam da propriedade 

de 20 hectares enquanto exerce sua militância. 
Produzem milho, arroz e criam pequenos animais. 
Começou sua militância em 1996, na Comissão de 
base e como delegada sindical. Foi vice-presidente e 
presidente do STTR e coordenadora do Pólo Sindical 
da Região Oriental. Na FETAEMA, foi coordenadora de 
Mulheres, secretária de Políticas Sociais e, atualmen-
te, é a secretária geral.

8

A chapa unitária FORÇA e LUTA: 

NENHUM DIREITO A MENOS 

foi eleita pela ampla maioria 

dos(as) delegados(as) do 12º Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares 

(12º CNTTR), em 17 de março de 2017. 

A posse da nova Diretoria, Conselho 

Fiscal e Suplências da CONTAG para 

a Gestão 2017-2021 será no dia 27 de 

abril de 2017, em Brasília. E o novo pre-

sidente da entidade será o pernambuca-

no Aristides Santos, atual secretário de 

Finanças e Administração da CONTAG.

A Direção Executiva contará com 12 

diretores e diretoras, com a represen-

tação das cinco regiões do País e, pela 

primeira vez, nos 53 anos da CONTAG, 

contará com a paridade de gênero, ou 

seja, serão seis homens e seis mulheres 

na sua composição. Também há repre-

sentação de jovens e terceira idade. O 

atual presidente da CONTAG, Alberto 

Broch, permanece na nova Diretoria e 

CONHEÇA MELHOR A NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA CONTAG*:

César Ramos

Rafael Fernandes Luiz Fernandes Luiz Fernandes

Luiz Fernandes Rafael Fernandes Luiz Fernandes

8 JORNAL DA CONTAG
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Eleita nova Diretoria da CONTAG com paridade de gênero

Secretário de Finanças e 
Administração – Juraci 
Moreira Souto, 65 anos, de 
Almenara/MG, casado e pai 
de três filhos. É agricultor 
familiar, proprietário de 
uma área de 89 hectares e 
produz hortaliças e pecuária 
de corte. Sindicalizou-se 

aos 19 anos. Em 1972, foi eleito presidente do STTR 
de Jordânia. Em seguida, coordenou o Pólo Regional 
do Vale do Jequitinhonha e passou a morar na sua 
atual cidade, Almenara. Na FETAEMG foi secretário 
geral, presidente e secretário de Política Agrícola. 
Chegou à CONTAG em 2001, quando esteve por dois 
mandatos na Secretaria de Finanças e Administração, 
mais dois mandatos como secretário de Formação e 
Organização Sindical.

Secretário de Política 
Agrícola – Antoninho 
Rovaris, 64 anos, de Turvo/
SC, separado e pai de 5 
filhos. É agricultor familiar, 
proprietário de uma área de 
28 hectares, onde produz 
arroz irrigado, eucalipto, 
fumo, milho e outras 

culturas para consumo animal. Em 1976, iniciou 
sua trajetória no MSTTR como Conselheiro Fiscal 
do STTR. Depois, assumiu a direção do Sindicato de 
Turvo. Na FETAESC, foi presidente e vice-presidente. 
Em 2005, assumiu a Secretaria de Política Agrícola 
da CONTAG, onde atuou por dois mandatos. Está 
encerrando o mandato como secretário de Meio 
Ambiente da CONTAG e de secretário de Defesa do 
Meio Ambiente da CTB.

Secretário de Política 
Agrária – Elias D’Angelo 
Borges, 48 anos, de 
Morrinhos/GO, casado e 
pai de três filhos. Já foi 
trabalhador assalariado 
rural. Agora, é agricultor 
familiar, assentado da 
reforma agrária, com 

uma propriedade de 26 hectares, onde produz 
mandioca, milho, pecuária e outras culturas para 
subsistência. Começou sua militância no STTR 
de Morrinhos, ocupando cargos de conselheiro 
fiscal, secretário-geral e presidente. Em seguida, 
foi para a FETAEG, onde foi secretário de Finanças 
e presidente. Em 2013, assumiu a Secretaria de 
Assalariados(as) Rurais da CONTAG.

Secretária de Mulheres – Maria 
José Morais da Costa, 34 anos, 
de Batalha/PI, é casada e 
mãe de um filho. É agricultora 
familiar, em regime de parceria 
com os pais, numa área de 
1,5 hectare e produzem feijão, 
milho, mandioca e pequenos 
animais para o consumo 

da família. Sindicalizou-se aos 18 anos e começou a 
militância na Pastoral da Juventude e Associação de 
Agricultores da comunidade Lage. Foi eleita coordenadora 
de Jovens do STTR de Batalha, foi diretora do Pólo 
Esperantina e, depois, secretária de Jovens da FETAG-PI. 
Em 2013, foi eleita secretária de Jovens da CONTAG e, 
atualmente, é secretária de Juventude da Coprofam e 
integra a Diretoria Ampliada da CUT Nacional.

Secretária de 
Jovens – Mônica 
Bufon Augusto, 26 
anos, de Castelo/
ES, casada e 
sem filhos. É 
agricultora familiar, 
proprietária de 
uma área de 3,7 

hectares, onde produz café. Sindicalizou-
se aos 18 anos. Começou participando das 
atividades do Sindicato, entre elas das 
reuniões da Comissão Municipal de Mulheres. 
Em 2013, foi eleita secretária de Formação 
e Organização Sindical do STTR e integra 
o Coletivo Estadual de Políticas Sociais e a 
Comissão Estadual de Jovens da FETAES.

Secretária de 3ª Idade – Josefa Rita 
da Silva, 70 anos, de Sobradinho/BA, 
casada e mãe de 8 filhos (7 vivos). Foi 
assalariada rural, hoje é agricultora 
assentada da reforma agrária. Sua 
propriedade tem 39,8 hectares 
e, com a seca, não consegue 
produzir. Quando chove, mantém 
um pomar, além de ter ovelhas e 

cabras. Sindicalizou-se aos 25 anos, quando as mulheres eram 
proibidas de se associar. Foi suplente do Conselho Fiscal do 
STTR de Juazeiro. Participou da criação da Comissão Municipal 
de Mulheres. Em Sobradinho, coordenou a Delegacia Sindical e 
fundou o STTR. Ocupou a suplência da CONTAG. Na FETAG-BA,  
passou pela Vice-Presidência, Presidência, Secretaria de 
Assalariados(as), Políticas Sociais e, agora, está no Meio 
Ambiente da Federação e nas Finanças do STTR. 
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será o vice-presidente e secretário de 

Relações Internacionais, cargo que já 

ocupou antes de presidir a entidade por 

dois mandatos.

Aristides Santos chega à Presidência 

após sete anos à frente da Secretaria de 

Finanças e Administração da CONTAG. 

“Vamos trabalhar fortemente a unidade 

do nosso movimento e incentivar que 

as Federações e Sindicatos mantenham 

relação com alguma central sindical, de 

preferência progressista, para unificar 

a luta. Vamos continuar combatendo 

a retirada de direitos da classe traba-

lhadora e vamos tentar restabelecer a 

nossa democracia elegendo democrati-

camente um governo popular em 2018. 

Internamente, vamos trabalhar para im-

plementar as resoluções aprovadas no 

nosso congresso, inclusive cumprindo 

as cotas de jovens, participação da ter-

ceira idade e a igualdade entre homens 

e mulheres nos cargos do MSTTR”, des-

tacou o presidente eleito.

Luiz Fernandes Luiz Fernandes Luiz Fernandes

Luiz Fernandes Luiz Fernandes Luiz Fernandes

9JORNAL DA CONTAG*O perfil detalhado da Diretoria estará disponível no Portal da CONTAG (www.contag.org.br) a partir de 2 de maio de 2017.
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A maior Confederação da América 

Latina, a CONTAG, cumpriu a 

deliberação aprovada no seu 

congresso anterior de implementar a 

paridade de gênero na composição da 

nova Diretoria, para a Gestão 2017-

2021, e na participação dos delegados 

e delegadas no 12º Congresso Nacional 

dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (12º CNTTR). Essa 

iniciativa está incentivando outras organi-

zações e movimentos a ampliarem o de-

bate sobre o tema da igualdade entre ho-

mens e mulheres para além dos números.

“Só nós mulheres sabemos o que sig-

nifi ca o primeiro congresso da CONTAG 

paritário. Não é uma conquista de ontem. 

É uma conquista que nasceu do sonho de 

cada companheira e essa entidade tem 

compromisso com a luta igualitária. Esse é 

um recado que deixamos às Federações e 

Sindicatos com a aprovação de que até o 

próximo Congresso esse mesmo compro-

misso precisa ser efetivado em todas as 

instâncias”, destacou a atual secretária de 

Mulheres da CONTAG, Alessandra Lunas.

Mesmo com essa conquista histórica, 

as mulheres trabalhadoras rurais sabem 

que permanecem os desafi os. A atual se-

cretária de Jovens e agora eleita secretária 

de Mulheres da CONTAG, Mazé Morais, já 

adianta que um dos desafi os para a pró-

xima gestão será implementar a paridade 

na base. “Sabemos que paridade não é 

somente número. Mas, sim, igualdade, 

de estarmos também em espaços impor-

é realidade no MSTTR!

 IGUALDADE DE GÊNERO

tantes e contribuirmos ativamente para o 

aprimoramento da luta do movimento sin-

dical. Uma das nossas prioridades será o 

fortalecimento da Comissão Nacional de 

Mulheres para nos ajudar a implemen-

tar a paridade nas nossas Federações 

e Sindicatos. Então, será fundamental 

a unidade da Comissão e que esse tra-

balho se consolide. Queremos fazer um 

bom trabalho conjunto entre mulheres e 

homens, principalmente nessa conjuntura 

de retrocesso nos direitos, que está im-

pactando diretamente na vida das mulhe-

res”, ressaltou Mazé.

CARTA POLÍTICA – Durante o Congresso, 

as delegadas apresentaram sua Carta 

Política, reconhecendo os avanços no 

1010 JORNAL DA CONTAG
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11JORNAL DA CONTAG

Gerardo Iglesias - secretário regio-
nal da UITA – “O Brasil e o mundo 
passam por um momento político 
de fortalecimento dos valores neo-
liberais. É preciso união dentro do 
Movimento Sindical e um grande 
esforço para dialogar de novo com 
a base. É preciso, ainda, trazer uma 
agenda com novos desafios, como 
a preservação dos recursos natu-
rais. Em um momento como esse, 
parabenizo a CONTAG por avanços 
como a paridade de gênero, a valo-
rização da juventude e da terceira 
idade, o esforço de união entre sin-
dicatos de ideologias e realidades 
tão diferentes.”

Eliane Aparecida Fernandes Sou-
to Silva - “As temáticas que avalio 
como mais importantes estão li-
gadas às lutas das mulheres, que 
serão as mais afetadas por todas 
essas propostas de reformas. Pre-
cisamos manter os direitos que ad-
quirimos com muitos anos de luta. 
O Congresso da CONTAG é um 
momento de planejar os próximos 
quatro anos do Movimento Sindical 
para garantir políticas públicas para 
os agricultores e agricultoras fami-
liares brasileiros.”

>> FALA 12º CNTTR

Movimento Sindical em relação à supe-

ração da opressão, subordinação das 

mulheres e de outras formas de discri-

minações e desigualdades. “Gritamos e 

saímos da invisibilidade. Exigimos e con-

quistamos o reconhecimento de nosso 

protagonismo e do nosso lugar como ‘su-

jeitas’ de nossa própria história”, reforça 

um dos trechos da carta.

O documento traz, ainda, que a bandei-

ra emergencial das mulheres e dos homens 

é a defesa dos direitos garantidos a partir 

de muita luta. Desde o 8 de março, as tra-

balhadoras e os trabalhadores rurais estão 

nas ruas contra o desmonte da Previdência 

Social, contra a reforma trabalhista e contra 

outros retrocessos de direitos.

A carta reafirma, ainda, o compro-

misso de homens e mulheres em cons-

truir respostas efetivas à pauta interna da 

Marcha das Margaridas na CONTAG, nas 

Federações e Sindicatos. “Não há efeti-

va igualdade e democracia no Movimento 

Sindical se as mulheres não tiverem sua 

participação assegurada em condições 

de igualdade com os companheiros”, 

aponta o documento.

“Apesar desse comprometimento do 

MSTTR em relação à luta pela igualdade 

entre homens e mulheres, sabemos que 

ainda temos muito trabalho pela frente. 

No último 8 de março fomos à rua e mos-

tramos a nossa força. No entanto, foi ver-

gonhoso ver um presidente golpista dizer 

que lugar de mulher é na cozinha e cui-

dando dos filhos. É a partir de uma visão 

como esta que entendemos porque tan-

to retrocesso, porque não veem a classe 

trabalhadora como principal impulsiona-

dora do desenvolvimento do País”, res-

saltou Alessandra.

RESPEITO ÀS GERAÇÕES – Além do cum-

primento da paridade de gênero na par-

ticipação dos delegados e delegadas, o  

12º CNTTR também colocou como cri-

tério de inscrição das delegações esta- 

duais a participação de trabalhadores(as) 

da terceira idade e pessoas idosas rurais 

e a cota de, no mínimo, 20% de jovens. 

Para a CONTAG, os sujeitos do campo es-

tão no centro do projeto político de desen-

volvimento defendido pelo MSTTR, e não 

poderia ser diferente na escolha do público 

participante da principal instância de deli-

beração do Movimento Sindical, que é o 

Congresso da CONTAG. O próprio docu-

mento base, aprovado no 12º CNTTR, rea-

firma que “o fortalecimento do Movimento 

Sindical passa pelo reconhecimento e pro-

tagonismo desses sujeitos assegurando a 

plena participação nos espaços formativos 

e nas instâncias deliberativas que orientam 

as atividades e ações sindicais”.

Rafael Fernandes

Roana Wrsula

Nelson Godoy



Bandeiras erguidas
Delegados e delegadas do 12º CNTTR aprovam diretrizes para a próxima Diretoria da CONTAG

Um dos principais objetivos do  

12º CNTTR foi aprovar as delibe-

rações que darão os rumos para a 

Gestão 2017-2021 da CONTAG. Essas re-

soluções são resultado de um amplo deba-

te iniciado ainda nas plenárias regionais e 

estaduais e aprofundadas nas Comissões 

Temáticas durante o congresso. No entan-

to, os(as) delegados(as) aprovaram que 

o Plano de Lutas será ainda discutido e 

aprovado em abril de 2017, no Conselho 

Deliberativo da CONTAG; que o conceito 

de que agricultura familiar devemos repre-

sentar, no Conselho Deliberativo Ampliado 

de novembro de 2017; e que a atualização 

do Projeto Alternativo de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Solidário (PADRSS) 

ficará para outro Conselho Deliberativo 

Ampliado da CONTAG, a ser realizado até 

agosto de 2018.

O conjunto das deliberações apro-

vadas será publicado nos Anais do  

12º CNTTR. Mas, vamos adiantar alguns 

itens aprovados:

 PLENÁRIA FINAL

PROJETO POLÍTICO – Os(as) delegados(as) 

entendem a importância de se consolidar 

o PADRSS para melhorar a prática sin-

dical e para fazer a disputa de modelos 

de desenvolvimento. Nesse sentido, a 

Política Nacional de Formação (PNF) do 

MSTTR foi reafirmada como uma impor-

tante estratégia tanto para essa conso-

lidação como para a gestão e organici-

dade sindical. E, diante da constante 

renovação de lideranças, foi apontada a 

necessidade de um processo formativo 

permanente dos dirigentes do MSTTR 

sobre o PADRSS pela Escola Nacional 

de Formação da CONTAG (ENFOC). A 

produção de uma comunicação eficien-

te e eficaz, com materiais acessíveis aos 

trabalhadores(as), deixando claras as po-

líticas e práticas exitosas que dialogam 

com os eixos desse projeto político, tam-

bém foi apontada como caminho. 

PARIDADE – Durante a Plenária Final, 

os(as) delegados(as) também delibera-

ram que, até o próximo Congresso 

da CONTAG, todas as Federações deve-

rão assegurar a paridade de gênero em 

suas Diretorias. Além disso, aprovaram 

que cada Sindicato participará com duas 

pessoas para garantir, de fato, a parida-

de desde a base. Nesta temática, ficou 

definido, ainda, que haverá alternância 

de cargos entre homens e mulheres para 

construir efetivamente a igualdade de con-

dições de trabalho, e que a renovação das 

Diretorias não recaia apenas nos cargos 

ocupados por mulheres e jovens.

JUVENTUDE – Visando a efetivação da cota 

de, no mínimo, 20% de jovens em todas as 

instâncias do MSTTR, os(as) delegados(as) 

aprovaram que, a partir do 13º CNTTR, as 

FETAGs e STTRs que não estejam cumprin-

do essa cota de juventude em suas Diretorias, 

não poderão inscrever delegados(as) para os 

Congressos seguintes.

SUSTENTABILIDADE DO MSTTR – O Plano 

Sustentar foi reafirmado enquanto es-

tratégia de fortalecimento da política de 

sustentabilidade político-financeira do 

Movimento Sindical, que assegure repre-

sentatividade, criando condições para 

fortalecer as entidades sindicais, além de 

garantir uma gestão mais democrática, 

transparente e participativa.

Durante a Plenária Final, os(as) 

delegados(as) também aprovaram três 

manifestos: um reafirma o posicionamen-

to contrário da categoria aos retroces-

sos de direitos; outro contra a Medida 

Provisória 759/2016, que ameaça a 

Política Nacional de Reforma Agrária; e o 

terceiro foi a Carta Política das Mulheres 

ao 12º CNTTR, reafirmando o compro-

misso de homens e mulheres à pauta in-

terna da Marcha das Margaridas.

Rafael Fernandes

12 JORNAL DA CONTAG
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Vamos caminhar pelo Congresso?

ESPAÇO CRIANÇA 
Nada de preocupação, só alegria! 

Enquanto mamães e papais participa-

vam das atividades do 12º CNTTR, no 

Espaço Criança os pequenos e peque-

nas se divertiam com pincéis, tintas e 

muita criatividade. Teve também muita 

interação, tudo para que os delega-

dos e delegadas pudessem se dedicar 

aos debates sabendo que as crianças 

estavam felizes. Bebês também foram 

bem-vindos no berçário para crianças a 

partir de três meses.

INFRAESTRUTURA
Equipes de acolhimento da CONTAG receberam os dele-

gados e delegadas cheios de disposição, os ajudaram a dar 

entrada nos diversos hotéis reservados aos participantes. No 

amplo refeitório montado no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, foram servidas refeições ao longo da semana, 

entre almoço e jantar. O cardápio foi acompanhado por uma 

nutricionista, com o cuidado de evitar alimentos gordurosos e 

incluir frutas, verduras e sucos. O café da manhã era oferecido 

pelos hotéis. Para evitar que o calor causasse algum problema 

de saúde, a CONTAG disponibilizou bebedouros de água, e 

garrafas foram entregues nos kits dos participantes. Por falar 

em saúde, foi instalada uma unidade básica de atendimento, 

com médico, enfermeiros, ambulância com UTI e brigadistas. REPERCUSSÃO NA MÍDIA
O 12º CNTTR foi destaque nos meios de comunicação: 

veículos de grande alcance como Agência Brasil, Rádio 

Nacional, Estadão, Globo.com, Valor e Estado de Minas no-

ticiaram nosso Congresso. Mas, a cobertura feita por nossas 

Federações, pelas Centrais Sindicais CUT e CTB, pela UITA 

e também por blogs e sites alternativos foi espetacular. Entre 

os temas destacados pela imprensa estavam o avanço do 

MSTTR na questão da paridade, o compromisso da CONTAG 

contra o desmonte da Previdência Social e a venda de terras 

para estrangeiros. Também foram abordadas a presença do 

presidente Lula na abertura do 12º CNTTR e a participação 

dos(as) delegados(as) na manifestação contra a reforma da 

Previdência Social, no dia 15 de março.

ESTANDES INSTITUCIONAIS
Castanha, cachaça, chocolate, chapéus de couro e de pa-

lha, colares de sementes, brincos de pedras. Cartilhas, livros, 

cartazes, peças de informação, bandeiras, bonés e diversas 

publicações. Tudo isso e ainda mais pode ser encontrado 

nos estandes estruturados próximos ao refeitório, onde as 

Federações e Sindicatos expuseram produtos da agricultura 

familiar, mostrando a força que vem do campo. Instituições 

apoiadoras também tiveram espaços garantidos, como o 

Governo do Distrito Federal e o Senar, assim como as cen-

trais sindicais CUT e CTB.

Rafael Fernandes

Rafael Fernandes
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Presidente da CTB – Adilson Araújo – 
“Em um momento de forte crise 
política e econômica, no qual uma 
gestão ilegítima empreende um 
verdadeiro massacre contra os di-
reitos, o Congresso da CONTAG se 
converteu em um importante espa-
ço para o debate político e das lu-
tas da categoria. Os trabalhadores 
e trabalhadoras rurais já atravessa-
ram e venceram muitas batalhas ao 
longo da construção da história po-
lítica nacional e a CONTAG faz parte 
disso. Os rurais sabem o que está 
em jogo na atual luta. Entre os ata-
ques à categoria, está a reforma da 
Previdência Social que acaba com 
direitos consagrados desde 1988. A 
CONTAG está alerta e nós da CTB 
nos somaremos de forma irrestrita 
à luta dos rurais.”

>> FALA 12º CNTTR
DELEGAÇÃO INTERNACIONAL

Com o principal objetivo de apropriar-se da conjuntura política e econômica do nos-
so País, especialmente da perspectiva dos(as) trabalhadores(as) rurais, agricultores(as) 
familiares e camponeses(as), bem como ter a ver com a estratégia de articulação inter-
nacional da CONTAG, integrantes de movimentos internacionais da Argentina, Chile, 
El Salvador, Peru e Uruguai participaram de quase todos os momentos previstos do  
12º CNTTR. Eram representantes da Regional Latino-Americana da União Internacional 
de Trabalhadores da Alimentação (Rel-Uita), Confederação de Organizações de 
Produtores Familiares do Mercosul Ampliado (Coprofam), da Comissão Nacional 
de Fomento Rural (CNFR), do Movimento Unitário de Camponeses e Etnias do 
Chile (MUCECH) e da Rede Centro-Americana de Mulheres Rurais, Indígenas e 
Camponesas (RECMURIC).

VAMOS TOMAR UM CHÁ?
Esse foi o convite da equipe 

da Associação de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais Acam-

pados do Tiradentes, presente 

em todos os dias do 12º CNTTR. 

No balcão sempre cheio, a 

agricultora Josefa Francisca e 

outros(as) integrantes do acam-

pamento apontavam aos interes-

sados os chás feitos de ervas e 

raízes com propriedades digesti-

vas, relaxantes ou energizantes. 

As filas comprovavam: o encanto 

do chá funcionava sempre.

O CAMINHO DAS MARGARIDAS
Marcado pela luz do lilás e sob o colorido das chitas, as trabalhadoras rurais 

expuseram os Retratos da História – O caminho das Margaridas, onde o(a) visi-

tante percorreu a trajetória que registra anos de lutas das Margaridas em todo 

o Brasil. Trazidas por Federações de diversos estados e vindas do acervo da 

Secretaria de Mulheres da CONTAG, as imagens trouxeram o sorriso, a dor, a 

alegria e conquistas de milhares de mulheres do campo, florestas e águas em 

busca de seus direitos.

Rafael Fernandes

Rafael Fernandes

Rafael Fernandes
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Presidente da CUT Nacional -  
Vagner Freitas – “A classe traba-
lhadora não pode permitir que esse 
governo que tomou o poder de uma 
presidenta eleita destrua todas as 
conquistas do povo brasileiro para 
defender a elite deste País. Nós 
precisamos derrotar a reforma da 
previdência, porque nós vamos dis-
cutir um modelo público. Não tem 
como remendar este projeto, temos 
que ir pra rua e denunciar todos e 
todas parlamentares que votarem 
a favor deste desmonte. Eles serão 
denunciados na internet e nas ruas 
deste País como traidores da clas-
se trabalhadora. Não é uma reforma 
da aposentadoria é o fim do direito 
de envelhecer com dignidade. Ou 
a gente reage agora ou a gente vai 
morrer trabalhando.”

>> FALA 12º CNTTR

APRESENTAÇÕES CULTURAIS
Momentos com canções e poesias realizados pelos delegados e delegadas en-

chiam o ar do refeitório montado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

durante as refeições. A diversidade de estilos foi a característica marcante: com-

posições típicas do norte ao sul, poemas de militância e também de amor, tudo 

marcado por muita alegria. Na quinta-feira, 16 de março, a banda Pé de Cerrado 

animou a noite dos(as) participantes com música boa e animação.

PRAÇA PAULO FREIRE
Em quase todos os municípios, culturalmente, 

existem espaços de convivência e integração. No  

12º CNTTR, foi concebida a Praça Paulo Freire, que foi 

montada em um espaço tranquilo e acolhedor e rece-

beu o nome do educador popular que inspira o trabalho 

da nossa Escola Nacional de Formação da CONTAG. 

Esse foi um espaço de estudo e debate entre delega-

dos e delegadas, como uma boa praça deve ser.

Rafael Fernandes

Rafael Fernandes

Rafael Fernandes

Rafael Fernandes
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Nenhum direito a menos
Trabalhadores e trabalhadoras rurais tomam a Esplanada contra o desmonte da Previdência 

e a reforma trabalhista

Bandeiras de luta erguidas, na boca 

o grito de luta: nenhum direito a 

menos! Sob o forte sol do dia 15 

de março, marcharam pela Esplanada dos 

Ministérios os(as) dois mil agricultores e 

agricultoras familiares que participavam do 

12º Congresso Nacional de  Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais. Eles e elas jun-

taram-se a integrantes de outros movi-

mentos sociais do campo, a professores, 

profissionais de saúde e profissionais de 

outras categorias em um ato que reu-

niu mais de dez mil pessoas em Brasília. 

Este foi o Dia Nacional de Mobilização e 

Paralisações, que reuniu centenas de mi-

lhares de pessoas em todo o Brasil para 

lutar contra o desmonte da Previdência 

Social, a reforma trabalhista e todas as 

tentativas de retiradas de direitos dos(as) 

trabalhadores(as) brasileiros(as).  

Na capital federal, o ato se iniciou 

na Catedral Metropolitana, seguiu pela 

Esplanada dos Ministérios passando em 

frente ao Congresso Nacional e depois até 

o Ministério da Fazenda, onde as entida-

des que compõem o campo unitário já es-

tavam desde às 5h da manhã.

O objetivo dos movimentos sociais 

e centrais sindicais era mostrar para o 

Congresso Nacional e para os atuais ocu-

pantes do governo federal que o povo 

brasileiro não vai aceitar ser prejudicado, 

quando existem dezenas de mudanças que 

devem ser feitas para melhorar a economia 

e que não oneram os trabalhadores(as): o 

fim da sonegação de impostos, a cobran-

ça das dívidas de empresas devedoras, a 

auditoria cidadã da dívida pública, a taxa-

ção de grandes fortunas, uma reforma tri-

butária justa, o fim dos desvios de dinheiro 

e corrupção, entre muitas outras medidas.

Para o secretário de Políticas Sociais da 

CONTAG, José Wilson Gonçalves, a par-

ticipação dos trabalhadores(as) rurais em 

um dia de mobilização realizado em todos 

os estados brasileiros fortalece a luta contra 

a perda de direitos. “Temos a expectativa 

de que, se as mobilizações nas ruas, nas 

audiências públicas e em outras formas de 

manifestação continuarem, poderemos, 

sim, mostrar aos parlamentares que é pre-

ciso rejeitar essa proposta de reforma da 

Previdência Social”, afirmou José Wilson.

“As mulheres trabalham mais e, no 

campo, morrem mais cedo. Começamos 

a trabalhar antes dos 14 anos para, aos 

55 ter direito somente a um salário míni-

mo. Querem nos impor esperar mais dez 

anos por esse direito, sem considerar a 

tripla jornada de trabalho, a falta de cre-

ches, de saúde e de estrutura no meio 

rural. Não podemos deixar que isso acon-

teça”, afirmou a secretária de Mulheres da 

CONTAG, Alessandra Lunas

Para o secretário de Finanças e 

Administração da CONTAG, Aristides 

Santos, “estamos em uma luta unitária 

por nenhum direito a menos. Nós já te-

mos o mínimo e não podemos aceitar 

esse desmonte da Previdência Social. 

Somos contra qualquer política 

que queira retirar direitos dos(as) 

trabalhadores(as)”, ga-

rantiu o dirigente.

 DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO

Patrícia Costa


