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Vamos fortalecer nossa luta contra os retrocessos!
Barack Fernandes

Companheiros e companheiras, a 

conjuntura política, econômica 

e social do nosso País é a pior 

dos últimos 15 anos, e a tendência é de se 

agravar ainda mais no decorrer de 2017 e 

2018, trazendo grandes impactos na vida 

dos trabalhadores rurais agricultores(as) 

familiares. O Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) não tem outra saída a não ser 

fortalecer suas estratégias de organização 

e lutar com toda a sua força, enfrentando 

os desafios impostos por esta onda libe-

ral do atual governo, que vem para aca-

bar com os direitos sociais e as políticas 

públicas conquistadas a duras penas nos 

últimos 15 anos. 

A CONTAG conclama a todas as 

Federações e Sindicatos filiados a forta-

lecer a nossa luta contra esta agenda de 

retrocessos. Vamos trabalhar com plane-

jamento e determinação na organização 

de grandes mobilizações para denunciar 

o ataque do atual governo federal e do 

Congresso Nacional contra a classe tra-

balhadora brasileira.  Vamos defender os 

trabalhadores rurais agricultores(as) fami-

liares e “nenhum direito a menos” nas re-

formas da Previdência Social e Trabalhista. 

Não vamos permitir o que aconteceu com 

a Emenda Constitucional que congelou 

por 20 anos os investimentos em políticas 

sociais, que comprometerá o desenvolvi-

mento do Brasil e a qualidade de vida da 

classe trabalhadora do campo e da cida-

de. Não podemos admitir o aniquilamen-

to e a extinção das políticas agrícolas e 

agrárias que são vitais para a agricultura 

familiar. Vamos cobrar do governo a volta 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) para cuidar das demandas dos 

nossos agricultores, das mulheres e jovens 

que serão os futuros produtores de alimen-

tos para este País. Não queremos a volta 

do passado, do isolamento, da pobreza e 

da fome no campo. 

Queremos é respeito aos nossos di-

reitos, a permanência e o fortalecimento 

das políticas públicas para a agricultura 

familiar. Queremos continuar trabalhando 

e produzindo alimentos de boa qualida-

de e vivendo no campo com dignidade. 

Enquanto movimento sindical, queremos 

ser protagonistas na representação e re-

presentatividade dos trabalhadores rurais 

agricultores(as) familiares no fortalecimento 

e na criação de políticas públicas que ve-

nham melhorar as condições de vida para 

todos os brasileiros e brasileiras que estão 

no campo. 

Por isso, a CONTAG, junto de suas 

Federações e Sindicatos, com força e co-

ragem enfrentará e defenderá os direitos 

dos(as) trabalhadores(as) rurais na reforma 

da Previdência Social. Não podemos ad-

mitir que este governo, acomunado de boa 

parte dos parlamentares do Congresso 

Nacional, tire o direito da nossa gente de 

se aposentar com dignidade. Não pode-

mos permitir que eles tirem o mínimo do 

mínimo dos(as) trabalhadores(as) rurais, 

trabalhar mais de 45 anos debaixo de sol e 

de chuva, para receber no final de sua vida 

um salário mínimo.   

Também não podemos admitir que o 

Congresso aprove de forma cruel altera-

ções na legislação trabalhista deixando 

os(as) trabalhadores(as) assalariados(as) 

rurais na vulnerabilidade frente aos patrões 

e permitindo que estes possam cometer 

abusos contra a classe trabalhadora, pre-

carizando as condições do trabalho rural e 

arrocho nos salários.

Os desafios que se apresentam para a 

classe trabalhadora rural são grandes e 

exigem organização, unidade, resistência 

e muita luta do MSTTR. Neste sentido, 

conclamo a todos(as) os(as) dirigentes e 

lideranças a mobilizar nossa base e definir 

estratégias de ações e luta em defesa dos 

direitos e conquistas da classe trabalha-

dora rural.

CONTAG
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A Previdência Social é nossa!

Às vésperas de o Congresso 

Nacional votar a reforma da 

Previdência Social através da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

287/2016, a CONTAG, mais uma vez, 

posiciona-se contrária aos termos apre-

sentados pelo Governo de Michel Temer, 

principalmente quanto à alegação de que 

os rurais são os culpados pelo “rombo” 

na Previdência Social e, portanto, deve-

rão contribuir mensalmente e se aposentar 

com a mesma idade que os urbanos.

A existência de défi cit na Previdência 

Social é contestada pela CONTAG e por 

diversas organizações renomadas no País, 

como a Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfi p), 

o Instituto Brasileiro de Direito Previdenci-

ário (IBDP), o Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômi-

cos (Dieese), e pelas centrais sindicais, por 

exemplo. A Previdência Social é vinculada 

ao Sistema de Seguridade Social (artigos 

194 e 195 da Constituição Federal), que 

é fi nanciado por diversas fontes de con-

tribuição, inclusive sobre a venda da pro-

dução agrícola, que dão sustentabilidade 

a todo o sistema e garante o pagamento 

dos benefícios.

Portanto, não é correto ter um olhar 

puramente fi scalista para os números da 

Previdência Social, que considera apenas 

a receita proveniente das contribuições 

previdenciárias sobre folha de salários para 

pagamento das despesas com benefícios 

urbanos e rurais. A Constituição Federal 

não deixa dúvida de que a Previdência 

Social está integrada ao Sistema de Segu-

ridade Social, sendo que o correto é con-

tabilizar todas as receitas que fi nanciam o 

sistema de Seguridade Social para cobrir 

as despesas com a Previdência, Saúde e 

Assistência Social. 

O próprio texto constitucional especifi -

ca as diversas fontes de receitas que fi nan-

ciam todo o sistema. Além da contribuição 

sobre a folha de salários, há também a 

Contribuição para o Financiamento da Se-

guridade Social (Cofi ns) – que tem a base 

de cálculo incidindo sobre o faturamento e 

receita das empresas; a Contribuição So-

cial sobre o Lucro Líquido (CSLL); a Con-

tribuição sobre Concursos e Prognósticos, 

entre outras. Fazendo a conta sob essa 

ótica, a Seguridade Social vem se mos-

trando superavitária, mesmo em momen-

tos de crise.

RESPEITO À DIFERENÇA DO TRABALHO RURAL 

E URBANO – Outra crítica da CONTAG à 

proposta diz respeito à elevação da idade 

de acesso à aposentadoria para 65 anos, 

equiparando essa idade para homens e 

mulheres, rurais e urbanos. A entidade 

entende que essa medida desrespeita as 

diferenças do trabalho rural, inclusive a 

expectativa de vida, a idade de ingresso 

à atividade profi ssional, a penosidade, o 

esforço, entre outros aspectos. Segundo 

dados divulgados na Nota Técnica nº 25, 

IPEA, 2016, a partir de estudos feitos por 

Galiza e Valadares, a grande maioria dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais co-

meça a trabalhar antes dos 14 anos (78% 

dos homens e 70% das mulheres). Essa é 

CONTAG, Federações, Sindicatos e diversas entidades e categorias estão unificando ações em defesa dos 
direitos previdenciários

 EM
 D

EF
ES
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL

 DESMONTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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uma informação importante para demons-

trar que os trabalhadores e as trabalhado-

ras rurais, pelas regras atuais, já trabalham 

mais de 40 anos para ter acesso a uma 

aposentadoria de um salário mínimo.

Outro fator a ser considerado, segun-

do dados do Anuário Estatístico da Previ-

dência Social, é o fato das trabalhadoras 

rurais aposentadas estarem recebendo o 

benefício da aposentadoria por período, 

em média, de seis anos a menos que as 

mulheres aposentadas urbanas. Isso indi-

ca que a expectativa de vida das mulheres 

no campo é inferior à das mulheres urba-

nas. Todavia, pela PEC 287/2016, o go-

verno quer elevar em 10 anos a idade de 

aposentadoria para as trabalhadoras rurais 

se aposentarem com um salário mínimo.

CARÊNCIA NA APOSENTADORIA POR IDADE – 

A CONTAG, as Federações e Sindicatos 

entendem que a proposta de aumento no 

tempo de carência para a aposentadoria 

por idade de 15 para 25 anos de con-

tribuição é uma exigência cruel para os 

trabalhadores e as trabalhadoras de um 

modo geral, especialmente para os que 

trabalham no campo, cuja maioria jamais 

conseguirá atingir esse tempo de contri-

buição ao longo de sua vida laboral, prin-

cipalmente porque não reúne condições 

de contribuir mensalmente, já que a renda 

depende das condições climáticas, o que 

muitas vezes leva à perda da produção 

em épocas de seca, enchentes e pragas. 

Além disso, no caso dos assalariados e 

assalariadas rurais, os que conseguem ter 

um contrato de trabalho formalizado, isso 

ocorre apenas em períodos sazonais, de 

no máximo quatro meses durante o ano e 

em épocas de safras.  

ENVELHECIMENTO DIGNO E SAUDÁVEL– Nos 

termos propostos pela PEC 287, os tra-

balhadores e as trabalhadoras rurais se-

rão obrigados a trabalhar mais de 50 anos 

REGRAS ATUAIS 

HOMEM RURAL: Aposenta, por idade, aos 60 anos recebendo um salário 

mínimo. É preciso comprovar 15 anos de atividade rural e contribuir com 

uma alíquota na venda da sua produção agrícola. Trabalha diariamente, 

sem acesso a benefícios como FGTS, férias remuneradas e 13º salário, 

por exemplo. A maioria começa a trabalhar antes dos 14 anos.

MULHER RURAL: Aposenta, por idade, aos 55 anos recebendo um salário 

mínimo. É preciso comprovar 15 anos de atividade rural e contribuir com 

uma alíquota na venda da sua produção agrícola. Trabalha diariamente, 

sem acesso a benefícios como FGTS, férias remuneradas e 13º salário. A 

maioria começa a trabalhar antes dos 14 anos e possui expectativa de vida 

menor que as mulheres urbanas e os homens no geral.

para ter acesso a uma aposentadoria por 

idade no valor de um salário mínimo.

“Somos contra o aumento na idade de 

aposentadoria porque isso irá exigir des-

ses trabalhadores e trabalhadoras maior 

tempo de trabalho, em atividade penosa, 

o que lhes retira o direito a uma aposen-

tadoria digna e os(as) deixa em situação 

de mais fragilidade. Também é importante 

destacar que o trabalho penoso reduz a 

capacidade de trabalho precocemente e a 

expectativa de vida. É importante lembrar 

que a aposentadoria tem feito milagre e a 

diferença na vida das famílias que vivem 

no campo e tenho certeza que também na 

cidade”, destaca a secretária de Terceira 

Idade da CONTAG, Lucia Moura.

DESENVOLVIMENTO RURAL – A Previdência 

Social Rural, nas regras atuais, refl ete a 

dinâmica produtiva da agricultura familiar 

e produz melhorias na qualidade de vida 

César Ramos
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Neste sentido, a CONTAG defende 

a manutenção da regra de participação 

do(a) segurado(a) especial no custeio da 

Seguridade Social a partir da incidência 

de uma alíquota de contribuição aplicada 

sobre a venda da produção rural. A PEC 

287 propõe mudança nesse ponto, exi-

gindo dos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais uma contribuição individualizada 

para a Previdência Social. “Exigir contri-

buição individualizada e mensal dos agri-

cultores e agricultoras familiares para fi ns 

de proteção previdenciária signifi ca ex-

cluir milhões desses agricultores do aces-

so a esse direito e desconstrói o princípio 

do trabalho em regime de economia fa-

miliar praticado pela agricultura familiar. É 

um desrespeito! O governo esquece que 

a renda do agricultor familiar depende das 

condições climáticas e do resultado da 

colheita da sua produção, muitas vezes 

sazonal ou anual, não dispondo de renda 

mensal para contribuir com o sistema nos 

termos da proposta apresentada. E, caso 

esse ponto seja aprovado, que estímulo a 

nossa juventude terá para permanecer no 

campo e fazer a sucessão rural?”, ques-

tiona o secretário de Políticas Sociais, 

José Wilson Gonçalves. 

VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – A vincula-

ção do Benefício da Prestação Continuada 

da Lei Orgânica da Assistência Social 

(BPC/LOAS) ao valor do salário mínimo 

tem sido uma política estratégica adota-

da pelo Estado brasileiro nos últimos anos 

para combater a pobreza extrema e atuar 

com mais efi cácia na distribuição de ren-

da. A proposta do atual governo de des-

vincular o benefício do mínimo, conforme 

previsto na PEC 287, promoverá o efeito 

inverso do que foi produzido até o momen-

to, aumentando o índice de pobreza e con-

centrando ainda mais a renda.

Nesse item, ainda, a CONTAG contesta a 

elevação da idade para acesso ao benefício 

assistencial, que passa de 65 para 70 anos. 

“A nova regra vai elevar o nível de pobreza 

no Brasil, principalmente no meio rural. Mui-

tos trabalhadores(as) rurais idosos(as), que 

não conseguiam acessar a aposentadoria 

devido aos requisitos exigidos, recorriam ao 

benefício assistencial como forma de garan-

tir a sua subsistência e dignidade na velhi-

ce”, justifi ca José Wilson.

COMISSÃO ESPECIAL – O presidente da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), anunciou que a Comissão 

Especial que vai analisar a reforma da 

Previdência Social será presidida pelo de-

putado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) e o re-

lator será o deputado Arthur Oliveira Maia 

(PPS-BA). A previsão é que a Comissão 

comece os trabalhos no início de fevereiro.

Diante de todos esses pontos expos-

tos, a CONTAG, as Federações e Sindica-

tos avaliam que, se a reforma da Previdên-

cia for aprovada nos termos apresentados 

pelo atual governo, é provável que milhares 

de agricultores e agricultoras familiares, es-

pecialmente os(as) jovens, deixem o cam-

po por falta de perspectiva de acesso à 

proteção previdenciária. Isso irá intensifi car 

o êxodo rural, bem como impactará na pro-

dução de alimentos básicos que garantem 

a segurança alimentar da nossa população.  

A defesa do MSTTR é pela retirada de 

todo o capítulo que trata da Previdência Ru-

ral, dando oportunidade para abertura de 

um diálogo e negociação visando analisar as 

especifi cidades deste público, que já recebe 

o mínimo e começa a trabalhar mais cedo 

e em condições exaustivas e degradantes.

de milhares de famílias no campo. Além 

de garantir a subsistência do grupo fami-

liar, as aposentadorias rurais são utiliza-

das para investimentos na propriedade e 

contribuem de forma decisiva para a per-

manência das famílias no campo e para a 

produção de alimentos que chegam dia-

riamente à mesa dos brasileiros e brasilei-

ras. A Previdência Rural também cumpre 

o papel de seguro agrícola em situações 

de emergência e de calamidade no cam-

po. Portanto, com o benefício da aposen-

tadoria, diminui consideravelmente o êxo-

do rural, o inchaço nas cidades e mantem 

o preço dos alimentos dentro do padrão 

de compra da população.

Mais de 2/3 do valor total dos bene-

fícios rurais são destinados a municípios 

com até 50 mil habitantes, o que corres-

ponde a um volume de recursos na or-

dem de R$ 5,6 bilhões/mês que são inje-

tados mensalmente na economia desses 

pequenos e médios municípios (dados de 

janeiro de 2016).

A Previdência Social é dos trabalhadores 
e trabalhadoras e haverá luta até o fi m!
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 RETROCESSO NAS POLÍTICAS SOCIAIS

Governo Temer quer 
implementar Estado 

Mínimo

Nos últimos 13 anos, o Brasil avançou consideravel-

mente no combate à pobreza e à desigualdade, resul-

tado de um grande esforço dos governos populares 

de Lula e Dilma de investimentos nas áreas da saúde, educa-

ção e na proteção social, bem como da luta dos movimen-

tos sociais. Foi um período de criação de diversas políticas 

sociais que distribuíram renda, melhoraram a qualidade de 

vida das famílias, levaram dignidade à parcela da população 

mais vulnerável e garantiram a soberania e segurança ali-

mentar dos brasileiros e brasileiras.

Com a alteração na Constituição Federal, em dezembro 

de 2016, para instituir um limite dos gastos públicos a partir do 

congelamento dos investimentos em despesas primárias, como 

saúde, educação e em diversas políticas sociais, o impacto será 

gigantesco com esta medida. “Vamos viver momentos de muito 

retrocesso. Será a retomada do Estado Mínimo, ou seja, o Es-

tado deixará de se preocupar com os problemas da sociedade. 

Por outro lado, sua prioridade será proteger a economia, focando 

no mercado, no sistema financeiro e na elite. Em outra época, 

quando essa era a realidade no País, o salário mínimo era muito 

defasado, os trabalhadores e trabalhadoras não tinham poder de 

compra, havia um desemprego exagerado, e eram altíssimos os 

índices de inflação e de pobreza no Brasil”, alertou o secretário de 

Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson Gonçalves.

Segundo estudo do Conselho Nacional de Saúde e do Con-

selho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, a redução 

nas despesas totais com saúde nos próximos 20 anos foi es-

timada em algo como R$ 433 bilhões, uma redução de quase 

40% em uma política pública que já recebe poucos recursos e 

precisa ser fortalecida.

Na educação também serão grandes os retrocessos. Essa 

emenda irá inviabilizar a construção e reformas de escolas, pré-

-escolas, jardins de infância, criar e melhorar universidades e 

reajustar os salários dos professores e professoras. 

Portanto, será praticamente impossível cumprir as metas e as es-

tratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024.

Outra consequência com a aprovação desta emenda consti-

tucional diz respeito à violação das obrigações do Brasil ratifica-

das em alguns tratados, como no Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (ICESCR), na Convenção Ame-

ricana sobre Direitos Humanos (ACHR), no Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos na Área dos Direi-

tos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador) e 

no cumprimento das metas de erradicação das piores formas do 

trabalho infantil até 2015 e de todas as formas até 2020, definidas 

na XVI Reunião Regional Americana da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). 

Um dos questionamentos apresentados pela CONTAG e por 

diversas entidades nacionais é que o governo brasileiro não apre-

sentou nenhuma evidência de que essa Emenda Constitucional 

seria realmente necessária, de último recurso, e sequer foram 

analisadas medidas alternativas menos restritivas para aumen-

tar as receitas da União. Ao invés de limitar os investimentos em 

políticas essenciais para o desenvolvimento do País, a CONTAG 

CONTAG

Governo Temer quer 
implementar Estado 

os últimos 13 anos, o Brasil avançou consideravel-

mente no combate à pobreza e à desigualdade, resul-

tado de um grande esforço dos governos populares 

de Lula e Dilma de investimentos nas áreas da saúde, educa-

ção e na proteção social, bem como da luta dos movimen-

tos sociais. Foi um período de criação de diversas políticas 

sociais que distribuíram renda, melhoraram a qualidade de 

vida das famílias, levaram dignidade à parcela da população 

mais vulnerável e garantiram a soberania e segurança ali-

Com a alteração na Constituição Federal, em dezembro 

de 2016, para instituir um limite dos gastos públicos a partir do 

congelamento dos investimentos em despesas primárias, como reajustar os salários dos professores e professoras. 

Emenda Constitucional impõe teto para investimen-

tos em despesas primárias para injetar recursos no 

sistema financeiro
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Luiz Fernandes

Juros e amortização 
da dívida

Previdência Social

Encargos especiais

42,43%

22,69%

8,95%

5,13%

4,14%

2,88%

3,91%

3,05%

0,80%

0,13%

5,55%

0,07%

Saúde

Trabalho

Educação

Assistência Social

Organização agrária

Agricultura

Gestão ambiental

Outros

Transferências a 
estados e municípios

sempre defendeu maior empenho do 

governo para combater a sonegação, 

principalmente das grandes empresas e 

grupos econômicos. Segundo estimativas 

contidas no estudo “Plus 55. Brazil loses a 

fortune to tax evasion” (Mais 55. Brasil per-

de uma fortuna para evasão fiscal - nome 

traduzido), o combate à evasão fiscal no 

Brasil poderia aumentar a arrecadação em 

80 bilhões de dólares. E outra proposta é 

rever a contribuição das pessoas com alta 

renda. Afinal, nota-se nos últimos anos 

a diminuição das despesas do governo, 

bem como de suas receitas. Somente em 

2015, as despesas caíram mais de 2% 

em termos reais, porém a receita caiu 6%. 

Nesse sentido, o governo precisa tomar 

medidas para aumentar a sua arrecada-

ção e não diminuir os investimentos que 

irão provocar o aumento das desigualda-

des e da pobreza no nosso País.

Apesar de o MSTTR não concordar 

com a forma de atuação do Fundo Mone-

tário Internacional (FMI), em estudos des-

te mesmo órgão orientam que cortar or-

çamentos durante recessões econômicas 

tendem, de fato, a aumentar os déficits, 

ao mesmo tempo aprofundando e prolon-

gando a recessão, piorando os níveis de 

desemprego e desacelerando a recupe-

ração econômica.

Portanto, na avaliação da CONTAG, 

essa Emenda à Constituição impedirá um 

futuro governo eleito, já a partir de 2018, 

de decidir democraticamente sobre os 

investimentos que pretende fazer em sua 

gestão. Qualquer priorização nas políticas 

sociais, e incremento nos recursos para a 

saúde e educação estarão proibidos cons-

titucionalmente. “Na medida em que o Es-

tado se ausenta de oferecer programas e 

políticas para as pessoas terem o mínimo 

de condições para sobreviver, com gera-

ção de emprego, as famílias vão ficando 

mais vulneráveis, e cada vez mais expos-

tas, sem condição para suprirem suas ne-

cessidades básicas”, destaca José Wilson.

RETROCESSOS – A CONTAG prevê um perí-

odo de perda de direitos e de retrocessos 

nas políticas e programas sociais exis-

tentes, como o Bolsa Família, o Luz para 

Todos, Água para Todos, alimentação es-

colar, compras governamentais, Garantia 

Safra, habitação rural, entre outros, que 

transformaram a vida das pessoas no 

campo brasileiro nos últimos 13 anos.

Ainda é cedo para afirmar, mas já po-

deremos sentir os primeiros impactos no 

próximo Plano Safra da Agricultura Fa-

miliar, tomando como base a significativa 

diminuição do orçamento para os Ministé-

rios e autarquias que coordenam as políti-

cas voltadas à agricultura familiar e estru-

tura agrária. E não será diferente para as 

outras políticas.

O QUE EXPLICA ESSA OPÇÃO DO GOVERNO? – 

“O real objetivo deste governo de Michel 

Temer é cortar investimentos em áreas 

estratégicas para aumentar os gastos 

com juros e amortização da chamada 

dívida pública para favorecer ainda mais 

o setor financeiro. É por isso que inse-

riu na emenda somente o limite para as 

despesas primárias, que são as despesas 

com a manutenção do Estado e com os 

serviços públicos prestados à população. 

E essa estratégia contou com o apoio e 

manipulação da grande mídia”, explica 

a secretária geral da CONTAG, Dorenice 

Flor da Cruz.

Todas as medidas implementadas por 

este governo, como o teto para os gas-

tos, as Reformas da Previdência e Traba-

lhista, por exemplo, têm sido justificadas 

pela necessidade de destinar mais recur-

sos para a tal da dívida pública que nunca 

foi auditada e que, anualmente, consome 

cerca da metade dos recursos do orça-

mento federal e grande parte dos orça-

mentos estaduais e municipais. 

“A CONTAG integra um movimento que 

está construindo uma ‘Consulta Nacional 

Popular’ que tem o objetivo de debater e 

esclarecer a sociedade como um todo o 

real conteúdo dessas medidas que privi-

legiam o grande capital em detrimento do 

bem estar social”, informa Dorenice.

CONTAG
sempre defendeu maior empenho do 

governo para combater a sonegação, 

principalmente das grandes empresas e 

grupos econômicos. Segundo estimativas 

contidas no estudo “Plus 55. Brazil loses a 

fortune to tax evasion” (Mais 55. Brasil per-

de uma fortuna para evasão fiscal - nome 

traduzido), o combate à evasão fiscal no 

Brasil poderia aumentar a arrecadação em 

80 bilhões de dólares. E outra proposta é 

rever a contribuição das pessoas com alta 

renda. Afinal, nota-se nos últimos anos 

a diminuição das despesas do governo, 

bem como de suas receitas. Somente em 

2015, as despesas caíram mais de 2% 

em termos reais, porém a receita caiu 6%. 

Nesse sentido, o governo precisa tomar 

medidas para aumentar a sua arrecada-

ção e não diminuir os investimentos que 

irão provocar o aumento das desigualda-

des e da pobreza no nosso País.

Apesar de o MSTTR não concordar 

com a forma de atuação do Fundo Mone-

tário Internacional (FMI), em estudos des-

te mesmo órgão orientam que cortar or-

Para onde vai o PIB brasileiro?*

* Informações do movimento Auditoria Cidadã 
da Dívida referentes ao PIB de 2015
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 DESENVOLVIMENTO RURAL

Menos dinheiro, mais obstáculos

No ano de 2017, a redução dos 

orçamentos para as políticas agrí-

colas e agrárias para a agricultura 

familiar será ainda maior. Os últimos dois 

anos contaram com cortes debilitantes 

do orçamento, além de inúmeras outras 

medidas do governo Michel Temer contra 

os direitos e interesses da classe trabalha-

dora e dos povos tradicionais. O fecha-

mento do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), e os cortes asfixiantes 

em políticas essenciais para o desenvol-

vimento da agricultura familiar, como a 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 

e a Reforma Agrária, por exemplo, são al-

gumas das con sequências da tomada de 

poder por um grupo que defende somen-

te os interesses do capital, em detrimento 

das necessidades básicas de milhões de 

agricultores e agricultoras que produzem 

os alimentos que vão para a mesa de to-

dos os(as) brasileiros(as).

Mas não é apenas o Poder Executivo 

que defende uma política neoliberal base-

ada na concentração de renda e conser-

vação de privilégios: a bancada ruralista do 

Congresso Nacional também está empe-

nhada em aprovar projetos que vão contra 

as necessidades dos trabalhadores e tra-

balhadoras do campo, floresta e águas do 

Brasil. 

A redução de recursos para a agricul-

tura familiar é consequência de uma po-

lítica recessiva, justificada sob a alegação 

de contenção de despesas para equilibrar 

contas públicas, mas, principalmente, é 

também a concretização de um modelo 

de desenvolvimento rural exclusivamente 

econômico, que prioriza a concentração 

de terra e renda e não leva em conside-

ração o desenvolvimento social, a conser-

vação do meio ambiente, a distribuição de 

renda e a segurança e soberania alimentar 

de nosso País.

Para ter uma ideia mais clara, somen-

te 0,47% do total do orçamento do Brasil, 

que é de R$ 3,5 trilhões é destinado para 

investimentos em agricultura. Por outro 

lado, 36% desses R$ 3,5 trilhões é desti-

nado para amortização da dívida pública e, 

34,5%, para outros gastos. Ou seja, 71% 

do total dos recursos de nosso País são 

utilizados sem retorno concreto para a so-

ciedade brasileira.

POLÍTICA AGRÍCOLA – A diminuição que te-

mos acompanhado no orçamento federal 

destinado às políticas para a agricultu-

ra familiar, desde 2015, continuarão a ter 

grandes impactos na vida cotidiana dos 

cerca de 30 milhões de agricultores e agri-

cultoras familiares de todo o Brasil. Em 

2015, o governo federal destinou para o 

desenvolvimento agrário cerca de R$ 5,8 

bilhões. Em 2017, R$ 4 bilhões, incluin-

do o orçamento do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Esse corte nos recursos tem como con-

sequência a paralisação quase total de 

áreas que, historicamente, já não avança-

vam com a velocidade necessária, a exem-

plo da Assistência Técnica e Extensão 

Rural da Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead), 

área para a qual foram destinados R$ 237 

milhões, quantia insuficiente para desen-

volver todo o trabalho necessário para o 

atendimento efetivo aos agricultores e 

agricultoras familiares. Como foi ampla-

mente discutido durante o Seminário para 

Avaliação do Cenário Nacional de Ater, rea-

lizado em setembro de 2016 na CONTAG, 

muitas empresas de Ater estão fechando 

suas portas porque o governo alega não 

ter dinheiro para o pagamento dos servi-

ços prestados.

No entanto, ter indicação de assistên-

cia técnica e extensão rural é condição 

essencial para que as lavouras que não 

estejam incluídas no Zoneamento Agrícola 

de Risco Climático (Zarc) - como tomate, 

cebola, alho, pimentão e diversas outras - 

sejam amparadas pelas novas regras do 

Seguro da Agricultura Familiar (Seaf). A 

ampliação da cobertura do Seaf foi apro-

vada pelo Congresso Nacional no final de 

dezembro de 2016 e passou a ser pratica-

da desde 1º de janeiro deste ano. Com as 

novas regras, todas as operações de cus-

teio agrícola do Pronaf serão amparadas 

pelo Proagro Mais. 

CONTAG

Retrocessos promovidos pelo governo federal e Congresso Nacional para as políticas agrícolas e 
agrárias para trabalhadores e trabalhadoras rurais exigirão ainda mais mobilização do Movimento Sindical

Annie Castro
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Em reunião realizada com o ministro da 

Casa Civil e responsável pela Sead, Eliseu 

Padilha, a CONTAG se posicionou contra-

riamente à elevação das alíquotas do prê-

mio pelos agricultores e agricultoras fami-

liares. Contudo, a Sead alterou o valor da 

Renda Líquida Esperada (RLE) de R$ 20 

mil para R$ 40 mil para lavouras perma-

nentes e olerícolas - como café, verduras, 

legumes e fruticultura. Já para as outras 

culturas, o limite passou de R$ 20 mil para 

R$ 22 mil. A medida já é válida desde 1° de 

janeiro de 2017.

A diminuição do orçamento destinado 

a diversas modalidades do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) também tem 

afetado milhares de famílias de agricultores 

e agricultoras. Em 2016, os recursos para a 

área foram R$ 478 milhões. Em 2017, os re-

cursos para a aquisição e distribuição de ali-

mentos da agricultura familiar do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) 

são de R$ 294 milhões, montante suficiente 

para atender apenas 41 mil famílias. 

Por outro lado, a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) atualizou os 

preços de referência de 27 produtos am-

parados pelo Programa de Garantia de 

Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). 

Sempre que o valor de mercado de algum 

desses produtos ficar abaixo do preço 

de referência, o(a) agricultor(a) terá direito 

ao bônus para desconto em parcelas do 

Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). O cálculo de 

bônus é feito mensalmente pela Conab. 

Os novos valores passaram a valer no dia 

10 de janeiro deste ano e seguem até 18 

de janeiro de 2018 e variam de acordo 

com a região brasileira. A lista completa se 

encontra na resolução nº 4.544, publicada 

no Diário Oficial da União (DOU) no dia 23 

de dezembro de 2016.

“O Movimento Sindical de Traba-

lhadores e Trabalhadoras Rurais precisa 

estar cada vez mais unido para fortalecer a 

mobilização necessária na luta contra es-

ses retrocessos. A diminuição das possi-

bilidades de comercialização da produção 

da agricultura familiar exige a busca por 

alternativas, além da luta constante para 

que a gente consiga retomar as políticas 

que garantiram avanços para os trabalha-

dores e trabalhadoras rurais”, afirma o se-

cretário de Política Agrícola da CONTAG, 

David Wylkerson. 

BANCADA RURALISTA CONTRA O BRASIL – A 

luta pela Reforma Agrária no Brasil enfrenta 

cada vez mais obstáculos, e precisa estar 

cada vez mais aguerrida para resistir aos 

avanços do modelo neoliberal concentra-

dor de terras e renda. No dia 22 de de-

zembro de 2016 entrou em vigor a Medida 

Provisória (MP) 759/2016, editada pelo pre-

sidente Michel Temer, que altera as normas 

relativas à Reforma Agrária no Brasil. De 

acordo com a MP 759/2016, as prefeituras 

passam a ser responsáveis por fornecer a 

relação de famílias a serem assentadas. A 

medida também estabelece novas regras 

de titulação na Amazônia Legal.

“É preciso ter em mente os resultados 

das últimas eleições municipais, em 2016: 

o PMDB ganhou em 1028 cidades e foi o 

partido com o maior número de prefeitu-

ras. Em seguida veio o PSDB, com 793 

prefeituras e, em terceiro lugar, o PSD 

com 539 prefeituras eleitas. São partidos 

que defendem uma agenda neoliberal e, 

por isso, os Sindicatos de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais devem se unir às 

Federações e à CONTAG para lutar contra 

a aprovação desse retrocesso”, afirma o 

secretário de Política Agrária da CONTAG, 

Zenildo Xavier. Mesmo já sendo colocada 

em prática, a medida ainda precisa ser 

aprovada pelo Congresso Nacional para 

ser transformada definitivamente em lei. 

A MP 759/2016 também torna mais cur-

to o tempo em que os títulos de domínio e a 

Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) 

não poderão ser negociáveis. As famílias 

assentadas serão emancipadas mais ra-

pidamente, e o Incra terá menos respon-

sabilidades com os(as) trabalhadores(as) 

rurais, que ficarão praticamente abando-

nados à própria sorte, pois também não 

são alcançados por políticas sociais bási-

Ação LOA 2016 LOA 2017 Diferença

Obtenção de Imóveis Rurais para Criação de Assentamentos da 
Reforma Agrária R$ 425.501.883 R$ 274.240.000 - R$ 151.261.883

Assistência Social e Pacifi cação no Campo R$ 2.958.241 R$ 2.911.753 - R$ 46.488

Organização da Estrutura Fundiária R$ 26.142.843 R$ 30.000.000 + R$ 3.857.843

Assistência Técnica e Extensão Rural para Reforma Agrária R$ 209.571.831 R$ 92.470.000 - R$ 117.101.831

Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas R$ 8.003.248 R$ 4.100.000 - R$ 3.903.248

Promoção da Educação do Campo R$ 27.027.196 R$ 13.530.000 - R$ 13.497.196

Desenvolvimento de Assentamentos Rurais R$ 168.327.559 R$ 217.240.000 + R$ 48.912.441

Regularização da Estrutura Fundiária na Área de Abrangência da 
Lei 11.952/2009 R$ 22.032.789 R$ 15.310.000 - R$ 6.722.789

Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural R$ 2.402.598 R$ 880.000 - R$ 1.522.598

Estruturação e Consolidação de Unidades Produtivas - Crédito 
Fundiário R$ 19.708.555 R$ 24.809.989 + R$ 5.101.434

Total R$ 911.676.743 R$ 675.491.742 - R$ 236.185.001
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cas como saneamento, eletricidade, saú-

de, segurança, educação e lazer. Dessa 

forma, é difícil assegurar que essas pes-

soas permaneçam no campo, o que be-

neficia apenas os latifundiários, que re-

tomam as terras e subempregam os(as) 

agricultores(as)” explica Zenildo. A MP 

759/2016 também beneficia os grandes 

proprietários de terra porque permite que 

o Incra efetue o pagamento em dinheiro 

das terras desapropriadas, e não apenas 

com Títulos da Dívida Agrária (TDAs). 

Outro projeto que representa grande 

ameaça ao projeto agrário defendido pelo 

Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) é o 

PL 4059/2012, que tem como objetivo 

permitir que estrangeiros (pessoas físicas 

ou jurídicas) comprem grandes quanti-

dades de terras no País. O projeto é de 

autoria do senador licenciado e atual mi-

nistro da Agricultura, Blairo Maggi. Tramita 

também na Câmara dos Deputados o 

PL 37/2011, que apresenta um novo 

Código da Mineração no qual os proce-

dimentos necessários para a execução de 

atividades minerárias – que causam gran-

des impactos para o meio ambiente e para 

as comunidades das áreas afetadas – são 

simplificados. Temos que estar atentos 

ainda à PEC 65/2012, que já foi aprovada 

no início de maio de 2016 na Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

do Senado. Essa PEC permite que nenhu-

ma obra poderá mais ser suspensa ou 

cancelada depois que o estudo de impac-

to ambiental for apresentado. 

CADA VEZ MENOS RECURSOS – A Lei 

Orçamentária Anual de 2017, proposta 

pelo governo de Michel Temer e apro-

vada pelo Congresso Nacional, direcio-

na para as ações de Reforma Agrária 

em 2017 um orçamento de R$ 236 

milhões menor que o aprovado para 

2016, que já era extremamente baixo 

para atender às demandas de milhares 

de acampados(as) e assentados(as) da 

Reforma Agrária no Brasil. 

O orçamento destinado pelo governo 

permitirá o assentamento de menos de 

cinco mil novas famílias nas áreas desa-

propriadas, o que está muito distante 

do atendimento da demanda emer-

gencial, que é de pelo menos 120 

mil famílias acampadas em todas as 

regiões do País. É preciso destacar 

que 2017 é o ano que a PEC 55 de-

fine como ano base para estabelecer, 

por 20 anos, o congelamento dos rea-

justes orçamentários com base na varia-

ção da inflação do ano anterior.

Os recursos destinados à assistên-

cia técnica para reforma agrária dimi-

nuirão em R$ 117 milhões (passarão de 

R$ 209 para R$ 92 milhões). Assim, 400 mil 

famílias deixarão de ser atendidas e apenas 

50 mil famílias terão direito a esta política.

É preciso lembrar, ainda, do desmon-

te progressivo da estrutura de trabalho 

do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), que se reflete, 

por exemplo, na diminuição drástica de 

servidores. Na década de 1980, quando 

existiam apenas 87 projetos de assenta-

mentos, o Incra contava com o trabalho 

de 10 mil servidores. Atualmente, quan-

do existem mais de nove mil projetos de 

assentamentos, apenas 4.397 servidores 

estão na ativa - destes, 1.573 já possuem 

direito à aposentaria.

Além disso, nas últimas duas décadas, 

não foi realizada uma política salarial ou 

um plano de carreira que permitisse uma 

atualização adequada dos vencimentos. 

Dessa maneira, os servidores da reforma 

agrária possuem um dos menores níveis 

salariais pagos pelo governo federal. 

Uma das consequências disso é que, no 

último concurso realizado para o Incra, 

foram chamados 2.586 novos funcioná-

rios, mas, destes, 1.378 preferiram não 

tomar posse ou deixaram os cargos logo 

depois de assumirem. 

Assim, temos, historicamente, uma 

estrutura operacional absolutamente in-

compatível com a necessidade de res-

posta do Estado para as demandas ine-

rentes às disputas pela posse da terra, 

da necessidade de regular e intervir na 

regulação fundiária e no desenvolvimento 

dos projetos de assentamento.

cinco mil novas famílias nas áreas desa-

por 20 anos, o congelamento dos rea-

justes orçamentários com base na varia-

Os recursos destinados à assistên-
MP 759/2016: Altera as normas 
relativas à Reforma Agrária no Bra-
sil. As prefeituras passariam a ser 
responsáveis por fornecer a relação 
de famílias a serem assentadas.

DE OLHO NO
CONGRESSO

PL 4059/2012: Permite com-
pra de terras por estrangeiros. O 
projeto não prevê restrições para 
compra ou arrendamento de ter-
ras por pessoas jurídicas brasilei-
ras que sejam controladas direta 
ou indiretamente por estrangei-
ros, o que representa uma ame-
aça à soberania nacional. Além 
disso, o texto revoga a legislação 
atual (Lei 5.709/71) e regulariza 
todas as compras de terras já re-
alizadas até o momento por em-
presas ou cidadãos estrangeiros 
no País. A proposição já está su-
jeita à apreciação do Plenário da 
Câmara dos Deputados.

PL 37/2011: Está aguardando vo-
tação do Plenário da Câmara dos 
Deputados o projeto que propõe 
um novo Código da Mineração, que 
simplifi ca procedimentos necessá-
rios para a execução de atividades 
mineradoras. Essas atividades cau-
sam grandes impactos para o meio 
ambiente e para as comunidades 
das áreas afetadas. 

PEC 65/2012: Aprovada no início 
de maio de 2016 na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado. Essa PEC per-
mite que nenhuma obra seja sus-
pensa ou cancelada depois que o 
estudo de impacto ambiental for 
apresentado. 
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 No atual cenário político do País, 

quais são as perspectivas para a 

agricultura familiar brasileira?

O atual cenário ainda é muito incerto. 

Em especial no que diz respeito às políticas 

para a agricultura familiar, o atual governo 

parece ainda estar tateando e buscando 

um caminho. Apesar disso, certamente há 

retrocessos. O mais grave deles é a dimi-

nuição de recursos, tanto para um conjun-

to de políticas que antes estavam abriga-

das no antigo MDA como, principalmente 

eu diria, para as políticas sociais, com a 

aprovação do teto de gastos. Além disso, 

os impactos para a agricultura familiar não 

vão ser uniformes. O governo tende a dar 

prioridade para o agronegócio, com isso, 

a agricultura familiar mais consolidada 

pode sofrer menos. Os efeitos negativos 

vão recair principalmente nos agricultores 

mais pobres, que dependem mais de po-

líticas e programas sociais.

 O que significa para o Brasil a di-

minuição de recursos para políticas 

voltadas para a Agricultura Familiar 

e Reforma Agrária?

Significa que a questão social fica em 

segundo plano e que o mais importante 

para o atual governo é a questão fiscal, o 

equilíbrio das contas. Mas as contas não 

se sustentam no futuro se não houver ex-

pansão da produção e do emprego. Erra 

quem diz que não existe problema fiscal. E 

erra quem acha que, resolvendo o proble-

ma fiscal, tudo se ajusta. Não vai mais ha-

ver expansão do crédito, como houve nos 

anos anteriores. Alguns programas tendem 

a ser desmontados ou a perder muita im-

portância. E o modelo de reforma agrária 

deixará de se basear na realização de as-

sentamentos, e temas como crédito fundi-

ário e titulação passam ao primeiro plano. 

A mudança na previdência e a diminuição 

do gasto social vão afetar de maneira mui-

to forte as famílias rurais. Provavelmente, 

teremos aumento da desigualdade e não 

será surpresa se a pobreza voltar a crescer.  

 Qual a importância da Agricultura 

Familiar para toda a sociedade e de 

que maneiras ela contribui para o 

desenvolvimento do País?

São quatro as contribuições principais. 

A mais mencionada é a produção de ali-

mentos. Mas ela é também muito impor-

tante para geração de trabalho, para man-

ter a diversidade nas formas de produção 

e, principalmente, para manter o tecido 

social das regiões interioranas em boa 

parte do Brasil. Sem a agricultura familiar o 

Brasil rural ficaria parecido com uma imen-

sa plantação de soja ou cana, com tudo o 

que isso implica para a perda da biodiver-

sidade, da cultura, da vida social nesses 

locais. Para onde iriam esses agricultores? 

Para as cidades, pressionando ainda mais 

o cada vez mais escasso emprego urbano, 

aumentando a demanda por habitação e 

transporte nas cidades. Os problemas 

rurais e urbanos estão entrelaçados. Por 

isso, um projeto para a Agricultura Familiar 

é também um projeto para o Brasil. 

 Na sua opinião, qual o papel do 

Movimento Sindical de Trabalhado-

res e Trabalhadoras Rurais diante do 

atual cenário político e econômico?

O primeiro é resistir, mas não pode 

ficar só nisso. De imediato, é preciso se 

unir com outras forças sociais e limitar 

retrocessos que vão atingir o conjunto 

da população, como as restrições ao 

gasto social ou a reforma da previdên-

cia tal como foi proposta. Pensando no 

médio e longo prazos, o sindicalismo 

rural talvez precise de uma forte atuali-

zação da sua agenda. Desde a criação 

da CONTAG tivemos dois momentos. 

Durante a ditadura, as grandes ban-

deiras eram reforma agrária e direitos 

trabalhistas. A partir dos anos 90, sur-

ge a ideia de um projeto alternativo de 

desenvolvimento rural. Essa nova etapa 

levou a conquistas importantes como 

o Pronaf. Mas, após 20 anos, é preci-

so perguntar que novas bandeiras de 

luta podem sintetizar o que reivindicar 

do Estado brasileiro. Em meus textos 

tenho argumentado que há dois temas 

fundamentais que só o sindicalismo ru-

ral pode reivindicar. Um é o que eu cha-

mo de “paridade entre o Brasil rural e 

o Brasil urbano”. É preciso garantir que 

no intervalo de uma geração quem mora 

nas áreas rurais tenha os mesmos direi-

tos e indicadores sociais básicos que 

aqueles que vivem nas cidades: sane-

amento, educação, expectativa de vida. 

Hoje isso ainda não acontece. O segun-

do tema é a ideia de que “outra agricul-

tura é possível”. O mundo caminha para 

a marca dos nove bilhões de habitantes. 

É preciso alimentar essa população que 

cresce, sobretudo nas regiões mais po-

bres do Brasil e do mundo. Ao mesmo 

tempo temos uma crise ambiental e não 

vai ser possível fazer isso com o modelo 

de produção predominante. Uma nova 

agricultura vai surgir. Todos ganharão se 

a agricultura familiar estiver na sua base.

ARILSON FAVARETO é sociólogo e doutor em Ciência Ambiental pela Universidade 
de São Paulo (USP). Atua na área de Sociologia Econômica em temas relativos a 
instituições e políticas para o desenvolvimento territorial sustentável. Atualmente é 
professor na Universidade Federal do ABC. É também pesquisador colaborador do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). Já trabalhou como consultor ou 
pesquisador junto a órgãos de governo, movimentos sociais e agências de cooperação 
internacional. É autor do livro “Paradigmas do desenvolvimento rural em questão”.
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 LUTA POR DIREITOS

Mulheres e jovens rurais contra o desmonte da Previdência

As mulheres rurais serão as mais 

prejudicadas caso seja aprovada 

a atual proposta da reforma da 

Previdência (PEC 287/2016) apresentada 

no início de dezembro de 2016 pelo gover-

no federal. Elas terão de trabalhar por mais 

dez anos para receber um salário mínimo, 

sem que o poder público tenha qualquer 

consideração pelas efetivas condições de 

trabalho e de vida enfrentadas no campo, 

floresta e águas do Brasil. A proposta do 

Governo de Michel Temer iguala a ida-

de para aposentadoria aos 65 anos en-

tre homens e mulheres, rurais e urbanos, 

não considerando, por exemplo, o fato de 

que as mulheres rurais têm uma expecta-

tiva de vida menor do que a dos demais 

cidadãos(ãs) brasileiros(as). De acordo 

com o Anuário Estatístico da Previdência 

Social publicado em 2013, a mulher rural 

vive, em média, até os 72 anos de idade. 

O homem rural vive até os 77 anos, e, na 

cidade, homens e mulheres vivem, em mé-

dia, até os 78 anos. 

Essa diferença tão grande na expec-

tativa de vida se dá por diversas razões. 

As mulheres rurais têm jornada tripla de 

trabalho: cuidam da produção e também 

Proposta de Reforma da Previdência do governo Michel Temer prejudica as trabalhadoras rurais e é grande 
obstáculo para a Sucessão Rural

dos trabalhos domésticos, além de se 

ocuparem com o cuidado na manutenção 

da vida e da saúde de suas famílias. Elas 

trabalham tanto dentro quanto fora de 

casa, tendo grande contribuição para a 

renda familiar. Os dados do Anuário apon-

tam que 70,2% das mulheres do campo 

começam a trabalhar com até 14 anos 

de idade. Isso significa que, pelas regras 

atuais, a maioria das trabalhadoras rurais 

trabalha, em média, durante 41 anos até 

que possam receber a aposentadoria. Se 

a nova regra for aprovada, terão de traba-

lhar por mais de meio século para receber 

um salário mínimo. 

Na área rural, o trabalho produtivo das 

mulheres muitas vezes é subestimado ou 

ignorado, na medida em que se alterna e 

se confunde com os afazeres e cuidados 

com a casa e com os filhos. Embora o tra-

balho feminino, tão engajado nas tarefas 

produtivas quanto o masculino, seja um 

aspecto igualmente importante de gera-

ção de renda do domicílio rural, a dinâmica 

de trabalho na agricultura familiar, marcada 

por uma desigual divisão de poder entre 

homens e mulheres e pela inexistência 

de relação de assalariamento, tende a 

dificultar o reconhecimento das mulheres 

como “trabalhadoras rurais”. De acordo 

com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) de 

2014, cerca de 80% das mulheres traba-

lhadoras ocupadas no meio rural exercem 

atividades não-remuneradas no âmbito da 

agricultura familiar, o que demonstra a di-

mensão dessa dificuldade.

Além disso, a PEC 287/2016 aponta a 

possibilidade de que seja exigida a con-

tribuição mensal dos(as) agricultores(as) 

familiares, de maneira individual. Caso 

este item seja aprovado, existe gran-

de possibilidade de que essa propos-

ta acabe por excluir as mulheres da 

Previdência Social, pois, em consequên-

cia da cultura patriarcal que infelizmente 

ainda predomina em nossa sociedade, 

as famílias vão priorizar o pagamento 

das contribuições dos homens, ainda 

hoje considerados “chefes de família”, 

compreensão que desconsidera todo o 

trabalho das mulheres e sua contribui-

ção econômica e social.

 “Agora enfrentamos mais um ataque 

aos nossos direitos com a proposta de 

reforma da Previdência, mais uma ação 

que faz parte da concretização do golpe 

no Brasil, iniciada com a PEC 55/241, que 

congelou os investimentos públicos em 

educação, saúde e assistência social. Não 

aceitaremos mais esse retrocesso. Este 

será o nosso principal tema de enfrenta-

mento no 8 de Março na resistência contra 

o desmonte da Previdência. As Margaridas 

estarão nas ruas dialogando com cada 

vereador(a), prefeito(a), deputado(a), dizen-

do que não aceitaremos nenhum direito a 

menos”, afirma a secretária de Mulheres 

da CONTAG, Alessandra Lunas.

Sarah Luiza de Souza Moreira

CONTAG
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Luiz Fernandes

CONTAG

IMPACTOS PARA A JUVENTUDE RURAL – Para 

a juventude rural, a reforma da Previdência 

também tem graves consequências: a pri-

meira delas é que, caso aprovada tal como 

foi proposta, pode estimular os(as) jovens 

a saírem do campo, pois não verão pers-

pectivas de, um dia, terem o direito de se 

aposentar quando não tiverem mais condi-

ções físicas para o trabalho rural. 

A contribuição mensal individual tam-

bém prejudicaria bastante os(as) jovens ru-

rais. Como sabemos, milhares de famílias 

no campo não terão condições de pagar 

todos os meses as contribuições de to-

dos os seus integrantes. De acordo com 

o último Censo Agropecuário, de 2006, 

49,5% da população rural têm renda anual 

de R$ 255. Assim, se tiverem condições 

de pagar, muitas dessas famílias vão op-

tar por pagar apenas as contribuições de 

uma pessoa e a preferência será daqueles 

que já estiverem mais perto da idade de se 

aposentar. Os(as) mais jovens serão pre-

judicados com essa configuração da lei, e 

precisarão de ainda mais tempo para co-

meçar a contribuir. Essa seria mais uma ra-

zão para que a juventude deixasse o meio 

rural, pois haveria menor perspectiva de 

um futuro digno. 

De acordo com o Censo Agropecuário, 

o Brasil possui mais de oito milhões de 

jovens no campo. Mesmo se todos se 

mantivessem no meio rural, ainda assim a 

agricultura familiar de nosso País enfrenta-

ria um grande impacto demográfico. A su-

cessão rural é fundamental para garantir a 

soberania e segurança alimentar do Brasil, 

uma vez que a agricultura familiar é res-

ponsável pela produção de mais de 70% 

dos alimentos que colocamos em nosso 

prato todos os dias.

Para a secretária de Jovens da 

CONTAG, Mazé Morais, as decisões que 

o atual governo federal tem tomado in-

dicam sua falta de compromisso com as 

futuras gerações do Brasil, especialmen-

te as do campo, floresta e águas. “Desde 

que esse governo assumiu, nenhuma das 

políticas públicas voltadas para a juventu-

de rural progrediu. O Plano Nacional de 

Juventude e Sucessão Rural permanece 

engavetado e sem recursos. As ações de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para 

os(as) jovens rurais também estão para-

das, o que dificulta o acesso dos(as) jo-

vens agricultores(as) familiares aos progra-

mas de crédito e fomento da produção.

Para ela, a aprovação da reforma da 

Previdência tal como proposta pelo go-

verno tornará a sucessão rural ainda mais 

difícil. “A renda de mais de três milhões 

de famílias do campo, da floresta e das 

águas do Brasil é constituída, principal-

mente, pelo recebimento dos benefícios 

da Previdência Social. Sem esse suporte 

econômico de seus pais ou avós, os(as) 

jovens rurais se verão obrigados a migrar 

para as cidades e lidar com o subempre-

go e com as dificuldades do meio urbano. 

Sem jovens no meio rural, será ainda mais 

difícil que os gestores públicos invistam 

em educação no campo, em lazer, cultura 

e outras políticas básicas para os jovens 

que querem permanecer em seu lugar de 

origem. Sem jovens no campo, como as 

gerações mais velhas conseguirão manter 

suas produções, quando não tiverem mais 

forças? Os(as) jovens são o futuro do cam-

po”, explica a dirigente.

César Ramos



 DIREITOS TRABALHISTAS

Reforma para pior
Propostas do governo federal para “modernização” das leis do trabalho enfraquecem o 

sindicalismo e prejudicam assalariados(as) rurais

Estão em tramitação na Câmara dos 

Deputados inúmeros projetos de 

lei que têm como objetivo principal 

retirar os direitos de trabalhadores e traba-

lhadoras previstos na Constituição Federal 

e na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Tais projetos têm sido anunciados 

amplamente como uma “modernização” 

da legislação existente, entretanto, é ine-

gável que trazem mais prejuízos do que 

benefícios aos trabalhadores e trabalhado-

ras brasileiros(as). O mais nocivo deles é o 

PL 6787/2016, proposto pelo governo de 

Michel Temer no dia 23 de dezembro de 

2016, que tramita em regime de urgência 

constitucional, o que significa que a matéria 

deve ser apreciada num prazo de 45 dias.

Uma das mudanças propostas pelo pro-

jeto é a possibilidade de eleição de repre-

sentante de trabalhadores(as) nas empresas 

com mais de 200 (duzentos) empregados(as), 

sem a exigência de filiação à entidade sindi-

cal que representa a categoria. Para o secre-

tário de Assalariados(as) da CONTAG, Elias 

Borges, “com a proposta, o governo busca 

garantir aos empregadores(as) a possibilida-

de de constituir uma representação paralela 

às entidades sindicais, principalmente por-

que, como se trata de uma eleição limitada 

à determinada empresa, fica mais fácil para 

o(a) empregador(a) exercer seu poder de 

pressão nos seus empregados(as) e, logica-

mente, tentar eleger pessoas que venham 

a defender os interesses da empresa e não 

do(a) trabalhador(a).” 

Para fortalecer esta representação para-

lela, o projeto prevê que o(a) representante 

CONTAG

dos(as) trabalhadores(as) – independente 

de filiação sindical – passe a exercer fun-

ções que cujas atribuições são restritas às 

entidades sindicais, como a participação 

nas mesas de negociação e conciliação 

de conflitos, inclusive no que se refere à 

quitação de verbas rescisórias. “É muito 

preocupante que os(as) empregadores(as) 

tentem transferir para apenas um(a) 

empregado(a) as atribuições que atual-

mente são exclusivas dos sindicatos que, 

inclusive, constituíram ao longo do tempo 

uma estrutura complexa para defender os 

interesses dos(as) trabalhadores(as) nestes 

conflitos, como a contratação de profissio-

nais como contadores(as), assessores(as) 

jurídicos, técnicos(as) de segurança do tra-

balho e, até mesmo, a realização de pro-

cessos de qualificação de representantes 

sindicais, entre outros. Como imaginar que 

este(a) trabalhador(a), sem qualquer apoio 

do sindicato, sobretudo quando eleito(a) 

representante a partir da intervenção 

do(a) empregador(a) no processo eleito-

ral, vai efetivamente defender os interes-

ses dos(as) trabalhadores(as)?” questiona 

Elias Borges. 

Para completar o pacote de ferra-

mentas que visa suprimir o direito dos 

trabalhadores(as), a “reforma trabalhista” 

proposta pelo Governo de Michel Temer, 

em que pese o enfraquecimento da re-

presentação sindical, tenta dar força de lei 

às negociações coletivas. Atualmente, há 

uma regra no Direito do Trabalho que de-

termina que sempre será aplicada a norma 

mais benéfica aos trabalhadores, ou seja, 

acordos e convenções jamais podem ser 

inferiores ao que a legislação determina. 

Pela proposta do Governo Temer, as cláu-

sulas dos acordos e convenções deverão 

valer mais que a lei, mesmo que causem 

prejuízos aos trabalhadores quando trata-

rem de temas como parcelamento de fé-

rias; jornada de trabalho; horas in itinere; 

participação nos lucros e resultados; plano 

de cargos e salários; adesão ao Programa 

Seguro-Emprego; banco de horas, remu-

neração por produtividade; registro da jor-

nada de trabalho e intervalo para descanso 

dentro da jornada, entre outros. No que se 

refere ao intervalo para descanso dentro 

da jornada (intrajornada), o projeto sequer 

aguarda a celebração de acordo ou con-

venção para piorar a legislação existente, 

já que reduz de uma hora para 30 minutos 

o intervalo mínimo para o almoço.

É inegável que, mesmo nas negociações 

coletivas em que os(as) trabalhadores(as) 

são representados por entidades sindicais 

com maior poder de resistência, os em-

pregadores usam o seu poder para tentar 

intervir no processo e é o princípio da apli-

cação da norma mais benéfica que garan-

te que, nos casos em que os acordos e 

convenções coletivas suprimirem direitos 

garantidos em lei, estas normas são consi-

deradas nulas e então ficam resguardados 

os direitos dos trabalhadores. Ou seja, a lei 

serve como um piso e representa o mínimo 

de direitos que cada trabalhador(a) possui, 

cabendo ao processo de negociação se-

guir apenas um caminho: melhorar o que a 

lei já garante ao(à) trabalhador(a). 
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 MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CONTAG

CONTAG convoca todos e todas para a luta
Classe trabalhadora precisa unificar ações para reverter retrocessos nos direitos

Diante do cenário de perda de direi-

tos, de retrocessos nas políticas 

e de um governo que não dialoga 

com a classe trabalhadora, a CONTAG, as 

Federações e Sindicatos fi liados estão pla-

nejando uma agenda de luta, com proces-

so de articulação política, de diálogo com a 

sociedade e de realização de mobilizações 

em todo o País. “Vivemos um período de 

imposição de uma agenda neoliberal por 

parte do atual governo, com medidas im-

populares e de retirada de direitos. Vamos 

resistir até o fi m para garantir a manutenção 

dos nossos direitos. E a nossa prioridade 

é a defesa da Previdência Social. Esta foi 

uma das maiores conquistas da categoria 

trabalhadora rural no Constituição de 1988 

e vamos lutar incansavelmente para que o 

Congresso Nacional não aprove essa PEC 

287”, ressalta o presidente da CONTAG, 

Alberto Broch.

No fi nal de janeiro de 2017, a CONTAG 

reuniu os presidentes e os(as) secretários 

de Políticas Sociais das Federações para 

planejar uma agenda e estratégias unifi ca-

das para reverter a possibilidade de apro-

var esta Proposta de Emenda Constitucio-

nal no Congresso Nacional. O secretário 

de Finanças e Administração da CONTAG, 

Aristides Santos, adianta alguns pontos 

que foram aprovados neste fórum. “Pri-

meiro, os(as) dirigentes sindicais precisam 

explicar aos trabalhadores e trabalhadoras 

os prejuízos dessa reforma da Previdên-

cia na vida dessas pessoas. Segundo, as 

Federações e Sindicatos precisam procu-

rar as entidades parceiras para somarem 

esforços nessa importante luta. Terceiro, 

precisamos realizar e participar de mani-

festações, começando pelos municípios. 

O governo quer acabar com os nossos di-

reitos previdenciários e temos à frente um 

Congresso Nacional conservador. Porém, 

se o nosso movimento sindical conversar 

com a base, se fi zermos bem o nosso pa-

pel, teremos condições de vencer e manter 

os nossos direitos. Vamos enfrentar esse 

debate com perseverança e disposição e 

como consequência das nossas mobiliza-

ções virão as conquistas. Acredite e lute!”, 

destaca Aristides.

Outro foco do MSTTR será o diálogo, 

pressão e sensibilização junto aos depu-

tados e deputadas. Segundo o secretário 

de Formação e Organização Sindical da 

CONTAG, Juraci Souto, os(as) parlamen-

tares precisam perceber a insatisfação da 

maioria da população brasileira com esta 

proposta. “Só conseguiremos infl uenciar 

a decisão de cada deputado e deputada 

se eles sentirem que o voto deles refl e-

tirá no resultado das eleições em 2018. 

O impacto deste desmonte da Previ-

dência Social será enorme para os(as) 

trabalhadores(as) e também para os mu-

nicípios, onde estão os eleitores(as). É por 

isso que precisamos dialogar bastante 

com os(as) prefeitos(as) e vereadores(as), 

realizar grandes mobilizações durante o 

mês de fevereiro para reverter esse pro-

cesso ainda na Câmara dos Deputados”, 

explica Juraci.

Portanto, a CONTAG conclama a sua 

base para ir às ruas, que participem das 

manifestações, que denunciem essa pro-

posta de reforma da Previdência Social 

apresentada pelo Governo Temer. “Essa 

luta será dura e difícil, mas juntos podere-

mos vencer e manter a nossa Previdência 

Social como um direito de todos e todas. 

Vamos à luta”, convoca Alberto Broch.

Rafael Fernandes
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 Na avaliação do Diap, quais são os 

impactos da PEC 287, que trata da 

reforma da Previdência?

A reforma ataca os três fundamentos 

da Previdência Social: a) a idade, b) o 

tempo de contribuição, e c) o valor do 

benefício. E todos em prejuízo do segu-

rado. Não se trata de uma reforma, mas 

do desmonte da previdência pública. 

São exigidos ou ampliados tantos requi-

sitos de acesso a benefícios previdenci-

ários que praticamente impede o acesso 

à aposentadoria em vida do trabalhador 

comum. A PEC aprofunda as reformas 

de FHC e Lula e muda as regras previ-

denciárias em relação a muitos aspec-

tos, como, por exemplo:

a) a idade mínima, que é instituída em 

65 anos para os segurados do setor priva-

do, inclusive os trabalhadores rurais e pro-

fessores, e aumentada de 60 para 65 para 

o setor público, sem distinção de gênero;

b) revoga todas as regras de transição 

anteriores e institui uma nova, que alcança 

apenas os segurados com idade igual ou 

superior a 50 anos, no caso do homem, 

ou 45, no caso da mulher. Se tiver essa 

idade, o segurado será dispensado da 

nova idade mínima, mas terá que pagar 

um pedágio de 50% sobre o tempo que 

faltava para completar o tempo de contri-

buição e terá seu benefício reduzido;

c) elimina as aposentadorias por tem-

po de contribuição e institui apenas por 

idade, porém exige, no mínimo, 25 anos 

de contribuição;

d) o cálculo da aposentadoria, que se 

dará aos 65 anos, terá por base 51% da 
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média de contribuição, que deve ser no 

mínimo de 25 anos, acrescida de 1% por 

cada ano de contribuição;

e) modifica o cálculo da pensão, que 

passará a ser de 60% da média de con-

tribuições, acrescida de 10% por cada 

dependente, além de constitucionalizar 

o fim da vitaliciedade desse beneficio;

f) o trabalhador rural terá que contri-

buir individualmente por, no mínimo, 25 

anos e não será mais sobre a produção.

 É necessário fazer uma reforma 

para alterar as regras de acesso à 

Previdência ou seria melhor aprimo-

rar os mecanismos de arrecadação?

As duas coisas. Há aspectos que 

podem ser melhorados nos regimes 

previdenciários sem, necessariamente, 

prejudicar os segurados. Há situações 

em que se poderia instituir novas regras 

e ampliar requisitos, porém apenas para 

quem ingressasse no sistema após a re-

forma. Do modo como está sendo feita, 

essa é uma reforma perversa, que retira 

do segurado – que vive de seu salário 

– para manter ou ampliar superávit pri-

mário para favorecer o credor de título 

da dívida pública. A questão da arreca-

dação, de fato, é central. Algumas medi-

das importantes poderiam ser adotadas 

para evitar essa agressão ao segura-

dos: eliminar as renúncias e isenções 

previdenciárias; cobrar os devedores 

da previdência, especialmente grandes 

empresas; punir com multas pesadas a 

informalidade; entre outras.

 Qual é a avaliação que o Diap faz 

das propostas de reforma Trabalhis-

ta em tramitação no Congresso?

A reforma Trabalhista tem o propósi-

to de reduzir custos do setor empresa-

rial com a precarização das relações de 

trabalho. As propostas de iniciativa ou 

apoiadas pelo Governo Temer são con-

trárias aos interesses dos trabalhadores. 

Entre as principais estão: a) a terceiriza-

ção generalizada, inclusive na atividade-

-fim da empresa; b) a pejotização, ou seja, 

em lugar de se contratar um empregado 

se contrata um serviço; c) a prevalência 

do negociado sobre o legislado. O Brasil 

possui três fontes de Direito do Trabalho: 

a lei, em sentido amplo (Constituição; lei 

complementar; lei ordinária; tratados de 

que o Brasil faça parte, como as conven-

ções da OIT); a negociação coletiva, que 

não pode reduzir direitos; e a sentença 

normativa ou a prerrogativa da Justiça do 

Trabalho para definir normas e condições 

de trabalho em favor do emprego. Pois 

bem, a reforma Trabalhista em curso pre-

tende reduzir essas três fontes apenas 

para uma: a negociação, e, mesmo as-

sim, para reduzir direitos que estão asse-

gurados em lei. 

 Que outras matérias em tramita-

ção no Congresso são ameaças à 

classe trabalhadora?

Há muitas outras proposições. Exis-

te o projeto que propõe o Simples Tra-

balhista, que pagaria menos direito aos 

empregados de pequenas e microem-

presas; os projetos de decretos legis-

lativos que revogam várias instruções 

normativas de proteção à segurança e 

medicina do trabalho; além dos PLs para 

permitir o contrato intermitente, em que 

se pagam apenas as horas trabalhadas. 

A investida parece sem fim.

ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ, diretor de Documentação do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), avalia os impactos das Propostas 
de Emenda Constitucional (PECs) da reforma da Previdência Social e da reforma 
Trabalhista em tramitação no Congresso Nacional. O entrevistado confirma que os 
segurados(as) e trabalhadores(as) serão os mais prejudicados nessas matérias.

Arquivo pessoal


