
JORNAL DA CONTAG 1
Filiada à:

Veículo informativo da

CONTAG
Jornal da 

MARGARIDAS CONTRA
A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

ANO XIII • NÚMERO 144 • MARÇO DE 2017
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES



JORNAL DA CONTAG2

 EDITORIAL

Alberto Ercílio Broch
Presidente da CONTAG

Desafios do 12º Congresso da CONTAG

Chegamos ao tão espera-

do momento da realização 

do 12º Congresso Nacional 

de Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (12º CNTTR), no 

período de 13 a 17 de março de 2017, em 

Brasília. Após 53 anos de luta e história 

da CONTAG, esse será o nosso primeiro 

congresso com a representação específi-

ca dos agricultores e agricultoras familiares 

brasileiros(as). Essa é a principal instância 

de deliberação do Movimento Sindical 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) e a nossa expectativa é que os 

mais de 2.400 participantes, sendo apro-

ximadamente 2.000 delegados e delega-

das de todo o País, façam um profundo 

debate sobre a agricultura familiar que de-

vemos representar, sobre a sustentabilida-

de política e financeira do MSTTR, sobre a 

conjuntura nacional e internacional e, prin-

cipalmente, que aponte os rumos e apro-

vem propostas para o aperfeiçoamento 

da nossa ação sindical para os próximos 

quatro anos.

Além dos debates e deliberações so-

bre o Plano de Lutas da CONTAG para 

a Gestão 2017-2021, outro objetivo do 

12º CNTTR é a eleição da nova Diretoria 

da Confederação. Foi registrada apenas 

uma chapa, denominada “FORÇA e LUTA: 

NENHUM DIREITO A MENOS!”, enca-

beçada pelo atual secretário de Finanças 

e Administração da CONTAG, Aristides 

Santos. Esse processo de diálogo e nego-

ciação para a composição de uma chapa 

unitária não foi fácil e rápido, mas enten-

demos que era necessário diante desse 

cenário de crise política e social no Brasil, 

sob a iminência de perda de direitos con-

quistados pelos trabalhadores e trabalha-

doras. Foram mais de seis meses reunindo 

os campos dos rurais das centrais sindi-

cais CUT e CTB, com representação de 

todas as nossas 27 Federações filiadas. 

Neste processo de construção da 

Chapa Unitária, tivemos por princípio a 

construção da unidade e o fortalecimento 

da democracia interna, implementando a 

paridade de gênero, a cota de juventude 

e a participação da terceira idade na com-

posição da Diretoria que coordenará a 

CONTAG no próximo mandato. Sabemos 

que neste processo nem todos os estados 

estarão representados na futura Direção 

da CONTAG. Nesse sentido, pedimos a 

compreensão de todos e todas, pois fize-

mos o melhor possível para construir uma 

grande composição, bem representativa 

e que refletisse o sentimento da grande 

maioria das regiões e estados brasileiros.

O Congresso da CONTAG será realiza-

do bem no período de efervescência do 

debate das reformas da Previdência Social 

e Trabalhista no Congresso Nacional. E, 

mais do que nunca, a categoria trabalha-

dora rural deverá lutar para que os direitos 

sejam preservados. Contribuímos a vida 

toda com a produção de alimentos, com 

o desenvolvimento rural, com a preserva-

ção do meio ambiente, com as boas prá-

ticas na agricultura, com o pagamento de 

impostos na venda da nossa produção e, 

em troca, ganhamos apenas o direito de 

se aposentar por um salário mínimo. O 

que querem retirar de nós? A dignidade? 

A força e a motivação para o trabalho? 

Esse tema também será debatido profun-

damente no nosso 12º CNTTR, e vamos 

reafirmar nossas estratégias de luta para 

que os nossos direitos de segurados(as) 

especiais sejam mantidos no regime geral 

da Previdência Social.

Portanto, a Diretoria que será eleita no 

dia 17 de março de 2017 e que tomará 

posse no final de abril terá grandes desafios 

pela frente, como essa série de reformas 

em tramitação no Congresso Nacional, a 

falta de prioridade do atual governo com 

as políticas sociais e com as políticas agrí-

colas e agrárias, e as mudanças na or-

ganização sindical. Precisamos apoiar a 

nova Direção da CONTAG: ela será a voz 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Juntos somos mais fortes!

CONTAG

César Ramos
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A educação brasileira obteve avan-

ços importantes nas últimas dé-

cadas, principalmente a partir de 

medidas asseguradas na Constituição 

Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 

9394/1996), na Conferência Nacional de 

Educação (Conae) 2010 e 2014 e, mais 

recentemente, na Lei nº 13.005/2014 do 

Plano Nacional de Educação (PNE), o qual 

definiu 20 metas voltadas para a melhoria 

da qualidade da educação no Brasil.

Na educação do campo, destaca-

mos avanços importantes contidos no 

Decreto 7.352 de 2010, que dispõe so-

bre o Programa Nacional de Educação 

do Campo (Pronacampo) e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera). 

Para a CONTAG, que representa cerca 

de 15 milhões de agricultores e agriculto-

ras familiares, todos estes avanços pas-

sam a ser ameaçados com a aprovação 

da MP 746/2016, que trata da reforma do 

Ensino Médio, por entendermos que um 

tema tão complexo e importante para o 

desenvolvimento do Brasil como este não 

poderia ter sido tratado por uma medida 

provisória. Essa matéria também descon-

siderou todo um processo de debate e de 

construção de propostas voltadas para a 

melhoria da educação brasileira realiza-

dos pela Conae 2010, Conae 2014 e pelo 

Fórum Nacional de Educação (FNE), que 

resultou na elaboração e aprovação do 

Plano Nacional de Educação (PNE), atra-

vés da Lei nº 13.005/2014. 

O presidente Michel Temer sancionou 

a reforma do Ensino Médio no dia 16 de 

fevereiro e o texto final, aprovado pelo 

Congresso Nacional, manteve todos os ei-

xos do original enviado pelo Planalto.

 “Portanto, a CONTAG tem posição con-

trária à aprovação desta reforma e soma 

CONTAG
 RETROCESSO NA EDUCAÇÃO

CONTAG repudia aprovação da reforma do Ensino Médio
Medida desconsidera avanços na educação e realidade das escolas do campo

força na luta da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Educação (CNTE) 

para que seja julgada a ação de inconstitu-

cionalidade nº 5604 que visa suspender os 

efeitos da MP 746”, destaca a secretária 

de Jovens da CONTAG, Mazé Morais.

A dirigente também reforça: “a nossa 

juventude rural será bastante atingida por 

essa reforma. Já enfrentávamos muitos 

desafios para manter os(as) jovens rurais 

nas escolas, para manter as escolas fun-

cionando no meio rural e com conteúdo 

que dialogasse com a realidade do campo. 

Imagina agora!”, questiona Mazé.  

TEMAS MAIS POLÊMICOS – Além de des-

considerar todos os avanços na educa-

ção, a MP gerou polêmicas em vários 

pontos. Um deles diz respeito às disci-

plinas obrigatórias do ensino médio. O 

texto aprovado prevê que o currículo 

seja 60% preenchido pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e que os 40% 

restantes sejam destinados aos chama-

dos itinerários formativos, em que o(a) 

estudante poderá escolher entre cinco 

áreas de estudo: linguagens, matemá-

tica, ciências da natureza, ciências hu-

manas e formação técnica e profissional. 

Com esta reforma, as escolas não são 

obrigadas a oferecer aos alunos e alunas 

todas as cinco áreas, mas devem ofere-

cer, ao menos, um dos itinerários forma-

tivos. Durante a tramitação na Câmara, 

o projeto retomou a obrigatoriedade 

das disciplinas de educação física, arte, 

sociologia e filosofia na Base Nacional 

Comum Curricular, até então fora do 

texto original.

Outra polêmica diz respeito à permis-

são para que profissionais com “notório 

saber”, mas sem diploma de formação 

acadêmica específica, possam dar aulas 

no ensino técnico e profissional desde 

que os cursos estejam ligados às áreas 

de atuação deles.

Luiz Fernandes
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Os(as) trabalhadores(as) rurais pre-

cisam estar atentos(as) aos pro-

jetos que tramitam na Câmara 

dos Deputados e no Senado Federal. Em 

edições anteriores do Jornal da CONTAG, 

já falamos sobre o PL 6442/2016 e sobre o 

PL 6787/2016, que representam enormes 

retrocessos para os direitos trabalhistas. O 

primeiro altera regras básicas de seguran-

ça e saúde do(a) trabalhador(a). O segun-

do, além de propor alterações prejudiciais 

na representação dos(as) trabalhadores(as) 

dentro das empresas, também busca im-

plementar a prevalência dos acordos cole-

tivos sobre a legislação trabalhista. 

Mas, existem ainda outros Projetos 

de Lei tramitando no Congresso Nacio-

nal que alteram a Consolidação das Leis 

do  Trabalho (CLT), contrariam a Cons-

tituição Federal (CF) e acordos interna-

cionais de Direitos Humanos assinados 

pelo Brasil. O Ministério Público do Tra-

balho (MPT) já se manifestou sobre as 

propostas. Em notas técnicas, o MPT 

demonstrou que, nos países onde nor-

mas semelhantes foram aprovadas, as 

condições de trabalho pioraram, além 

de não haver qualquer indicativo de que 

tenham contribuído para diminuir o de-

semprego ou a informalidade. 

Para o secretário de Assalariados e 

Assalariadas Rurais da CONTAG, Elias 

D’Ângelo Borges, os(as) trabalhadores(as) 

rurais serão os mais prejudicados(as) com 

a aprovação desses projetos, pois, mesmo 

com a atual legislação, estão em desvan-

tagem devido à falta de fi scalização e puni-

ção das violações dos direitos trabalhistas. 

“Querem tornar legais diversas práticas que 

prejudicam a saúde e a dignidade dos(as) 

trabalhadores(as), sob o argumento de 

aumentar empregos e a produtividade. 

Essas propostas provocarão exatamente 

o contrário: o aumento da desigualdade e 

da pobreza no campo”, afi rma o dirigente. 

Veja, a seguir, a opinião do MPT acerca de 

três dos principais projetos.

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 218/2016 – 

TRABALHO INTERMITENTE – O projeto pro-

põe alterar a CLT para instituir o contra-

to de trabalho intermitente. Isso signifi -

ca que o(a) trabalhador(a) é remunerado 

apenas pelas horas efetivamente traba-

lhadas. Ou seja, não há o pagamento 

das horas em que o(a) trabalhador(a) 

está à disposição da empresa, mas não 

está produzindo. Pelo contrato de tra-

balho intermitente, não há acordo pré-

vio sobre a quantidade mínima de ho-

ras a serem cumpridas em cada mês, 

nem do valor mínimo da remuneração 

a ser recebida mensalmente. De auto-

ria do senador Ricardo Ferraço (PSDB/

ES) e relatado pelo senador Armando 

Monteiro (PTB/PE), o projeto se encon-

tra na Comissão de Assuntos Sociais 

do Senado.

O MPT aponta que a proposta con-

traria a CF, pois não garante o paga-

mento de remuneração mínima que 

atenda às necessidades básicas dos(as) 

trabalhadores(as), que são fi xas: moradia, 

alimentação, saúde, educação, vestimen-

ta e lazer. O PLS 218/2016 viola, tam-

bém, o princípio geral dos contratos, pois 

é necessário indicar de maneira certa e 

determinada o número de horas que o(a) 

trabalhador(a) precisará dedicar à empre-

Precarização das relações de trabalho
Ministério Público do Trabalho questiona projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional 

 MANIFESTAÇÃO DO MPT

 Cicero R C Omena
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projeto de Sandro Mabel fere o princípio 

da dignidade humana, pois promove a 

precarização das condições de trabalho. 

De acordo com a Nota Técnica publica-

da pelo órgão, os(as) trabalhadores(as) 

terceirizados(as) sofrem 80% dos aciden-

tes de trabalho fatais; sofrem com piores 

condições de saúde e segurança no traba-

lho; realizam as atividades de maior risco, 

sem a necessária proteção; recebem salá-

rios menores e cumprem jornadas maiores 

do que os empregados diretos; recebem 

menos benefícios indiretos, como planos 

de saúde, auxílio-alimentação, capacita-

ção, etc.; permanecem menos tempo na 

empresa (maior rotatividade de mão de 

obra, com contratos mais curtos); sofrem 

com a fragmentação da representação 

sindical; quando “pejotizados”, perdem to-

dos os direitos previstos na CLT.

A nota técnica do MPT afi rma que o 

projeto fragmenta a representação sindical 

dos(as) trabalhadores(as) terceirizados(as): 

“Um dos efeitos da sindicalização de tra-

balhadores em sindicatos específi cos de 

‘terceirizados’ é que essa forma diferen-

ciada de associação os separa de seus 

semelhantes, que exercem a mesma pro-

fi ssão necessária à execução do objeto do 

contrato de prestação de serviços terceiri-

zados, e tem produzido precarização das 

condições de trabalho, pois, não raro, as 

convenções coletivas assinadas por esses 

sindicatos prevêem menos direitos”. 

Para o secretário de Formação e Or-

ganização Sindical da CONTAG, Juraci 

Souto, essa é mais uma razão para que o 

MSTTR trabalhe no fortalecimento de suas 

ações sindicais e na formação da base. 

“Os sindicatos precisam atuar com fi rme-

za na defesa dos direitos de seus(suas) 

associados(as), para que as tentativas de 

precarização do trabalho não sejam con-

cretizadas”, afi rma o dirigente. 

De acordo com o MPT, a terceirização 

não gera empregos e, caso o projeto seja 

aprovado, milhões de empregos diretos 

poderão ser convertidos em terceirizados, 

com grande prejuízo para a sociedade. 

Por isso, o MPT sugere que seja vedada 

a terceirização da atividade-fi m; que o pro-

jeto estabeleça que o tomador de serviços 

também seja responsável pela garantia 

do cumprimento de todos os direitos tra-

balhistas e que reconheça a igualdade de 

direitos entre terceirizados e empregados 

diretos, entre outras sugestões.

PROJETO DE LEI (PL) 4302/1998 – 

TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO TEMPORÁRIO – 

O projeto também trata da terceirização 

da atividade-fi m e traz, ainda, a pro-

posta de aumentar o prazo do trabalho 

temporário para 180 dias, com a pos-

sibilidade de prorrogação por mais 90 

dias, alcançando um total de 270 dias 

de trabalho temporário. De autoria do 

governo de Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), o projeto percorreu longo cami-

nho até chegar atualmente na Comissão 

de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados. Em novembro de 2016, o de-

putado Laercio Oliveira (SD-SE) foi desig-

nado como relator da matéria. 

O MPT afi rma que a proposta não é 

compatível com a modalidade “temporá-

ria”, já que cobre a maior parte do ano. 

Além disso, o projeto retira a exigência de 

que os acidentes de trabalho sejam co-

municados pela empresa que contratou 

os terceirizados e ainda concede anistia 

das multas já impostas pelo descumpri-

mento das leis atuais. 

A Nota Técnica aponta que na Euro-

pa e nos Estados Unidos o aumento dos 

contratos temporários, após a crise eco-

nômica de 2008, se mostrou nocivo para 

a sociedade, porque houve uma onda de 

substituição de trabalhadores contrata-

dos em período integral por trabalhado-

res por tempo parcial ou temporário, o 

que trouxe diminuição da renda e da se-

gurança no trabalho. As consequências 

disso são o aumento das desigualdades 

sociais, o aumento da crise econômica e 

do desemprego. 

sa e a remuneração com a qual poderá 

contar após cada período de trabalho.

“Se você aluga uma casa, não pode 

deixar de pagar o aluguel nos meses em 

que está de férias ou nos períodos em 

que está fora de casa, por exemplo. En-

tão, por que querem fazer isso com o(a) 

trabalhador(a)? Isso é uma afronta aos 

direitos humanos”, aponta Elias Borges. 

O MPT sugere a rejeição integral do PLS 

218/2016, pois este representa um mo-

delo “perverso em relação à situação 

do(a) trabalhador(a). Coisifi ca a pessoa 

humana, desconsidera a função social 

da empresa e ignora que os trabalhado-

res possuem necessidades vitais básicas 

para sua subsistência”. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA (PLC) 30/2015 – 

TERCEIRIZAÇÃO – O objetivo do proje-

to é permitir a terceirização sem limites, 

até mesmo das atividades-fi m de uma 

empresa. Este é o nosso conhecido 

PL 4330/2004, que mudou de nome ao ser 

enviado para o Senado, em abril de 2015. 

Na Câmara, ele foi proposto pelo deputa-

do Sandro Mabel (PL-GO). No Senado, o 

relator é o senador Paulo Paim (PT-RS). 

A terceirização é prejudicial ao 

trabalhador(a) pois, para ser vantajosa 

para quem contrata, é preciso cortar direi-

tos trabalhistas. A empresa que oferece o 

serviço de trabalhadores terceirizados têm 

que pagar salários e encargos para os(as) 

funcionários(as) e, ainda, ter lucro. Por-

tanto, a empresa que contratar o serviço 

terceirizado tem que pagar um valor que 

cubra todas essas despesas. Se ela tem 

que pagar o salário, os encargos e o lucro 

da outra empresa, onde está a vantagem? 

Aí é que está o problema: o que é cortado 

são os direitos dos(as) trabalhadores(as). 

Eles(as) sofrem para a conta fi car mais ba-

rata para os(as) empregadores(as).

Para o MPT, o PLC 30/2015 é inconsti-

tucional, pois a CF determina que a relação 

entre trabalhador(a) e empregador(a) seja 

direta, sem intermediários. Além disso, o 
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O povo está na rua!

CONTAG

Mobilizações em todo o País estão tomando corpo e mostrando a insatisfação da classe trabalhadora 

com a possibilidade de retirada de direitos

É 
nítida a insatisfação dos brasilei-

ros e brasileiras com a Proposta 

de Emenda Constitucional 

(PEC) 287/2016, que visa reformar a 

Previdência Social. Basta observar a 

quantidade de trabalhadores e traba-

lhadoras nas manifestações nas ruas, 

na repercussão nas redes sociais e na 

quantidade de pessoas que já estão re-

querendo a sua aposentadoria antes do 

planejado. A CONTAG, as Federações 

e Sindicatos também estão protagoni-

zando atos em todo o País, mobilizando 

milhares de trabalhadores e trabalhado-

ras rurais e fazendo articulações políti-

cas junto a parlamentares em defesa da 

Previdência Social.

São mobilizações de rua e nas Gerên-

cias do INSS, audiências públicas nas As-

sembleias Legislativas e Câmaras de Ve-

readores, cafés da manhã com políticos, 

reuniões com prefeitos e sindicatos, visi-

tas aos gabinetes dos deputados e depu-

tadas federais, encontro com a Conferên-

cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

seminários, dentre outros atos que têm 

como objetivo esclarecer a sociedade so-

bre os impactos da PEC 287 e apresentar 

as propostas do movimento sindical rural 

para tornar a Seguridade Social brasilei-

ra ainda mais superavitária. “Precisamos 

continuar com a nossas ações pelo Brasil 

afora, conquistar a sociedade para tam-

bém defender a manutenção das regras 

atuais. Só com muita pressão consegui-

remos barrar essa PEC”, defende o se-

cretário de Políticas Sociais da CONTAG, 

José Wilson Gonçalves.

PROPOSTAS – A CONTAG é contra esta 

proposta de reforma apresentada pelo 

Governo Temer, pois se propõe um ajus-

te fiscal a partir da retirada de direitos. 

Não é justo obrigar o(a) trabalhador(a) 

a trabalhar e a contribuir para o sis-

tema previdenciário por mais tem-

po sendo que existem outros meios 

mais eficientes para aumentar a arreca-

dação e melhorar a sustentabilidade da 

Seguridade Social do País. Lembrando: 

não há déficit!

Caso a proposta em tramitação seja 

aprovada como foi apresentada, mais 

de 60% dos agricultores e agricultoras 

familiares serão excluídos do sistema 

previdenciário. Por isso, a CONTAG, 

as Federações e Sindicatos lutam pela 

manutenção das regras atuais.

A PEC 287 não leva em consideração 

as especificidades do trabalho rural, inclu-

sive a expectativa de vida menor, a idade 

JORNAL DA CONTAG6
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na produção de alimentos e na garantia da 

soberania e segurança alimentar no nosso 

País e é assim que reconhecem o nosso 

trabalho?”, questiona José Wilson.

Alterando as regras atuais, teremos 

como consequências o estímulo ao êxo-

do rural, principalmente da juventude; o 

impacto negativo na produção de alimen-

tos e na economia local dos pequenos e 

médios municípios. “89% dos pequenos 

e médios municípios brasileiros recebem 

mais recursos da Previdência Social do 

que o valor transferido em nome do Fundo 

de Participação dos Municípios. E, com a 

reforma da Previdência, nos termos como 

está sendo proposta, a economia local 

dessas cidades será fortemente impac-

tada. Quando isso acontece, a terceira 

idade e idosos(as) são uns dos mais afe-

tados pois os serviços sociais deixam de 

ser priorizados em momentos de crise”, 

destaca a secretária de Terceira Idade da 

CONTAG, Lucia Moura.

Ao citar os impactos, não podemos 

deixar de mencionar que as mulheres 

rurais são as mais prejudicadas com a 

proposta feita pelo governo. As traba-

lhadoras rurais teriam que trabalhar mais 

10 anos, pelo menos, para conseguir se 

aposentar para receber um salário míni-

mo. Atualmente, as seguradas especiais 

se aposentam aos 55 anos, comprovan-

do, no mínimo, 15 anos de atividade rural 

e contribuindo com uma alíquota na ven-

da da produção agrícola. A proposta da 

PEC 287 é igualar a idade entre mulheres 

e homens, e urbanos e rurais. “Ao propo-

rem essa crueldade, estão subestimando 

e ignorando o trabalho produtivo das mu-

lheres e seus afazeres e cuidados com 

a casa e com os filhos. Além disso, as 

mulheres rurais têm expectativa de, apro-

ximadamente, cinco anos de vida inferior 

à média nacional. Para contrapor essa 

PEC e reafirmar a nossa luta para manter 

as regras atuais, as mulheres de todo o 

País e de todos segmentos estarão jun-

tas na luta no 8 DE MARÇO, lutando por 

igualdade na vida e no trabalho. No en-

tanto, igualar idade dos rurais e urbanos, 

homens e mulheres, é tratar de maneira 

igual pessoas que, historicamente, têm 

condições desiguais. A Previdên-

cia é nossa e nenhum direito a 

menos!”, ressalta a secretária 

de Mulheres da CONTAG, 

Alessandra Lunas.

de ingresso na atividade profissional, a 

penosidade, o esforço, entre outros as-

pectos. “Portanto, a nossa proposta é de 

supressão de todo o capítulo que trata da 

Previdência Rural. Os segurados e segu-

radas especiais começam a trabalhar, em 

sua maioria, antes dos 14 anos, se apo-

sentam por idade e só recebem um salário 

mínimo. O que querem mudar? O que que-

rem retirar dos trabalhadores e trabalhado-

ras? Damos uma contribuição importante 

O QUE PRECISA SER FEITO?
- Intensificar a cobrança da Dívida Ati-

va da Previdência e da Seguridade Social;
- Revisão das renúncias previdenciá-

rias sobre as exportações;
- Revisão das desonerações das con-

tribuições previdenciárias sobre a folha de 
pagamento concedida a diversos setores 
econômicos;

- Fim da aplicação da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU) sobre o orça-
mento da Seguridade Social;

- Aprimorar os mecanismos de comba-
te à sonegação das contribuições para a 
Seguridade Social;

- Realização de auditoria da dívida 
pública como forma de dar transparência 
ao valor efetivamente devido pelo Estado 
brasileiro e evitar o pagamento indevido 
de juros ao sistema financeiro.

LUTAMOS PELA MANUTENÇÃO DAS RE-
GRAS ATUAIS!

- Contribuição com uma alíquota na 
venda da produção agrícola;

- Aposentadoria das mulheres ru-
rais aos 55 anos e dos homens rurais 
aos 60 anos;

- Carência de 15 anos na aposenta-
doria por idade;

- Acesso ao Benefício Assisten-
cial (BPC/LOAS) aos 65 anos e vin-
culação desse benefício ao valor do 
salário mínimo;

- Acumulação dos benefícios da 
aposentadoria e da pensão.
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 ESTRANGEIRIZAÇÃO DAS TERRAS

Querem vender o Brasil

Os atuais ocupantes do governo 

federal e a bancada ruralista do 

Congresso Nacional pretendem 

flexibilizar as regras para a aquisição das 

terras brasileiras por estrangeiros, tanto 

pessoas físicas quanto jurídicas. Eles uti-

lizam o argumento de que é necessário 

atrair recursos internacionais para ajudar 

a reverter a crise econômica do País. O 

Projeto de Lei (PL) 4059/2012 é um dos 

instrumentos que têm por objetivo entre-

gar as terras agricultáveis, água, florestas e 

minérios de nosso País para o capital inter-

nacional e para os especuladores financei-

ros. O PL está em regime de urgência para 

votação na Câmara dos Deputados, mas, 

mesmo assim, o governo vem anuncian-

do a publicação de uma Medida Provisória 

para agilizar a definição dessas regras. 

A CONTAG é contra a aprovação destas 

medidas, pois entende que a entrega da 

terra brasileira para o mercado internacio-

nal fortalece a concentração das terras, a 

desterritorialização dos povos tradicionais 

e os conflitos agrários, além de compro-

meter a soberania territorial e alimentar. O 

Brasil é um dos países com a estrutura fun-

diária mais concentrada do mundo, graças 

à histórica opção de desenvolvimento rural 

excludente. É também campeão no uso de 

agrotóxicos, muitos deles banidos em ou-

tros países, além de registrar índices ele-

vados de violência e conflitos em razão da 

disputa pela posse e uso da terra. 

É importante destacar que existe um 

quadro fundiário caótico, em que o go-

verno brasileiro não tem sequer o controle 

adequado da situação da posse e proprie-

dade das terras de nosso País. De acor-

do com o Cadastro de Imóveis Rurais de 

2014, a área de propriedades privadas 

inscritas é de 740 milhões de hectares, o 

que equivale a 87% do território nacional. 

Já de acordo com o Censo de 2006 do 

IBGE, as reservas indígenas equivalem a 

14,74% do território, os parques e reser-

vas naturais equivalem a 8,4% e as terras 

públicas (fronteiras, marinha, devolutas) 

são 36,2% do território. Quando somamos 

esses percentuais, chegamos a uma área 

46% maior que o território nacional. 

“Mesmo considerando a fragilida-

de e as inconsistências dos dados do 

cadastro do Incra, principalmente por-

que partem das declarações dos(as) 

proprietários(as), verificamos que há re-

gistro de mais terras do que é possível no 

Brasil. Como o governo vai vender terras 

para estrangeiros(as) se não sabe nem 

quem são os(as) donos(as) das terras em 

nosso País? Ou este será mais um instru-

mento para ‘regular a grilagem’ e expul-

sar os(as) trabalhadores(as) do campo?”, 

questiona o secretário de Política Agrária 

da CONTAG, Zenildo Xavier. 

De acordo com a legislação atual, 

há limites para a compra de terras por 

estrangeiros(as): é possível adquirir até três 

módulos rurais, sem qualquer condicionali-

dade. Para propriedades maiores, é neces-

sária a aprovação das compras pelo Estado 

brasileiro, com limites de 50 módulos por 

pessoa física e 100 por pessoa jurídica.

MAIS COMMODITIES, MENOS ALIMENTOS – A 

lógica produtivista do agronegócio está 

pautada na produção de commodities 

para exportação. Essa lógica poderá ser 

agravada pela estrangeirização das terras, 

o que significará maior impacto no abaste-

cimento alimentar de nosso País. A cada 

ano, se ampliam as áreas plantadas com 

CONTAG

O governo de Michel Temer e a bancada ruralista do Congresso Nacional querem facilitar a venda irrestrita de 
terras para estrangeiros

inscritas é de 740 milhões de hectares, o 

que equivale a 87% do território nacional. 

Já de acordo com o Censo de 2006 do 

IBGE, as reservas indígenas equivalem a 

14,74% do território, os parques e reser-

vas naturais equivalem a 8,4% e as terras 

públicas (fronteiras, marinha, devolutas) 

são 36,2% do território. Quando somamos 

esses percentuais, chegamos a uma área 

“Mesmo considerando a fragilida-

de e as inconsistências dos dados do 

cadastro do Incra, principalmente por-

que partem das declarações dos(as) 

proprietários(as), verificamos que há re-

gistro de mais terras do que é possível no 

Brasil. Como o governo vai vender terras 

para estrangeiros(as) se não sabe nem 

quem são os(as) donos(as) das terras em 

nosso País? Ou este será mais um instru-

mento para ‘regular a grilagem’ e expul-

sar os(as) trabalhadores(as) do campo?”, 

questiona o secretário de Política Agrária 

De acordo com a legislação atual, 

há limites para a compra de terras por 

estrangeiros(as): é possível adquirir até três 

módulos rurais, sem qualquer condicionali-

dade. Para propriedades maiores, é neces-

O governo de Michel Temer e a bancada ruralista do Congresso Nacional querem facilitar a venda irrestrita de 

as principais monoculturas para ex-

portação, enquanto se reduz, drastica-

mente, o plantio das culturas básicas do 

cardápio da população brasileira, como 

o feijão, arroz e mandioca. A diminuição 

dessas áreas deixa a produção de alimen-

tos totalmente vulnerável às mudanças cli-

máticas e ao mercado externo. 

Segundo a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab), na safra 

2015/2016, a produção de soja, que é o 

produto mais evidente do agronegócio bra-

sileiro, ocupou em torno de 33 milhões de 

hectares, que corresponde a mais de 49% 

da área plantada em grãos no País. Por ou-

tro lado, a produção de feijão não atingiu os 

3 milhões de hectares e a de arroz foi infe-

rior a 2 milhões de hectares. Da mesma for-

ma, a área plantada com cana-de-açúcar 

ocupou mais de 9 milhões de hectares e a 

de milho, cada vez mais voltado à expor-

tação, atingiu os 15 milhões de hectares. 

Esse fato se reflete, por exemplo, no desa-

bastecimento e importação da maioria dos 

produtos alimentares e no descontrole dos 

preços com aumento da inflação. 
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ria, na demarcação de 

terras indígenas, no re-

conhecimento de territó-

rios quilombolas, na regula-

rização de pequenas posses 

e na criação de Unidades de 

Conservação. Nos últimos 10 anos, 

por exemplo, a média de famílias assen-

tadas caiu de mais de 76 mil, para 25 mil 

famílias/ano, segundo os dados do Incra. 

Além disso, no ano de 2015, não houve 

sequer uma desapropriação por interes-

se social para fins de reforma agrária e os 

decretos que foram publicados em 2016 

não estão sendo considerados para con-

cluir os processos para implantação de 

novos assentamentos.  

De acordo com o relatório “DATALUTA 

Brasil”, do Núcleo de Estudos, Pesquisas 

e Projetos de Reforma Agrária (Nera) 

da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) de 2014, a grilagem e o pro-

cesso de estrangeirização de terras 

atrasam o processo de reforma agrá-

ria, que segue em ritmo mais lento que 

o agronegócio. O estudo afirma que há 

proprietários(as) de terras brasileiras 

vindos(as) de pelo menos 23 países, prin-

cipalmente os Estados Unidos, o Japão, 

o Reino Unido, a França e a Argentina, 

que investem especialmente em 

commodities: soja, milho, ca-

na-de-açúcar, monocultura de 

árvores, algodão e também 

canola, sorgo e produção de 

sementes transgênicas.

 

AMEAÇA À SOBERANIA TERRITORIAL – 

“Se aprovada, a venda de terras bra-

sileiras para estrangeiros(as) será uma 

grave ameaça à soberania territorial, pois 

o capital internacional não se compromete 

com a legislação nacional, nem se interes-

sa em contribuir com os objetivos estraté-

gicos do desenvolvimento brasileiro, além 

de aumentar a concentração fundiária e 

a violência no campo. Da mesma forma, 

compromete a segurança do País, o que 

faz com que até setores do Ministério da 

Defesa questionem as medidas propos-

tas”, afirmou o vice-presidente e secretário 

de Relações Internacionais da CONTAG, 

Willian Clementino Matias.

Essa preocupação é bastante perti-

nente, principalmente porque também foi 

aprovada a Lei 13.178/2015, que permi-

te a legalização de todo tipo de registro 

cartorial de propriedades rurais em área 

de fronteira. Essa legislação, em conjunto 

com a flexibilização dos mecanismos de 

aquisição de terras por estrangeiros(as), 

pode afetar profundamente o controle do 

Brasil sobre o próprio território. 

A venda das terras brasileiras aos es-

trangeiros pode produzir consequên-

cias ainda mais graves para a Amazônia, 

não apenas pelos impactos sobre os(as) 

trabalhadores(as) rurais, camponeses e de-

mais populações e povos tradicionais que 

vivem na região, mas pelo agravamento dos 

riscos da perda de controle sobre a preser-

vação e o uso da floresta e da rica biodi-

versidade ali presente. A Amazônia exerce 

papel estratégico para o Brasil e para a con-

servação da própria vida do planeta. 

LUTA PERMANENTE – “Junto com os de-

mais movimentos sociais, a CONTAG 

vem buscando fortalecer a articulação 

do Campo Unitário, propondo se somar 

às ações organizadas pela Frente Brasil 

Popular, além de apoiar e se solidarizar 

com as lutas específicas de cada organi-

zação, que vão se intensificando nos pró-

ximos meses. Também vem construindo 

estratégias que visam realizar jornadas 

unificadas de luta no campo, compreen-

dendo que precisamos ampliar e forta-

lecer as nossas ações e nossa unidade, 

para enfrentarmos os inimigos comuns”, 

afirma Zenildo Xavier. 

A CONTAG, em articulação com a 

Associação Brasileira de Reforma Agrária 

(Abra), impetrou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) em relação 

à lei que trata da regularização de áreas 

de fronteira, mas ainda não obtivemos 

nenhum posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

Em todas estas frentes, o tema da so-

berania territorial, alimentar e hídrica tem 

lugar de destaque. A luta pela terra e o ter-

ritório, pelo direito de produzir e consumir 

alimentos saudáveis, pela ampliação e for-

talecimento da agricultura familiar e cam-

ponesa e pela garantia de qualidade de 

vida e trabalho para os povos do campo, 

das águas e das florestas permanece firme 

e atual. A CONTAG segue em luta e não 

vai recuar frente às investidas do governo, 

da bancada ruralista e do capital interna-

cional. Para nós, o lema atual é nenhum 

direito a menos! 

MAIS CONCENTRAÇÃO, MENOS REFORMA 

AGRÁRIA – No entanto, ao mesmo tempo 

em que o agronegócio se fortalece e os 

processos de concentração e privatização 

das terras e dos bens da natureza se apro-

fundam, ocorre uma redução drástica 

da intervenção do Estado na realiza-

ção das ações de reforma agrá-
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Movimentos de mulheres contra a reforma 
da Previdência Social convocam lutas para o 

mês de março de 2017
“Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das

 mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se 
vigilante durante toda a sua vida”.

Simone de Beauvoir

 MANIFESTO

O 
Brasil vive hoje o aprofunda-

mento do golpe parlamentar, 

midiático e jurídico, que rom-

peu com a democracia em 2016, semeou 

ódio às mulheres e população LGBT e re-

forçou o racismo. Temos vivido uma con-

juntura de avanço do conservadorismo e 

de perda de direitos sociais e trabalhistas 

historicamente conquistados, seguido do 

aumento da violência e do controle so-

bre a vida e o corpo das mulheres e da 

repressão, criminalização aos movimen-

tos sociais populares e desqualificação e 

perseguição das esquerdas. Em que pese 

esta onda conservadora, o feminismo tem 

resistido nas ruas contra retirada de di-

reitos, contra a violência e feminicídios e 

lutando por autonomia e nossos direitos 

sexuais reprodutivos.

Os desmontes dos direitos e das polí-

ticas sociais atingem de forma particu-

lar as mulheres. Quanto mais avançam a 

privatização e a precarização da saúde e 

da educação, por exemplo, mais se inten-

sifica a sobrecarga de responsabilização 

e de trabalho das mulheres, aumentando 

desigualdades de gênero, classe, raça e 

de geração. 

Na contramão do reconhecimento 

da sobrecarga de trabalho e responsa-

bilidades historicamente imputadas às 

mulheres, foi apresentada pelo governo 

golpista de Michel Temer a proposta da 

contrarreforma da Previdência que propõe 

igualar a idade de homens e mulheres, 

trabalhadores(as) rurais e urbanos para 65 

anos, com 25 anos de contribuição. Dessa 

forma, as trabalhadoras rurais, por exem-

plo, que até agora se aposentavam com 

55 anos, precisarão trabalhar pelo menos 

10 anos a mais. Equiparar a idade de ho-

mens e mulheres para aposentadoria é 

desconsiderar a tripla jornada de trabalho 

das mulheres que garante a realização do 

trabalho doméstico e de cuidados e a re-

produção da força de trabalho.

Com as novas regras, as pensões por 

morte e os benefícios assistenciais defini-

dos pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) deixam de ser 

vinculados ao salário 

mínimo e o Benefício 

da Prestação Con-

tinuada (BPC) pas-

sará para 70 anos, 

retirando o acesso de milhares de pessoas 

ao benefício que, em diversas famílias, é a 

única fonte de renda.

Para trabalhadoras e trabalhadores ru-

rais, a PEC 287/2016 propõe várias mu-

danças que dificultam significativamente 

o acesso aos direitos previdenciários. 

Um dos maiores problemas está na obri-

gatoriedade da contribuição individual 

em substituição à aplicação de alíquo-

ta sobre o resultado da comercializa-

ção da produção (art. 195, § 8º da 

Constituição Federal), conhecido 

como Funrural. No contexto das 

relações familiares desiguais, 

quando a família tiver que 

optar por um membro para 
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contribuir, dificilmente será a mulher ou 

a(o) jovem. 

Com as condições colocadas, as mu-

lheres denunciam que o acesso à aposen-

tadoria será inviabilizado para a maior par-

te da população. Considerando que, para 

receber o benefício integral, será necessá-

rio contribuir por 49 anos. Outra alteração 

que as mulheres contestam é a condição 

de receber, aos 65 anos e depois de 25 

anos de contribuição, apenas 51% da mé-

dia dos salários de contribuição. 

Nós, mulheres trabalhadoras do cam-

po, da floresta, das águas e da cidade, 

manifestamos nossa posição contrária a 

essa contrarreforma da Previdência Social 

que impõe retirada de direitos adquiridos 

e aumento das desigualdades sociais; 

não mexendo nos privilégios das classes 

dominantes, levando à privatização deste 

direito social e ao aumento do lucro dos 

bancos e das empresas de previdência 

privada. Defendemos o sistema de 

Seguridade Social e a Previdência 

universal, pública e solidária, 

que contribua de forma justa 

com a distribuição de renda 

e a diminuição das desigual-

dades entre homens e mu-

lheres, considerando as 

diferenças entre as(os) trabalhadoras(es) 

rurais e urbanos.

Só com uma ampla mobilização impedi-

remos esses retrocessos. Nosso caminho 

e alternativa é resistir e lutar juntas!!!

 Por isso, convocamos todas as com-

panheiras e organizações de mulheres a 

construir no processo das ações do Dia 

Internacional de Luta das Mulheres, 08 de 

Março, a luta em defesa dos nossos direi-

tos contra a reforma da Previdência Social. 

PARA ISSO SUGERIMOS:

• Formação política sobre os impac-

tos da reforma da Previdência na 

vida das mulheres;

• Participação em programas de rádio;

• Pressão sobre vereadoras(es), 

prefeitas(os) e deputadas(os) nos 

estados, propondo audiências pú-

blicas em Câmaras Municipais e 

Assembleias Legislativas; 

• Realização de grandes mobiliza-

ções, atos, paralisações e jornadas 

de lutas descentralizadas nos esta-

dos, entre os dias 06 a 15 de mar-

ço, de forma unitária com mulheres 

urbanas e rurais e em articulação 

com partidos de esquerda, movi-

mentos populares e sindicais;

• Lutas contra o desmonte da refor-

ma da Previdência, a retirada de 

nossos direitos e a violência contra 

as mulheres, pois todos os dias as 

mulheres são violentadas e assassi-

nadas no Brasil e no mundo;

• Seguir presentes em todas as lutas 

deste mês de março contra a retira-

da dos direitos;

• Apoiar as lutas da “Parada 

Internacional de Mulheres” neste 8 

de Março.

Nossos Direitos, só a luta faz valer!!!

Nenhum Direito a Menos!!! Fora Temer!!!
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  12º CNTTR

Chegou a hora de levantar as bandeiras

A cada quatro anos a CONTAG re-

úne as suas lideranças e traba-

lhadores e trabalhadoras rurais de 

todos os estados brasileiros para avaliar, 

propor e deliberar estratégias e ações 

do Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). O 12º 

Congresso Nacional de Trabalhadores 

Rurais Agricultores e Agricultoras Fami-

liares (12º CNTTR), a ser realizado 

no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, em Brasília, de 13 a 17 de 

março de 2017, será o primeiro con-

gresso após o processo de dissociação 

da categoria dos assalariados e assala-

riadas rurais. Agora, a CONTAG repre-

senta especificamente os agricultores 

e agricultoras familiares.

Congresso da CONTAG debaterá grandes temas e aprovará deliberações que visam fortalecer 
o sindicalismo rural e a agricultura familiar

Com o lema “Levantar as bandeiras 

de luta e fortalecer a organização sindi-

cal da agricultura familiar”, a CONTAG 

propõe aos delegados e delegadas do 

12º CNTTR o empenho para que seja feito 

um profundo debate e que sejam delibera-

das estratégias e ações unificadas visando 

um sindicalismo mais forte e combativo na 

defesa de políticas públicas que venham 

promover a organização da produção, 

melhorar a renda e a qualidade de vida 

dos agricultores e agricultoras familiares, 

na perspectiva de termos no futuro um 

campo com gente e um desenvolvimento 

rural mais justo, solidário e sustentável.

“O grande desafio é fazer com que o 

12º CNTTR nos fortaleça e nos anime a 

construir um sindicalismo mais combativo 

e aguerrido na defesa dos direitos e inte-

resses dos agricultores(as) familiares, pois 

não aceitaremos perder direitos. Também 

queremos aperfeiçoar e fortalecer a nossa 

organicidade sindical, pois é necessário 

termos um movimento sindical mais arti-

culado e unificado para que a sua estru-

tura funcione com a dinâmica necessária 

para responder, verdadeiramente, as de-

mandas do homem, da mulher e dos(as) 

jovens do campo”, reforça o presidente 

da CONTAG, Alberto Broch, candidato à 

vice-presidente e secretário de Relações 

Internacionais na chapa registrada.

Com o sentimento de superar esses 

desafios, foi conduzido um processo de 

diálogo e negociação com os(as) dirigen-

tes das Federações para a composição 

de uma chapa única, com grande repre-

sentatividade e participação de todas as 

regiões e com o cumprimento da parida-

de, participação da terceira idade e de, 

no mínimo, 20% de jovens. Denominada 

FORÇA e LUTA: NENHUM DIREITO A 

MENOS, a chapa unitária é encabeçada 

pelo pernambucano Aristides Santos, atu-

al secretário de Finanças e Administração 

da CONTAG.

“Sentimo-nos honrados com a missão 

de presidir a próxima Direção da CONTAG 

e coordenar as lutas dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. Com os desafios que 

enfrentaremos na conjuntura atual, será 

necessária a formulação e execução co-

letiva. O Congresso é um importante mo-

mento para tirarmos grandes e unitárias 

resoluções. Seguiremos reafirman-

CONTAG

12º CONGRESSO
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do os nossos direitos e lutando por uma 

Agricultura Familiar cada vez mais forte 

e reconhecida pela sociedade”, ressalta 

Aristides Santos.

ORGANIZAÇÃO DO 12º CNTTR – O 12º 

Congresso da CONTAG começou a ser 

organizado há mais de um ano com a 

aprovação do regimento interno, da iden-

tidade visual, produção das peças grá-

ficas e de divulgação, com a publicação 

do Edital de Convocação do Congresso e 

das Eleições da CONTAG, inscrição dos 

delegados e delegadas, envio de convites, 

com as demais providências das equipes 

de trabalho, entre outras tarefas que visam 

o sucesso na realização do mesmo. 

A Secretaria Geral é uma das áreas res-

ponsável por esse processo organizativo 

do Congresso, que cuida de toda a do-

cumentação, credenciamento, entre ou-

tras funções. Segundo a secretária geral, 

Dorenice Flor da Cruz, a organização do 

12º CNTTR está sob controle e a expecta-

tiva é que este seja um grande momento 

para o MSTTR. “Estamos esperando um 

público de 2.400 pessoas, sendo a maio-

ria composta por delegados e delegadas 

de todos os estados brasileiros, mais a 

nossa equipe de apoio, convidados(as) 

e observadores(as). Estamos montando 

uma grande estrutura para receber bem 

todos e todas, dando atenção também 

à metodologia do Congresso, para que 

todos(as) participem e estejam sempre 

animados(as), com disposição para o de-

bate. E já comemoramos o fato de termos 

conseguido atingir a meta de inscrição de 

delegados e delegadas cumprindo a pari-

dade de gênero, que foi uma deliberação 

do nosso congresso anterior. Tenho cer-

teza que seguiremos avançando”, desta-

ca a dirigente. 
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• Secretaria de Finanças e Administração - Pedro 

Mario Ribeiro (MG)

• Secretaria de Política Agrícola - José Walter 

Dresch (SC)

• Secretaria de Política Agrária - Zenildo Pereira 

Xavier (ES)  

COMPOSIÇÃO DA CHAPA FORÇA E LUTA: NENHUM DIREITO A MENOS!
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CONSELHO FISCAL EFETIVO
• 1º efetivo - Marcos Junior Brambilla (PR) 

• 2º efetivo - Manoel Candido da Costa (RN) 
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• 4º efetivo - Idelnice da Silva Araújo (AP) 
 
CONSELHO FISCAL SUPLÊNCIA
• 1º suplente - Oto dos Santos (RJ)  

• 2º suplente - Francisco de Jesus Silva (MA) 
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JOÃO ROBERTO RIPPER

 MORADIA DIGNA

Avanços na habitação rural
Serão retomadas as contratações do Minha Casa Minha Vida Rural via Entidades 

Depois de um longo período de 

pressão e tentativas de nego-

ciação, os movimentos sociais 

e sindical, conjuntamente com a Frente 

Parlamentar em Defesa da Moradia Social, 

garantiram avanços significativos junto ao 

Ministério das Cidades sobre a política de 

habitação rural. O ministro Bruno Araújo 

prometeu retomar as contratações do 

Minha Casa Minha Vida Entidades ainda no 

primeiro semestre de 2017. A previsão é de 

contratação de 35 mil unidades habitacio-

nais para os rurais durante o ano em curso.

Seguindo os critérios estabelecidos 

pelo Ministério das Cidades, terão priori-

dade nessas contratações os projetos de 

regiões que concentram maior déficit ha-

bitacional – Norte e Nordeste, e os públi-

cos mais vulneráveis, como quilombolas, 

assentados(as) da reforma agrária, povos 

indígenas, ribeirinhos, extrativistas, entre 

outros. As demais regiões serão contem-

pladas de acordo com a demanda qualifi-

cada das entidades organizadoras.

Vale ressaltar que as entidades que já 

executavam o programa precisam es-

tar credenciadas e habilitadas, conforme 

Portaria Nº 235 do Ministério das Cidades, 

publicada em 9 de junho de 2016. Também 

é importante destacar que as entidades não 

podem estar com pendências das obras 

em andamento, como o não cumprimento 

do cronograma de execução já aprovado.

Com a retomada do Comitê Rural de 

Habitação, e com a primeira reunião 

agendada para 14 de março, abre-se 

espaço para a construção das regula-

mentações e operacionalização do pro-

grama. Dentro desse processo de cons-

trução, existe uma forte possibilidade de 

ser criada uma faixa intermediária (Faixa 

1,5) para atender o público que não se 

enquadra nas Faixas 1 e 2.

O ministro das Cidades assumiu o com-

promisso de fazer uma discussão no âm-

bito do Comitê Rural de Habitação sobre 

o MCMV Rural regionalizado, levando em 

consideração as especificidades e neces-

sidades de cada região, bem como ava-

liar a possibilidade de integrar o PNHR a 

outras políticas e programas específicos, 

como saneamento rural, captação de 

água, energias renováveis e quintais pro-

dutivos, visando melhorias na qualidade 

de vida de quem acessa o programa e o 

desenvolvimento dessas comunidades.

Outro ponto que foi bastante discutido 

anteriormente e que agora foi acordado 

um encaminhamento é a possibilidade de 

retirar do cadastro para acesso ao progra-

ma os projetos de futuros beneficiários que 

estão impedidos por estarem no Cadastro 

Nacional de Mutuários (CADMUT).

Bruno Araújo deixou claro que não ha-

verá cotas pré-definidas para nenhum mo-

mento ou segmento rural ou urbano. O que 

importará para a contratação é a qualidade 

dos projetos de Engenharia e Social, como 

também os serviços já prestados pelas en-

tidades, qualificação técnica, estrutura e 

capilaridade, equipe profissional da entida-

de e enquadramento dos critérios pré-es-

tabelecido pelo Comitê Rural de Habitação.

FIQUE ALERTA! – Todos os projetos que fo-

ram protocolados anteriormente no Banco 

do Brasil e na Caixa Econômica Federal 

terão que ser retirados pelas entidades 

responsáveis para a atualização dos valo-

res e do cronograma de execução, con-

forme Portaria 172, publicada em 10 de 

maio de 2016. Esses projetos terão que 

passar por todo o processo de análise no-

vamente, portanto é importante essa atu-

alização o mais rápido possível. 

“Não temos dúvida sobre a importância 

da política de habitação rural. E essa nova 

negociação com o Ministério das Cidades 

reacendeu a nossa esperança para que o 

programa avance em todo o País. Mas, 

para isso, precisamos exercer o nosso pa-

pel de movimento social e sindical de co-

brar o governo para que cumpra as suas 

promessas e que não prejudique ainda 

mais os trabalhadores e as trabalhadoras 

que tanto esperam realizar o seu sonho de 

ter uma casa própria, nova e digna para 

morar”, destaca o secretário de Política 

Agrícola da CONTAG, David Wylkerson.
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 AGROTÓXICO MATA

Fabrício Martins

Mais veneno em nossa mesa
O Ministério da Agricultura e Congresso Nacional não perdem tempo para tentar regularizar o uso de agrotóxicos

Reduzir burocracia e acelerar 

a aprovação de novos pro-

dutos” para “aumentar a 

produção e a produtividade”: esse é 

o objetivo do Sistema Integrado de 

Agrotóxicos que o atual governo fe-

deral pretende lançar ainda neste ano, 

conforme anunciado no dia 3 de feverei-

ro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa). Colocar o lucro 

na frente da saúde das pessoas e do meio 

ambiente já é prática corriqueira do agro-

negócio brasileiro, principal responsável 

pelo Brasil ser o campeão mundial no 

consumo de venenos agrícolas, obrigan-

do seus(suas) cidadãos(ãs) a ingerirem, 

em média, cinco litros de agrotóxicos a 

cada ano, de acordo com o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA).

Mesmo com números tão alarman-

tes, o atual ministro da Agricultura, Blairo 

Maggi, tem se esforçado para acelerar o 

registro de novos agroquímicos. Em 2016, 

foram aprovados 277 novos produtos, nú-

mero recorde, segundo o próprio Mapa. 

Como senador, Maggi elaborou projeto 

que pode ser classificado como um pa-

cote de defesa do agrotóxico. Trata-se 

do PL 6299/2002, que traz 17 projetos 

de lei apensados a ele, a maioria com o 

mesmo objetivo: alterar a atual regulação 

sobre os agrotóxicos (Lei 7.802/89) que 

traz indicações sobre pesquisa, produ-

ção, embalagem e rotulagem, transporte, 

armazenamento, comercialização, propa-

ganda, utilização, importação, exportação, 

destino final dos resíduos e embalagens, 

registro, classificação, controle, inspeção 

e a fiscalização de venenos, seus compo-

nentes e afins. No dia 15 de fevereiro foi 

instituída, na Câmara dos Deputados, uma 

comissão especial para deliberar 

sobre a proposta.

Um dos projetos inserido no pacote é 

o PL 3200/2015, de autoria do deputado 

federal Luis Antonio Franciscatto Covatti 

(PP-RS). Esse projeto propõe a substitui-

ção do termo “agrotóxico” por “produtos 

defensivos fitossanitários”, uma expres-

são que não dá a dimensão do perigo 

que as substâncias representam para a 

saúde. O projeto de Covatti propõe, ain-

da, a criação de uma Comissão Técnica 

Nacional de Fitossanitários (CTNFito) na 

qual todos os integrantes seriam indi-

cados pelo(a) ministro(a) da Agricultura. 

Além disso, não está expressa no proje-

to a participação obrigatória da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), tal como a le-

gislação indica atualmente.

Em contraposição a esse modelo de 

desenvolvimento rural que prioriza lucro 

e produtividade sobre a saúde e bem-

-estar das pessoas, a CONTAG defende 

um modelo de desenvolvimento rural so-

lidário e sustentável, com a agroecologia 

como principal alternativa para a produ-

ção de alimentos saudáveis. “A Anvisa e 

o Ibama avaliam as questões relacionadas 

aos impactos dos defensivos agrícolas no 

meio ambiente e na saúde. Sua atuação é 

fundamental, pois sabemos que os danos 

provocados pelos agrotóxicos são muito 

maiores nos(as) trabalhadores(as) rurais. 

Precisamos lutar por uma regulamentação 

mais rígida e mais fiscalização no uso de 

agrotóxicos”, afirma o secretário de Meio 

Ambiente da CONTAG, Antoninho Rovaris.
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 O atual governo e o Congresso 

Nacional estão trabalhando para fa-

cilitar o registro de substâncias que 

são potencialmente perigosas para o 

homem e para a natureza. Quais são 

as principais ameaças? 

Uma das principais ameaças é o 

efeito cascata que as iniciativas para fa-

cilitar o uso de agrotóxicos podem ter 

nos estados e municípios. Além disso, 

desde que o governo Temer assumiu, 

por exemplo, os relatórios da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

tendem a minimizar os impactos do uso 

de agrotóxicos. Existe até possibilidade 

de que o governo federal tente alterar a 

Lei dos Agrotóxicos por meio de Medi-

da Provisória. Por isso, a sociedade e os 

movimentos sindicais e sociais precisam 

fortalecer as ações de luta, a exemplo da 

Campanha Permanente Contra os Agro-

tóxicos e Pela Vida. 

 Como a sociedade pode atuar para 

evitar a realidade que coloca o Brasil 

como maior consumidor nacional de 

agrotóxicos?

Além de manter e fortalecer a já ci-

tada Campanha Contra os Agrotóxicos 

e Pela Vida, outra ação da sociedade é 

compartilhar as informações e estudos 

já realizados que detalham os malefí-

cios dos venenos agrícolas. É preciso 

mudar a cultura e divulgar as informa-

ções pelos meios de comunicação, 

FERNANDO CARNEIRO tem ampla atuação nas áreas de vigilância em saúde 
ambiental, epidemiologia e saúde no campo. Já trabalhou para a Anvisa, 
Secretaria de Saúde de Minas Gerais e Ministério da Saúde. Atualmente, é 
pesquisador da Fiocruz Ceará e participa do Grupo de Trabalho de Saúde e 
Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Também 
coordena o Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações 
do Campo, da Floresta e das Águas - Teia de saberes e práticas.

nas mídias sociais, nas escolas. A 

sociedade precisa fazer isso, porque 

o agronegócio tem muitos recursos e 

toda uma rede para disseminar seus 

mitos. Um deles é de que sem o agro-

negócio passaremos fome, mas vários 

estudos mostram que é a agricultura 

familiar a maior responsável pela pro-

dução dos alimentos que comemos 

todos os dias no Brasil. 

 Qual a importância da agri-

cultura familiar na luta contra 

os agrotóxicos?

Existe um discurso do agronegócio 

que também acreditamos ser um mito, 

é o que diz que quem mais usa agrotó-

xico é a agricultura familiar. Um grande 

problema é o desmonte progressivo das 

políticas nacionais de Assistência Técni-

ca e Extensão Rural, especialmente as 

voltadas para a agricultura familiar. Outra 

questão é a formação dos técnicos, mui-

tos deles são formados em universidades 

que priorizam o modelo do agronegócio. 

As universidades não ensinam agroe-

cologia. Esse é um grande desafio para 

entidades como a CONTAG: estimular 

que a agroecologia seja uma questão 

técnica e também de financiamento, ou 

seja, que esse modo de produção seja 

apoiado por políticas públicas. O futuro 

da agricultura familiar está na produção 

de alimentos saudáveis.

 Que ações podem ser feitas para 

mudar essa realidade?

Precisamos reforçar a importância 

de políticas públicas para alterar o atu-

al quadro de alto consumo de venenos 

agrícolas. Por exemplo: o estímulo para 

que os alimentos das merendas esco-

lares sejam comprados da agricultura 

familiar que tenha práticas agroecoló-

gicas. Isso cria demandas para produ-

ção e gera mudanças territoriais, nas 

quais as pessoas podem saber que é 

possível produzir e garantir que a pro-

dução seja absorvida. Também é fun-

damental uma mudança radical na for-

ma de pensar a agricultura no Brasil. 

Precisamos mostrar para a sociedade 

o projeto em que a agricultura familiar 

agroecológica seja central para o de-

senvolvimento do País. Só com esse 

debate vamos mudar a realidade.

 Sempre é bom reforçar: quais 

as principais consequências do 

uso de agrotóxicos para os(as) 

trabalhadores(as) rurais e para quem 

consome os alimentos?

Os(as) trabalhadores(as) rurais sofrem 

mais, porque lidam direta e indiretamen-

te com o veneno, na hora da aplicação e 

quando se alimentam de produtos con-

taminados. As consequências são as 

agudas, como vômitos e intoxicações, 

e crônicas, como diversos tipos de cân-

cer, alterações hormonais, deformações 

em bebês. Nada disso entra na conta 

do agronegócio. O custo de tratar es-

sas doenças fica todo com o SUS, que 

está sendo desmontado. O atual gover-

no quer facilitar o uso de venenos e, ao 

mesmo tempo, tira os meios de trata-

mento das consequências. É preciso lu-

tar contra essa realidade.

Karina Zambrana - SGEP-MS


