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A gestão muda, a luta continua!
César Ramos

No mês de abril de 2017 encerra-

mos o ciclo da Gestão 2013-2017 

da Diretoria da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares 

(CONTAG). Foram quatro anos de en-

frentamentos, lutas, muitos desafios, mas 

também de avanços e conquistas para a 

categoria trabalhadora rural. Agradeço 

imensamente aos meus companheiros e 

companheiras da Diretoria pelo apoio e 

dedicação na condução da CONTAG nes-

tes últimos quatro anos. 

Foram tantos avanços e destaco al-

guns que consideramos importantes na 

nossa gestão. Entre eles está a paridade 

de gênero aprovada no 11º Congresso da 

CONTAG, que com trabalho e dedicação a 

CONTAG cumpriu a deliberação e realizou o  

12º CNTTR com a participação igual no 

número de mulheres e homens e elegeu a 

primeira Diretoria da CONTAG com a pa-

ridade de gênero. A nova Diretoria tomou 

posse no dia 27 de abril de 2017 e co-

mandará a entidade até 2021. Esse avan-

ço fundamental na democracia interna do 

MSTTR se deve à luta permanente das mu-

lheres que têm pautado o debate para as 

mulheres participarem e decidirem com os 

homens em igualdade de condições dentro 

do Movimento. Elas também protagoniza-

ram e juntas realizaram a 5ª Marcha das 

Margaridas, em 2015, com conquistas de 

políticas públicas específicas para as mu-

lheres em um momento tão desafiador para 

a política nacional. 

A juventude também protagonizou gran-

des lutas nestes últimos quatro anos. Além 

de ter realizado o 3º Festival da Juventude 

Rural, também em 2015, participou em 

massa de todas as manifestações convo-

cadas em defesa da democracia, contra 

o impeachment e o desmonte das políti-

cas públicas. A terceira idade e idosos(as) 

rurais também se destacaram. Em 2016 

foi realizada a 2ª Plenária Nacional de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da 

Terceira Idade e Idosos(as), com 1.000 

pessoas de todo o País. Foi um momen-

to de valorizar as histórias e saberes des-

ses sujeitos que contribuíram muito para a 

construção do MSTTR.

A CONTAG, ao longo dos seus 53 anos, 

teve papel estratégico na proposição de 

políticas públicas para o desenvolvimen-

to rural sustentável e solidário e, nos úl-

timos quatro anos, podemos destacar 

nossa contribuição em programas como o 

Pronaf, Minha Casa Minha Vida Rural, Mais 

Médicos, Pronatec Campo, Programa 

de Aquisição de Alimentos, Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, Unidades 

Móveis de Enfrentamento à Violência con-

tra as Mulheres, entre outros que levaram 

dignidade e melhoraram a qualidade de 

vida da população rural.

Lembramos que estas conquistas fo-

ram frutos dos Gritos da Terra Brasil, das 

Marchas das Margaridas e dos Festivais 

da Juventude que, nestas ocasiões, apre-

sentamos e negociamos pautas de reivin-

dicações específicas que permitiram con-

quistas de políticas públicas fundamentais 

para atender as demandas e necessida-

des dos(as) trabalhadores(as) rurais. 

Consolidamos a nossa Política Nacional 

de Formação (PNF) com a celebração 

dos 10 anos da nossa Escola Nacional de 

Formação da CONTAG (ENFOC) em 2016 

e, no âmbito internacional, a CONTAG 

promoveu e participou de várias ativida-

des relacionadas ao Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena 

(AIAF/CI), bem como manteve fortes rela-

ções com as entidades às quais é filiada 

internacionalmente – UITA e COPROFAM.

No cenário político, nos últimos dois anos 

enfrentamos muitos desafios e lutas inten-

sas, em conjunto com os movimentos so-

ciais e centrais sindicais pela terra e territó-

rio, pela manutenção dos direitos, contra o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff 

e ataque à democracia. Depois do seu afas-

tamento, o que vimos foi o desmonte de 

várias políticas públicas a partir do fecha-

mento do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), das Secretarias de Políticas 

para as Mulheres (SPM), da Juventude e 

dos Direitos Humanos, e do Ministério da 

Previdência Social.

Finalizo afirmando que muito já fizemos 

e conquistamos, porém, há muito ain-

da por fazer. Os desafios que temos pela 

frente são grandes e exigirá da nossa lide-

rança compromisso e muita ação. Nesse 

sentido, desejamos à nova Diretoria da 

CONTAG muita sorte, persistência, clare-

za e força na luta cotidiana de conduzir a 

entidade pelo melhor caminho e fortale-

cendo esta organização. Vamos renovar 

a esperança, erguendo as bandeiras e 

fortalecendo a luta na defesa dos nossos 

direitos e conquistar políticas públicas que 

venham melhorar as condições de traba-

lho e vida dos nossos trabalhadores rurais 

agricultores(as) familiares. 

 EDITORIAL
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Nova Diretoria assume compromisso pela 
unidade e luta por nenhum direito a menos

POSSE GESTÃO 2017-2021  

UNIDADE E LUTA: NENHUM 

DIREITO A MENOS! Esse foi o tom 

da solenidade de posse da nova 

Diretoria, do novo Conselho Fiscal e respec-

tivas suplências da CONTAG para a Gestão 

2017-2021, a primeira com uma compo-

sição com paridade de gênero na história 

de 53 anos da CONTAG. Também foi um 

momento de homenagem e reconhecimen-

to à Direção que termina o mandato, pois a 

mesma enfrentou muitos desafios e garantiu 

muitas conquistas e avanços para a catego-

ria trabalhadora rural.

A cerimônia, realizada no dia 27 de abril 

de 2017, em Brasília, foi iniciada com a exi-

bição de um vídeo com falas de dirigentes da 

CONTAG e das Federações, o qual exaltou o 

sentimento com a realização do 12º Congresso 

Nacional de Trabalhadores Rurais Agricultores 

e Agricultoras Familiares (CONTAG), maior 

instância deliberativa do Movimento Sindical e 

onde foi eleita esta nova Direção.

A solenidade contou com a presença 

de familiares, dirigentes das Federações e 

Sindicatos, dirigentes da CONTAG de ges-

tões anteriores, senadores, deputados(as), 

prefeitos, parceiros internacionais e do 

Campo Unitário, representantes de órgãos 

governamentais, entre outros convidados(as). 

Também contou com momento de homena-

gens aos homens e mulheres da nova gestão.

POSSE – A nova Diretoria, o Conselho Fiscal 

e as suplências foram empossadas oficial-

mente por três lideranças que representam 

entidades com forte relacionamento com a 

CONTAG: pelo secretário-geral da Regional 

Latino-Americana da União Internacional 

dos Trabalhadores na Alimentação (UITA), 

Gerardo Iglesias; pelo presidente da CUT, 

Vagner Freitas; e pelo presidente da CTB, 

Adilson Araújo.

Demonstrando unidade, os novos di-

retores e diretoras deram-se as mãos no 

momento de assumir o compromisso com 

o Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e com o 

Estatuto da entidade, de cumprir as delibe-

rações congressuais, de respeitar a demo-

cracia interna, a igualdade, a diversidade, 

de assegurar a unidade na ação política e o 

fortalecimento das entidades sindicais.

A nova secretária de Mulheres da 

CONTAG, Mazé Morais, fez um discurso 

bem forte e trouxe a importância da efetiva-

ção da paridade para as mulheres trabalha-

doras rurais. “Para mim é uma alegria, uma 

honra e grande responsabilidade. E mais do 

que agradecer, também quero reconhecer e 

valorizar o trabalho e a luta das mulheres, 

que vem sendo fortalecida e tem contribuído 

bastante para a democracia interna e repre-

sentatividade sindical, trazendo novas pau-

tas e temas que fortalecem cada vez mais o 

MSTTR. A paridade é fruto da luta das mu-

lheres, conquistada com muito suor, cora-

gem e ousadia. Não queremos ser somente 

números, queremos que as nossas falas e 

posicionamentos políticos tenham o mesmo 

peso comparado aos dos homens. Também 

temos como desafios representar cada vez 

melhor as(os) agricultoras(es) familiares, 

defendendo os seus interesses e anseios, 

além de lutar contra os retrocessos que irão 

impactar na vida desses trabalhadores(as), 

sobretudo das mulheres.” 

O novo presidente, Aristides Santos, des-

tacou algumas prioridades da CONTAG para 

a Diretoria recém-empossada. “Temos de 

resolver que agricultura familiar queremos e 

iremos representar, fazer a transição do tra-

balho de representação sindical dos assala-

riados com a CONTAR. Agora, para cumprir 

as deliberações congressuais, dependemos 

muito do apoio das Federações e Sindicatos. 

Sobre a paridade, a discussão não é só nu-

mérica, é igualdade no mais amplo sentido 

da palavra, principalmente em condições de 

trabalho. Sabemos o quanto a conjuntura é 

desafiadora, mas o movimento sindical tem 

base e tem história, somos capazes de supe-

rar qualquer desafio. Vamos investir na base 

com formação, organização e muita luta por-

que o momento exige ação e determinação. 

Vamos para a luta, não faltará coragem e 

vontade de chegar às nossas bases. A luta 

continua por nenhum direito a menos!”

A solenidade foi encerrada com uma 

emocionante homenagem aos presiden-

tes da CONTAG de gestões anteriores: 

Lyndolpho Silva, José Francisco, Francisco 

Urbano, Aloísio Carneiro e Manoel Santos; e 

com a assinatura da Ata de Posse e entrega 

do Termo de Posse para a nova Diretoria e 

Conselho Fiscal.

César Ramos
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Plano de Lutas aprovado
Primeiro Conselho após o 12º Congresso da CONTAG aprova as orientações políticas para os próximos quatro anos

 12º CNTTR

A aprovação do Plano de Lutas do 12º Congresso Nacional 

de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares (12º CNTTR) ficou sob a responsabilidade 

dos conselheiros e conselheiras da CONTAG. Na última reunião 

do Conselho Deliberativo da Gestão 2013-2017, realizada nos 

dias 26 e 27 de abril de 2017 e a primeira após os 12º CNTTR, 

em Brasília, o documento foi apresentado e aprovado pelo ple-

nário do Conselho.

O Plano de Lutas concentra propostas referendadas nas 

Plenárias Regionais e Estaduais de preparação para o 12º CNTTR 

e orienta a ação sindical e para os posicionamentos da CONTAG 

frente à conjuntura nacional e internacional.

Para a secretária geral da CONTAG, Dorenice Flor da Cruz, 

a aprovação do Plano de Lutas foi muito importante e fortalece 

o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR). “As deliberações contidas no Plano de Lutas aprovado re-

afirmam o posicionamento da CONTAG em defesa da retomada da 

democracia e contra o retrocesso de direitos para os trabalhadores 

rurais agricultores e agricultoras familiares, a reafirmação da reforma 

agrária como uma das principais bandeiras do MSTTR, a implemen-

tação de políticas afirmativas no MSTTR e para que tenhamos um 

país mais justo, humano e com igualdade para homens e mulheres”.

Os conselheiros e conselheiras também fizeram uma avaliação 

política do 12º Congresso da CONTAG. A maioria avaliou positi-

vamente a estrutura, a metodologia, a organização, a alimenta-

ção, entre outros aspectos. 

No último Conselho da gestão também foi feita a apresentação 

do relatório de atividades e a prestação de contas de 2016; a elei-

ção da Comissão Nacional de Ética; foi iniciado o debate sobre o 

23º Grito da Terra Brasil; foi socializada a tramitação e a articula-

ção feita pela CONTAG para barrar os retrocessos da reforma da 

Previdência Social; entre outros temas.

“Foram quatro anos de importantes decisões tomadas pelo 

Conselho Deliberativo da CONTAG, e este último não pode-

ria ser diferente. Desejamos um ótimo trabalho para a nova 

Diretoria que deverá implementar estas resoluções e que as 

Federações e Sindicato apoiem as lideranças e fortaleçam a 

luta”, avaliou Dorenice.

Verônica Tozzi

César Ramos
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LUTA DOS ASSALARIADOS  

Olhando para o futuro

Arepresentação dos Assalariados 

e Assalariadas Rurais foi funda-

mental para a construção do nos-

so Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). Deixa 

um legado de ações e mobilizações que 

nunca se perderá na história de nossos 

Sindicatos, Federações e também da 

CONTAG. Para fortalecer a luta, foi reali-

zada a dissociação da representação das 

duas categorias de trabalhadores rurais 

– os(as) agricultores(as) familiares e os(as) 

assalariados(as) – e criada a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Assalariados 

e Assalariadas Rurais (CONTAR), que ca-

minhará em parceria com a CONTAG na 

construção de um Brasil mais digno para o 

meio rural. Dessa forma, a partir do início do 

mandato da próxima Diretoria da CONTAG, 

neste mês de maio de 2017, a Secretaria 

de Assalariados e Assalariadas Rurais de 

nossa Confederação deixa de existir, mas a 

história de luta permanecerá para sempre, 

como a base de todo o nosso movimento.

ONDE TUDO COMEÇOU – A luta dos cortado-

res de cana no interior de Pernambuco: 

foi lá onde a luta pelos direitos dos(as) 

trabalhadores(as) rurais começou, ainda 

na década de 1950. Até a fundação da 

CONTAG, em 1963, foram muitos anos de 

organização e mobilização por parte de co-

rajosos homens e mulheres que enfrentaram 

a violência dos latifundiários, que queriam 

impedir a concretização de um movimento 

sindical feito por lavradores, boias-frias, pro-

dutores de carvão, agricultores familiares. O 

que eles e elas queriam? Reforma Agrária, 

condições dignas de trabalho, salários jus-

tos, direito à aposentadoria. 

Superando inúmeros desafios - como a 

Ditadura Militar, crises econômicas, a cons-

tante violência dos(as) exploradores(as) de 

mão de obra –, os Sindicatos, Federações 

e a Confederação dos trabalhadores e 

A história da representação dos Assalariados e Assalariadas Rurais é a base de nossa luta, na qual seguire-
mos juntos por condições dignas no campo brasileiro

trabalhadoras rurais conseguiram muitos 

avanços. A Previdência Social foi uma 

delas, primeiro pelo Funrural, em 1963, 

o Estatuto da Terra, em 1964, a Lei do 

Trabalhador Rural (5.889/1973), e depois 

pela Constituição de 1988, que garantiu o 

direito à aposentadoria aos 55 anos para 

mulheres e 60 para os homens, entre ou-

tros benefícios tanto para assalariados(as) 

quanto para agricultores(as) familiares. 

Outro grande avanço foi a conquista da 

igualdade de direitos trabalhistas entre tra-

balhadores rurais e urbanos.

 A pressão do movimento sindical foi 

responsável também pelo aumento da fis-

calização das condições de trabalho em 

fazendas brasileiras: esta ainda é insufi-

ciente, mas trata-se de um avanço em uma 

área onde a impunidade aos abusos contra 

trabalhadores(as) rurais sempre foi a regra.

GRANDES DESAFIOS – A informalidade sem-

pre foi um enorme obstáculo para a ga-

rantia do recebimento dos direitos tra-

balhistas dos(as) assalariados(as) rurais. 

Em 1969, dados do Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária (IBRA) indicavam a 

existência de mais de quatro milhões de 

trabalhadores(as) rurais. Em 1975, o peri-

ódico da CONTAG afirmava que mais de 

80% dos trabalhadores(as) não tinham re-

gistro na carteira. Ainda hoje esse é um dos 

principais desafios da luta: garantir que os 

empregadores assinem as carteiras dos 

trabalhadores(as) rurais, já que cerca de 

60% permanecem ainda na informalidade, 

segundo dados do IBGE. Trata-se da prin-

cipal forma para que possam ter acesso a 

direitos como seguro-desemprego, auxílio-

-saúde e mesmo a aposentadoria.

A baixa escolaridade, causada pela his-

tórica falta de investimentos em educa-

ção, especialmente aquela voltada para a 

realidade do campo, também dificulta até 

hoje o acesso dos(as) trabalhadores(as) 

aos seus direitos. De acordo com os da-

dos do Censo Demográfico IBGE/2010, 

o índice de analfabetismo no campo che-

ga a 21,2% da população de 10 anos de 

idade ou mais, enquanto nas cidades a 

porcentagem é de 6,8%. Por muito tem-

po, a maior parte dos(as) trabalhadores(as) 

rurais não sabia o que eram direitos traba-

lhistas. Por isso, a atuação do Movimento 

Sindical nas ações de formação foi, e ain-

da é, fundamental para informá-los so-

bre como e porquê lutar. Informativos da 

CONTAG durante muitos anos traziam, 

por exemplo, informações sobre como or-

ganizar negociações coletivas de trabalho, 

Arquivo CONTAG
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para que os dirigentes sindicais pudessem 

instruir os(as) assalariados(as) rurais contra 

os abusos dos patrões.

O trabalho escravo é o mais grave des-

ses abusos. A prática de explorar o traba-

lho de homens e mulheres sem oferecer 

nada mais do que o mínimo necessário 

para sua sobrevivência parece querer per-

sistir entre os latifundiários, mesmo com a 

abolição da escravatura, há 129 anos. Este 

tem sido um dos principais temas de luta 

na história da Secretaria de Assalariados e 

Assalariadas Rurais.

DÉCADAS DE MOBILIZAÇÕES – A década de 

1980 foi de intensa atividade na luta pelos 

direitos dos cortadores de cana, especial-

mente da região Nordeste. Entre 1979 e 

1986, grande parte dos(as) funcionários(as) 

da CONTAG iam de carro para os estados 

de Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e depois Alagoas para organizar 

as greves nos canaviais. “Muitas vezes as 

ações tinham que ser feitas à noite, para evi-

tar a repressão da ditadura e também a vio-

lência dos ‘senhores de engenho’. A Lei de 

Greve estava na ponta da língua da equipe 

da CONTAG, que fez muitas viagens de ca-

minhão para levar os(as) trabalhadores(as) 

para os sindicatos e garantir as paralisa-

ções. Com as greves constantes e o forta-

lecimento das mobilizações e dos sindica-

tos, o patronato começou a ceder e realizar 

junto aos trabalhadores convenções anu-

ais para negociar aumentos salariais, em 

campanhas que sempre contaram com a 

presença forte dos sindicatos locais”, lem-

bra Francisco Urbano Filho, que era diretor 

da CONTAG na época e foi presidente da 

CONTAG entre 1991 e 1995.

A partir de 1995, o movimento sindical 

definiu que haveria Secretarias específi-

cas para organizar suas estratégias de 

luta. Assim, foi criada a Secretaria dos 

Assalariados(as) Rurais na CONTAG. O 

trabalho escravo e o trabalho infantil fo-

ram temas de grande destaque nesta 

etapa, com ações feitas em parceria com 

a Comissão Pastoral da Terra e também 

com o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef). Foi realizado também 

projeto de cooperação com a Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho (Fundacentro) para a 

realização de cursos de formação em todo 

o Brasil sobre os riscos do uso de agro-

tóxicos pelos(as) trabalhadores(as) rurais. 

“Naquele momento muito pouco ainda 

era falado pelo movimento sindical sobre 

como o veneno fazia mal para a saúde 

dos homens e mulheres do campo, que 

adoeciam, mas não sabiam porquê”, lem-

bra o então secretário de Assalariados(as) 

Rurais, Guilherme Pedro Neto.

MARCHA DOS ASSALARIADOS – O ano de 

2012 também foi muito significativo: em 

29 de fevereiro, a pauta dos assalariados 

e assalariadas rurais foi entregue ao então 

ministro da Secretaria-Geral da Presidência 

da República, Gilberto Carvalho, com vá-

rias reivindicações, entre elas o fim da 

pulverização aérea com agrotóxicos, o 

combate à informalidade no meio rural e 

programa de habitação para os assalaria-

dos e assalariadas rurais. 

No dia 20 de março daquele ano, foi re-

alizada a 1ª Marcha dos(as) Assalariados(as) 

Rurais, que contou com a participação de 

mais de cinco mil trabalhadores(as) em 

Brasília. A maior parte deles(as) deixou de 

trabalhar para vir para esta manifestação 

mesmo perdendo a remuneração pelos 

dias “perdidos”. Um grande ato foi realiza-

do em frente ao Ministério da Agricultura e 

Abastecimento (Mapa), onde uma comissão 

composta por lideranças rurais protocolou 

no ministério um documento que desta-

cava os principais problemas enfrentados 

pelos assalariados e assalariadas rurais, 

como o trabalho degradante e análogo ao 

de escravo. Outro objetivo da mobilização 

foi questionar o latifúndio, a mecanização 

desordenada, os agrotóxicos, as sementes 

geneticamente modificadas, em um modelo 

de desenvolvimento que não têm se pauta-

do pela geração de emprego de qualidade.

Este foi uma importante etapa da luta 

da CONTAG pela criação de uma Política 

Nacional para os Assalariados Rurais que 

tenha como foco o combate à informalida-

de, a geração de emprego, renda, educa-

ção e requalificação, levando à plena cida-

dania do trabalhador e da trabalhadora rural.

PNATRE E PLANATRE – A Marcha dos 

Assalariados foi fundamental para a conquis-

ta de uma política específica para os(as) as-

salariados rurais, mas é preciso lembrar que 

trata-se de um processo de muitas etapas, 

entre elas a construção do Compromisso 

Nacional para Aperfeiçoar as Condições de 

Trabalho na Cana-de-Açúcar, firmado em 

2009, depois de um ano de intenso diálogo 

entre representantes dos trabalhadores(as), 

governo e empregadores. 

Em março de 2013 foi instituída a 

Política Nacional para os Trabalhadores 

Rurais (PNATRE) e, para coordená-la, a 

Comissão Nacional dos Trabalhadores 

Rurais Empregados (CNATRE), composta 

por representantes do governo e da so-

ciedade civil. A CNATRE então elaborou o 

Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Empregados (PLANATRE), que tinha o ob-

jetivo de implementar as ações previstas 

na PNATRE.

César Ramos
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Essas ações foram compostas em 

quatro eixos: a capacitação profissional e 

ampliação da escolarização; o combate 

à informalidade; a criação de oportunida-

des para geração de trabalho e também 

promoção da saúde, assistência social e 

segurança do trabalhador(a) rural.

Com o golpe na democracia dado em 

maio de 2016, essas grandes conquistas 

para os(as) assalariados(as) rurais foram pos-

tas de lado. Isso significa um enorme retro-

cesso na busca de condições dignas de tra-

balho no campo, floresta e águas brasileiros. 

SEMPRE EM MOVIMENTO – Um marco im-

portante da luta dos(as) assalariados(as) 

rurais é a criação de um canal online de 

denúncias sobre trabalho escravo, lançado 

em dezembro de 2015. “O canal é um dos 

frutos de um projeto de cooperação rea-

lizado entre a CONTAG e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e hoje é 

utilizado por trabalhadores de todas as 

categorias, não apenas os rurais. As de-

núncias são direcionadas para entidades 

fiscalizadoras, como o Ministério Público 

do Trabalho (MPT), e investigadas. A co-

operação com a OIT também resultou em 

ações de formação sobre o combate ao 

trabalho escravo em vários estados brasi-

leiros. Para combater a exploração dos(as) 

trabalhadores(as) rurais, a Secretaria de 

Assalariados(as) também fortaleceu a ar-

ticulação com outros atores sociais que 

combatem o trabalho escravo, como 

CPT, a ONG Repórter Brasil, o MPT e a 

Associação Nacional dos Magistrados do 

Trabalho (Anamatra)”, explica o secretário 

de Assalariados e Assalariadas Rurais da 

CONTAG, Elias D’Angelo Borges.

Também é preciso destacar a intensifica-

ção do acompanhamento das negociações 

coletivas pela Secretaria de Assalariados(as) 

nos últimos anos, em atividades como a ex-

tração da celulose, a fruticultura irrigada, o 

corte de cana, o cultivo de grãos, com par-

ticipação desde a construção da pauta até 

a negociação com o patronato. Em 2013, 

uma grande greve dos(as) trabalhadores(as) 

do viveiro de mudas e operadores de co-

lheitadeiras mecânicas de uma empre-

sa de celulose na Bahia foi o ponto inicial 

de uma articulação da Secretaria com a 

União Internacional dos Trabalhadores na 

Alimentação (Uita), com o objetivo de de-

nunciar para os compradores internacio-

nais dos produtos brasileiros as condições 

de trabalho a que são submetidos os(as) 

trabalhadores(as) de nosso País.

Além disso, por meio de projeto de 

cooperação com o Serviço Nacional de 

Aprendizado Rural (Senar), foi realizado 

um processo de formação no combate 

à informalidade no campo que capacitou 

cerca de cinco mil trabalhadores(as) rurais, 

dirigentes e não dirigentes sindicais. Para 

fortalecer a luta contra a informalidade, a 

Secretaria buscou desenvolver ações na 

região de fronteira e também no âmbito 

da agricultura familiar, e articulou iniciativas 

com instituições como o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

a OIT e o MPT, além de levar o tema para 

fóruns internacionais como o Mercosul, a 

União Argentina de Trabalhadores rurais e 

Estivadores (Uatre) e também a Uita. 

O FUTURO DA LUTA – Para fortalecer ainda 

mais a luta dos assalariados e assalaria-

das rurais, em 31 de outubro de 2015 

foi criada a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Assalariados e Assalariadas 

Rurais (CONTAR). A criação da CONTAR 

foi resultado de um trabalho intenso e ar-

ticulado de dissociação das representa-

ções das duas categorias que compõem 

a classe dos trabalhadores e trabalhado-

ras rurais - os(as) assalariados(as) e os(as) 

agricultores(as) familiares - a partir da cria-

ção de 87 sindicatos e as Federações nos 

estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

“Estamos convencidos(as) de que a or-

ganização específica das duas categorias 

foi um passo correto dado pelo MSTTR, 

que permitirá que assalariados(as) rurais 

e agricultores(as) familiares sigam ainda 

mais fortes, sem perder a identidade da 

luta construída juntos(as)”, afirma o secre-

tário de Formação e Organização Sindical 

da CONTAG, Juraci Souto. 

O processo de dissociação trouxe ain-

da mais energia para o avanço na garan-

tia dos direitos dos(as) assalariados(as) 

rurais brasileiros(as). Para o presidente 

da CONTAR, Antônio Lucas Filho, o novo 

sistema de representação desta categoria 

vai dar continuidade ao trabalho que foi 

construído na CONTAG, sempre com o 

objetivo de ampliar e fortalecer as ações 

para garantir condições dignas para os(as) 

trabalhadores(as) rurais.

“A dissociação veio para fortalecer o 

movimento sindical. E temos clareza que 

são muitas as lutas que vamos fazer jun-

to com a CONTAG, como a luta pela terra 

e por políticas públicas. Somos todos(as) 

classe trabalhadora, então vamos juntos 

fazer a disputa por um projeto de Estado 

de inclusão social, de distribuição de ren-

da, de aumento do salário mínimo, de de-

mocracia, de diminuição da desigualdade. 

CONTAG e CONTAR continuarão juntas 

pela construção de um país mais justo”, 

afirma Antônio Lucas. 

César Ramos
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Pressão faz relator recuar
Mas texto aprovado mantém proposta de contribuição previdenciária individualizada para agricultores 

e agricultoras familiares

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Devido à grande mobilização 

da CONTAG, Federações e 

Sindicatos em todo o País, o go-

verno federal e o relator recuaram em al-

guns pontos em relação à proposta inicial 

da reforma da Previdência Social para a 

área rural. A proposta do governo apon-

tava para a substituição da contribuição 

sobre a venda da produção agropecuá-

ria para uma contribuição individualizada 

do(a) segurado(a) especial; a igualdade na 

idade de aposentadoria em 65 anos para 

segurados urbanos e rurais, homens e 

mulheres; a carência de 25 anos de contri-

buição para o acesso à aposentadoria por 

idade; a proibição de acumular a aposen-

tadoria com a pensão por morte; e o direi-

to ao Benefício por Prestação Continuada 

(BPC/LOAS) aos 70 anos, desvinculando-o 

do salário mínimo.

No dia 19 de abril, na Comissão 

Especial que trata da reforma da 

Previdência Social, o relator da matéria, 

deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-

BA), fez leitura do seu parecer com  

algumas modificações, sendo aprova-

do no dia 3 de maio.

Apesar do recuo em relação à proposta 

original do governo, contida na Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 287/2016, o 

Movimento Sindical avalia como retrocesso 

a manutenção da proposta de uma contri-

buição individualizada para os agricultores 

e agricultoras familiares segurados(as) es-

peciais. “É fundamental que seja manti-

da a regra atual, permitindo que o grupo 

familiar possa manter a sua contribuição 

com base em uma alíquota incidente so-

bre a venda da produção agropecuária”, 

defende o secretário de Políticas Sociais, 

José Wilson Gonçalves. O dirigente aler-

ta que, nos termos propostos pelo rela-

tor, a contribuição individualizada excluirá 

a maioria dos agricultores e agricultoras 

familiares da Previdência Social, além do 

que poderá ser aplicada apenas às famílias  

de baixa renda. 

Outra preocupação levantada pela 

CONTAG diz respeito à inserção na 

Emenda Constitucional de que é dispen-

sável a declaração do sindicato para a 

comprovação da atividade rural para os 

segurados e seguradas especiais. “Essa 

é uma tentativa de atacar a representa-

ção sindical, uma medida irresponsável 

por parte do deputado que colocou esse 

ponto no texto e que vai abrir espaço para 

as fraudes no acesso aos benefícios previ-

denciários rurais”, critica José Wilson.

Diferenciação da 
idade para o acesso à 
aposentadoria: 
Para homens rurais continua 
a mesma idade – 60 anos; 

Para mulheres rurais altera 
de 55 para 57 anos; 

Manutenção do período 
de carência em 15 anos 
de contribuição; 

Acesso ao BPC/LOAS 
aos 68 anos, vinculado 
ao salário mínimo. 

Possibilidade 
de acumular o 
recebimento da 
aposentadoria 
com a pensão 

por morte, desde 
que não ultrapasse 
o valor de dois 
salários mínimos; 

 EM
 D

EF
ES

A 
DA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL
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RETROCESSOS PARA AS MULHERES – Embora 

esteja sendo mantida a diferenciação na 

idade de aposentadoria entre homens e 

mulheres, que só foi possível devido à pres-

são e à luta das trabalhadoras, verifica-se 

que há um debate equivocado na tentati-

va de igualar direitos utilizando-se o argu-

mento da igualdade de gênero. “Defender 

a equiparação da idade de aposentadoria 

em nome da igualdade de gênero é um tre-

mendo retrocesso na vida das mulheres. 

A paridade e a igualdade que defendemos 

não é isso, pois está sendo utilizada uma 

conquista nossa para retirar direitos”, expli-

ca a secretária de Mulheres da CONTAG, 

Alessandra Lunas. 

Apesar de ter sido mantida a diferencia-

ção na idade de aposentadoria entre ho-

mens e mulheres e entre urbanos e rurais, 

permanece o desafio para as mulheres do 

campo quando o assunto é a contribuição 

individual. “A ampla maioria das mulheres 

trabalhadoras rurais não tem autonomia 

econômica para conseguir fazer essa con-

tribuição mensal para a previdência. Mesmo 

diminuindo para 15 anos o tempo de carên-

cia, com essa contribuição, será muito difí-

cil para as mulheres se aposentarem com a 

idade mínima”, destaca Alessandra.

Sobre o aumento da idade mínima 

para se aposentar em dois anos (de 55 

para 57 anos), a secretária de Mulheres 

diz que essa é uma grande injustiça com 

as agricultoras familiares seguradas es-

peciais. Segundo dados do Anuário 

Estatístico da Previdência Social, as mu-

lheres rurais recebem o benefício da apo-

sentadoria cinco anos a menos que os 

homens rurais e seis anos a menos que 

as mulheres urbanas. Isso indica que as 

mulheres no campo têm uma expectativa 

de vida menor. “Não admitiremos diminuir 

essa diferença porque as mulheres rurais 

morrem mais cedo. A retirada desses 

direitos irá impactar significativamente a 

vida das mulheres. Continuaremos firmes 

e resistentes nessa luta contra qualquer 

ataque à democracia e aos nossos direi-

tos”, ressalta Alessandra.

IMPACTOS NO ENVELHECIMENTO – A secre-

tária de Terceira Idade da CONTAG, Lucia 

Moura, também aponta preocupações 

com o bem-estar dos mais velhos com os 

impactos que as novas regras da reforma 

da Previdência podem causar caso sejam 

aprovadas. “Avaliamos o texto aprovado 

ainda como um retrocesso para os traba-

lhadores e trabalhadoras rurais, pois au-

menta para as mulheres a idade mínima 

e também aumenta em três anos a ida-

de para acessar o benefício assistencial 

(BPC/LOAS)”. Outro ponto extremamente 

preocupante e de exclusão previdência le-

vantado por Lucia é a situação dos assala-

riados e assalariadas rurais, que passarão 

a seguir as mesmas regras que os traba-

lhadores urbanos, ou seja, a grande maio-

ria nem chegará a se aposentar. Com essa 

situação, aumentará o número de pesso-

as da terceira idade e idosas em situação 

de vulnerabilidade, sem renda. “Sabemos 

que muitos idosos também sustentam a 

família, ajudando os filhos(as) e netos(as). 

E nos últimos anos tivemos avanços im-

portantes em programas e políticas que 

garantem um envelhecimento saudável e 

estamos preocupados com os impactos 

dessas reformas em andamento na vida 

dos mais velhos”. 

Nesse sentido, o presidente da 

CONTAG, Alberto Broch, convoca todas 

as Federações e STTRs a continuarem 

mobilizados para garantir avanços em 

relação à manutenção da contribuição 

sobre a venda da produção agropecuá-

ria e para não deixar que ocorram retro-

cessos nos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras. Para o dirigente, é preciso 

continuar com a realização de audiências 

públicas nas Assembleias Legislativas e 

Câmaras de Vereadores, marchas, ocu-

pações nas Gerências do INSS, cafés 

da manhã com políticos, reuniões com 

prefeitos e sindicatos, seminários, visitas 

aos gabinetes dos deputados e deputa-

das federais, dentre outros atos que te-

nham o objetivo de esclarecer a socieda-

de sobre os impactos desse desmonte 

da Previdência. “Só com muita pressão 

e muita luta conseguiremos barrar tama-

nhos retrocessos. A Previdência Social é 

nossa!”, destacou Broch.
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Querem acabar com a Reforma Agrária

A bancada ruralista do Congresso 

Nacional, em conluio com o go-

verno de Michel Temer, orques-

tram uma pauta que tem o objetivo de 

acabar com as políticas de democratiza-

ção da terra e de proteção ambiental, além 

de ampliar os processos de criminalização 

das lutas e dos movimentos sociais, priva-

tizar terras públicas e romper com direitos 

e conquistas históricas dos trabalhadores 

e trabalhadoras e da reforma agrária.

Nessa pauta encontra-se o PL 

4059/2016, que flexibiliza as regras para 

compra de terras por estrangeiros, per-

mitindo que empresas estrangeiras com-

prem, com facilidade e sem sócios brasi-

leiros, terras em qualquer parte de nosso 

território. “Caso este projeto seja aprova-

do, isso significa a entrega da terra bra-

sileira para o mercado internacional, o 

que aumenta a concentração de terras, 

expulsa os povos tradicionais de seus 

territórios, agrava ainda mais os conflitos 

agrários e, principalmente, compromete a 

soberania territorial e alimentar de nosso 

País”, afirma o vice-presidente e secretário 

de Relações Internacionais da CONTAG, 

Willian Clementino Matias.

O risco à soberania ter-

ritorial e alimentar do povo 

brasileiro será ainda mais agravado 

por causa da massiva regularização 

dos registros cartoriais das terras situa-

das nas áreas de fronteira, prevista na Lei 

13.178/2015, já sancionada. A CONTAG e 

a Associação Brasileira de Reforma Agrária 

(Abra) já impetraram uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) em relação à 

essa lei, para assegurar que a regulariza-

ção fundiária das fronteiras brasileiras seja 

feita de acordo com o que está determina-

do em nossa Constituição Federal.

Outro projeto que representa um ataque 

à reforma agrária é a Medida Provisória 

(MP) 759/2016, que entrou em vigor no 

dia 22 de dezembro de 2016, foi conver-

tida em PLV e aprovada no dia 3 de maio 

na Comissão Mista instalada para apreciá-

-la. De acordo com o texto do projeto, o 

PLV (MP 759/2016) “dispõe sobre a regu-

larização fundiária rural e urbana, sobre a 

liquidação de créditos concedidos aos as-

sentados da reforma agrária e sobre a regu-

larização fundiária no âmbito da Amazônia 

Legal, institui mecanismos para aprimorar a 

eficiência dos procedimentos de alienação 

de imóveis da União, e dá outras provi-

dências”. Mas o texto traz, no entanto, di-

versos elementos que prejudicam a demo-

cratização da terra. Entre eles, destacamos 

quatro pontos preocupantes da matéria:

TERRA LEGAL – O PLV (MP 759/2016) traz 

mudanças na Lei nº 11.952/2009 – a lei 

que institui o Terra Legal. Essa mudança 

talvez seja o aspecto mais grave deste 

PLV, porque expandiu o programa para 

todo o Brasil e estabeleceu que a regu-

larização pelo Terra Legal poderá ser feita 

 LUTA PELA TERRA

Fabrício Martins

O Governo Temer e o Congresso Nacional investem em medidas para entregar as terras brasileiras 

ao capital nacional e internacional
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Consequências do PLV (MP 759/2016)
1. Aumento da grilagem (apropriação e 

venda de terras públicas)
2. Reconcentração de terras nas mãos 

de poucos proprietários
3. Reconcentração com a ampliação 

da estrangeirização
4. Acirramento dos confl itos pela pos-

se da terra

DE OLHO NO
CONGRESSO

em áreas de até 2.500 hectares mesmo 

fora da Amazônia (antes era permitida 

a regularização em áreas de até 1.500 

hectares, apenas para a Amazônia, onde 

existem municípios com 100 Módulos 

Fiscais). Isso significa institucionalizar a 

grilagem de terras em grandes áreas. Por 

exemplo, em um estado com média de 

25 hectares/Módulo Fiscal/Município po-

tencialmente serão beneficiadas ocupa-

ções correspondentes a até 100 Módulos 

Fiscais, ou seja, megaimóveis.

MASSIFICAÇÃO DA TITULAÇÃO DEFINITIVA – O 

PLV (MP 759/2016) determinou a emanci-

pação dos projetos de assentamento com 

15 anos de implantação, sem garantir as 

condições para o desenvolvimento e sus-

tentabilidade do assentamento. “Conceder 

o título definitivo para áreas sem infraestru-

tura, sem acesso a políticas públicas, sem 

demarcação, sem crédito poderá tornar as 

famílias assentadas muito vulneráveis às 

pressões do mercado. Elas terão a terra, 

mas não as condições de produzirem. Isso 

facilitará que os compradores ofereçam 

qualquer preço e os(as) trabalhadores(as) 

se vejam sem opção”, explica o secretá-

rio de Política Agrária da CONTAG, Zenildo 

Xavier. Para a CONTAG, o título é um direi-

to e não pode servir apenas para o Estado 

abrir mão de suas responsabilidades com 

os assentamentos, nem para aquecer o 

mercado de terras.

Além disso, o PLV (MP 759/2016) retira 

do(a) assentado(a) a opção entre o título de 

domínio (TD) ou concessão de direito real 

de uso (CDRU). A CONTAG não concorda 

com essa possibilidade e propõe que seja 

assegurado o direito do(a) assentado à op-

ção sobre a forma de titulação a ser con-

cedida. Defendemos também que o título 

seja expedido somente depois de assegu-

radas às condições de desenvolvimento 

e infraestrutura do assentamento (como a 

demarcação, a topografia, estradas, mora-

dias, acesso á energia elétrica e água).

SELEÇÃO POR EDITAL – Outra proposta do 

PLV (MP 759/2016) é que a seleção das 

famílias candidatas à receber terra da refor-

ma agrária seja realizada por meio de edital. 

Ainda que possa parecer democrático, tal 

medida pode ampliar os conflitos fundiá-

rios, especialmente porque foram propos-

tas emendas ao texto do PLV que propõem 

o impedimento do assentamento de acam-

pados, mesmo que estejam no município.

A seleção por edital também representa 

a restrição da participação dos movimen-

tos sociais, em uma clara demonstração 

de falta de reconhecimento dos violentos 

processos de luta pela terra no Brasil. É 

preciso também apontar que levar esses 

processos para os municípios levanta um 

sério risco de exclusão de beneficiários(as) 

que, de fato, tenham direito.

PAGAMENTO EM DINHEIRO – Uma das 732 

emendas recebidas pela MP 759/2016 

permite que os imóveis destinados a as-

sentamentos, adquiridos por compra ou 

arrematação, sejam pagos em dinhei-

ro. Essa medida anula os poderes de 

sanção do Estado contra os latifúndios 

e as propriedades que não cumpram a 

função social da terra. Isso porque, atu-

almente, o Estado brasileiro compra as 

terras em Títulos da Dívida Agrária, com 

a possibilidade de transição escalonada, 

ou seja, em etapas, para o pagamento 

em dinheiro. 

Ao tornar possível o pagamento total 

em dinheiro, a MP poderá transformar o 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) em um grande balcão de negócios 

imobiliários. Isso porque, em um contexto 

de profunda crise econômica em que os 

orçamentos dos estados e da União estão 

cada vez mais restritos, e com a aprova-

ção do congelamento de gastos públicos 

por 20 anos, o dinheiro que poderá ser 

destinado para a reforma agrária terá gran-

des chances de ser investido somente em 

áreas de grande interesse econômico e de 

especulação imobiliária.

OUTRAS PRIORIDADES – A CONTAG acredi-

ta que a prioridade deste, e de qualquer 

outro governo, deve ser assegurar aos 

assentados(as) serviços de infraestrutura, 

de assistência técnica e extensão rural, li-

beração de crédito e condições para ga-

rantir a sustentabilidade e desenvolvimen-

to dos assentamentos.

Deve ser prioridade também a desapro-

priação de terras que não cumprem suas 

funções sociais e solucionar os conflitos 

fundiários responsáveis por milhares de 

mortes em todo o País. Para que tudo isso 

aconteça, é preciso não apenas garantir 

orçamento para as políticas de reforma 

agrária como, também, de condições de 

trabalho para o Incra e demais órgãos en-

volvidos no processo de democratização 

do acesso à terra. 

Tudo isso é o contrário do que tem 

sido feito até agora por este governo, 

que executou somente 7% do orçamen-

to destinado para as ações de reforma 

agrária e que propõe estas medidas de 

aceleração de titulação e emancipação 

dos assentamentos sem garantir suas 

condições de desenvolvimento.
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Não vamos deixar o SUS acabar!
Políticas e programas estão sendo desmontados pelo governo ilegítimo de Temer e as populações do campo, 

floresta e águas serão as mais atingidas

 SAÚDE PÚBLICA

Ao longo dos anos, uma das prin-

cipais bandeiras de luta dos 

trabalhadores e trabalhadoras 

rurais é a implementação de um sistema 

de saúde público, gratuito e de qualida-

de. Essa demanda é tão importante para 

a população rural pois ficou desprotegida 

socialmente por muito tempo, e somente 

depois da Constituição Federal de 1988 é 

que os trabalhadores e trabalhadoras na 

agricultura passaram a ser reconhecidos 

como sujeitos de direito.

Mesmo após a conquista do direito à 

saúde, o processo de implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi mar-

cado por uma lógica de concentração de 

ações fragmentadas em grandes centros 

urbanos e sem olhar as especificidades 

do trabalhador e da trabalhadora rural. No 

entanto, nos últimos anos, pode-se viven-

ciar avanços com a Estratégia Saúde da 

Família, que passou a receber incentivo 

para implantação de equipes em assen-

tamentos e comunidades quilombolas e 

recebeu Unidades Fluviais para atender 

as comunidades ribeirinhas; a Farmácia 

Popular; os Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

com ênfase na vigilância do processo 

de trabalho na agricultura; o Programa 

Mais Médicos; o Programa Nacional de 

Saneamento Rural em desenvolvimento; 

e a própria Política Nacional de Saúde 

Integral das Populações do Campo, 

Floresta e Águas, que colocam em evidên-

cia as especificidades destes territórios e 

das pessoas que neles vivem e trabalham.

No Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, 

a CONTAG divulgou uma nota reconhe-

cendo que o SUS ainda precisa melhorar 

muito para atender bem as demandas dos 

trabalhadores rurais agricultores e agricul-

toras familiares para promoção da saúde, 

prevenção, tratamento e reabilitação de 

doenças. No entanto, um dos problemas 

enfrentados para efetivar esta política públi-

ca é o interesse político e econômico, que 

faz da saúde um produto a ser vendido e 

gerar lucro. “A saúde quando é vista como 

setor do mercado não atende às neces-

sidades da população, e sim o interesse 

dos empresários que lucram com o ado-

ecimento da população e insuficiência do 

SUS. Quem também lucra muito com isso 

são os 131 parlamentares que em 2014 ti-

veram suas campanhas financiadas pelos 

planos privados de saúde, que investiram 

mais de R$ 52 milhões para eleger depu-

tados e senadores que atendessem a seus 

interesses”, reforça a nota.

O ministro da Saúde do governo 

Temer, Ricardo Barros, está elaborando 

proposta de planos acessíveis de saúde, 

alegando que mais pessoas precisam 

pagar planos de saúde para diminuir as 

despesas do SUS. “Trata-se de plano 

de saúde pobre para os pobres. Essa é 

uma tentativa de reduzir nosso direito e 

ampliar ainda mais o lucro do setor pri-

vado. A responsabilidade dos governos 

é desenvolver políticas públicas para as-

segurar saúde à população, e não fazer 

crescer o mercado privado, transferin-

do suas obrigações. E quem não pode 

pagar plano de saúde? E aquilo que os 

planos não cobrem? Se os planos de 

saúde hoje já não dão conta de atender 

a demanda, como vai ser com o aumen-

to de clientes?”, questiona o secretário 

de Políticas Sociais da CONTAG, José 

Wilson Gonçalves. 

Para a CONTAG, outra medida que gol-

peia nossa saúde está relacionada com os 

agrotóxicos. O Brasil é campeão mundial 

de consumo de agrotóxicos. Atualmente, 

cada brasileiro(a) consome, em média, 7,3 

litros de veneno por ano. Como se não fos-

se suficiente, Temer e Barros sancionaram 

a Lei 13.301/2016, que autoriza a pulve-

rização aérea de agrotóxicos nas cidades 

como medida para combater o mosquito 
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Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, 

Zika e Chikungunya. Contrariando a po-

sição do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), dos secretários municipais e esta-

duais de Saúde, da comunidade científica 

e da própria área técnica do Ministério da 

Saúde, que evidenciaram a ineficácia e os 

riscos da pulverização aérea de agrotóxi-

co e da substância aprovada, o Malathion, 

classificado como cancerígeno.

Ainda, neste assunto, está tramitan-

do no Congresso o Projeto de Lei (PL) 

6299/2002 e seus apensados, conhecido 

como “Pacote do Veneno”, que altera a lei 

dos agrotóxicos no Brasil, mudando o seu 

nome para defensivo Fito Sanitário e alte-

rando o processo de registro dos agrotóxi-

cos, deixando apenas na responsabilidade 

do Ministério da Agricultura e Pecuária, 

retirando a Saúde e o Meio Ambiente do 

processo de avaliação de risco. Ficará ain-

da mais fácil a comercialização de veneno 

agrícola, e as terras, águas, ar e alimentos 

estarão cada vez mais contaminados e a 

população, intoxicada. Para agilizar esta 

tramitação, o governo Temer está editando 

uma Medida Provisória para alteração da 

lei dos agrotóxicos, autorizando produtos 

que causam câncer, má formação fetal, 

distúrbios hormonais e reprodutivos, entre 

outros agravos.

O Programa Mais Médicos também 

está ameaçado. Este programa que, des-

de 2013, já levou mais de 18 mil médicos 

para cerca de 4.000 municípios do Brasil, 

atendeu principalmente a população do 

campo, floresta e águas e as populações 

que vivem nas periferias das grandes ci-

dades. O atual governo vem desmontan-

do o programa a fim de substituir cubanos 

por brasileiros, destinando vagas para 

capitais, regiões metropolitanas e municí-

pios com mais de 250 mil habitantes. Este 

novo formato mantém a lógica de antes: 

concentrar médicos brasileiros nas gran-

des cidades, atendendo os interesses da 

corporação médica, que desde o início foi 

contra o programa.

O mais recente ataque ao nosso direi-

to à saúde foi com o programa Farmácia 

Popular. Foi iniciado em 2004 e tinha duas 

modalidades de subsídio à assistência far-

macêutica a partir de unidades da rede 

própria e de unidades conveniadas. A 

partir de maio de 2017, o governo federal 

deixará de custear a modalidade da rede 

própria, assim, cerca de 400 unidades 

serão fechadas, pois as Prefeituras não 

conseguirão mantê-las com recursos pró-

prios. Há 18 municípios nas regiões Norte 

e Nordeste que não contam com a modali-

dade da rede conveniada, portanto, com o 

fim da rede própria, as populações destas 

cidades ficarão sem o acesso a medica-

mentos gratuitos ou com 90% de subsídio, 

como havia antes do golpe.

“O fechamento das farmácias popu-

lares prejudicará muita gente, principal-

mente quem mora do interior, que são os 

maiores beneficiados por este programa. 

A nossa última alternativa será comprar os 

remédios, pois até as farmácias dos pos-

tos de saúde estão sem remédios”, aler-

tou a presidente do STTR de Parintins/AM, 

Luciana Andrade.

“Com todas essas medidas impopula-

res, fica claro que o golpe de 2016 não 

foi apenas contra a presidenta Dilma e o 

governo do PT, o golpe foi e está sendo 

contra os direitos do povo”, afirmou José 

Wilson, que acrescenta que, frente a tan-

tas ameaças e retrocessos, se evidencia 

a importância de o Movimento Sindical 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

intensificar a luta na defesa do direito à 

saúde, ocupando os espaços de gestão 

participativa e controle social e desenvol-

vendo processos formativos para qualifi-

cação de pautas, massificação de lutas 

em defesa do SUS e melhor representa-

ção nos conselhos, conferências, fóruns, 

entre outros espaços.

ALAGOAS

Atalaia 

Delmiro Gouveia

AMAZONAS 

Parintins 

São Gabriel da Cachoeira

CEARÁ 

Aquiraz

MARANHÃO 

Buriticupu 

Cururupu 

Lago da Pedra 

Vargem Grande 

Zé Doca

PARÁ 

Curuçá 

Igarapé-Miri 

Monte Alegre 

Portel 

Santana do Araguaia 

Viseu

PERNAMBUCO

Ouricuri

SERGIPE

Nossa Senhora da Glória



O que o futuro nos reserva
A destruição do cerrado afetará o abastecimento de água em todo o Brasil

De norte a sul do País e até 

mesmo países como 

Uruguai, Paraguai e 

Argentina correm o sério 

risco de fi car sem água em 

até 50 anos. A razão é a destruição 

de um dos mais antigos e im-

portantes biomas brasileiros, 

o cerrado. A vegetação do 

cerrado, por crescer em 

solo pobre de nutrientes, de-

senvolveu raízes profundas e ra-

mifi cadas. Juntas embaixo do chão, elas 

formam uma espécie de esponja, que 

retém a água da chuva e preservam as 

plantas durante os longos períodos 

de seca. Mas, nos períodos em 

que a chuva é abundante, as 

raízes deixam a água escor-

rer até grandes depósitos 

subterrâneos, os aquíferos. 

Na região do cerrado exis-

tem três aquíferos fundamentais para 

nosso sistema hídrico: Guarani, Urucuia 

e Bambuí. Deles brotam nascentes que 

alimentam oito das 12 grandes regiões 

hidrográfi cas brasileiras. A destruição do 

cerrado, que acontece em ritmo acelerado 

devido ao desmatamento, à construção de 

cidades e de hidrelétricas, já está mostran-

do seus resultados: o “Velho Chico” está 

secando, o estado de São Paulo já está 

passando por racionamento desde 2015 

e, neste ano, o Distrito Federal já começou 

a enfrentar a falta de água. A diminuição 

do volume dos rios baixou o nível de re-

servatórios que abastecem cidades do 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A seca, 

antiga conhecida do Nordeste brasileiro, 

poderá se espalhar para as outras regi-

ões de nosso País se nada for feito para 

barrar a destruição desse 

ecossistema que tem 

mais de 45 milhões 

de anos.

ÁREA ORIGINAL 
DO CERRADO

O QUE RESTA DO CERRADO

AQUÍFERO 
GUARANI

AQUÍFERO 
BAMBUÍ

AQUÍFERO 
URUCUIA
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 A SOLUÇÃO É PRESERVAR

SUL E SUDESTE EM PERIGO – Mesmo 

no período de chuvas, de janeiro a 

abril de 2017 o número de municípios bra-

sileiros em situação de emergência cau-

sada por longa estiagem chegou a 672, 

de acordo com a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil do Ministério da 

Integração Nacional (Sedec/MI). No esta-

do de São Paulo, por exemplo, as chuvas 

de verão aumentaram os níveis das repre-

sas, mas a maioria dos rios que cruza o 

estado é alimentada pelo aquífero Guarani, 

cujo nível também vem baixando. O aquí-

fero abastece toda a Bacia do Paraná, 

que se estende do Mato Grosso ao Rio 

Grande do Sul, englobando ainda partes 

da Argentina, Paraguai e Uruguai. 

SOBRE O MATOPIBA – Nos es-

tados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia estão localizados 

os últimos trechos de cerrado in-

tacto. Mas a região, que tem sido 

palco de forte expansão na produção 

de grãos e fi bras, tornou-se foco de um 

projeto de expansão agrícola iniciado em 

2015, por iniciativa da então ministra Kátia 

Abreu, chamado Plano de Desenvolvimento 

Agropecuário do Matopiba, que abrange 

uma área de 73 milhões de hectares.

 “O avanço desta situação representa-

rá a diminuição drástica do que ainda resta 

do cerrado e, junto com eles, dos aquíferos 

que abastecem nossos rios. Será um de-

sastre ambiental para o qual não estamos 

dando a devida atenção e que afetará, em 

primeiro lugar, a agricultura familiar”, afi r-

ma o secretário de Meio 

Ambiente da CONTAG, 

Antoninho Rovaris. “Por 

isso, a solução é preservar”, 

completa o dirigente. 



Anonimato dos sujeitos do campo
Redução de orçamento compromete qualidade e utilidade da pesquisa

É inegável o avanço obtido nas duas 

últimas décadas no meio rural bra-

sileiro a partir das políticas e pro-

gramas criados que valorizaram a agri-

cultura familiar, bem como aumentaram a 

sua renda, impulsionaram a produção de 

alimentos e o acesso à terra. Temos como 

exemplo os programas de compras gover-

namentais, como o PAA e PNAE, o crédito 

fundiário, o Pronaf, entre outros. Para ter 

parâmetros sobre os resultados desses in-

vestimentos e sobre as mudanças ocorri-

das no campo, a CONTAG vem cobrando 

há tempos à realização de um novo Censo 

Agropecuário, tendo em vista que o último 

foi em 2006.

Existia a previsão de realizar uma pes-

quisa em 2016, mas, por falta de recur-

sos, foi adiada para este ano. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

estimou, inicialmente, o valor de R$ 1,6 

bilhão para a realização do Censo Agro-

pecuário. No entanto, foi garantido ape-

nas R$ 505 milhões por meio de emenda 

parlamentar. Por esse motivo, foi preciso 

ajustar a operação da pesquisa ao volume 

de recursos destinados para este fim, im-

pactando significativamente no tamanho 

do questionário e da equipe contratada 

para a sua execução. “Embora o IBGE 

assuma que a redução do questionário foi 

drástica mas que atende minimamente à 

demanda de atualização do retrato do país 

no setor agropecuário, a CONTAG insiste 

na preocupação com a realização de uma 

pesquisa sem profundidade, que não re-

tratará toda uma série histórica de infor-

mações sobre as populações do campo, 

suas formas organizativas, seu potencial 

econômico, a realidade ambiental e a ver-

dade sobre a ocupação e uso da terra”, 

destacou o secretário de Política Agrícola 

da CONTAG, David Wylkerson.

É verdade que a versão preliminar do 

questionário do IBGE já foi alterada após 

cobranças por parte da CONTAG, Fede-

rações e Sindicatos, mas questões essen-

ciais, como a identificação da aquicultura 

familiar até 500 metros cúbicos de água, a 

atuação da assistência técnica na proprie-

dade, o uso e preservação da água, pro-

dução de energias renováveis, a forma de 

aplicação dos agrotóxicos, a destinação 

das embalagens, entre outras, ficaram de 

fora da pesquisa e são centrais para obter 

um fiel retrato se há ou não um desenvolvi-

mento rural sustentável no Brasil.

“O IBGE não pode ser objeto de pres-

sões políticas contrárias aos interesses da 

Agricultura Familiar, que representa em 

torno de 13 milhões de pessoas em mais 

de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais 

e que são responsáveis por mais de 70% 

das ocupações produtivas do campo. É 

preciso mostrar quem produz ‘o quê, onde 

e como’ no campo, em especial, para 

identificar quem realmente produz os pro-

dutos básicos da alimentação dos brasilei-

ros e brasileiras”, defende nota divulgada 

pela CONTAG em 31 de março de 2017, 

em seu portal e nas redes sociais.

A CONTAG continuará cobrando do 

governo federal a garantia de recursos ne-

cessários para a realização de um Censo 

Agropecuário mais aprofundado, que pro-

porcionará maior conhecimento sobre os 

sujeitos do campo e melhor aplicação e efe-

tividade dos recursos nas políticas públicas.

CENSO AGROPECUÁRIO  
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 Como a UITA vê esse momen-

to da CONTAG representando so-

mente a agricultura familiar? Quais 

os desafios?

É um momento muito complicado no 

País, com um governo que não tem po-

der de interlocução, que representa inte-

resses do capital financeiro, do agrone-

gócio, das companhias transnacionais. 

A maioria dos parlamentares está envol-

vida em caso de corrupção. O processo 

de estrangeirização da terra vai se sacra-

mentar e o retrocesso da reforma agrária 

vai ser aprofundado por esse governo. É 

também muito preocupante a situação 

dos povos indígenas, assim como a vio-

lência do campo, que está crescendo, 

com gangues de paramilitares atuando 

em total impunidade. Nesse contexto, 

não apoiar e não respaldar a agricultura 

familiar com políticas públicas essenciais 

significa deixar esse país nas mãos das 

companhias multinacionais e colocar em 

um labirinto a soberania alimentar. Esses 

são grandes desafios da CONTAG, além 

de mobilizar e lutar contra uma reforma 

trabalhista que também está na pauta. 

 Como o senhor vê a conjuntura 

internacional?

No contexto internacional, a situ-

ação é parecida para os movimentos 
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sindicais e sociais de outros países. É 

um momento muito complicado: temos 

a direita que está crescendo em todo 

o mundo, os movimentos fascistas e  

neofascistas na Europa estão tomando 

conta da realidade política e social. As-

sim como no Brasil, temos movimento 

sindical dividido. Há vários países da 

Europa com várias centrais sindicais. A 

representatividade do movimento sindi-

cal perante a sociedade está em crise, o 

panorama é complicado. 

 Como o senhor avalia o atual mo-

mento do sindicalismo brasileiro?

As organizações sociais, entre elas 

o movimento sindical, têm que passar 

por processo de autocrítica. Se os er-

ros não forem compreendidos, eles 

vão continuar. Continuar avaliando que 

todo esse processo crescente de auto-

ritarismo é só culpa do imperialismo ou 

da força da mídia, isso é verdade, mas 

também os movimentos deixaram de 

trabalhar com as bases. O diálogo com 

as bases se cortou. O número de cen-

trais sindicais cresceu. No ministério do 

trabalho estão registradas nove cen-

trais sindicais. O movimento sindical 

está disperso, dividido, passando por 

processos de confusão ideológica, te-

mos que fazer um grande esforço para 

formar e capacitar de novo a base, com 

novas propostas, com agenda muito 

mais ampla, com novos problemas e 

novos desafios. Nesse sentido, eu pa-

rabenizo a CONTAG, porque chega ao 

12º Congresso com uma chapa única, 

com amplo diálogo com duas centrais 

muito fortes, com paridade de gênero, 

com grande participação da juventude, 

com a proposta de pensar no futuro. 

Eu, que conheço movimentos sindicais 

em todo o mundo, asseguro que esta 

grande organização chamada CONTAG 

é única e nós do movimento sindical in-

ternacional temos muito que aprender 

com essa confederação.

 Na sua opinião, quais são as 

perspectivas para a luta daqui 

por diante?

Eu penso que é preciso trabalhar 

pela unidade no movimento sindical e 

por uma agenda de trabalho maior, com 

uma grande participação das mulheres e 

dos jovens, agregando novos sujeitos de 

luta, como a comunidade LGBT, além de 

trazer novos temas como, por exemplo, 

o ambiental. O movimento sindical dei-

xou de trabalhar a problemática do meio 

ambiente, deixou para as ONGs. O mo-

vimento sindical ficou encapsulado nos 

interesses econômicos, pela convenção 

coletiva, a luta pelo salário. É preciso 

ampliar a agenda e ter novas propostas 

para atrair novamente o povo. Para isso, 

é preciso abrir as portas dos sindicatos. 

GERARDO IGLESIAS é Secretário da Regional Latinoamericana da União 
Internacional de Trabalhadores da Alimentação, Agrícolas, Hotéis, Restaurantes, 
Tabaco e Afins (Rel-UITA). Nesta entrevista, ele fala sobre os desafios do 
sindicalismo nacional e internacional, além de destacar a importância de 
fortalecer a participação de mulheres e jovens, em defesa de uma agenda de 
luta mais ampla, que inclua temas como o meio ambiente.
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