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Começa a preparação e mobilização 
para a Marcha das Margaridas 2015

A CONTAG é filiada à:

• Aumento da expectativa de vida (pág 5)
• Reforma Política (pág 6)
• 2º módulo do Curso Nacional da ENFOC (pág 9)

• Plano Sustentar (pág 11)
• Projeto de Lei dos Integrados (pág 12)
• Sessão da REAF Mercosul (pág 13)
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Presidência
Editorial

Notas da Presidência

I niciamos o ano de 2015 com 
enormes desafios e expectativas 
de avançarmos nas políticas pú-

blicas para a categoria trabalhadora 
rural, principalmente por se tratar de 
um ano em que o MSTTR realizará 
grandes ações, dentre as quais des-
tacamos o 3º Festival da Juventude 
Rural, o 21º Grito da Terra Brasil, 
a 5ª Marcha das Margaridas e a 
Plenária Nacional de Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais. 

Nestas grandes ações, mantere-
mos erguidas as nossas principais 
bandeiras de luta, reivindicando em 
nossas pautas a reforma agrária 
ampla, massiva e de qualidade, com 
terra e políticas públicas para as fa-
mílias rurais produzirem alimentos 
saudáveis. Também reivindicaremos 
a expansão, valorização e fortaleci-

mento da agricultura familiar para 
seguir aumentando a produção de 
forma sustentável; a garantia e ex-
tensão dos direitos trabalhistas aos 
assalariados e assalariadas rurais; e 
a execução de políticas sociais para 
o campo, com educação, saúde, 
habitação, previdência social e ou-
tras demandas que visam uma vida 
digna para a população rural.

Além das ações de massa, tere-
mos um ano intenso de atividades, 
com a realização de Encontros Re-
gionais, seminários, oficinas, ca-
pacitações, Coletivos, de imple-
mentação do Plano Sustentar; 
fortalecimento das ações estraté-
gicas para reorganizar a estrutura e 
organização sindical dos trabalha-
dores e trabalhadoras rurais, entre 
outras agendas previstas no Plane-

jamento Estratégico da CONTAG, 
que visam melhorar e fortalecer a 
nossa ação sindical.

Em nome de toda a Diretoria e 
Funcionários da CONTAG, desejo 
aos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais de todos os rincões desse 
país e a todas as organizações par-
ceiras um 2015 de realizações, paz 
e solidariedade. Que possamos, 
juntos, fortalecer a CONTAG, as Fe-
derações e os Sindicatos e buscar 
mais conquistas para que nossos 
trabalhadores e trabalhadores rurais 
tenham melhores condições de tra-
balho e vida no campo brasileiro.

O presidente da CONTAG, Alberto Broch, es-
tá acompanhando de perto as discussões e 
articulações para a montagem da nova equi-

pe do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 
Broch disse que a expectativa do MSTTR é que se-
jam escolhidos nomes capazes para responder às de-
mandas emergenciais e estruturantes da agricultura fa-
miliar brasileira, de fortalecer o MDA e que consigam 
concretizar a implementação da Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER).

A Direção Sindical do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
esteve reunida em São Paulo, em 2 e 3 de de-

zembro, para aprovar a previsão orçamentária de 2015, 
a composição de 1/3 da Diretoria, planejar as ações pa-
ra o próximo ano, dentre outros assuntos. O secretário 

de Assalariados(as) Rurais da CONTAG, Elias D’Angelo 
Borges, participou da atividade e terminou o seu mandato 
como diretor sindical do Dieese. Para o próximo período 
de três anos, o representante da CONTAG nesta Direção 
Sindical será o presidente da CONTAG, Alberto Broch, 
substituindo Elias nessa importante missão.

Alberto Ercílio Broch
Presidente da CONTAG

 

 

 

2015 de grandes ações para o Movimento Sindical do Campo

Nova equipe do MDA

Composição da Direção Sindical do Dieese

mulheres. “Seguimos em Marcha! 
Com a nossa experiência, garra e 
criatividade, seguimos mobilizando 
companheiras em todos os municí-
pios e estados do País para reali-
zarmos a Marcha das Margaridas 
2015”, convoca Alessandra Lunas, 
secretária de Mulheres da CONTAG 
e coordenadora geral da Marcha.

Segundo a dirigente, com a re-
alização da 5ª edição da Marcha, 
ação promovida pela CONTAG, Fe-
derações e Sindicatos e apoiada 
pelas organizações parceiras, há 
a necessidade de fazer um forte 
monitoramento das conquistas da 
luta das margaridas, identificando 
os desafios a serem enfrentados e 
fortalecendo a incidência das mu-
lheres em todos os níveis, do lo-
cal ao nacional, a fim de que estas 
conquistas aconteçam na vida das 
companheiras.

Agenda da Marcha
A preparação para a Marcha das 

Margaridas 2015 continua. Em mar-
ço, acontecerão ações de mobili-

zação, formação e divulgação das 
Marcha desde o plano local. Terão 
início, também, as Caravanas das 
Margaridas para debate da pla-
taforma política e construção da 
pauta. Em maio, serão realizadas 
as marchas estaduais e encontros 
regionais para sistematização das 
reivindicações. Em junho, fecha-
mento e entrega da pauta ao Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário. Por 
fim, em agosto, o grande momento 
da realização da Marcha das Mar-
garidas nos dias 11 e 12, com a 
participação de 100 mil mulheres.

Será um momento fundamental 
para que as mulheres se reúnam 
em suas comunidades, discutam 
quais os impactos do desenvolvi-
mento em sua região e como este 
processo tem atingido a vida das 
mulheres. Além disso, as mulheres 
avaliarão como as políticas públi-
cas estão chegando aos seus mu-

nicípios e se, efetivamente, estão 
acontecendo na vida das compa-
nheiras.

Para Alessandra Lunas, as ações 
do Dia Internacional da Mulher - 8 
de Março, em 2015, deverão estar 
centradas em negociações e ma-
nifestações nos municípios com o 
intuito de dialogar com o poder lo-
cal a importância da efetivação das 
políticas para as mulheres do cam-
po, da floresta e das águas.

“Neste sentido, será fundamental 
a ação de cada Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais 
no fortalecimento das atividades 
preparatórias da Marcha desde o 
município, contribuindo com as 
ações de diálogo com prefeitos(as) 
e governadores(as), como ações de 
fortalecimento da incidência nacio-
nal da Marcha das Margaridas 2015 
em todo o País”, reforça a dirigente 
e coordenadora geral da Marcha.

Mobilização

CONTAG conclama base sindical para a Marcha das 
Margaridas 2015

RuraisMulheres

ACONTAG, Federações e Sin-
dicatos já estão no ritmo da 
5ª Marcha das Margaridas, 

maior ação da América Latina pro-
tagonizada pelas mulheres, que 
acontecerá nos dias 11 e 12 de 
agosto de 2015. Sob o lema Mar-
garidas seguem em Marcha por 
Desenvolvimento Sustentável com 
Democracia, Justiça, Autonomia, 
Igualdade e Liberdade, as mulhe-
res estarão nas ruas mais uma vez 
para protestar contra as desigual-
dades sociais; denunciar todas as 
formas de violência, exploração e 
dominação e apresentar propos-
tas para avançar na construção da 
democracia e da igualdade para as 
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Sociais
Políticas

A educação do campo tem 
avançado muito nos últimos 
anos. Para fazer um balan-

ço e incorporar novas dimensões 
ao tema, a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diver-
sidade e Inclusão do Ministério da 
Educação (Secadi/MEC), em parce-
ria com as universidades e os movi-
mentos sociais do campo, realizou o 
4º Encontro Nacional de Licenciatu-
ra em Educação do Campo, que reu-
niu, no Pará, 42 Universidades Fede-
rais e Estaduais, representadas por 
professores de cursos de licencia-
tura, alunos destes cursos e outras 
pessoas da área acadêmica. Par-
ticiparam também representações 
dos movimentos sociais do campo, 
dentre eles a CONTAG, que esteve 
presente com uma comitiva de 11 
dirigentes e assessores da Confede-
ração e das Federações filiadas, que 
representaram as cinco regiões do 
Brasil. Houve participação também 
de pessoas ligadas ao governo, e o 
público do Encontro chegou a cerca 

de 400 pessoas.
O objetivo deste grande encontro 

era fazer um balanço e uma avalia-
ção ampla da educação do campo 
a partir da formação e preparação 
de professores para atuação nos 
cursos diferenciados oferecidos aos 
sujeitos do campo.

A grande bandeira de luta dos mo-
vimentos sociais, ao tratar desse 
tema, gira em torno da formação dos 
profissionais, de forma que eles sejam 
preparados para atuarem nos cur-
sos contextualizados para o campo 
e trabalharem com as metodologias 
que mais se assemelham à dinâmica 
desse espaço e suas realidades, não 
só em licenciatura mas também em 
outras áreas de conhecimento vol-
tadas para o campo. Segundo José 
Wilson, secretário de Políticas Sociais 
da CONTAG, que representou a enti-
dade no Encontro, quase a metade de 
professores atuantes nas escolas do 
campo não tem formação continuada 
nem curso superior.

Outro desafio que o cenário apon-

ta diz respeito à especificidade da li-
cenciatura em educação do campo, 
que muitas vezes não é reconhecida 
em editais de concursos públicos, por 
exemplo. 

Novas Perspectivas 
Uma constatação na luta e no for-

talecimento da educação do campo 
se mostrou muito forte no Encontro: 
o número de aliados e aliadas  a esta 
causa cresce a cada dia, fato come-
morado pela CONTAG. “Antes havia 
poucas pessoas nos espaços aca-
dêmicos que defendiam a propos-
ta. Temos agora um grupo enorme 
nas instituições de ensino técnico e 
superior que estão vendo a educa-
ção do campo como uma forma de 
expandir o conhecimento”, analisa 
José Wilson.

Outra observação positiva é que os 
governos e os espaços acadêmicos 
estão reconhecendo a importância do 
diálogo com os movimentos sociais 
para o cumprimento das metas com 
a educação do campo, como aponta 
o secretário: “Nesses momentos de 
seminário percebemos que a gestão 
pública e a Academia estão enten-
dendo que é preciso dialogar com os 
movimentos, pois são eles que vivem 
a realidade do campo e são capazes 
de dizer para a gestão como a política 
deve ser feita para que contemple de 
fato as necessidades do meio rural”. 

A partir do debate e das avalia-
ções, que apesar de positivas ainda 
apontam muitos desafios, os encami-
nhamentos do 4º Encontro levam ao 
fortalecimento do diálogo entre ges-
tores, governos e entidades da edu-
cação. O monitoramento e a cobran-
ça da implementação de todas as 
estratégias garantidas para o campo 
no Plano Nacional de Educação tam-
bém ficaram como uma prioridade 
após o encontro.

Educação do Campo

Licenciatura em Educação do Campo é tema de Encontro 
Nacional no Pará
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IdadeTerceira

Obrasileiro está vivendo mais. 
Quem faz os cálculos e con-
firma essa informação é o Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que divulgou, em 1º de 
dezembro, no Diário Oficial da União, 
as estatísticas relacionadas à nata-
lidade e mortalidade no país, levan-
tadas em 2013. O aumento parece 
pouco, se comparado com a última 
tabela – a expectativa de vida su-
biu de 74,6 anos em 2012 para 74,9 
anos em 2013, um aumento de qua-
se quatro meses – mas os dados de 
aumento da vida da população são 
otimistas, visto que esta expectativa 
aumentou mais de três anos desde a 
pesquisa de 2004, dez anos atrás.

O campo acompanha essa proje-
ção, e grande parte desse aumento 
no meio rural se deve à chegada de 
políticas públicas advindas das lutas 

e ações do Movimento Sindical de 
Trabalhadores(as) Rurais, que traba-
lha em prol da melhoria da qualidade 
de vida das pessoas que nele habi-
tam, o que certamente reflete na sua 
expectativa de vida. “As políticas que 
antes eram somente para a popula-
ção urbana, hoje também chegam 
aos rurais”, comemora Lúcia Mou-
ra, secretária de Terceira Idade da  
CONTAG, que aponta como muito 
importante estrategicamente o reco-
nhecimento do direito à aposentado-
ria a quem trabalha no campo.

“A chegada da aposentadoria me-
lhorou muito a qualidade de vida dos 
idosos e idosas no campo, pois com 
a segurança de uma renda, eles e 
elas podem seguir produzindo seus 
alimentos sem foco exclusivo na co-
mercialização, com possibilidade de 
produzir de forma mais saudável, o 

que influencia na qualidade da ali-
mentação e na longevidade nas co-
munidades rurais”, afirma a dirigen-
te. A Previdência Social, inclusive, é 
uma das áreas onde essas pesquisas 
mais se refletem, pois os dados são 
utilizados para cálculos do benefício.

Terceira idade no MSTTR
Lúcia Moura lembra que a terceira 

idade é um público influenciado por 
todas as áreas de trabalho do MSTTR 
e é parte fundamental do movimento. 
“Essa geração precisa de atenção do 
conjunto de estruturas e Secretarias, 
pois o envelhecimento se dá em to-
dos os espaços do movimento sindi-
cal”, argumenta. O diálogo e traba-
lho conjunto das Secretarias refletem 
nas políticas públicas que chegam 
ao campo e definem seu desenvolvi-
mento social e humano.

Envelhecimento Saudável

Expectativa de vida segue aumentando no Brasil
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gãos governamentais que lidam direta-
mente com essas políticas. A reunião 
começou já com a visita do ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Miguel Ros-
setto, que analisou em um painel temá-
tico o contexto da agricultura familiar 
no próximo mandato presidencial. Re-
presentantes das Secretarias do MDA 
também compareceram para um diá-
logo direto com os participantes sobre 
as políticas em curso, além das repre-
sentações dos Ministérios da Pesca e 
Aquicultura (MPA) e do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MDS).

A reunião recebeu ainda pessoas li-
gadas à CONAB e Embrapa. Para o 
debate mais específico sobre coope-
rativismo e associativismo, houve a 
participação do presidente da União 
Nacional das Organizações Coope-
rativistas Solidárias (UNICOPAS) e da 
União Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Soli-
dária (UNICAFES), Luiz Possamai. Já a 
discussão sobre o Programa Nacional 
de Habitação Rural (PNHR), questão 
que marcou fortemente o ano, contou 
com a presença dos gerentes do Pro-
grama pelo Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal.

Com esse contingente de gestores 
das principais políticas públicas con-
quistadas ao longo dos últimos 20 
anos, foi promovido um debate direto 
que permitiu uma avaliação mais pró-
xima da realidade, servindo de base 
para propor melhorias ou a constru-
ção de novas políticas públicas para a 
agricultura familiar. “Ao fim do Coletivo, 
conseguimos analisar que temos um 
contexto bem desafiador, mas que eu 
vejo como muito promissor, pois con-
tamos com as Federações para dar-
mos conta das demandas e consolidar 
esse trabalho com órgãos do governo 
que negociam nossas pautas”, obser-
va o secretário de Política Agrícola da 
CONTAG, David Wylkerson.

Acordos de Cooperação 
O Coletivo proporcionou a consolida-
ção de Acordos de Cooperação Téc-
nica realizados pela CONTAG com a 
Embrapa, o MPA e a UNICAFES. Estes 
acordos têm o propósito de construir 
ações coletivas de formação, avaliação 
e monitoramento de políticas públicas, 
bem como para articular e mobilizar 
outras parcerias para a promoção do 
desenvolvimento sustentável e solidá-

rio da agricultura familiar, orientado pe-
los princípios da Agroecologia. Esses 
acordos já proporcionaram ao MSTTR 
avançar na construção de novas par-
cerias nos âmbitos regional e estadual, 
especialmente, na promoção dos Fó-
runs da Agricultura Familiar, apoiados 
pelos Centros de Pesquisa da Embra-
pa e na consolidação do cooperativis-
mo por meio da UNICAFES.

Plano de Ação
Para o ano de 2015, o Coletivo 

aprovou a estratégia da Secretaria 
de Política Agrícola apresentada na 
área da formação, articulação e or-
ganização da produção na agricul-
tura familiar. Será realizado um Cur-
so Nacional de Política Agrícola para 
secretários(as) e assessorias da área 
de Agrícola das Federações, curso 
de Agroindustrialização e Mercados, 
Seminários Regionais e Nacional de 
Habitação Rural; capacitação em De-
senvolvimento Territorial e Jornadas 
Temáticas da Organização da Pro-
dução, dentre outras atividades pro-
gramadas com foco na formação das 
lideranças e fortalecimento institucio-
nal do MSTTR.

Planejamento

Coletivo debate conjuntura e aprova plano de ação da Secretaria 
de Política Agrícola para 2015 

Com uma programação abran-
gente e intensa, os secretários 
e secretárias que compõem 

o Coletivo de Política Agrícola da 
CONTAG se reuniram, na sede da 
Confederação, por três dias, para 
fazerem uma ampla avaliação das 
ações realizadas este ano no âmbito 
das políticas agrícolas, além de cons-
truírem as metas e o plano de ativida-
des para 2015.

Um dos pontos importantes, que 
contribuíram para uma reunião produ-
tiva e esclarecedora quanto às próxi-
mas estratégias a serem traçadas pelo 
MSTTR para o fortalecimento da luta, 
foi a presença de autoridades dos ór- cé
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Nas eleições desse ano, fo-
ram financiados R$ 843,7 mi-
lhões somente nas campa-

nhas dos deputados(as) federais e 
senadores(as) eleitos(as). Desse mon-
tante, R$ 430,9 foram investidos na 
nova “bancada ruralista”.

Com esse total investido, daria para 
financiar 29.604 famílias no Programa 
Nacional de Habitação Rural, 23 mil 

alunos do Ensino Fundamental com 
livros didáticos, 10.546 famílias com 
o crédito fundiário, e 351.350 famílias 
com o Programa de Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais ou Programa 
Brasil sem Miséria.

Os dez maiores doadores de cam-
panha para candidatos foram: JBS 
(Friboi e Seara); Telemont Eng. de Te-
lecomunicações; Construtora Andra-

de Gutierrez; UTC Engenharia; Cons-
trutora OAS; Vigor Alimentos; Flora 
Produtos de Limpeza e Higiene; Equi-
pav Engenharia; Cosan Lubrificantes; 
e Impar Serviços Hospitalares.

Justamente para acabar com essa 
desigualdade na disputa por uma 
vaga no Congresso Nacional e em ou-
tros espaços de poder que a CONTAG 
e outras organizações sociais, que 
participam da Coalizão pela Reforma 
Política Democrática, defendem o fim 
do financiamento de campanhas por 
empresas e empresários. Por isso, é 
fundamental que todo o MSTTR se 
engaje nessa luta para mudar o atual 
sistema político brasileiro.

Um dos espaços mais antigos de 
defesa de eleições limpas é o Movi-
mento de Combate à Corrupção Elei-
toral (MCCE). O comitê nacional é res-
ponsável pelo acompanhamento da 
atuação do Tribunal Superior Eleitoral 
e pelo contato com os responsáveis 
pela adoção de medidas que favo-
reçam a lisura do processo eleitoral 
em todo o Brasil. A nova diretoria do 
MCCE tomou posse no início de de-
zembro de 2014 e a CONTAG integra 
a Suplência da Diretoria.

A Reforma Política entrou de vez na pauta da sociedade 
brasileira, mas é preciso haver uma permanente mobili-
zação para garantir a participação popular em todo pro-
cesso, desde os debates nos bairros, nas associações, 
nas comunidades, nos sindicatos, até a votação final no 
Congresso Nacional.

A CONTAG participa da mobilização pela convocação de 
uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político Brasileiro por entender que só assim conseguiremos 
fazer uma reforma que garanta a composição de um Congresso que contemple a diversidade brasileira.

Precisamos mostrar à sociedade que continuamos e continuaremos mobilizados, reivindicando nossa pauta.
2015 será um ano de intensa mobilização.

Reforma Política 

Financiamento milionário de campanha de ruralistas reforça luta dos 
movimentos sociais pela mudança do sistema político brasileiro
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Luta pela Constituinte Exclusiva e Soberana se intensifica

AGORA É OFICIAL
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Cenário agrário brasileiro é crítico e Coletivo discute 
estratégias para fortalecimento da luta

Para que um bom plano de tra-
balho seja desenvolvido pela 
CONTAG, suas Federações e 

Sindicatos no âmbito da Política Agrá-
ria, é necessário que o cenário seja 
amplamente analisado e discutido. 
Para realizar este trabalho, o Coletivo 
Nacional de Política Agrária - com-
posto por secretários e secretárias da 
pasta na CONTAG e nas FETAGs - se 
reuniu em Brasília nos primeiros dias 
de dezembro, e os encaminhamentos 
resultaram em muito trabalho para o 
próximo ano.

Esta análise da conjuntura nacional 
começou a ser feita logo no primei-
ro momento da reunião, para um en-
tendimento da luta e reconhecimento 
dos desafios da reforma agrária no 
Brasil. O diagnóstico geral não é nada 
animador, e inclui um Congresso Na-
cional com uma bancada ruralista 
mais ampla, um Judiciário mais lento 
e parcial e a notável queda no inte-
resse político e social sobre o tema. 
“Percebemos que a força política da 
reforma agrária tem decaído, apesar 

da permanência da demanda e inten-
sidade dos conflitos agrários e dos 
demais problemas advindos da con-
centração da terra e de poder”, anali-
sa o secretário de Política Agrária da 
CONTAG, Zenildo Xavier.

O coletivo recebeu, durante sua 
programação, representantes de ór-
gãos do governo federal responsá-
veis pelas questões agrárias, como o 
presidente do INCRA, Carlos Guedes, 
o ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio, Miguel Rossetto, e o secretário de 
Reordenamento Agrário (SRA/MDA), 
Adhemar Almeida, que fizeram um 
balanço das ações realizadas pelo 
governo no último ano e do pouco 
que se avançou na reforma agrária 
nacional nesse período. 

Esses momentos de diálogo co-
laboraram para o olhar realista dos 
participantes sobre a conjuntura e os 
desafios decorrentes desse cenário 
adverso. O foco do trabalho, discuti-
do entre os dirigentes, será concen-
trado em fortalecer as lutas internas 
do Movimento Sindical e também 

aquelas que ampliam a unidade entre 
as várias forças que militam na luta 
pela terra. Nesse sentido, uma gran-
de ação de massa específica para 
esta pauta começa a ser pensada, 
para resgatar a atenção ao tema.

Outros encaminhamentos foram 
retirados na reunião, concentrados 
em cobranças junto ao governo na 
escolha de direções para os órgãos 
federais que dialoguem com a pauta 
agrária, pressão para mais desapro-
priações e atendimento emergencial 
das famílias acampadas, entre ou-
tras estratégias.

Mobilização e Capacitação
Para qualificar o trabalho das lideran-

ças, parcerias importantes estão sendo 

consolidadas e outras estão em discus-

são. Um exemplo disso foi o convênio 

que foi firmado entre a CONTAG e a 

SRA/MDA para a realização de ativi-

dades nacionais e regionais que serão 

bons instrumentos para a mobilização e 

capacitação dentro do MSTTR. Já com 

o INCRA, a CONTAG discute a formu-

lação de um grande projeto para fazer 

capacitação nos estados em relação a 

políticas públicas nos assentamentos.

Na avaliação geral da reunião e dos de-

bates, Zenildo considerou um momento 

político positivo. “Pudemos ter esclareci-

mentos sobre o andamento da reforma 

agrária que subsidiarão os nossos pró-

ximos passos no reconhecimento dessa 

política como estruturante e essencial para o 

desenvolvimento do país”, finaliza.

Estratégia
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Em 2015, a Formação Sindical co-
meçará a todo o vapor. Os mais 
de 100 educandos(as) de todo 

o País estarão de volta à Brasília para 
participar do 2º Módulo do Curso Na-
cional de Formação Política da ENFOC 
em Ação Sindical e Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário, de 26 de 
janeiro a 6 de fevereiro.

Nesse módulo, os projetos de desen-
volvimento em disputa na sociedade 
e a prática sindical, respectivamente a 
primeira e segunda unidades temáticas 
do 1º módulo, se articulam no aprofun-
damento dos referenciais e princípios 
do PADRSS.

Espera-se com os debates e apren-
dizados desse 2º módulo, concluir esse 
momento do Itinerário Formativo da 
ENFOC com educadores e educadoras 

entusiasmadas com a constituição e 
animação de Grupos de Estudos Sindi-
cais – GES, e com o trabalho em Rede 
nos seus respectivos estados.

Perfil da Turma
A 5ª turma do Curso Nacional é com-

posta por 101 educandos e educandas, 
sendo 68,31% de mulheres e 46,53% 
de jovens (até 32 anos), majoritariamen-
te são dirigentes sindicais (69,13%), 
sendo que em sua maioria são presi-
dentes (26,7%), secretários de Jovens 
(21,4%) e secretários de Finanças 
(14,28%).

Um dado importante do perfil desses 
educandos(as) é que utilizam diaria-
mente a internet como principal manei-
ra de se informar e se comunicar (65%).  
Além disso, têm atuação nos conselhos 
e comitês municipais (66,6%), com 

maior presença nos Conselhos de De-
senvolvimento (63%) e nos Conselhos 
de Saúde (31,81%).

Compromissos da Turma
A continuidade dos educandos e 
educandas nesse Itinerário Formativo 
requererá um maior empenho 
individual e, também, institucional 
por parte das entidades em que 
atuam. Nos Cursos Regionais que 
serão desencadeados ainda no 
primeiro semestre de 2015, esses 
companheiros(as) assumirão a 
responsabilidade pedagógica de 
construir e coordená-los juntamente 
com as Secretarias de Formação das 
Federações, com a Rede na região e 
com a Equipe Operativa da ENFOC. 

“Nesse ano, queremos organizar 
uma ação muito forte nesse proces-
so do fortalecimento dos nossos sin-
dicatos. E os novos educadores(as) 
já se formam com essa missão. Se 
considerarmos todos os processos 
formativos que já realizamos, os 
nacionais, regionais e estaduais, a 
Rede de Educadores e Educadoras 
Populares da ENFOC já congrega 
quase que 4 mil pessoas. Portanto, 
a orientação da Escola para 2015 é 
focar na ação local e na organização 
dos GES”, destaca Juraci Souto, se-
cretário de Formação e Organização 
Sindical da CONTAG.

O tema da Organização Sindi-
cal foi bastante debatido pelo mo-
vimento sindical durante o ano de 
2014. A questão da representação 
e representatividade sindical avan-
çou bastante em muitos estados 
e a CONTAG promoveu, em várias 
oportunidades, momentos de diálo-
go com dirigentes e assessorias das 

Federações para dar continuida-
de aos encaminhamentos tomados 
pelo Conselho Deliberativo Amplia-
do Extraordinário, realizado em mar-
ço de 2014.

A Organização Sindical retornou à 
pauta da última reunião do ano do 
Conselho Deliberativo da CONTAG, 
em novembro, quando foram apre-

sentados alguns números e resulta-
dos dos debates em todo o País.

Esse tema continuará como 
um dos prioritários da agenda do  
MSTTR durante 2015 e a expectati-
va da CONTAG é de seguir avançan-
do na organização da categoria tra-
balhadora rural, com muito respeito, 
transparência e aberta ao diálogo.

Formação

Organização Sindical

2º Módulo do Curso Nacional debaterá a disputa de projetos de sociedade

Tema teve destaque nas discussões em todo o Brasil
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Assalariados(as)
Rurais

Para atender de forma mais 
preparada o Termo de Co-
operação Técnica entre a 

CONTAG e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), a 
Confederação promoveu, na pri-
meira semana de dezembro, a Ofi-
cina Nacional de Multiplicadores, 
que reuniu dirigentes e assessores 
de todo o País, em Brasília. 

A atividade preparou os parti-
cipantes para realizarem em seus 
estados os cursos que trabalha-
rão as temáticas dos assalariados 
e assalariadas rurais, previstos no 
termo de cooperação. Nos cin-
co dias que estiveram reunidos, 
o grupo trabalhou focado no Pla-
nejamento de Ações Sindicais, a 
partir de painéis temáticos como 
“Execução Financeira e Prestação 
de Contas”, “Identificando os As-

salariados Rurais” e “Represen-
tação e Representatividade”. A 
expectativa é que, a partir dessa 
preparação, os(as) dirigentes pos-
sam organizar os cursos com efici-
ência tanto em termos de estrutura 
quanto de metodologia e debates. 

Articulação das 
Secretarias

Após olhar para as temáticas 
e questões dos trabalhadores(as) 
assalariados(as) rurais, a programa-
ção da oficina abriu espaço para o 
debate sobre outras pautas impor-
tantes do MSTTR neste momento, 
como a preparação da 5ª Marcha 
das Margaridas e do 3º Festival da 
Juventude Rural.

A Secretaria de Assalariados e 
Assalariadas Rurais da CONTAG se 
comprometeu, junto às Secretarias 

de Mulheres e Jovens, a aprimorar 
a atuação conjunta das pastas no 
processo de construção da Marcha 
das Margaridas e do Festival da Ju-
ventude Rural.“O público jovem é 
maioria nesse segmento do trabalho 
assalariado e, do número total de 
assalariados e assalariadas rurais, 
1,2 milhão são mulheres. Por isso, 
é importante articular a participação 
da categoria na Marcha e no Festi-
val para que suas bandeiras de luta 
também estejam presentes nas pau-
tas destas ações”, argumenta o se-
cretário de Assalariados(as) Rurais 
da CONTAG, Elias D´Ângelo Borges. 

Essa articulação envolve esforços 
para que os(as) jovens e as mulhe-
res assalariadas participem das fa-
ses de preparação, integrando a 
plataforma política e a composição 
da pauta de reivindicações.

Planejamento

Oficina forma multiplicadores para cursos estaduais e faz 
articulações para ações de massa da CONTAG

ar
q

ui
vo

 c
o

n
ta

g

Administração
Finanças

e
Plano Sustentar: Gestão Administrativa e Financeira

O Caminho para o Fortalecimento 
das Entidades Sindicais do MSTTR.

OPlano Sustentar, que será 
lançado em março, está es-
truturado em três eixos ar-

ticulados entre si que são Gestão 
Administrativa e Financeira, Forma-
ção e Comunicação. Para cada eixo 
foram estabelecidas ações estraté-
gicas que contribuirão para o forta-
lecimento das entidades sindicais.

Nesta matéria, destacaremos o 
eixo Gestão Administrativa e Finan-
ceira e suas ações estratégicas que 
visam assegurar uma gestão demo-
crática, transparente e participativa, 
fortalecendo as estratégias de arre-
cadação.

Em sua primeira etapa, este eixo 
tem como principais ações estraté-
gicas: a cobrança da Contribuição 
Sindical Rural dos Empregadores 
Rurais; a cobrança da Contribui-
ção Sindical Rural dos Agricultores 
e Agricultoras Familiares; a criação 
e implementação de um sistema in-

formatizado para os Sindicatos; e 
a criação e implementação de um 
aplicativo para celulares smartpho-
nes. 

No segundo semestre de 2014, 
já foram realizadas ações seguin-
do esse planejamento. Destacamos 
algumas, como o envio de carta de 
cobrança da Contribuição Sindical 
Rural para os Empregadores Rurais 
com um retorno positivo para esta 
iniciativa, onde foram enviadas car-
tas para 10% das maiores empresas 
de cada estado, solicitando a com-
provação de pagamento da contri-
buição sindical no período de 2009 
a 2013. A partir de janeiro de 2015, a 
Secretaria de Finanças e Administra-
ção da CONTAG realizará a cobran-
ça efetiva dos Empregadores Rurais 
que não pagaram ou não apresenta-
ram o comprovante de pagamento.

Outra ação realizada foi a criação do 
aplicativo para celulares smarphones, 

com acesso à internet. Esta ferra-
menta possibilitará uma comunica-
ção mais ágil com informações de 
interesse para o MSTTR. O aplica-
tivo será implementado em janei-
ro/2015.

A partir do lançamento do Plano 
Sustentar ocorrerá a implantação 
do Sistema Informatizado para os 
Sindicatos que fizerem adesão ao 
Plano. Dessa forma, será possível 
obtermos um perfil das entidades 
sindicais. 

“As estratégias traçadas pelo Pla-
no Sustentar consolidarão a mobili-
zação e o compromisso dos(as) di-
rigentes e lideranças sindicais dos 
Sindicatos, Federações e CONTAG. 
Esse caminho indica os próximos 
passos para fortalecer a gestão e 
a arrecadação do movimento sindi-
cal”, destaca o secretário de Finan-
ças e Administração da CONTAG, 
Aristides Santos.

Sustentabilidade Político-Financeira

Plano
Sustentar
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AmbienteMeio
Integrações Agroindustriais

MSTTR intensifica articulação política para aprovar 
o PL dos Integrados

A s integrações agroindustriais mais comuns são as 
coordenadas por uma só empresa, que executa to-
das as etapas do processo produtivo ao fornecer 

insumos e assistência técnica mantendo vínculos contra-
tuais com os agricultores(as) familiares, que se compro-
metem a entregar à empresa o volume da produção con-
tratada. Portanto, a função dos agricultores(as) na cadeia 
produtiva está restrita ao fornecimento de matéria-prima 
nas condições estipuladas pela agroindústria.

No Brasil, a integração produtiva se estende por vá-
rias atividades, dentre elas a do leite, fumo, suínos, aves 
e hortifrutigranjeiros.

Atualmente, os contratos de integração são regidos 
por interesse civil. Entretanto, para garantir maior se-
gurança jurídica quanto aos contratos de integração, 
estabelecer condições, obrigações e responsabilidades 
nas relações contratuais entre produtores integrados e 
integradores, tramita no Congresso Nacional o Projeto 
de Lei 6459/2013, de autoria da senadora Ana Amélia 
(PP/RS). 

Segundo o secretário de Meio Ambiente da CONTAG, 
Antoninho Rovaris, para a aprovação do PL dos Inte-
grados, houve um acordo entre todos os setores, que 
foi rompido pelas indústrias. “Agora, a tentativa é firmar 
um compromisso com as lideranças dos partidos para 
colocar o projeto em votação. A CONTAG e as FETAGs 
estão em campanha junto aos deputados federais para 
que a matéria seja votada seguindo o que foi pactuado 
em junho de 2014”.

Rovaris explica que esse projeto é muito importante, 
pois existem mais de 350 mil famílias que estão no sis-
tema de integração entre todas as modalidades e, nos 
últimos dois anos, com aquisições e muitas fusões em 
várias regiões do Brasil, as empresas estão alcançando 
o monopólio dos processos de integração. “Temos in-
formações recentes de que as agroindústrias estão fa-

zendo uma seleção dos integrados antes da aprovação 
da lei, porque ela coloca algumas regras bem rígidas 
para que as empresas continuem trabalhando com os 
integrados mais capitalizados, e os demais estão sim-
plesmente abandonando esse tipo de produção.”

Novas Portarias para o Biodiesel
Foram publicadas as Portarias 80 e 81, em 26/11/2014, 

que visam modificar questões relativas à contagem de 
valores de comercialização da produção de biodiesel 
pela agricultura familiar. O percentual mínimo de aqui-
sições de matéria-prima do agricultor(a) familiar, feitas 
pelo produtor de biodiesel para fins de concessão, ma-
nutenção e uso do Selo Combustível Social, se manteve 
o mesmo com relação às Regiões Norte e Centro-Oeste, 
com 15%, e para as Regiões Sudeste, Nordeste e Semi-
árido, com 30%. A alteração ficou por conta da Região 
Sul, que antes era de 35% e passou para 40%. As Por-
tarias também aprovaram aumento em outros percentu-
ais mínimos e permitem aquisições de matérias-primas 
de cooperativas agropecuárias.

“A grande questão é como avançamos no chamado 
biodiesel metropolitano onde, nas grandes cidades, es-
taríamos trabalhando na lógica de que, pelo menos, fos-
se adicionado 20% na mistura como forma de diminuir a 
poluição e outros fatores nocivos à saúde humana. Que 
ele venha a ser algo considerável na questão de energia 
sustentável para o abastecimento de combustível para 
todo o Brasil”, questiona Rovaris. 

Essas mudanças propostas pelas Portarias trouxeram 
a necessidade da criação de uma Câmara Técnica junto 
ao MDA, espaço que a CONTAG faz parte em conjunto 
com as empresas, no sentido de discutir permanente-
mente o futuro do Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel (PNPB) como forma de melhorar a ren-
da e a qualidade de vida dos agricultores(as) familiares.

REAF completa 10 anos em 22º Sessão Regional

A Reunião Especializada da 
Agricultura Familiar (REAF) 
completa uma década de 

trabalho conjunto entre sociedade 
civil e governos latino-americanos 
na garantia do desenvolvimento da 
agricultura familiar em todo o con-
tinente. A REAF é resultado de um 
grande esforço da Coordenação de 
Organizações de Produtores Fa-
miliares do Mercosul Ampliado  
(COPROFAM), que articulou a reu-
nião das entidades de todos os pa-
íses latinos filiados a ela, dentre as 
quais está a CONTAG, com gover-
nos desses países em um espaço 
político voltado, essencialmente, 
para as temáticas rurais. 

A REAF se estrutura por meio 
de Grupos de Trabalho, conheci-
dos como GTs, que discutem te-
mas específicos que formam o 
conjunto econômico, político e so-
cial da agricultura familiar, como 
o GT de Terras, de Mudanças Cli-
máticas, de Juventude, de Mu-
lheres, de Registros, entre outros. 
Nos grupos, os participantes le-

vam as experiências e resultados 
das dinâmicas de seus países, para 
socialização e intercâmbio e, dessa 
forma, se constrói uma agricultura 
mais articulada e, consequente-
mente, mais fortalecida. O Brasil, 
por exemplo, já contribuiu com 
muitas experiências exitosas que 
inspiraram outros países, a partir 
de programas como o PAA, PNAE, 
dentre outros, construídos pelo go-
verno brasileiro a partir de diálogo 
com os movimentos sociais e origi-
nários de reivindicações nas pautas 
do Grito da Terra Brasil, da Marcha 
das Margaridas, do Festival da Ju-
ventude, entre outras. 

Para o vice-presidente e secre-
tário de Relações Internacionais da 
CONTAG, Willian Clementino, essa 
última década foi de construção po-
lítica democrática no Mercosul. “São 
10 anos de um ambiente internacio-
nal de comércio e mercado que se 
discute o papel social e econômico 
da agricultura familiar e que temos 
avançado nas políticas públicas para 
o setor”, comenta o dirigente. 

Na edição XXII da Sessão Regio-
nal da REAF, ocorrida no Uruguai, 
entre os dias 3 e 5 de dezembro, 
um dos principais assuntos foi o 
balanço do Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, Camponesa e 
Indígena (AIAF/CI), que teve forte 
envolvimento da América Latina. 
Uma das conclusões deste debate 
foi a concordância em seguir com a 
formação de Comitês que promo-
vem discussões e ações no âmbito 
da agricultura familiar, e não deixar 
o assunto perder sua importância 
após o fim do ano de 2014, dando 
continuidade ao debate ainda em 
2015, declarado o Ano dos Solos. 
Mas, também, foram feitos debates 
construtivos dentro das pautas de 
cada GT, como a socialização de 
uma experiência exemplar de co-
operativismo e associativismo no 
Uruguai, levada no GT de Terras, e 
a articulação da juventude rural la-
tino-americana para a participação 
de eventos no Brasil e na Argentina. 

Desafios
Apesar dos avanços resultantes 

do diálogo dos países no espa-
ço da REAF, como a construção 
e gestão de uma agenda própria 
e reconhecimento regional e in-
ternacional da agricultura familiar, 
com criação de um fundo para o 
setor, os movimentos sociais parti-
cipantes apontaram desafios para 
os próximos anos. Aprofundamen-
to das análises e proposições so-
bre a reforma agrária, terras, meio 
ambiente e água, e também dos 
diálogos sobre assalariados(as) 
rurais, indígenas e outros públicos 
ligados à agricultura são apenas 
alguns destes desafios, que se-
guem fazendo parte das deman-
das colocadas pela sociedade civil 
na pauta da REAF.

Mercosul

Internacionais
eRelações

Vice-Presidência
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A Organização das Nações Unidas 
(ONU) aprovou a data de 5 de dezem-
bro como o “Dia Mundial dos Solos” 
e instituiu 2015 como o “Ano Interna-
cional dos Solos”. Para a CONTAG, 
esta iniciativa garantirá a continuida-
de de uma série de debates e ações 
iniciada com o Ano Internacional do 
Cooperativismo, em 2013, e com 

o Ano Internacional da Agricultu-
ra Familiar, Camponesa e Indígena, 
em 2014, além de oferecer uma boa 
oportunidade para despertar maior 
conscientização da sociedade sobre 
a importância do solo como base do 
desenvolvimento socioeconômico e 
suas funções essenciais para melhor 
adaptação às mudanças climáticas 
em todo o mundo.

Neste ano, os principais debates 
em torno do Ano Internacional dos 
Solos terão relação direta com o uso 
correto de tecnologias mais sustentá-
veis, de boas práticas no uso da terra, 
da conservação dos solos, do aumen-
to da produtividade com a manuten-
ção da integridade dos ecossistemas, 

da recuperação de áreas de produção 
degradadas, dentre outros temas.

Especialmente para a agricultura 
familiar, o solo tem grande impor-
tância para a produção mundial de 
alimentos. Segundo dados da FAO, 
órgão das Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura, atualmente, 
mais de 805 milhões de pessoas so-
frem com a fome e desnutrição em 
todo o mundo. E o crescimento po-
pulacional demanda um aumento da 
produção de alimentos de cerca de 
60%. Como essa produção depende 
do uso dos solos, é fácil compreen-
der que é preciso mantê-los sadios 
e produtivos para dar conta dessa 
demanda mundial.

Celebração

ONU declara 2015 como o Ano Internacional dos Solos

Contag
CONTAG articula presença de jovens da América  
Latina no 3º Festival da Juventude Rural

O 3º Festival da Juventude Ru-
ral assume uma estratégia 
diferente em relação às duas 

primeiras edições: a participação 
de jovens rurais dos países latino-
-americanos.

A ideia é que a juventude ru-
ral dos países vizinhos e do Brasil 
compartilhem  experiências a partir 
de suas realidades e construam es-
tratégias, coletivamente, no sentido 
de fazer avançar as políticas públi-
cas para jovens rurais na América 
Latina, que produzam importantes 
conquistas para essa geração.

Parte dessa articulação foi feita 
na última Sessão Regional da REAF, 
ocorrida entre os dias 3 e 5 de de-
zembro, em Montevidéu, Uruguai. 
A secretária de Jovens Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais da  
CONTAG, Mazé Morais, esteve pre-
sente na reunião, levando ao GT de 
Juventude deste espaço a proposta 
do Festival e o convite para a parti-
cipação de rapazes e moças rurais 
dos países que integram o grupo.

A proposta, segundo Mazé, foi 
bem recebida pelas organizações 
participantes da REAF. Não é co-
mum nos outros países a realiza-
ção de ações como essa, e a pos-
sibilidade de um debate tão amplo 
se mostra muito importante para a 
luta. Outra ação em processo de ar-
ticulação e que visa reunir os jovens 
latinos é um acampamento na Ar-
gentina, que será realizado no pró-
ximo ano.

Para o início de 2015 estão pre-
vistos encontros preparatórios em 
sete países latino-americanos, que 
envolverão lideranças jovens das 
organizações que integram a Co-
ordenação de Organizações de 
Produtores Familiares do Mercosul 

Ampliado (COPROFAM). Este pro-
cesso será coordenado por Mazé 
Morais e o vice-presidente e secre-
tário de Relações Internacionais da 
CONTAG, Willian Clementino. Am-
bos que assumiram, em 2014, as 
Secretarias de Jovens Rurais e de 
Formação da COPROFAM, respec-
tivamente.

Pautas comuns 
Os debates da juventude rural nos 
espaços políticos internacionais 
mostram que as demandas locais 
são muito parecidas entre si. Uma 
delas é o acesso à terra, pauta co-
mum nos países latino-americanos, 
bem como a preocupação com a 
sucessão rural, visto que a migra-
ção de jovens do campo para a 
cidade também ocorre bastante. 
“Quando ouvimos outros países, 
percebemos que eles também pas-

sam por muitos problemas pare-
cidos com os nossos no que diz 
respeito à atenção do governo e 
políticas públicas específicas”, co-
menta Mazé.

Ao envolver os(as) jovens ru-
rais destes países, a intenção do 
3º Festival da Juventude Rural é 
justamente fortalecer a integração 
latino-americana, em favor do for-
talecimento da agricultura familiar 
e do protagonismo da juventude 
rural, a partir da troca de experiên-
cias que incentive as lutas e ban-
deiras comuns, mesmo diante da 
diversidade de realidades que mar-
ca a região. Sobre as expectativas 
para esta novidade do Festival, ela 
afirma, com confiança: “Tenho cer-
teza que esta juventude rural trará 
coisas importantes e levarão para 
casa, após o Festival, diversas ex-
periências positivas”.

Jovens Trabalhadores(as) Rurais

RuralJuventude

o Projeto alternativo de desenvol-
vimento rural sustentável e solidário  
(Padrss) foi aprovado no 7º congresso 
nacional de trabalhadores e trabalha-
doras rurais (cnttr), tendo como seus 
principais pilares uma ampla e massiva 
reforma agrária; a expansão, valorização 
e fortalecimento da agricultura familiar; 
e a melhoria das condições de vida e de 
trabalho dos assalariados(as) rurais. um 
diferencial do Padrss é que ele está em 
permanente construção e que sua imple-
mentação acontece no cotidiano da ca-
tegoria e de suas organizações.

o Padrss foi construído e está sendo 
implementado pelo movimento sindical 
de trabalhadores e trabalhadoras rurais 
(msttr) com o objetivo de contrapor os 
históricos modelos de desenvolvimento 
excludentes, concentradores e degrada-
dores que estão sendo praticados no pa-
ís, centrados no agronegócio.

Portanto, o Padrss compreende um 
conjunto de propostas para superar pro-
blemas históricos e estruturantes do 
campo e assegurar a construção de no-

vas relações sociais e políticas entre 
trabalhadores(as) rurais, destes com su-
as entidades sindicais e destas com ou-
tras organizações sociais.

esse projeto político defendido pelo  
msttr coloca o ser humano no centro 
de suas ações políticas e já obteve alguns 
avanços na proposição de políticas públicas 

nas pautas do grito da terra Brasil, da mar-
cha das margaridas, do festival da Juven-
tude e da mobilização dos assalariados(as) 
rurais, como o Pronaf, a inclusão dos 
trabalhadores(as) rurais no regime geral da 
Previdência social, o Paa, o Pnae, o crédito 
fundiário, o Pronacampo, o Planapo, den-
tre outras conquistas.

PADRSS: um projeto em construção

cé
sa

r 
ra

m
o

s



JORNAL DA CONTAG
16

EntrevistaLeonardo Boff
O teólogo Leonardo Boff, um dos fundadores da Teologia da Libertação no Brasil, é o entrevistado 
desse mês do Jornal da CONTAG. Nesta entrevista, Leonardo Boff avalia o resultado das eleições, 
a importância de se realizar uma reforma política democrática para acabar com a corrupção na 
política brasileira, bem como a realização de outras reformas para o Brasil seguir avançando.
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Expediente

 Qual é o Brasil que saiu das urnas?
Creio que é um Brasil tumultuado por-
que os vencidos não se deram por 
vencidos. Eles pretendiam ter a melhor 
forma e queriam explorar o cansaço 
da população depois de tantos anos, o 
que é natural. Mas, olhando e compa-
rando os projetos, o da oposição era o 
velho neoliberal que coloca no centro 
o mercado e a economia especulativa. 
O outro é o republicano, que também 
está dentro da economia e do mercado, 
mas abre brechas enormes para bene-
fícios sociais, os grandes projetos que 
incluíram milhões de pessoas, que de-
ram casa, luz e possibilidade de sentir-
-se cidadãos e dignos. Foi esse projeto 
que a população entendeu que era mais 
adequado e votou para reeleger Dilma. 
Agora, há um conflito porque a direita é 
muito forte, e há uma crise generalizada 
no sistema econômico, principalmente 
nos Estados Unidos e na Europa, e não 
vemos saída porque já tocamos nos li-
mites da Terra. Afinal, o projeto do capi-
tal tem crescimento ilimitado. Mas, um 
planeta limitado não suporta um projeto 
ilimitado. Então, temos que buscar alter-
nativas e elas não vêm do alto, nem do 
sistema. Vêm de movimentos, como a 
CONTAG, que estão trabalhando com 
outra relação com a terra, com as se-
mentes, produção, distribuição e com o 
sentido coletivo da participação. Esses 
movimentos são os portadores da espe-
rança, de um sonho verdadeiro.

 Por que é importante realizar uma 
Reforma Política Democrática?
A reforma política é importante porque 
a nossa democracia é de baixíssima 
intensidade. O essencial para a garan-

tia da democracia, desde a sua origem, 
é a igualdade de todos diante da lei, o 
respeito aos direitos humanos e à Cons-
tituição, e a transparência da coisa pú-
blica. Se esses são os pressupostos, a 
nossa democracia é mais uma farsa do 
que uma realidade. Então, temos que 
fazer uma reforma para acabar com a 
corrupção generalizada dos partidos, 
envolvendo grande parte dos eleitos 
como representantes do povo e que, na 
verdade, são representantes de grupos 
de interesses econômicos. Portanto, 
a reforma política precisa vir da socie-
dade, porque quem está no poder não 
cortará da própria carne. Para isso, é im-
portante a articulação da CONTAG com 
com os demais movimentos sociais e 
igrejas para criar tal pressão, de forma 
que seja inevitável para o parlamento a 
convocação de uma Assembleia Cons-
tituinte Exclusiva, seja por Plebiscito ou 
uma combinação Parlamento e Povo. 

 Que outras reformas são necessá-
rias no nosso país? Por quê?
Uma é a reforma tributária porque é ex-
tremamente injusta. A grande empre-
sa paga 27% como o trabalhador que 
ganha salário mínimo. A tributação tem 
que ser progressiva: quem ganha mais 
paga mais, quem ganha menos paga 
menos. Outra fundamental é o investi-
mento massivo na educação e na saú-
de, porque um povo doente e ignorante 
nunca dá um salto de qualidade rumo 
ao desenvolvimento sustentável e bom. 
Cito, ainda, a mobilidade urbana. O go-
verno tem que dar transporte de quali-
dade com pistas próprias para ônibus 
para a população não perder tempo de 
vida em ônibus e carros. As pessoas 

precisam ser estimuladas a usar meios 
de transporte públicos, como acontece 
na Europa e em outros países. Carro é 
para final de semana e para passeio, 
não para deslocamento pessoal.

 Quais os desafios que vamos en-
frentar com um Congresso Nacional 
mais conservador?
Os desafios serão grandes se não hou-
ver uma reforma política ainda no come-
ço de 2015. Este é um dos Congressos 
mais conservadores, não tem inteligên-
cias brilhantes, nem lideranças significa-
tivas. A presidenta Dilma sofrerá muito 
com as pressões. Acredito que a força 
dela não é tanto o presidencialismo de 
coalizão, mas o presidencialismo orga-
nicamente ligado às bases, que reivindi-
ca articulação e diálogo. E ela se abriu a 
isso. Começou com um pequeno grupo 
de intelectuais da qual faço parte, o que 
ocorreu no final de novembro. Foram 
duas horas de conversa onde discuti-
mos que o futuro do seu governo será 
o diálogo permanente com os movi-
mentos sociais. E eles estão dispostos a 
pressionar todas as instâncias de poder 
para que avance a democracia. No en-
tanto, o que temos não é uma oposição 
ao governo, e sim a um outro tipo de 
Brasil, o que é algo antipatriótico, com 
muita raiva, muito ódio, que envergonha 
as pessoas de bem. Uma sociedade 
não pode viver de sentimentos negati-
vos, de exclusão. Temos que exigir que 
os opositores dialoguem e façam uma 
oposição digna e correta, que é im-
portante para a democracia. Por outro 
lado, é preciso que ela escute e, desse 
encontro, haja convergências comuns e 
boas para o projeto Brasil.


