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No Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa 
e Indígena, as Margaridas lutam por: Terra, Território, 
Agroecologia e uma vida livre de violência.

A CONTAG 
é filiada à

2014
Ano Internacional da
Agricultura Familiar,
Camponesa e Indígena
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Editorial

ODia Internacional da Mulher, celebrado 
no 8 de março, é uma data bastante sig-
nificativa para a agenda política das mu-

lheres, além de ser um momento de comemora-
ção e de reconhecimento da luta das mulheres 
por igualdade, liberdade, autonomia, justiça, den-
tre outras bandeiras também defendidas pelas 
margaridas e pela CONTAG.

Em 2014, no Ano Internacional da Agricultura 
Familiar, Camponesa e Indígena (AIAF/CI), as mu-
lheres trabalhadoras rurais escolheram como 
lema a luta por Terra, Território, Agroecologia, 
e por uma vida livre de violência. Serão realiza-
das ações em quase todo o País e a CONTAG 
estará apoiando e participando de várias, aju-
dando na mobilização e na negociação das 
pautas nos estados.

A nossa Confederação sempre evidencia 
a pauta das mulheres trabalhadoras rurais, 
guerreiras que garantiram, no 11º Congresso 
Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (11º CNTTR), a paridade de gêne-
ro nos cargos de direção e nas instâncias 
do Movimento Sindical de Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais. Mais uma vez, a 
CONTAG, as FETAGs e STTRs mostram o seu 

protagonismo no fortalecimento da democra-
cia interna do MSTTR, garantindo igualdade 
entre os gêneros e dando visibilidade ao im-
portante papel desempenhado pelas compa-
nheiras no movimento sindical e em outros es-
paços, bem como no trabalho produtivo na 
agricultura familiar.

Destacamos, ainda, que já estamos em pre-
paração para a 5ª Marcha das Margaridas, em 
2015. Com o apoio da CONTAG, a Secretaria 
Nacional de Mulheres, a Comissão Nacional 
de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CNMTR) e 
as parceiras da Marcha, já estão se reunindo e 
planejando ações para este e o próximo ano, 
visando construir mais uma grande marcha e a 
conquista de mais direitos e políticas para to-
das as mulheres.

Março também será o mês da realização dos 
cinco Encontros Regionais para debater temas 
como a Representação e Representatividade 
Sindical no Campo, a pauta do 20º Grito da 
Terra Brasil (GTB), a Sustentabilidade Política 
e Financeira do MSTTR, as eleições 2014, 
o Ano Internacional da Agricultura Familiar, 
Camponesa e Indígena (AIAF/CI), entre outros. 
Este será um espaço de extrema importância 

para preparar as discussões e definições que 
precisarão ser tomadas durante a reunião do 
Conselho Deliberativo Ampliado, que ocorrerá 
de 26 a 28 de março, em Brasília. 

Esta será a primeira reunião do Conselho 
Deliberativo, que também apresentará a pres-
tação de contas da entidade no exercício de 
2013 e fará o lançamento do “Transformatório 
das Margaridas”, que será um espaço de mo-
nitoramento e avaliação da negociação da 
pauta da Marcha das Margaridas e dos pon-
tos já atendidos.

Portanto, este primeiro trimestre do ano de 
2014 já traz grandes desafios para o MSTTR e 
para os homens e mulheres do campo que lu-
tam, diariamente, por um campo com gente, 
por trabalho e dignidade no campo. E só con-
seguiremos vencer esses desafios se nós, tra-
balhadores e trabalhadoras rurais, estivermos 
unidos e mobilizados, fortalecendo sempre o 
nosso movimento sindical.

Alberto Ercílio Broch
Presidente da CONTAG

 O protagonismo e a força das mulheres

EntrEvista 

Manoel José dos santos

 Como foi a sua militância no movi-
mento sindical?
Sou agricultor familiar do município de Serra 
Talhada/ PE, mas fui trabalhador rural sem terra 
até 1986. Iniciei no movimento social pela Igreja 
a partir de 1972, na paróquia São José do Bel-
monte, onde fui animador de comunidade. Eu 
tinha 20 anos na época e me associei ao sindi-
cato. Fui delegado de base da minha comuni-
dade, depois 1º suplente da Diretoria. Nesse pe-
ríodo, o presidente do sindicato foi assassinado 
e tive que assumir como tesoureiro, em 1979, e 
ajudar o novo presidente no enfrentamento das 
lutas. Em 1981, fui eleito para a Presidência do 
Sindicato. No Sindicato, também participáva-
mos das discussões da política da federação. 
A partir de 1983 teve todo o processo de fun-
dação da CUT e participamos desse movimento 
pelo sindicato. Em 1990 fui eleito 1º suplente 
da Diretoria da FETAPE e, em 1993, presiden-
te da Federação. Em 1998 fui eleito presidente 
da CONTAG em uma chapa de disputa contra 
o companheiro Airton Faleiro, também da CUT. 
Fiquei 11 anos presidente da CONTAG, depois 
mais um ano como secretário de Finanças e 
voltei para Pernambuco, no início de 2010, e fui 
eleito deputado estadual no mesmo ano. 

 Quais foram os principais desafios 
enfrentados no período em que pre-
sidiu a CONTAG?

Assumi a Presidência da CONTAG em um perío-
do de dificuldade política interna de construção 
de uma chapa forte a partir dos próprios diri-
gentes daquela gestão. Então, ajudei a costurar 
uma proposta com todos os que queriam uma 
CONTAG mais independente, forte e unitária 
e foi assim que ganhamos a eleição. Em 2001 
também disputamos eleição. Na 3ª eleição, em 
2005, conseguimos fazer uma chapa unitária 
com a representação de todos os segmentos. No 
meu período, passamos o mandato de três para 
quatro anos, aprovando também o limite de uma 
reeleição em cada cargo. Um dos principais de-
safios foi manter a capacidade e a independência 
do MSTTR durante o governo do presidente Lula. 
E isso foi possível. Nós fomos a primeira entidade 
a fazer manifestação junto ao MST, porque, no 
seu 1º ano de mandato, o Governo Lula demo-
rou a dar uma resposta sobre a reforma agrá-
ria. Na ocasião, fizemos uma vigília em frente ao 
Ministério da Fazenda, que durou mais de uma 
semana, enquanto o MST ficou acampado no 
Parque da Cidade. Portanto, enquanto estive na 
direção da CONTAG, nunca tivemos dificuldade 
de nos posicionar contra o governo quando algo 
incomodava a CONTAG, até porque tínhamos le-
gitimidade para fazer isso.

 Como foi a atuação da CONTAG 
na campanha de Lula para a Pre-
sidência?

Em 2002, das 27 Federações filiadas, 25 fe-
charam com a CONTAG, ainda no 1º turno, no 
apoio à candidatura do companheiro Lula para 
a Presidência da República. E, sem dúvida, a 
organização sindical rural deu uma grande 
contribuição para a sua eleição. A CONTAG 
participou do processo da formulação da 
plataforma no que diz respeito à agricultura 
familiar, reforma agrária e políticas públicas 
para o campo. Boa parte do que foi implemen-
tado pelo Governo Lula foi proposto e cons-
truído pela Confederação. Eu tive a honra de 
ser o presidente da CONTAG nesta época. Nós 
também indicamos pessoas para integrar a 
equipe de transição do governo e ajudamos 
na adequação do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário no 1º mandato. Depois, a CON-
TAG também teve um papel fundamental na 
campanha para reeleger Lula em 2006. Esse 
processo todo gerou a necessidade de os Sin-
dicatos e Federações animarem a discussão 
sobre a representação dos trabalhadores nos 
espaços de deliberação política e partidária, o 
que incentivou as candidaturas de dirigentes e 
lideranças sindicais do campo para as Câma-
ras de Vereadores, Prefeituras e Assembleias 
Legislativas. E eu fui solicitado pelo meu esta-
do para ser candidato a deputado estadual em 
2010. Hoje, estou no meu 1º mandato, enfren-
tando essa nova realidade, que é na verdade 
um aprendizado e um desafio.

Em entrevista ao Jornal 
da CONTAG, o deputado 
estadual Manoel José 
dos Santos (PT-PE), que 
presidiu a CONTAG por 
11 anos, falou da sua 
trajetória no movimento 
sindical e os desafios 
que enfrentou à frente 
da Confederação. 
Ele também destaca 
o papel da CONTAG 
na campanha e 
na construção da 
plataforma política do 
Governo Lula.
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8 dE março

Margaridas em marcha na luta por Terra, Território e Agroecologia 
e por uma vida livre de violência

 A   pós mobilização de mais de 360 organi-
zações em âmbito mundial, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas declarou 2014 

como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, 
Camponesa e Indígena (AIAF/CI). Isso significa o 
reconhecimento da contribuição da agricultura 
familiar para a soberania e segurança alimentar, 
diminuição da pobreza e erradicação da fome no 
mundo, a partir de um manejo sustentável dos re-
cursos naturais e da proteção do meio ambiente. 
Diante desse contexto, as mulheres trabalhadoras 
do campo e da floresta seguem em Marcha, fazen-
do a mobilização nos estados, municípios e comu-
nidades rurais, debatendo as condições de vida 
e trabalho, e incentivando o reposicionamento da 
agricultura familiar no centro da agenda nacional a 
fim de promover um desenvolvimento sustentável 
com justiça, autonomia, igualdade e liberdade.

Em 2014, as margaridas elegeram Terra, Terri-
tório e Agroecologia, e uma vida livre de violência 
como temas para o Dia Internacional da Mulher, 
por compreender que estão na base do desenvol-
vimento desejado e em construção no País.

“O Dia Internacional das Mulheres, para nós, 
historicamente, é um dia de luta. E 2014 é um ano 
especial. Estamos no Ano Internacional da Agricul-
tura Familiar, Camponesa e Indígena e as margari-
das seguem em marcha em defesa de um modelo 
de desenvolvimento que é baseado na agroecolo-
gia como a grande alternativa para garantirmos a 
soberania e segurança alimentar”, destacou a se-

cretária de Mulheres, Alessandra Lunas.

TERRA – A terra é reafirmada como espaço de 
vida, de produção e de identidade sociocultural. 
Sem acesso à terra, não é possível vencer a pobre-
za e, tampouco, ter um país democrático com jus-
tiça e dignidade. Sem terra não há agricultura fami-
liar, não há produção de alimentos, não há renda. 

TERRITÓRIO – As mulheres entendem a terra 
como parte do território, compreendendo também 
as águas e as florestas, e o território como um es-
paço de vida, um espaço social, onde se estabe-
lecem relações e modos de vida, onde se desen-
volvem diferentes culturas e formas de produção 
e reprodução, que marcam e dão identidade a um 
povo (populações indígenas, quilombolas, comuni-
dades tradicionais e camponesas).

AGROECOLOGIA – As margaridas consideram 
a agroecologia como um modo de produzir e de 
se relacionar na agricultura com respeito e igual-
dade entre homens e mulheres, preservando e 
protegendo a biodiversidade, os ecossistemas e o 
patrimônio genético, as sementes e bens comuns.  
Afirmam a agroecologia como um meio de produ-
ção de alimentos saudáveis, livre de transgênicos e 
agrotóxicos, que valoriza as tradições, os saberes 
e culturas dos povos do campo, das águas e das 
florestas, sendo fundamental para a garantia da 
soberania e segurança alimentar e defesa da vida.  

UMA VIDA LIVRE DE VIOLÊNCIA – As margari-
das seguem em marcha no enfrentamento e supe-
ração de todas as formas de violência, opressão e 
desigualdades, principalmente as de gênero, que 
discriminam as mulheres. Denunciam a violência 
patriarcal e machista que atinge cotidianamente as 
mulheres no ambiente doméstico e nos diversos 
espaços públicos, atos de violência que ferem o 
corpo físico e emocional e deixam marcas perma-
nentes na vida das mulheres.

Um dos objetivos do Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena 
(AIAF/CI) é dar visibilidade ao importante pa-
pel do setor na garantia da soberania e segu-
rança alimentar. Neste aspecto, a agricultura 
familiar tem como aliados alguns programas 
governamentais, como o de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e de Alimentação Escolar 
(PNAE), que incentivam a produção, abrem 
mercado e geram renda para este setor.

No PAA, os produtos adquiridos são des-
tinados a escolas ou doados para creches, 
asilos, população em vulnerabilidade so-
cial, formação de estoques públicos, entre 
outros. No PNAE, a agricultura familiar foi 
incluída para fornecer alimentos para as es-
colas públicas e, neste processo, as coope-
rativas e associações são organizações dos 
agricultores(as) familiares que potencializam 
esta ação.

Para os associados(as) da Cooperati-
va Agropecuária dos Produtores Rurais e 
Agricultores Familiares de Uruana e Região/
GO – Cooper Uruana, a venda para o PAA e 
o PNAE representa aumento significativo na 

renda das famílias. “Tivemos um aumento da 
renda em 25%”, informou Maria de Lourdes, 
presidente da Cooper Uruana. Ela informou 
que os agricultores(as) da cooperativa ven-
dem banana, leite, melancia e polpa de frutas. 
E, por serem cooperativados, conseguem um 
volume maior de produção e emitir cupom fis-
cal. “No final, consegue ganhar mais”.

Já o agricultor familiar Jefferson Bezerra 
Borges, de Wanderlândia/TO, já vendeu me-
lancia, polpa de fruta e milho verde para o 
PAA, e teve aumento na renda em 40%. Atu-
almente, vende melancia, mandioca, queijo 
e polpa de caju para a Conab, para a forma-
ção de estoques públicos, com aumento na 
renda em 20%. “Esses programas incenti-
vam a produção de alimentos pela agricul-
tura familiar. Mas, falta assistência técnica, 
aumentar o limite de venda por agricultor(a) 
familiar e autorizar a substituição de produ-
tos para certos casos”.

PAA e PNAE na garantia da soberania e 
segurança alimentar

ano da agricultura Familiar

FETAGsSTTRs

FETAGs STTRs

CONTA

FETAGs STTRsCONTA

CONTA

Temas de grande importância para o Movimento Sindical 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) serão 
debatidos em todas as regiões no mês de março. Serão os 
Encontros Regionais, atividades deliberadas no último Conselho 
Deliberativo da CONTAG e organizadas pela Confederação, 
que objetivam debater com as Federações de todos os 
estados temáticas importantes para a atual conjuntura do 
MSTTR, como Representação e Representatividade Sindical 
no campo, Sustentabilidade Política e Financeira, Eleições 
2014, GTB 2014, Ano Internacional da Agricultura Familiar, 
Camponesa e Indígena (AIAF/CI), entre outros assuntos.

A CONTAG espera uma grande mobilização de todo o 
MSTTR na participação desses Encontros. “Eles serão grandes 
eventos que marcarão nossas diretrizes para 2014, por isso 
convidamos todas as FETAGs para se fazerem presentes 
através de suas principais lideranças. Temos certeza que 
isso enriquecerá muito o nosso movimento”, garante o 
presidente da CONTAG, Alberto Broch.  

Confira as datas e loCais dos enContros regionais: 

• Região Norte - 12 a 14/03, CESIR – Brasília (DF);
• Região Centro-Oeste - 13 a 15/03, CESIR – Brasília (DF);
• Região Sul - 17 a 19/03, Sede da FETAEP – Curitiba (PR);
•  Região Sudeste - 17 a 19/03, Pousada Pau Brasil – 

Anchieta (ES);
• Região Nordeste - 17 a 19/03, Hotel Jangadeiro – Recife (PE).

encontros regionais debaterão 
temas prioritários do Msttr

contag nas rEgionais
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 A  CONTAG, via Coordenação de Produ-
tores Familiares do Mercosul Ampliado 
(COPROFAM), participa de espaços de 

relações bilaterais com as nações de todo o 
mundo. No período de 17 a 20 de fevereiro, foi 
realizado o 5º Fórum Mundial Camponês (FMC), 
que pautou o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar, Camponesa e Indígena (AIAF/CI-2014) 
e teve como objetivos promover um diálogo 
sobre os temas de interesse dos governos e 
dos agricultores(as) familiares, bem como pro-
por ações para o conselho de governadores do 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrí-
cola (FIDA) para os próximos dois anos. “Diante 
do AIAF/CI-2014 e da demanda cada vez cres-
cente de alimentos no mundo, o FIDA precisa 
inverter a sua forma de atuação no sentido de 
canalizar 100% dos seus recursos para o forta-
lecimento da agricultura familiar, reconhecendo 
o papel fundamental do setor na garantia de 
soberania e segurança alimentar no mundo”, 
destacou Willian Clementino, vice-presidente e 
secretário de Relações Internacionais da CON-
TAG. Esta análise está explícita na declaração 
construída pela sociedade civil e divulgada ao 

final do evento. 
Além de Willian, a CONTAG esteve re-

presentada pelo presidente Alberto Broch 
e pela secretária de Mulheres, Alessandra 
Lunas, que compôs o Comitê Coordena-
dor do FMC pela COPROFAM, entidade 
que é a secretária-geral. Este comitê é 
composto por representações da sociedade civil 
de todos os continentes e do FIDA.

Um dos investimentos do Fundo no Brasil foi 
no Projeto Dom Hélder Câmara, que trabalha 
ações de combate à pobreza e apoio ao de-
senvolvimento rural sustentável no semiárido 
nordestino, beneficiando, diretamente, mais de 
15 mil famílias. Esta experiência foi apresenta-
da no Fórum de Governadores do FIDA, pelo 
presidente da FETRAECE, Luiz Carlos Ribeiro 
Lima. Já no FMC, Alessandra Lunas apresen-
tou a experiência da Reunião Especializada da 
Agricultura Familiar do Mercosul (REAF), tam-
bém financiada pelo FIDA. A dirigente destacou 
que esta é uma ação estratégica de discussão 
e de consolidação de várias ações, como o 
reconhecimento do papel da juventude rural, 
das mulheres e de organização da produção 

na perspectiva do comércio justo da agricultura 
familiar em âmbito regional. Disse, ainda, que 
está em debate a criação do selo da REAF para 
os produtos da agricultura familiar do Mercosul 
para serem comercializados em outras regiões. 
“Portanto, é importante destacar o papel do 
FIDA quando a sociedade civil é parte do pro-
cesso, tanto de construção da proposta quanto 
de acompanhamento e controle das políticas 
implementadas pelo Fundo”, afirmou Willian.

Ao mesmo tempo em que acontecia do 
5º Fórum Mundial Camponês, que pautou o  
AIAF/CI-2014 e as ações para o setor nos pró-
ximos períodos, foi realizada, no Brasil, a pri-
meira reunião do Comitê Nacional do Ano In-
ternacional da Agricultura Familiar, Camponesa 
e Indígena, onde foram debatidas a proposta 
política e as estratégias para 2014.

Fórum Camponês avalia atuação do FIDA  
no fortalecimento da agricultura familiar

intErnacional
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Sinajuve aguarda assinatura  
da Presidência da República

Estatuto da JuvEntudE

Após muita luta de diversos movimentos sociais que representam a juventude, den-
tre eles a CONTAG, foi aprovado, em abril do ano passado, o aguardado Estatuto da 
Juventude. Porém, os benefícios e políticas previstas pelo Estatuto ainda não foram 
colocados em prática, pois aguardam o fim do processo de tramitação e a assinatura da 
presidenta Dilma Rousseff, última etapa do processo para que, finalmente, suas medi-
das passem a valer na prática.

Uma dessas medidas é a criação do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). A 
proposta de regulamento do Sinajuve foi construída através de um processo que contou 
com contribuições de integrantes do Participatório da Juventude, recebidas e estrutu-
radas para elaboração do regulamento pelo Comitê Interministerial da Política de Ju-
ventude (Coijuv), coordenado pela Secretaria 
Nacional da Juventude (SNJ). Esta proposta foi 
encaminhada para o governo e, no momento, 
encontra-se em tramitação na Casa Civil. Se-
gundo informações da assessoria de imprensa 
da SNJ, a previsão é que seja assinada pela 
presidenta nos próximos dias.

A expectativa é grande por essa assina-
tura, como comenta a secretária de Jovens 
Trabalhadores(as) Rurais da CONTAG, Mazé 
Morais: “Esperamos que essa tramitação ocor-
ra de forma rápida e passe a melhorar cada vez 
mais a vida da juventude brasileira como um 
todo, não só da nossa juventude rural”, diz. “A 
aprovação do Estatuto já foi uma grande con-
quista, mas não basta. É preciso que tudo o 
que foi colocado nele seja posto em prática 
e chegue para os jovens de todos lugares do 
país”, completa a dirigente.

tErcEira idadE

Pensando em um debate que envolva a sociedade e 
suas opiniões em relação ao que é prioritário para a Políti-
ca Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Ministério da In-
tegração Nacional e sua Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil realizam a 2ª Conferência Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil, que objetiva compartilhar a respon-
sabilidade entre o Estado e a sociedade na elaboração de 
novas políticas públicas e ajustes nas estratégias de im-
plementação das políticas existentes.

Nas situações de emergência, é comum que crian-
ças e idosos estejam no grupo de maior risco, princi-
palmente quando apresentam dificuldades de locomo-
ção, problemas de saúde ou outras questões que as 
prejudicam em momentos importantes para a garantia 
da sobrevivência.

A Conferência terá etapas municipais, estaduais e li-
vres de preparação para a nacional, que acontecerá em 
maio. É importante a participação dos idosos e idosas, 
para que opinem e garantam direcionamentos específi-
cos para a terceira idade nessa Política. Eles devem estar 
inseridos através dos Conselhos Estaduais e Regionais, 
em todas as etapas. Informações detalhadas podem ser 
encontradas no site www.2cnpdc.mi.gov.br. 

A secretária de Terceira Idade da CONTAG, Lúcia 
Moura, ressalta a importância da participação da tercei-
ra idade nessa discussão: “Além de fazerem proposições, 
também podem encontrar maneiras de deixarem de ser 
vistos apenas como grupo vulnerável para se tornarem 
sujeitos ativos nesse processo”, diz.

Proteção e Defesa Civil em 
debate com sociedade civil



5J o r n a l  d a  C o n t a g 

A história do Brasil é marcada pela luta de homens e mulheres do cam-
po contra o latifúndio e por terra para trabalhar e produzir. Movimentos co-
mo Canudos, Contestado, Trombas e Formoso, Ligas Camponesas e Master 
são exemplos da luta pela Reforma Agrária.

Esta luta orientou a fundação da CONTAG, em 22 de dezembro de 1963. 
Com a intervenção militar em 1964, a entidade construiu estratégias políti-
cas para enfrentar a repressão e manter a luta pelo direito à terra, ao traba-
lho e à organização. O 3º Congresso da CONTAG, em 1979, decidiu pelo for-
talecimento das lutas coletivas, destacando a Reforma Agrária. No processo 
de abertura política, a entidade coordenou, junto a várias organizações, uma 
Campanha Nacional pela Reforma Agrária, que desencadeou um processo 
de mobilização no País, pressionou pela construção do 1º Plano Nacional de 
Reforma Agrária e influenciou diretamente na Constituinte de 1988. 

A partir da década de 80, as ocupações de terras e os acampamentos 
massivos se tornaram um símbolo dessa luta, envolvendo milhares de tra-
balhadores rurais. A bandeira da Reforma Agrária permanece em destaque 
nos Congressos da CONTAG, nas pautas do Grito da Terra Brasil, Marcha 
das Margaridas e em outras ações. Os trabalhadores(as) rurais continuam 
lutando pela Reforma Agrária, que é o pilar do Projeto Alternativo de Desen-
volvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRRS). Esta luta é de enfrenta-
mento ao agronegócio e à violência do latifúndio, beneficiados pela ação do 
Estado que, historicamente, vem negando a necessidade de realizar a Re-
forma Agrária como garantia de vida com qualidade e dignidade no campo. 

Portanto, após 50 anos, a CONTAG 
continua mobilizada e mobilizando 
sua base por uma Reforma Agrária 
ampla, massiva e de qualidade. Es-
pecialmente no Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, Camponesa e 
Indígena, o MSTTR mantém erguida 
a bandeira pela Reforma Agrária Já!

A lutA pelA RefoRmA AgRáRiA

sustEntabilidadE Político-FinancEira

Faça a sua parte pagando a contribuição sindical

 O    Movimento Sindical de 
Trabalhadores e Traba-
lhadoras Rurais (MSTTR) 

garantiu muitas conquistas a par-
tir de muita luta e da confiança e 
contribuição depositadas pela 
categoria. Algumas delas são: a 
inclusão dos rurais no Regime Ge-
ral da Previdência Social, a exten-
são dos direitos trabalhistas aos 
assalariados(as) rurais, os Progra-
mas de Habitação Rural (PNHR), 
de Aquisição de Alimentos (PAA), 
de Alimentação Escolar (PNAE), 
o crédito do PRONAF e o crédi-
to fundiário, entre outras políticas 
que visam melhorar a qualidade de 
vida no campo.

Para fortalecer o MSTTR e via-
bilizar o seu trabalho, anualmente, 
os agricultores e agricultoras fami-
liares devem pagar a contribuição 
sindical rural, conforme estabeleci-
do no art. 580 da CLT e no Decre-
to Lei 1.166/1971. O pagamento é 
feito logo após a colheita e cada 
estado possui datas diferentes de 
vencimento.

Já abril é o mês do recolhimento 
da contribuição sindical dos traba-

lhadores e trabalhadoras assalaria-
das/os rurais, sendo descontado 
um dia de trabalho do seu salário, 
conforme a mesma lei. Portanto, é 
uma contribuição obrigatória e o 
prazo se encerra em 30 de abril.

“Como é uma contribuição pre-
vista em lei, os trabalhadores e as 
trabalhadoras devem contribuir, 
inclusive porque ela é importante 
para a comprovação da atividade 
rural, seja na Previdência Social ou 
para acessar programas governa-
mentais. Além disso, a contribui-
ção sindical fortalece o seu sindi-
cato, as Federações e a CONTAG 
a ter mais condições para trabalhar 
em defesa dos trabalhadores e das 
trabalhadoras rurais”, explicou o 
secretário de Finanças e Adminis-
tração da CONTAG, Aristides San-
tos.

As empresas rurais e os agri-
cultores e agricultoras familiares 
devem procurar o STTR do seu 
município ou se cadastrar no site 
da CONTAG, no link www.con-
tag.org.br/arrecadacao/guias.
php, para emitir a guia de reco-
lhimento. Em caso de dúvida, o 

contato pode ser feito pelo email:  
sindical@contag.org.br.

Já aos Sindicatos de Trabalhado-
res e Trabalhadoras Rurais (STTRs), 
cabe a responsabilidade de fazer a 
campanha e a divulgação do reco-
lhimento da contribuição sindical 
rural aos trabalhadores(as) do seu 
município. “Afinal, como entes ar-
recadadores dessa contribuição, é 
nossa obrigação – Confederação, 
Federações e Sindicatos – realizar 
com êxito essa arrecadação através 
do Sistema CONTAG”, destaca o 
secretário.

A CONTAG alerta, ainda, para 
que os STTRs fiquem atentos à ar-
recadação feita no seu município. 
Pois há casos em que a empre-
sa faz a retenção do imposto dos 
trabalhadores(as) assalariados(as) e 
se apropria desse dinheiro, não re-
passando para o Sistema CONTAG. 
Isso é crime! Se o sindicato identi-
ficar essa fraude deve denunciar 
o caso ao Ministério Público ou à 
CONTAG.

Segundo Aristides, a contribui-
ção sindical é um meio importante 
para as entidades sindicais melho-

rarem a sua sustentabilidade políti-
co-financeira e, com isso, trabalhar 
melhor em defesa da categoria que 
representa.

“Portanto, todos(as) nós, traba-
lhadores e trabalhadoras rurais, di-
rigentes e funcionários dos STTRs, 
das FETAGs e da CONTAG precisa-
mos nos unir para fortalecer o nos-
so movimento sindical. Juntos(as) 
seremos mais fortes e representati-
vos”, ressaltou Aristides Santos.

A Secretaria de Meio Ambiente da 
CONTAG está iniciando um debate 
sobre a questão das energias reno-
váveis tendo em vista o cenário im-
posto pelo aquecimento global e por 
outros fenômenos climáticos que 
colocam em risco o fornecimento de 
energia elétrica com os longos pe-
ríodos de estiagem, podendo gerar 
problemas sérios para o Brasil e, em 
especial, para os municípios meno-
res e as comunidades rurais.

“Entendemos que a energia solar 
e a eólica são duas formas limpas de 
geração de energia, sem contamina-
ção do meio ambiente, com durabi-
lidade extensa, os seus equipamen-
tos são de fácil manutenção e podem 
gerar renda para os agricultores(as) 
familiares ou assentados(as) da re-
forma agrária”, explica o secretário 
Antoninho Rovaris. O dirigente des-
taca que essa pode ser uma ótima 
alternativa para os agricultores(as) 
familiares em regiões de convivência 
com o semiárido nordestino e em al-

gumas localidades do sul, que tam-
bém sofrem com as estiagens. “São 
regiões com forte insolação, com 
uma enorme capacidade de geração 
de energia, acima da média mundial 
atualmente.”

Já foram feitas conversas com 
ONGs e com o governo no sentido 
de iniciar essa discussão e, segun-
do Rovaris, provavelmente, esta será 
uma das principais pautas do 20º 
Grito da Terra Brasil na área de Meio 
Ambiente. “O objetivo é garantirmos 
algum tipo de política de incentivo 
para os agricultores(as) familiares 
para a geração da sua própria ener-
gia e, inclusive, de comercialização 
do excedente para melhorar a renda 
da família”, adianta.

CONTAG defende produção  
de energia renovável pela 
agricultura familiar
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Cursos estaduais começam 
a partir desse mês
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Programa Mais Médicos chega às comunidades rurais 

 A   CONTAG vem acompanhando o desenvol-
vimento do Programa Mais Médicos desde 
o seu anúncio pelo governo, em julho de 

2013. Na época, a Confederação publicou uma 
nota de apoio ao programa e outra contra a dis-
criminação aos médicos cubanos no Brasil porque 
sempre entendeu que este programa vem atender 
a enorme demanda por atendimento médico em 
locais vulneráveis e de difícil acesso. “A maioria 
dessas regiões fica no interior do País, onde resi-
dem os trabalhadores(as) rurais, que sempre en-
frentaram desafios como a falta de profissionais de 
saúde, de estrutura e de acesso a este serviço”, 
destacou José Wilson, secretário de Políticas So-
ciais da CONTAG.

Passados sete meses, os números oficiais do 
Ministério da Saúde (MS) mostram impactos ex-
pressivos no número de profissionais atendendo 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e na qualidade 
deste atendimento. Foram 4.040 municípios que 
aderiram ao programa, ou seja, 72,5% do território 
brasileiro.

O 3º ciclo do Mais Médicos está sendo inicia-
do e o número total de cidades atendidas passa-
rá de 2.166 para 3.279. Desses, 1.113 receberão 
médicos pela primeira vez. Já a população dire-
tamente beneficiada crescerá de 33 milhões para 
45,5 milhões de brasileiros a partir de abril. Serão 
9.548 profissionais realizando especialização em 
Atenção Básica enquanto atendem em unidades 

básicas de saúde do SUS. Desse total de médicos, 
1.241 são brasileiros e 8.307 estrangeiros. “Esse é 
um dos motivos que fez a CONTAG sempre apoiar 
esta iniciativa. Agora, em várias comunidades ru-
rais, já temos médicos permanentes e com atendi-
mento humanizado”, explicou o dirigente.

Este é o caso da comunidade rural Coqueiro, 
em Ipu/CE. Agora, os trabalhadores(as) rurais con-
tam com uma médica cubana no posto de saúde, 
com atendimento diário. Antes do programa, era 
um atendimento mensal, obrigando as pessoas a 
se deslocarem para a sede da cidade ainda de ma-
drugada para conseguirem atendimento médico 
ou pagar consulta particular. “Já fui atendida três 
vezes por esta médica. Ela examina com cuidado 
e não tem pressa no atendimento. Este programa 
está sendo ótimo. Agora gasto 15 minutos da mi-
nha casa para o posto”, disse a trabalhadora rural 
Cesarina Camelo, de 60 anos.

Esse sentimento é compartilhado pelo assenta-
do da reforma agrária Alberto Moura, 60 anos, de 
São Cristóvão/SE. Ele já foi atendido quatro vezes 
por uma médica cubana e está satisfeito com o 
atendimento. “A médica atende o dia inteiro, an-
tes não era assim. Ela nos examina, pede exames, 
conversa com a gente, não tem pressa, tenta diag-
nosticar outros problemas de saúde e dá dicas de 
prevenção. Se precisar, ela também atende nas 
casas”.

O MS informou que, do total de médicos que 

aderiram ao Mais Médicos, 89 desistiram. Desses, 
80 são brasileiros e nove estrangeiros. “Isso de-
monstra a falta de comprometimento dos médicos 
do nosso país”, avaliou José Wilson.

Segundo o MS, até 2017 serão 11,5 mil novas 
vagas de graduação em Medicina, 12,4 mil novas 
bolsas de formação de especialistas, disponibiliza-
ção de médicos para a periferia e interior do País e 
o Brasil sairá de 374 mil para 600 mil médicos até 
2026. Neste sentido, o secretário destacou a ne-
cessidade de democratizar o acesso aos cursos 
de nível superior, a exemplo do de Medicina, que é 
muito elitizado. “Os jovens de baixa renda, filhos de 
trabalhadores(as) rurais, negros e outros precisam 
ter a oportunidade de fazer esse e outros cursos. 
Afinal, estes, ao se formarem, terão mais facilidade 
de retornar às periferias e ao interior para prestarem, 
com qualidade e de forma humanizada, os serviços 
públicos para as populações que, historicamente, 
foram excluídas das políticas públicas”.

A CONTAG está sempre buscando o 
aperfeiçoamento das políticas para os 
agricultores(as) familiares e, nesse sentido, 
mais uma negociação com o governo foi 
bem sucedida. A mais recente conquista foi 
a prorrogação do prazo para negociação de 
dívidas do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf), ante-
riormente prevista para novembro de 2013, 
como definido pela Resol. nº 41.116/12.

O novo prazo, estabelecido pela Reso-
lução nº 4309/14, publicada em 10/02 pelo 
Banco Central do Brasil, vai até 30/06/2014, 
data limite para que os(as) interessados(as) 
solicitem formalmente a composição das 
dívidas no banco onde contrataram o cré-
dito rural, e os bancos terão até 15/10/2014 
para realizar a contratação da operação. A 
resolução estabelece, ainda, a anistia das 
dívidas até R$ 10 mil. Porém, há uma medi-
da considerada injusta, que prevê descon-
tos para quem cumpriu os prazos e a anistia 
para os devedores até R$ 10 mil que não o 
cumpriram e aderiram apenas agora.

A composição de dívidas consiste na 
negociação conjunta das operações de cré-

dito de custeio e investimento de um mes-
mo mutuário no âmbito do Pronaf Crédito, 
somando até R$ 30 mil, nas condições es-
tabelecidas pela Resol. CMN Nº 4.309/2014 
(esta resolução pode ser consultada no site 
da CONTAG, na sessão de documentos da 
Secretaria de Política Agrícola).

AbRANGÊNCIA E CONDIçõEs - O novo 
prazo contempla operações de custeio 
contratados até 30/06/2010, operações de 
investimento em situação adimplente até 
30/06/2008 e operações de investimento 
contratadas até 30/06/2008, em situação 
adimplente. Contempla também operações 
Proger Rural Familiar contratadas entre 2003 
a 28/06/2004. Para realizar a negociação, 
os interessados devem apresentar uma De-
claração de Aptidão ao Pronaf (DAP) válida. 
“Essas novas medidas de prorrogação para 
renegociação e a anistia de boa parte delas 
representam um grande avanço no diálogo 
do MSTTR com o governo”, avalia David 
Wylkerson, secretário de Política Agrícola. 
“Sobre essa ressalva, o governo está estu-
dando a proposta”, explica o dirigente. 

Prorrogado o prazo 
para negociação 
de dívidas

PronaF

A partir de março, 
todos os estados bra-
sileiros realizarão os 
cursos estaduais de 
formação da Escola 

Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC), ativi-
dades de grande importância para o processo de 
formação de lideranças. Voltados para dirigentes 
sindicais e lideranças de base, os cursos são orga-
nizados pelas Secretarias de Formação e Organi-
zação Sindical das Federações filiadas à CONTAG, 
com apoio financeiro e pedagógico da ENFOC.

Serão 15 dias de curso, realizados em três mó-
dulos. Dentre os conteúdos recomendados pela  
ENFOC para as discussões estão a história e luta do 
MSTTR, as eleições de 2014, o modelo de desen-
volvimento do campo baseado no PADRSS, entre 
outros. As federações podem acrescentar à progra-
mação outras discussões pertinentes à realidade do 
estado. 

“Temos obtido resultados importantes com os 
cursos estaduais”, avalia o secretário de Formação 
e Organização Sindical, Juraci Souto. “A expectativa 
dessas atividades é muito grande e estamos apos-
tando muito na produtividade dos cursos”, afirma.

As turmas são de, no mínimo, 45 pessoas. Os 
interessados e interessadas devem procurar as Se-
cretarias de Formação e Organização Sindical das 
federações e sindicatos para inscrição.

EnFoc

Coletivo de Política Agrícola debate tema da renegociação das dívidas
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rEForma agrÁria

 Diante da quase paralisação das ações do 
governo na reforma agrária em 2013, com 
um irrelevante número de desapropriação, 

de famílias assentadas pelo Incra ou beneficiadas 
pelo Crédito Fundiário e o baixo investimento no 
desenvolvimento dos assentamentos, a CONTAG 
defende o fortalecimento das lutas no campo, para 
enfrentar os inúmeros desafios postos para 2014.

O governo federal anunciou que 30.239 famí-
lias foram assentadas no ano passado, mas este 
número foi fortemente contestado pela CONTAG. 
Na verdade, 76% dessas famílias, ou seja, 22.965 
estão em projetos de assentamentos criados antes 
de 2013,  substituindo antigos assentados em áre-
as regularizadas, ou são ocupantes de terras pú-
blicas que tiveram suas parcelas regularizadas. As 
famílias assentadas em PAs novos no ano passado 
somaram apenas 7.274, sendo que 4.393 em áre-
as obtidas por compra e desapropriação, e 2.881 
em terras públicas.

Estes números são absolutamente insuficientes 
diante da demanda. No Grito da Terra Brasil 2013, 
a CONTAG apresentou ao Incra uma demanda 
emergencial de 449 áreas para desapropriação por 
interesse social – conforme mapa ao lado.  E para 
2014 a perspectiva não é diferente, pois os 100 de-

cretos de desapropriação publicados pelo governo 
no ano passado são de áreas pequenas, que têm 
a capacidade de atendimento de 4.611 famílias 
em todo o Brasil. Destaca-se que, das 100 áre-
as decretadas, apenas sete foram indicadas pela 
CONTAG e poderão atender apenas 690 famílias. 
Estas áreas estão situadas nos municípios de Bar-
ra/BA, Muniz Freire/ES, Cidade de Goiás/GO, Alto 
Alegre do Maranhão/MA, Tuntum/MA, Nova Ban-
deirantes/MT, e Juazeiro do Piauí e Milton Bran-
dão/PI (a área está situada nos dois municípios). 
Esta realidade indica que as mais de 200 mil que 
permanecem acampadas em todo o Brasil pode-
rão não ser atendidas, caso não se mude a política. 

Outra insatisfação da CONTAG refere-se aos 
valores do orçamento anunciados e executados 
pelo Incra. Dos cerca de R$ 1,8 bilhão gastos no 
exercício 2013, 81% envolveram atividades com 
impacto zero nos assentamentos. Como exemplo, 
foi autorizado o volume de R$ 353 milhões para as 
ações de assistência técnica, mas a  execução foi 
de apenas R$ 58 milhões. As ações de desenvol-
vimento dos assentamentos tiveram recursos dis-
ponibilizados na ordem de R$ 375 milhões, sendo 
gastos apenas R$ 62 milhões. 

“Portanto, é fundamental ampliar e fortalecer 

nossas  lutas para pressionar o governo, garantin-
do a execução das ações de reforma agrária e o 
assentamento, com qualidade, de todas as famí-
lias sem terra que continuam lutando pelo direito 
à terra, ao território e à soberania alimentar, princi-
palmente em 2014, que é o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena”, des-
taca o secretário de Política Agrária da CONTAG, 
Zenildo Pereira Xavier.

A Secretaria de Assalariados Rurais da 
CONTAG vem acompanhando uma série 
de Negociações Coletivas nos estados. 
Na avaliação do secretário Elias D’Angelo, 
nas negociações já finalizadas, pode-se 
observar grande mobilização dos traba-
lhadores e a garantia de resultados im-
portantes. “Uma vitória é não retroagir em 
direitos já conquistados e isso consegui-
mos manter nas negociações. Em todas 
as que acompanhamos, temos consegui-
do fechar o reajuste acima da reposição 
da inflação, o que tem possibilitado ga-
nho real no salário dos trabalhadores.”

As principais conquistas da Conven-
ção Coletiva da Hortifruticultura do Vale 
do São Francisco, que abrange BA e PE, 
são: salário base de R$ 748; proibição de 
contratos de safra com mais de 5 me-
ses – passando para contrato por prazo 
indeterminado quando ultrapassado este 
período; pagamento das horas in itine-
re – tempo deslocamento trabalho/ casa 
e vice-versa, e concessão de 3 dias sem 
desconto para acompanhamento de fi-
lhos em caso de internação hospitalar. 

Para Paulo Roberto Santos, secretário 
de Política Salarial da FETAPE, a conven-
ção trouxe algo importante que foi o for-
talecimento da articulação coletiva. “É a 

única negociação interestadual do país, 
envolvendo PE e BA, que é importante 
na unidade dos trabalhadores.” Segundo 
Inácio Ribeiro, secretário de Assalariados 
Rurais da FETAG-BA, houve avanço nas 
cláusulas sociais e destaca, ainda, o fim 
da renúncia das horas in itinere. “Isso re-
solve muitos problemas vivenciados pe-
los trabalhadores e pelas entidades em 
anos anteriores”.

A convenção do setor de grãos do MA 
contou com 50 cláusulas, sendo os prin-
cipais avanços: piso salarial de R$ 807; 
licença maternidade de 180 dias e pater-
nidade de 8 dias; fornecimento gratuito 
de alimentação e alojamento e participa-
ção nos lucros e resultados. A secretária 
de Assalariados da FETAEMA, Ana Maria 
Oliveira, avalia que a negociação avançou 
bastante. “Conquistamos um piso satis-
fatório que propiciará melhor qualidade 
de vida, fortalecimento do STTR e gera-
ção de mais renda para o município. O 
MSTTR saiu fortalecido desse processo.”

Elias informou que algumas negocia-
ções estão pendentes, como a da cana 
em RO, da Veracel Celulose/SA, e a de 
grãos na Região Oeste da BA. “Portanto, 
ainda temos muito que fazer e esperamos 
ter bons resultados.”

Primeiras negociações garantem 
conquistas para os(as) assalariados(as)

nEgociaçÕEs colEtivas
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secretarias da Contag 
apresentam os Poas de 2014

PlanEJamEnto EstratÉgico

A CONTAG deu mais um passo para a execução do seu 
Planejamento Estratégico (PE) para a gestão 2013-2017. A 5ª 
Oficina do PE foi realizada em 10 e 11 de fevereiro, reunin-
do diretoria, coordenadores(as) regionais e assessoria, e te-
ve como objetivo socializar o Plano Operacional Anual (POA) 
das Secretarias e Regionais da CONTAG para 2014, encami-
nhar os ajustes necessários para a consolidação das Planilhas 
dos Eixos Estratégicos para a gestão 2013-2017, e consolidar 
o papel dos grupos de trabalho, bem como  sua composição.

Na abertura da atividade, o presidente Alberto Broch relem-
brou as quatro oficinas anteriores e as seis grandes diretri-
zes prioritárias para a gestão 2013-2017: Projeto Alternativo 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS); 
Representação e Representatividade Sindical; Organicidade 
e práticas antidemocráticas; Gestão Interna; Soberania e 
Segurança Alimentar; e Eleições. “Em menos de um ano de 
mandato já realizamos a 5ª oficina, comprovando a importân-
cia que estamos dando para o Planejamento Estratégico des-
ta gestão”, destacou.

Dorenice Flor da Cruz, secretária Geral, informou que está em 
construção o sistema de monitoramento do planejamento e que, 
depois desta 5ª oficina, estão previstas reuniões trimestrais para 
monitorar o que foi plane-
jado. “Esta oficina foi 
importante para que as 
Secretarias e as Regionais 
da CONTAG apresentas-
sem os seus desafios e 
as atividades programa-
das para 2014”.

CONTAG protesta contra redução 
das ações de Reforma Agrária
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Alegre do Maranhão/MA, Tuntum/MA, Nova Ban-
deirantes/MT, e Juazeiro do Piauí e Milton Bran-
dão/PI (a área está situada nos dois municípios). 
Esta realidade indica que as mais de 200 mil que 
permanecem acampadas em todo o Brasil pode-
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saúdE

Saúde é destaque na agenda sindical e nas eleições de 2014

 M obilizações de rua e pesquisas de opinião 
pública revelam que a saúde é o princi-
pal problema social do país. Num ano 

de Copa e eleições, o cenário explica porque esta 
pauta terá prioridade nas agendas sindical, gover-
namental e do Congresso Nacional. A chegada de 
Arthur Chioro ao comando do Ministério da Saúde, 
em substituição a Alexandre Padilha, aumenta as 
expectativas e oportunidades em 2014.

A defesa de um sistema público de saúde, que 
garanta o direito universal e assegure serviços e 
ações de qualidade para os povos do campo e flo-
resta, é bandeira de luta da CONTAG; mas, o de-
senvolvimento de ações de saúde articuladas para 
o campo, sob o protagonismo da entidade, só foi 
possível com a pactuação da Política Nacional de 
Saúde das Populações do Campo e da Floresta e 
mediante o Acordo de Cooperação Técnica nº 007 
entre a CONTAG e o MS, em 2011.

Foi criado, em 2013, um Comitê Gestor para 
monitorar, acompanhar e avaliar o Plano de Traba-
lho desse acordo, reunindo-se a cada 3 meses, e é 
composto por representantes do MSTTR, gestores 
da saúde e entidades parceiras. Entre as ações de-
senvolvidas, destacam-se a criação dos CERESTs 
e a formação de lideranças e de conselheiros de 

saúde, visando melhorar a atuação do MSTTR nos 
espaços de participação e controle social na saú-
de.  

Destaca-se ainda a participação de cerca de 
400 trabalhadores(as) rurais na Escuta Itinerante 
sobre Acesso e Satisfação dos Povos do Campo e 
Floresta no SUS, realizada pela CONTAG em par-
ceria com a Ouvidoria Geral do SUS, vinculado ao 
MS. Entre os principais achados da Escuta, a pre-
ocupação está na falta de saneamento básico nas 
comunidades rurais, água potável para consumo, 
difícil acesso às ações de saúde bucal, crescentes 
números de acidentes de trabalho e intoxicações 
por agrotóxicos, casos de aborto e cesáreas em 
mulheres rurais. Reuniões com áreas técnicas do 
MS para as devidas intervenções estão programa-
das e serão fortalecidas no GTB 2014.

Em março, está programado o início do Projeto 
de Formação de Lideranças envolvendo 19 esta-
dos e, para abril, a realização do 1º Encontro Na-
cional de Conselheiros de Saúde do MSTTR. Há, 
ainda, a tarefa de mobilizar lideranças e dirigentes 
para participarem da Mobilização do Saúde+10, 
que defende maior financiamento da saúde, as-
sim como a 4ª Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, cuja etapa macror-

regional ocorre de fevereiro a abril, a estadual de 
maio a junho e a nacional em novembro deste ano. 

 O secretário de Políticas Sociais da CONTAG, 
José Wilson, destaca ainda a participação da en-
tidade na presidência do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), através da assessora Maria do So-
corro de Souza. Além da visibilidade e credibilida-
de da entidade à frente da condução política do 
CNS, ganhou destaque a pauta do direito à saúde 
dos trabalhadores(as) rurais nos espaços de parti-
cipação e controle social no âmbito nacional.  

O resultado da luta pelo direito à saúde de-
penderá do compromisso político assumido pelo 
conjunto das FETAGs e STTRs, como explica José 
Wilson: “A luta por uma saúde pública de qualida-
de para o povo do campo é constante. As conquis-
tas atuais resultam da trajetória de 50 anos de luta 
da CONTAG, na aliança com os movimentos. Ain-
da há muito a ser feito: melhoria do atendimento 
e ampliação do acesso, estruturação do SUS nos 
municípios de pequeno porte, melhoria e transpa-
rência na gestão pública, democratização do en-
sino superior na área da medicina, fortalecimento 
dos rurais no controle social, saneamento básico 
rural, serviços essenciais que promovam saúde 
para a população brasileira.” 

articulaçÃo

Qual é o papel da Secretaria Geral 
da CONTAG e das Federações dos Tra-
balhadores na Agricultura (FETAGs)? 
Como articular as ações dessas Se-
cretarias e quais devem ser priorizadas 
para potencializar a luta do MSTTR? 
Com o objetivo de responder essas e 
outras questões e planejar conjunta-
mente essas ações, a Secretaria Geral 
da CONTAG pretende realizar, no se-
gundo semestre deste ano, o primeiro 
Coletivo da Secretaria Geral da gestão 
2013/2017. 

A ideia surgiu a partir da percep-
ção da necessidade de se estabelecer 
maior articulação entre as Secretarias 
Gerais das FETAGs e a CONTAG. “É 
importante estabelecer esse diálogo 
com os secretários e secretárias Ge-
rais das Federações para que pos-
samos pensar conjuntamente como 
contribuir cada vez mais com o forta-
lecimento do MSTTR”, explica Dore-
nice Flor da Cruz, secretária Geral da 

CONTAG. Segundo ela, um dos ob-
jetivos do Coletivo é estabelecer 
uma rede, colocando em sintonia as 
Secretarias Gerais das FETAGs e da 
CONTAG. “O coletivo faz parte do 
Plano Operativo Anual (POA 2014) da 
Secretaria Geral da CONTAG, pois é 
preciso consolidarmos esse diálogo 
entre as Secretarias Gerais”. 

Para construir a programação e 
metodologia do encontro, a Secre-
taria Geral da CONTAG está levan-
tando informações de comparação 
de atribuições das Secretarias Ge-
rais nas FETAGs. “A ideia é elaborar 
um caderno pedagógico que possa 
orientar e esclarecer sobre qual é o 
papel político e administrativo das 
Secretarias Gerais, visando o forta-
lecimento do conjunto do MSTTR. 
Neste processo, queremos valorizar 
as experiências das Federações, 
pois este será um material constru-
ído coletivamente”, afirma Dorenice.

Secretaria Geral planeja realizar Coletivo
Contag participa do Vi 
Congresso do Mst

rEForma agrÁria Em dEbatE

Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra realizou o seu 6º Congresso Nacional, em Brasília. A ati-
vidade, que ocorreu no ano em que o MST comemora 30 anos de 
luta, reuniu milhares de delegados(as) de todos os estados, além de 
representantes de movimentos sociais nacionais e internacionais.

Diretores(as) da CONTAG participaram de momentos deste 
Congresso, como no painel “Reforma Agrária Popular”, em que 
o presidente da CONTAG, Alberto Broch, foi convidado para inte-
grar a mesa junto a outros movimentos sociais e especialistas na 
questão agrária.

A Confederação também esteve presente na marcha realizada 
na Esplanada dos Ministérios, no dia 12, que reuniu cerca de 16 
mil pessoas. A manifestação contou com atos políticos em frente à 
Embaixada dos Estados Unidos e 
ao Supremo Tribunal Federal.

Um destaque do Congresso 
foi a Mostra Nacional da Cultura 
e Produção Camponesa, que 
deu espaço para produções 
de assentamentos de todo 
o Brasil.
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