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Editorial

Presidência

Plano Sustentar: caminho para o fortalecimento das entidades
sindicais

E

m busca da sustentabilidade político-financeira do Movimento
Sindical de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (MSTTR), a
CONTAG lança nacionalmente o Plano
Sustentar, que tem como eixos centrais na sua concepção uma gestão
administrativa e financeira democrática, transparente e participativa que fortaleça as estratégias de arrecadação;
uma formação e processos formativos
que possibilite qualificar a ação político-sindical e viabilize a construção de
alternativas de enfrentamento e transformação social; e uma comunicação
que dialogue e potencialize a mobilização entre a base e as entidades.
Além desses objetivos, visamos,

com esse plano, fortalecer e cumprir as
diretrizes aprovadas no 11º Congresso
Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR). Destacamos
que a construção do Plano Sustentar
se deu de forma coletiva, com a contribuição dos Coletivos Nacionais de Finanças e Administração, de Formação
e Organização Sindical, de Comunicação, com os(as) presidentes(as) das
nossas Federações e o Conselho Deliberativo da CONTAG.
Portanto, é uma ação do MSTTR
que precisa da adesão de todos e todas. Os(as) nossos(as) dirigentes e
funcionários(as) precisam se empenhar
na sua implementação para que o nosso movimento sindical fique ainda mais

fortalecido e com condições de avançar ainda mais na organização e representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o País.
Também conclamamos a todos e todas para que se dediquem, neste mês de
abril, na mobilização, preparação e realização do 3º Festival da Juventude Rural,
que reunirá 5.000 jovens em Brasília, nos
dias 27 a 30. Estamos com grande expectativa de avançar nas políticas públicas e sociais que visam uma sucessão
rural de qualidade, com boas oportunidades para a juventude rural brasileira.
Participe e ajude a divulgar essa importante ação. Juntos somos mais fortes!
Alberto Ercílio Broch
Presidente da CONTAG

Conselho Deliberativo

CÉSAR RAMOS

Organização sindical, ações de massa e sustentabilidade políticofinanceira são principais temas determinados durante primeira
reunião do Conselho Deliberativo

Na primeira reunião de 2015 do
Conselho Deliberativo da CONTAG,
realizada entre os dias 18 e 20 de
março, representantes das federações de 23 estados e do Distrito Federal trataram de temas importantes
para o movimento sindical. Entre eles
estavam a pauta e as estratégias do
Grito da Terra Brasil: foi deliberado
que as mobilizações serão descentralizadas, concentradas nos dias 20
e 21 de maio. Serão feitos atos em
todo o Brasil, nos quais as federações e a CONTAG cobrarão respostas dos governos federal e estaduais
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acerca da pauta do GTB 2015. O
Conselho também aprovou a pauta
que será entregue para a presidenta
Dilma Rousseff na segunda semana
de abril.
Outro ponto deliberado foi a estrutura e organização sindical. Foi atualizada a resolução de novos prazos para
que as metas estabelecidas sejam
cumpridas e aprovadas filiações de
novas federações de assalariados rurais à CONTAG. O Conselho Deliberativo aprovou ainda o regimento interno
para a realização da 4ª Plenária Nacional, a ser realizada em novembro, que

define o calendário para a mobilização
e realização das plenárias estaduais e
regionais, além da participação de jovens e mulheres, já procurando cumprir a paridade. Na ocasião, também
foram prestados informes sobre o processo de organização para o 3º Festival da Juventude Rural e propostas
para a 5ª Marcha das Margaridas.
O Conselho também deliberou
sobre o aprofundamento do debate sobre a paridade no movimento
sindical, cujos critérios para implementação devem ser aprovados na
próxima reunião do Conselho, em julho. Por fim, as estratégias do Plano
Sustentar tiveram sua aprovação ratificada pelos presentes, que assistiram à apresentação feita pela Secretaria de Finanças e Administração
da CONTAG (leia mais sobre o Plano
Sustentar na página 3).

Finanças

e Administração

Sustentabilidade Político-Financeira

Conselho da CONTAG delibera pela implementação do Plano
Sustentar
“O Plano Sustentar tem como
principal objetivo melhorar a gestão
administrativa e financeira do movimento sindical. Por meio do Plano, os
sindicatos podem atuar melhor junto
à base para conseguir melhor arrecadação. O Plano Sustentar vem para
melhorar a gestão do dirigente sindical do ponto de vista da democracia
e da transparência, transformando os
recursos do sindicato em ações que
beneficiam a categoria que ele representa”, explica o secretário de Finanças e Administração da CONTAG,
Aristides Santos.
O Conselho Deliberativo da CONTAG,
reunido em Brasília nos dias 18 a 20
de março, ratificou a aprovação da implementação das diretrizes do Plano
Sustentar planejadas na CONTAG em
conjunto com as federações. Os pressupostos para a construção da estratégia do Plano se deram a partir das
deliberações congressuais, do Projeto
Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (PADRSS) e do
Programa de Fortalecimento das Entidades Sindicais (PNFES).

O Plano Sustentar apresenta estratégias políticas para consolidar a sustentabilidade político – financeira e
está estruturado a partir de uma fundamentação política e da qualificação dos eixos articuladores, que são
a Gestão Administrativa e Financeira, Formação e Comunicação. Para
cada um destes eixos foram definidas ações estratégicas para sua execução, com subsídios que delimitam
o início do processo, como também
metas e resultados esperados. Esta
articulação possibilitará o monitoramento e a avaliação do processo.
Destacamos que as ações estratégicas para adesão ao Plano Sustentar definidas para 2015 são: o Perfil
das Entidades Sindicais, Sistema Informatizados para os Sindicatos, o
Seguro Vida e o aplicativo de celular
para acesso ao site da CONTAG em
aparelhos que tenham acesso à internet. Essas estratégias estão relacionadas ao eixo Gestão Administrativa
e Financeira articulados aos eixos da
Formação com capacitação específica para multiplicadores(as) e elabo-

ração de materiais pedagógicos e à
Comunicação, com a produção da
logomarca, cartaz e folder sobre o
plano.
A coordenação conjunta e articulada está sob responsabilidade
da CONTAG por meio da Presidência e das secretarias de Finanças e
Administração, Formação e Organização Sindical, e Meio Ambiente.
A hora é de manter o passo firme
na direção da eficaz realização dos
objetivos propostos. Vamos, companheiros e companheiras: juntos,
somos mais fortes.

Ferramenta do Plano Sustentar para você se manter
informado sobre as notícias do movimento sindical
• Você não precisa mais abrir três abas no seu navegador: notícias do site,
postagens no facebook e vídeos da CONTAG estão reunidos em um só lugar
• Primeira entidade sindical com aplicativo para celular completo
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Vice-Presidência
e

Relações

Conjuntura Política

Internacionais

Defendemos o Brasil e não abrimos mão disso
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WILLIAN CLEMENTINO

P

ensar a atual conjuntura política e econômica do Brasil
exige que nos detenhamos no
momento extremamente delicado
do cenário com que nos deparamos.
É necessário refletir e atuar sobre a
crise de confiança política nas nossas instituições e poderes do Estado brasileiro (Executivo, Legislativo
e Judiciário), que foram sucateados
ao longo de toda a nossa história,
e não nos últimos anos como vem
pregando a mídia e a elite brasileira
que tenta nos confundir e manipular
com o objetivo de incentivar o caos
no País.
Reconhecemos os avanços obtidos pela sociedade brasileira no
âmbito do governo federal desde
2003, sobretudo no tocante às políticas públicas e na conquista de
direitos civis e sociais. Avançamos,
por exemplo, na política de habitação rural, de crédito para a agricultura familiar, no fortalecimento do
Sistema Único de Saúde, no acesso
ao ensino superior por setores da
população historicamente excluídos
do processo de desenvolvimento
nacional, entre tantas outras conquistas.
Não obstante, temos um longo
caminho a seguir na luta pela garantia dos direitos que já conquistamos
e de lutar por novos avanços para
o campo brasileiro. Temos o dever
permanente de enfrentamento à expansão do agronegócio, enquanto
sistema de produção neocolonial
que intensifica as desigualdades
impostas pelo capitalismo ao campo brasileiro, excluindo a maior parte da população rural do acesso ao
patrimônio natural e ambiental do
país e, sobretudo, do principal meio
de produção nacional, a terra.
No cenário internacional, o Brasil tem pautado políticas de desenvolvimento com forte incidên-

cia da sociedade civil, em especial
da CONTAG. Assim mesmo, novos
desafios se apresentam e exigem
a luta constante na transformação
do cenário internacional em favor
do desenvolvimento da agricultura familiar em nível mundial com o
objetivo de garantir a segurança e a
soberania alimentar dos povos. Um
desses novos desafios é o avanço
do agrohidronegócio, especialmente em todos os países da Amazônia
internacional, incluído o Brasil, que
detém a maior parte desse bioma. O
agrohidronegócio é um sistema perverso que atinge toda a Amazônia,
inunda terras e territórios, desloca
populações, provoca a concentração de terra nas mãos de poucos,
esgota recursos hídricos e naturais,
cria conflitos internacionais entre os
povos, com o único objetivo de lucro através do escoamento internacional do patrimônio natural e ambiental dos países da grande região
amazônica.
Avançar na Reforma Agrária e na
Segurança e Soberania Alimentar e
Nutricional dos povos: essas duas
bandeiras são de extrema impor-

tância para os trabalhadores e trabalhadoras rurais em todo o mundo
e foram amplamente debatidas em
2014, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena, e continuará agora em 2015
com o Ano Internacional dos Solos.
As organizações rurais de todas
as regiões continuam mobilizadas
e acreditam que a unidade dos
trabalhadores e trabalhadoras do
campo, das florestas, das águas e
da cidade será a grande saída para
as crises do sistema econômico
e eleitoral, sem perder de vista a
continuidade do projeto político
em curso, que tem como prioridade a distribuição de renda, a justiça e a inclusão social. No entanto,
a CONTAG entende que tudo isso
se consolidará através de uma Reforma Política de fato e de direito,
construída a partir de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do
Sistema Político Brasileiro. É importante explicar que a Reforma
Política não pode ser considerada
meramente como reforma eleitoral,
e sim uma reforma de todo o sistema que rege a política no Brasil.

Juventude
Carta Proposta da Juventude Rural

Rural
CÉSAR RAMOS

As demandas da juventude rural ganharão as ruas de Brasília
neste mês

C

hegamos no mês de abril, mês
do nosso tão aguardado 3º
Festival da Juventude Rural!
A negociação com o governo federal já está em andamento: audiências
foram marcadas entre a Comissão
Nacional de Jovens da CONTAG e as
equipes do ministério do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria-Geral
da Presidência da República e da Secretaria Nacional de Juventude. Além
disso, toda a equipe da CONTAG está
dedicada aos últimos preparativos
para o sucesso desta nossa primeira
grande ação de massa de 2015.
Os cinco mil jovens que virão para
Brasília entre os dias 27 e 30 deste
mês contarão com uma intensa programação que tem por objetivo aumentar e reforçar a força da juventude na luta por um desenvolvimento
sustentável e solidário do meio rural
brasileiro. Um dos grandes momentos do nosso festival será a caminhada
pela Esplanada dos Ministérios, quando nossos jovens mostrarão aos Três
Poderes a força de suas demandas.
“Estamos em contagem regressiva:
esperamos que os jovens de todo o
Brasil tragam para o nosso festival
toda sua energia, que estejam mobi-

lizados para participar desse evento.
Todos nós da CONTAG estamos preparando com o maior carinho todos
os espaços e todos os momentos do
festival, pensando cada oficina, cada
painel, cada seminário, cada atividade esportiva, os momentos culturais
e a caminhada da juventude”, conta
a secretária de Jovens Trabalhadores
Rurais, Mazé Morais.
Outro momento muito aguardado
será a resposta do governo federal às
demandas dos jovens do campo, das
florestas e das águas expostas na Carta Proposta da Juventude Trabalhadora Rural. No dia 18 de março, a carta
foi entregue no Palácio do Planalto aos
ministros do Desenvolvimento Agrário,
Patrus Ananias; da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Miguel
Rossetto, e ao Secretário Nacional de
Juventude, Gabriel Medina por integrantes da Comissão Nacional de Juventude Rural da CONTAG, pela secretária nacional de Jovens, Mazé Morais,
pela secretária-geral da CONTAG, Dorenice Flor da Costa, e pelo presidente
da CONTAG, Alberto Broch.
Na ocasião, cinco integrantes da Comissão Nacional de Juventude Rural –
cada um representando uma região

do País – tiveram a oportunidade de
falar aos ministros sobre pontos específicos da pauta. A Carta Proposta
da Juventude Trabalhadora Rural é
um conjunto de proposições de políticas públicas para a juventude rural,
e tem como objetivo desencadear o
processo de diálogo e negociação
com o governo federal que resultem
em mais direitos e oportunidades,
para que os jovens trabalhadores rurais continuem construindo seu projeto de vida no campo. Nela estão listadas de maneira objetiva e qualificada
as principais reivindicações dos nossos jovens trabalhadores rurais, em
uma pauta fortemente discutida nos
encontros regionais e estaduais ao
longo de mais de um ano de trabalho
e reflexão.
A secretária nacional de Jovens,
Mazé Morais, quer destacar que a juventude tem a expectativa de que a
resposta do governo federal seja positiva. “Vamos trabalhar para que as
negociações tenham resultados efetivos para todos os(as) jovens que trabalham e vivem no campo, florestas e
águas”, afirmou Mazé.

3º FESTIVAL DA

JUVENTUDE

RURAL
27 a 30 de abril Brasília/DF
Apresenta
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Política
Agrícola
Habitação Rural
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para sua entidade de representação no nosso caso, junto à CONTAG, que,
por sua vez, apresentará essas entidades ao Ministério das Cidades como
parte do Sistema CONTAG e aptas a
executar o PNHR.
Muitos temas sobre a habitação
rural estão sendo debatidos e aprofundados pelo Grupo de Trabalho de
Habitação Rural instituído pelo Ministério das Cidades, do qual a CONTAG
faz parte e tem tido um papel fundamental por intermédio da Secretaria
de Política Agrícola. Entre as propostas do GT está o aumento do valor
das unidades habitacionais serem
construídas e ou reformadas. Também está sendo proposto o aumento
da remuneração pelo serviço prestado pelos técnicos da engenharia, e
do trabalho social, que têm um papel
fundamental para o bom andamento
dos projetos. Também defendemos
a necessidade de alguma remuneração para as Entidades Organizadoras
(EO) do meio rural, que hoje fazem
um trabalho “voluntário”.

ANTES E DEPOIS:
HABITAÇÃO RURAL EM ALAGOAS

FETAG-RS

O

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) – que
faz parte do Programa Minha
Casa Minha Vida Rural (MCMVR) é
uma conquista de fundamental importância para os (as) agricultores (as).
A CONTAG está totalmente mobilizada para que o governo cumpra com
os compromissos assumidos, entre
os quais podemos destacar a necessidade URGENTE de resolver o passivo existente, ou seja, a liberação de
recursos imediatos para conclusão das
obras em andamento, para os contratos que já foram assinados e para os
quais ainda não foi liberado a 1ª parcela, e para os projetos que já foram
analisados, mas ainda não contratados
e que se encontram dentro dos agentes financeiros.
A reunião com os ministros das Cidades, Gilberto Kassab, do Planejamento
e Gestão, Nelson Barbosa, da Secretaria Geral da Presidência da República,
Miguel Rossetto e com a presidenta
da Caixa Econômica Federal, Miriam
Belchior, no último dia 23 de março,
no Palácio do Planalto, demonstra o
empenho do governo em resolver o
passivo, como também de reafirmar o
compromisso que o programa irá continuar com todo empenho conforme
estabelecido no plano de governo. Os
integrantes do governo afirmaram que
têm a meta de contratar três milhões
de Unidades Habitacionais para serem
construídas entre os meios urbano e
rural nos próximos quatro anos.
Entre as ações previstas para o Programa Minha Casa Minha Vida-3 está
a publicação da portaria que trata do
Credenciamento e Habilitações das
Entidades Organizadoras (E0) que
já executam ou pretendem executar
obras para o PNHR. A previsão é que
a portaria seja publicada pelo Ministério das Cidades na primeira quinzena
de abril. A partir daí, as entidades interessadas devem oficializar o interesse

FETAG-AL

Uma conquista que precisa cada dia mais ser aperfeiçoada e efetivada

HABITAÇÃO RURAL
NO RIO GRANDE DO SUL

Mulheres

Rurais

8 de Março

Diversas ações dentro e fora do MSTTR fortaleceram
a luta das mulheres no mês de março

R

apenas para lançar a Marcha das
Margaridas em seus estados e municípios como também para colocar
em evidência os principais temas de
luta das mulheres do campo, das
florestas e das águas.
Nas cinco regiões deste país, a
mobilização das Margaridas pelo
fortalecimento do direito à terra,
ao crédito, à educação para seus
filhos, à saúde, à estrutura para

agroecologia e desenvolvimento de quintais produtivos e contra
qualquer tipo de violência foi para
as ruas. A secretária de Mulheres
da CONTAG, Alessandra Lunas,
esteve em vários desses eventos
e participou do empenho e força
das mulheres do MSTTR para fazer
da 5ª Marcha das Margaridas uma
das maiores mobilizações do campo brasileiro.
PE SS O

AL
PE SS O
ARQUIVO PESSOAL

AR Q UI VO
PE SS OA L
AR QU IVO

Essa força lilás prova
pulsações e vibrações
Internas, extremas, intencionais
que se veem na pressa de
se prolongar as jornadas
Que enraivece poderes
desestabiliza as ordens,
planta indignação
e desperta as gentes.
Emana dos tempos
de outrora e de agora.
Tem cheiro de mulher.
Envolvente, impaciente, insubmissa.
São os aromas de março,
em sua pura rebeldia,
traduzem os traços
deste ser mulher
desmedidamente ousada,
inconfundivelmente capaz,
que transpira coragem,
inspira unidade
e conspira coletivamente
a construção de caminhos
que rompem com a
acomodação cotidiana.
Março traz consigo
o aroma incomparável das lutas
das mulheres do campo
das florestas, das águas,
da camponesa, da operária.

AR Q UI VO

Aromas de Março

AR QU IVO PE
SS OA L

AR QU IV O

PE SS OA

L

ARQUIVO PESSOAL

AR QU IV

O PE

SS OA L

ARQ UIV O PES
SOA L

AR Q U IV

O
O PE SS

AL

AL

eivindicações entregues a
governos estaduais, marchas
por municípios, encontros
políticos e de formação: por todo
o Brasil, as pautas das Margaridas
foram destaque no mês de março,
o mês de luta pelos direitos das
mulheres em todo o mundo. As federações e sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais fizeram
diversos tipos de mobilização não
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Meio
Desenvolvimento Sustentável

Ambiente
UBIRAJARA MACHADO

Agricultura Familiar e a busca da sustentabilidade

O

debate recorrente da crise hídrica dos últimos
meses traz à tona a conturbada relação da agricultura e uso dos recursos naturais. A agricultura
é responsável por mais de 70% do uso da água, logo, as
restrições de uso já em curso e a escassez pela falta de
chuvas têm e terão impactos definitivos nas formas de
fazer agricultura. O fato é que os agricultores familiares
terão de mudar suas práticas, pois a demanda ambiental tende a aumentar e a pressão da legislação, também.
Por outro lado, há a urgência de geração de renda, afinal, o mundo é regido pela necessidade de dinheiro, e a
atividade agrícola torna-se cada vez mais uma atividade
econômica, apesar de uns poucos defenderem que não.
Dessa forma, é urgente repensar o conteúdo das políticas destinadas a financiar a agricultura familiar. A opção
pelo crédito, apesar de ser importante, torna-se cada
vez mais limitada e tem viabilizado ainda mais os que já
são viáveis, enquanto uma parte expressiva de agricultores ainda está no patamar da pobreza. Isto demonstra
que a concentração de esforços somente na produção
agrícola não é a alternativa sustentável. O rural é muito
mais do que produção agrícola. Tem paisagem, cultura,
gastronomia e biodiversidade e, lógico, muita produção
agrícola e pecuária.
O mercado é um mecanismo importante, contudo,
produzir alimentos não é como produzir automóveis.
Tem que ter políticas de robustas de proteção. A Europa
e os Estados Unidos despejam volumes enormes de re8
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cursos para garantir renda e manutenção de seus agricultores. A falta de prioridade no repasse de recursos
repercute em sucateamento das estruturas de apoio à
agricultura familiar e às regiões rurais. Esta desistência
é motivo suficiente para repensar qual é o lugar do rural
e dos agricultores familiares para o desenvolvimento do
país que não seja apenas a produção alimentos e matéria prima a baixo custo.
Isto posto, é preciso retomar o papel do Estado no tocante ao financiamento, que hoje basicamente é custeado com recursos privados. Os recursos estatais devem
ser alocados em políticas estruturantes para os agricultores familiares e para as regiões rurais tais como: garantia de renda e sustentação de preços agrícolas, pagamentos de serviços ambientais, produção e cuidado
com a água, assistência técnica e extensão rural, armazenagem e regularização fundiária, entre outros.
A crise é recorrente, entretanto, ela pode ser utilizada para abrir uma agenda mais consistente para a
agricultura familiar e para as regiões rurais. “É inconcebível que, apesar de termos já instituído o Plano
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), este não seja apoiado de forma mais consistente, a fim de efetivamente transformar a agricultura
familiar em sinônimo de sustentabilidade e o meio rural em lugar desejado para um projeto de vida, criar a
família, gerar renda e ser feliz”, afirma o secretário de
Meio Ambiente da CONTAG, Antoninho Rovaris.

Formação

e Organização Sindical

Representação e representatividade sindical no campo

Reorganização sindical do MSTTR avança nos debates sobre
representação dos trabalhadores(as) no campo

O

Conselho Deliberativo da
CONTAG deu sequência à
sua agenda de debates sobre
a organização sindical do MSTTR refletindo sobre as transformações das
condições de vida, de trabalho e de
organização da categoria ao longo
dos mais de 50 anos de existência do
sistema confederativo liderado pela
CONTAG. O ponto central desse debate tratou sobre a representação e a
representatividade sindical do sistema
CONTAG e suas entidades, sob aspectos políticos e jurídicos, apresentando um balanço sobre a evolução
desse debate e da ação sindical das
federações e sindicatos nos estados.
Esse debate é uma proposta que

integra a Resolução do Conselho
Deliberativo Ampliado aprovada em
março de 2014 e que orienta a reorganização sindical do próprio sistema CONTAG diante dos cenários de
mudança no enquadramento sindical, legislação que trata de políticas
públicas para agricultura familiar e
decisões judiciais que modificaram a
dimensão do assalariamento rural no
campo, impactando a representação
e a representatividade de sindicatos,
federações e da própria CONTAG ao
longo dos últimos anos.
Durante a reunião do conselho foi
apresentado levantamento de dados de Registro Sindical do sistema
CONTAG no Cadastro Nacional de En-

tidades Sindicais (CNES), e uma proposta de atualização dos prazos estabelecidos na Resolução do Conselho
Deliberativo Ampliado, adequando-a
ao cenário de desafios dispostos ao
MSTTR.
“Estamos buscando adequar nossa representação sindical e a representatividade de nossas entidades
a todo o cenário de transformações
que atingiram a categoria trabalhadora rural desde que o sistema
CONTAG foi fundado, em 1963. Isso
faz parte da luta do MSTTR para se
manter forte enquanto representação da categoria”, afirma o secretário de Formação e Organização Sindical, Juraci Souto.
9
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Assalariados(as)

Rurais

De olho no Congresso Nacional

MSTTR precisa atuar conjuntamente para deter força de bancada
ruralista no Congresso Nacional

A

MUDH

tualmente, a bancada ruralista conta com 225 parlamentares no
Congresso Nacional, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Este cenário impõe ao
MSTTR a necessidade de monitorar os projetos apresentados pela bancada que, na maioria absoluta das vezes, tem como objetivo a flexibilização
e, até mesmo, a supressão de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras
rurais. A CONTAG acompanha de perto a tramitação desses projetos e faz
pressão para que os prejuízos aos trabalhadores não se transformem em
leis. Mas, nessa luta, é preciso contar também com o apoio das federações e sindicatos para mobilizar os parlamentares em suas bases.
Em 2014, a CONTAG já enfrentou diversas dificuldades com a bancada
ruralista e, mesmo impedindo a tramitação de alguns projetos, não conseguiu evitar, por exemplo, que a aprovação da PEC 57/1999 – a PEC do Trabalho Escravo – fosse condicionada à sua regulamentação. Entretanto, graças às manobras regimentais e à atuação da assessoria parlamentar da CONTAG e de outras entidades e
instituições parceiras, foi possível frear as tentativas de a bancada ruralista aprovar a proposta de regulamentação elaborada pelo
agronegócio, que praticamente acabaria com a eficácia da PEC do Trabalho Escravo.
É importante destacar que a Comissão de Agricultura do Senado Federal abriu espaço para negociação de projetos de lei
que afetam os assalariados/as rurais, como, por exemplo, o PLS 208/2012. Para o secretário de assalariados da CONTAG, Elias
Borges, “é preciso participar das negociações, mas sem abrir mão dos direitos dos trabalhadores, principalmente porque não
se obtém o apoio da bancada ruralista nos projetos que beneficiam os assalariados rurais como o que estende o benefício do
seguro desemprego aos safristas”.
Elias destaca, ainda, que “é necessário que os sindicatos e federações cobrem dos seus parlamentares a defesa dos direitos
dos assalariados e assalariadas rurais, pois sem a pressão da base os deputados e senadores, assim como o governo, se sentem autorizados a eliminar os direitos dos trabalhadores e piorar as condições de vida e de trabalho”.

FIQUE ATENTO!
ESSAS LEIS PODEM
PREJUDICAR OS(AS)
TRABALHADORES(AS) RURAIS!

Senado

PLS 208/2012
Este projeto altera a Lei 5889/73 (que
estatui normas reguladoras do trabalho
rural). O PLS 208 elimina a maior parte das garantias estabelecidas na CLT.
Se aprovado, permitirá a terceirização,
o fim da hora intineri – que é a remuneração do tempo de deslocamento do
trabalhador/a para o local de trabalho, e
flexibiliza as regras do descanso semanal remunerado.
PLS 432/2013
É a regulamentação da PEC do Trabalho Escravo. Este projeto deforma o
conceito de trabalho escravo, pois retira
do texto as especificações de jornada
exaustiva e trabalho degradante.
10
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PLS 426/2007
O Projeto propõe a modificação da Lei
n° 5.889, de 8 de junho de 1973, equiparando, nos termos da legislação, a jornada de trabalho dos trabalhadores rurais àquela dos trabalhadores urbanos.

Câmara dos Deputados
PL 4330/2004
Este projeto dispõe sobre contrato de
prestação de serviço a terceiros e a relações de trabalho dele decorrentes, e
propõe a terceirização plena: qualquer
atividade pode ser terceirizada, não
apenas as atividades secundárias. Isso
exime o contratante final de responsabilidades trabalhistas. Por exemplo, em
uma usina de cana, o proprietário pode
terceirizar não apenas serviços como
vigilância, mas também o da própria colheita.
PL 7242/2014
Este projeto propõe aplicar para o trabalhador rural as mesmas regras apli-

cadas para o trabalhador doméstico.
Ele diz que todo trabalhador que prestar
serviços até três vezes por semana para
um mesmo contratante não é funcionário, não gera vínculo empregatício.
PL 3842/2012
Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Este projeto propõe alteração no
conceito de Trabalho Escravo previsto
no Código Penal. Exclui do conceito a
jornada exaustiva e condições degradantes.
PL 5444/2005
Este projeto estabelece que o direito a hora intineri só pode valer se for
negociado por acordo ou convenção
coletiva. A lei trabalhista garante a remuneração do tempo integral que o
trabalhador leva para chegar ao trabalho. Não há porque condicionar a um
acordo ou convenção um direito que
a legislação já garante.

PolíticaAgrária
Reforma Agrária

O

modelo produtivo do agronegócio, centrado na produção para
exportação, conduz a um processo de permanente elevação da concentração da propriedade rural. Este fato
se comprova pelos dados do Incra, que
revelam um aumento na transferência de
terras para as grandes propriedades nos
últimos quatro anos, com uma elevação
da concentração fundiária em torno de
2,5%. Segundo o Sistema Nacional de
Cadastro Rural, entre os anos de 2010 e
2014 seis milhões de hectares foram absorvidos pelas grandes propriedades, saltando
de 238 milhões para 244 milhões de hectares. Atualmente no Brasil, apenas 130 mil
propriedades concentram 47,23% de toda
área cadastrada no Incra. Neste cenário,
merece ainda destaque o elevado grau de
estrangeirização das terras, com a forte investida do capital internacional no campo.
A realização de uma reforma agrária
ampla é medida fundamental para atacar
o problema da concentração fundiária.
No entanto, constata-se a continuidade
de uma prática histórica no Brasil, de não
priorizar a reforma agrária ampla como
medida essencial para promover a democratização da propriedade da terra. Infelizmente, vem ocorrendo uma redução

ARQUIVO CONTAG

Aumenta a concentração de terras no Brasil

significativa no ritmo e abrangência das
desapropriações de terras para fins de reforma agrária e nos últimos quatro anos, a
média de famílias assentadas foi de apenas 25,9 mil, o que é bastante insuficiente
para atender as mais de 120 mil famílias
que continuam acampadas, lutando pela
terra em todas as regiões do País. Destas, cerca de 70 mil estão organizadas
na base do MSTTR e muitas estão nos
acampamentos há mais de cinco anos e,
em alguns casos, a mais de 10, vivendo à
beira das estradas ou em áreas precárias,
sendo submetidas a situações de violência e insegurança.
Uma das principais causas para o baixo número de famílias assentadas refere238
Milhões
de hectares

244,7

Milhões
de hectares

+2,5%

em quatro anos

Área média das grandes
propriedades privadas
em 2014:

1,8 mil hectares
cerca de 18 mil km2

2010

2014

Fonte: Sistema de Cadastro Nacional Rural (Incra),
Atlas da Terra Brasil 2015(CNPQ/USP, ainda inédito)

-se à redução da quantidade de hectares
desapropriados. Esta redução ocorreu em
razão da exigência de redução de custos
nas desapropriações, levando à escolha de
imóveis menores e considerados menos
onerosos pelo Estado. Em 2011, área total
para desapropriação foi de 1,9 milhões de
hectares. Em 2012, foram 326 mil hectares.
Em 2013, 315 mil hectares. Em 2014, houve um pequeno aumento: foi desapropriada
uma área total de 445 mil hectares.
“Infelizmente, esta quantidade de área
desapropriada não produz interferência
na configuração da estrutura fundiária nacional, por isso é que lutamos para trazer
a reforma agrária para o centro da agenda política dos governos e da sociedade,
pois sabemos que as ações pontuais e
isoladas de assentamentos não fazem alterar o quadro de concentração da terra”,
afirmou Zenildo Xavier, diretor de Política
Agrária da CONTAG.
A terra concentrada impede o direito
de acesso à terra para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e para
os povos e comunidades tradicionais,
limita a produção de alimentos saudáveis, acirra os conflitos fundiários e gera
relações desiguais de trabalho e renda
no campo. Por isso, a luta pela reforma
agrária e pela democratização da terra
permanece no centro da ação do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Neste ano, uma das reivindicações
prioritárias da pauta do 21º Grito da
Terra Brasil será, mais uma vez, a ampliação das desapropriações de terras
para fins de Reforma Agrária, atendendo emergencialmente as famílias
acampadas e aquelas que se encontram em áreas de conflito agrário.
11
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Políticas
Saúde no Campo

Sociais

CONTAG convoca sua base a participar da 15ª
Conferência Nacional de Saúde

N

o período de 1 a 4 de dezembro
será realizada em Brasília a 15ª
Conferência Nacional de Saúde.
Nela, representantes da população
brasileira, entre eles da agricultura
familiar, discutirão a efetividade dos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Nós, trabalhadores(as)
do campo, das águas e das florestas,
somos uma população 100% usuária
do SUS e, portanto, temos que nos
mobilizar para que tenhamos nossa
realidade representada e que a política pública de saúde atenda nossas
necessidades, segundo o princípio da
equidade no SUS.
Em 2011, na 14ª Conferência Nacional de Saúde, havia apenas cerca de
2% de trabalhadoras e trabalhadores

na agricultura representados na etapa
nacional. Em 2015, temos como desafio aumentar nossa representação e
qualificar nossa intervenção na defesa
da Política de Saúde das Populações
do Campo, Floresta e Águas. “Garantir
nossa participação na 15ª Conferência
é garantir que o nosso povo traga para
o debate os reais problemas enfrentados nos municípios, sobretudo aqueles que estão carentes de estrutura e
fiscalização do cumprimento dessas
políticas públicas”, afirmou o secretário
de Políticas Sociais da CONTAG, José
Wilson Gonçalves.

Como participar?

Ao longo do mês de março foram realizadas as Plenárias Regionais de Conse-

lhos de Saúde e Movimentos Sindicais e
Sociais usuários do SUS. A segunda etapa preparatória para a 15ª CNS serão as
Conferências Municipais (que devem ser
realizadas entre 09 de abril a 15 de julho)
e as Conferências Estaduais (que devem
ser realizadas de 16 de julho a 30 de setembro). Os diretores de nossos sindicatos devem se reunir com os Secretários Municipais de Saúde e com os
presidentes dos Conselhos Municipais
de Saúde para garantir que o secretário realize a Conferência Municipal de
Saúde. O passo seguinte é mobilizar os
trabalhadores para que participem da
Conferência Municipal e em seguida, das
Conferências Estaduais.
Nas conferências ocorrem eleições de delegados(as) e de propostas para as etapas seguintes. Para ser
delegado(a) estadual precisa ser eleito
na municipal e, para ser delegado(a)
nacional, tem que ser eleito na conferência estadual. Por isso, é importante a participação em todas as etapas, desde o início. Procure saber no
Conselho Municipal de Saúde e/ou na
Secretaria Municipal de Saúde a data
da conferência municipal em sua cidade, para garantir maior número de
representantes dos trabalhadores e
trabalhadoras na agricultura familiar.

Educação no Campo

Jornadas Temáticas de Educação do Campo

A

Secretaria de Políticas Sociais
da CONTAG realizará cinco Jornadas Temáticas de Educação
do Campo durante o ano de 2015.
O objetivo é mobilizar o movimento
sindical e parceiros estratégicos para
participarem de um processo de formação e constituição de uma rede de
colaboradores(as) e animadores(as)
voltada para a inserção da temática
de educação do campo na implementação da política territorial, articulada
12
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com o propósito do PADRSS.
As jornadas têm duração de quatro dias e envolverão diretamente 420
participantes de todas as regiões do
País, assim distribuídos: 80 participantes da Região Nordeste I (Maranhão,
Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte);
10 participantes da Região Nordeste II
(Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco
e Paraíba); 80 participantes da Região
Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina); 10 participantes da Região

Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Espírito Santo); 80 participantes da Região Norte I (Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre); 80 participantes da
Região Centro Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Nas Regiões Sudeste e Nordeste II já
foram realizadas jornadas em anos anteriores. Portanto, o propósito é atualizar as
duas regiões sobre a conjuntura atual pela
qual passa a temática educação do campo e a política territorial.

Secretaria
Reforma Política

Geral

Mobilizações intensificam a luta pela Reforma Política Democrática
gresso Nacional, com a fixação de
cartazes e sacos simbolizando o
financiamento empresarial de campanhas eleitorais, a outra foi realizada no dia 25 de março, em uma
vigília na frente do Supremo Tribunal
Federal na qual integrantes da coalizão cobraram do Ministro Gilmar
Mendes a devolução da Ação Direta
de Inconstitucionalidade que pede a
proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Nas
duas atividades, as organizações
deixaram claro o posicionamento
contrário à PEC 352, (que, se aprovada, tornará constitucional o financiamento privado de campanhas) e
a intenção de manter a vigilância sobre as etapas necessárias para uma
Reforma Política Democrática.
Antes da vigília, integrantes da Secretaria Operativa da Coalizão pela
Reforma Política Democrática reuniram-se com o Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF, Ministro
Ricardo Lewandowski, para pedir

que coloque na pauta do Supremo
a continuidade da votação do processo que proíbe o financiamento
de campanhas políticas por empresas. De acordo com o presidente da
CONTAG, Alberto Broch, a reunião
com o ministro foi positiva e as entidades da coalizão puderem deixar
claras suas propostas e reivindicações. “Fomos ouvidos pelo ministro
Lewandovski, que afirmou ter interesse no andamento do julgamento
da ação”, afirmou Alberto.
Destacam-se ainda outras mobilizações promovidas pelos Comitês
Estaduais da Constituinte Exclusiva
e Soberana do Sistema Político. Em
Brasília, as organizações que compõe o Comitê Distrital promoveram
no dia 01 de abril um ato em frente
ao Supremo Tribunal Federal – STF
intitulado “Devolve Gilmar”, como
forma de cobrar a agilidade na votação da ADI 4650/2011 e contra a
PEC 352. A CONTAG, mais uma vez,
se fez presente.
CÉSAR RAMOS

O

mês de março foi de amplo
engajamento da CONTAG na
luta pela Reforma Política Democrática e Popular no Brasil. Como
membro da Secretaria Executiva da
Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, a CONTAG
mobilizou o Movimento Sindical de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
- MSTTR para o recolhimento de assinaturas em apoio ao Projeto de Lei
6316/2013. “Encaminhamos orientações ao conjunto do MSTTR, sugerindo que instalem pontos de coletas de
assinaturas em todos os sindicatos”,
afirmou a secretária Geral da CONTAG, Dorenice Flor da Cruz.
Como estratégia de fortalecimento da campanha, as entidades integrantes da Coalizão promoveram
a Semana Nacional de Mobilização
pela Reforma Política entre os dias
20 e 29 de março. Duas atividades
destacaram-se na Semana Nacional
de mobilização: uma aconteceu no
dia 24 de março em frente ao Con-
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Terceira
II Plenária Nacional

Idade
SANDRO DE ALMEIDA

Os desafios da Terceira Idade merecem visibilidade

V

alores e experiências a serem
compartilhados por pessoas
que chegaram a um momento
em que é preciso se adaptar a novas maneiras de enfrentar o mundo:
a Terceira Idade é um tempo da vida
que merece muito respeito e consideração em qualquer lugar do mundo,
inclusive nas áreas rurais.
Nos dias 16 e 17 de março, durante
o Coletivo da Terceira Idade, realizado na sede da CONTAG, em Brasília,
foram discutidos os principais temas
que dizem respeito aos idosos rurais
de todo o país. Mais uma vez, os problemas com crédito consignado aos
aposentados rurais foram apontados
como um dos principais desafios a
serem enfrentados pelo movimento
sindical do campo. Milhares de idosos em todo o país veem seus benefícios arrancados na fonte, por
pessoas que, por má-fé, fazem empréstimos em nome dos aposentados. É fundamental difundir a informação sobre o crédito consignado e
denunciar erros e empréstimos feitos de forma irregular.
Nas discussões, também foi levantada outra consequência do envelhe14
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cimento da população do campo: as
preocupações com a sucessão rural.
Sem estrutura e políticas públicas para
fazer seu projeto de vida no campo, os
jovens se veem obrigados a procurar
oportunidades e renda nos meios urbanos. Para quem ficará a terra e quem
cuidará dos idosos que nela ficam? A
sucessão rural não é apenas uma discussão entre os jovens: é uma discussão de todo o movimento sindical, inclusive da Terceira Idade.
Esse fato leva a outro tema fundamental: a convivência e a interação
entre as diferentes gerações no campo. É muito importante que as pessoas da terceira idade reconheçam a
capacidade e o comprometimento da
juventude, e saibam que há muito o
quê aprender com ela. A juventude,
por sua vez, precisa ser educada dentro dos princípios do respeito à experiência e conhecimento daqueles que
já carregam muitos anos de história.
Para que exista maior qualidade de
vida no campo e as lutas pelos direitos de todos seja fortalecida, é preciso que juventude e terceira idade
andem juntas, de mãos dadas.
Todos esses temas merecem um
amplo espaço de debate, além de

muita visibilidade por parte não apenas do movimento sindical, mas de
toda a sociedade. Por isso, os participantes do Coletivo da Terceira Idade
iniciaram o planejamento da II Plenária Nacional da Terceira Idade, com
previsão para acontecer em 2016. “A
partir dessa conversa do Coletivo, a
secretaria passará a construir com as
federações este grande evento: o tamanho, o número de participantes, o
local de realização e outras decisões
fundamentais”, explicou a secretária
da pasta, Lúcia Moura. O presidente
da CONTAG, Alberto Broch, afirmou
o apoio total à Plenária Nacional. “É
uma ideia excelente e será parte da
construção de uma pauta de políticas
para a terceira idade do campo junto
ao governo federal”, afirmou Alberto.
A II Plenária Nacional da Terceira
Idade pretende reunir mais de mil
participantes na 1ª quinzena de junho de 2016, em Luziânia (GO).
“Esse será um evento não apenas da
secretaria de Terceira Idade, mas de
todo o movimento sindical. É hora
de dar visibilidade às pessoas que
lutaram por toda a vida e acumularam
tanta sabedoria e experiência”,
conclui Lúcia Moura.

Contag
Coletivos Nacionais

CÉSAR RAMOS

Discussões para pauta do GTB 2015, conjuntura política e ações para o
ano são temas dos Coletivos Nacionais realizados em março na CONTAG

Entre os dias 16 e 18 de março, sete
pastas do movimento sindical - Jovens
Trabalhadores Rurais, Política Agrícola,
Política Agrária e Meio Ambiente, Políticas
Sociais, Administração e Finanças, Terceira Idade – realizaram seus Coletivos Nacionais na sede da CONTAG em Brasília.

No coletivo feito conjuntamente pelas
secretarias de Política Agrícola e Meio
Ambiente foi feita uma avaliação das
atuais políticas agrícolas para a agricultura familiar e também a indicação de temas centrais para o GTB 2015. Os participantes do coletivo de Política Agrária
discutiram o Programa Nacional de Crédito Fundiário e também os projetos de
Assentamento de Reforma Agrária.
No Coletivo de Mulheres, foi feita a
socialização do Planejamento Anual da
CONTAG para 2015 e das ações que integram a Secretaria de Mulheres e das
negociações para a Marcha das Margaridas, além da socialização dos debates
realizados nas federações sobre a regu-

lamentação da paridade no MSTTR.
O Coletivo de Administração e Finanças discutiu o Planejamento Estratégico da CONTAG 2013/2017,
a pauta do GTB 2015 e fez a prestação de contas, além de tratar do
Plano Sustentar e de Termos de Cooperação Técnica entre a CONTAG
e o INSS e SENAR. Os temas discutidos nos Coletivos de Terceira Idade estão melhor detalhados na matéria que você encontra na página
14. Da mesma forma, os temas discutidos no 40º Encontro da Comissão Nacional de Jovens referem-se
aos Planejamentos do Festival da
Juventude e da Carta-Proposta entregue ao governo federal, que você
pode encontrar na página 05.

SUCESSÃO RURAL: Um tema importante
na história da luta da Juventude Rural
O debate sobre a Sucessão Rural é consequência da organização da juventude no Movimento
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Esse tema é
de fundamental importância, pois
diz respeito ao futuro da agricultura familiar no Brasil: quem vai
ficar no campo e produzir os alimentos que chegam à mesa da
nossa sociedade daqui a 10, 15
ou 20 anos?
A Sucessão Rural sempre esteve presente entre as bandeiras de luta da juventude rural e
de todo o MSTTR, além de outras
como o incentivo e fortalecimento de sua organização e formação política, e apresentação de
propostas de políticas públicas
e sociais que promovam e efetivem a inserção social.
A trajetória política da juventude trabalhadora rural iniciou em

1998, no 7º Congresso Nacional
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR), marcado pelo
início do debate dentro do MSTTR
sobre a inclusão de jovens e da
terceira idade nas entidades sindicais. Mas foi no 8º CNTTR que
foi estabelecida a Coordenação
de Jovens Trabalhadores(as) Rurais, nos âmbitos nacional, estadual e municipal, nos estatutos
da CONTAG, FETAGs e Sindicatos. Naquele ano, a companheira Simone Battestin, do Espírito
Santo, foi eleita a 1ª coordenadora de Jovens Trabalhadores(as)
Rurais da CONTAG.
A organização e atuação efetiva da juventude na estrutura
do sistema CONTAG refletiu em
conquistas como o PRONAF Jovem e o Programa Nossa Primeira
Terra – uma política específica
de crédito fundiário. Outro im-

portante marco na organização
da juventude rural diz respeito à aprovação da cota de participação de, no mínimo, 20%
de jovens em todas as instâncias do MSTTR. Essa conquista se deu em 2005, durante o
9º CNTTR. Ao longo dessa trajetória, também protagonizaram
importantes ações do movimentos sindical, como o Festival da
Juventude Rural, cuja terceira
edição será realizada agora em
abril de 2015.
Os(as) jovens que vivem no
meio rural demandam ao governo políticas sociais estruturantes como educação e saúde,
bem como estrutura e oportunidades para continuarem a viver e produzir no campo, sem a
necessidade de buscar melhores condições de vida nos centros urbanos.
15

JORNAL DA CONTAG

VERÔNICA TOZZI

Entrevista

Leonardo 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.

Como o senhor avalia a presente conjuntura política e quais
riscos ela traz para o desenvolvimento econômico e social e para
a democracia brasileira?
Creio que estamos num voo cego
sem que ninguém saiba exatamente por onde deve caminhar o Brasil.
O pacto social elaborado ao redor
da Constituição de 1988 se esgotou. Trata-se de uma constituição
cheia de corporativismos. O pior foi
ter introduzido o presidencialismo
de coalizão, fórmula que mantem
refém e manietado o presidente
eleito. É o caminho aberto à corrupção, pois, para poder governar,
o presidente precisa garantir sua
sustentação a custo de dinheiro e
de favores. A situação atualmente
se agravou desta maneira porque
esse modelo não funciona mais. As
manifestações de 2013 manifestaram essa insatisfação. Qual a saída? Entre outras possíveis: constituir um gabinete da crise, plural,
suprapartidário, de políticos e representantes de notáveis da sociedade civil, da sociedade política,
de setores da área da produção
(sindicatos e empresários) e de mulheres, de afrodescendentes, e indígenas e outras minorias para se
criar um consenso mínimo ao redor
de alguns valores e princípios básicos. Daí sairia novo aparato jurídico, algumas instituições e regras
claras e exigentes de como seriam
eleitos os representantes do povo
e os representantes da sociedade

civil (democracia participativa). Melhor ainda seria a convocação de
uma assembleia exclusiva e soberana para elaborar uma nova Constituição. Não entrariam apenas
parlamentares eleitos, mas outros
da sociedade civil e notáveis por
sua respeitabilidade e seu saber.
De modo particular dever-se-ia de
saída excluir as empresas no apoio
aos candidatos. Sem alguma iniciativa, seja da Presidência ou da sociedade mobilizada, iremos direto
para o caos.
Diante deste cenário, quais são
as perspectivas para os trabalhadores(as) em geral e qual é o papel
dos movimentos sociais?
Precisamos ter claro que estamos
dentro da macroeconomia capitalista globalizada. Ninguém pode
escapar dela. Apenas podemos
diminuir-lhe a perversidade. Mas a
correlação de forças está do lado
dos ricos, que controlam 80% dos
fluxos econômicos mundiais. Eles
têm poder de submeter a todos.
Mas não têm poder de convencer
a ninguém nem de propor um futuro alternativo. Por isso, têm que
usar mais e mais a força, a intriga,
a desestabilização de governos que
possam mostrar alguma alternativa.
Não vejo dias fáceis para os trabalhadores no curto prazo. Serão
superexplorados, seus postos de
trabalho fragmentados ou simplesmente destruídos pela automação e
robotização. O sistema atual, com

sua cultura materialista, individualista e consumista chegou ao seu
fim – nos sentidos de propósito e
de extinção: cresceu de modo ilimitado e acumulou riquezas materiais sem qualquer outra consideração. Conseguiram isso ocupando
grande parte da Terra e exaurindo
todos os bens e serviços disponíveis. Mas não conseguem ir adiante e se reproduzir porque a Terra
limitada não aguenta um projeto
ilimitado. A seguir por este rumo,
não temos salvação. O papel dos
movimentos sociais é fundamental porque são praticamente eles
que se opõem e propõem alternativas. Nós não podemos aceitar esse destino trágico. Temos
que rejeitá-lo e combatê-lo. Fazer
tudo o que seja antissistêmico, na
produção: em vez de uma economia da acumulação, uma economia do suficiente e decente para
todos. Em vez de falar de desenvolvimento/crescimento, exigir a
redistribuição de tudo o que foi
acumulado (e há dinheiro de sobra
para isso); em vez de propor a sustentabilidade, cobrar o respeito
aos ritmos da natureza e produzir
segundo suas leis e possibilidade
de cada ecossistema. O futuro,
caso não sejamos destruídos antes, caminha na direção de uma
biocivilização centrada na vida:
na vida da natureza, na vida das
pessoas e na vida da Terra. Tudo
o mais seria meio para esta sustentação d e t o d a a v i d a .
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