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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)

CONTAG

NESTA EDIÇÃO: 
•  Ações nos estados 

(págs 4 a 6) 
•  Balanço das respostas do governo 

(págs 7 a 11) 
•  Entrevista com a CUT e CTB (pág 12) 

Movimento Sindical inova ao realizar ações 
descentralizadas em todo o País e garante 
mais conquistas para o campo.

A CONTAG 
é filiada à

2014
Ano Internacional da
Agricultura Familiar,
Camponesa e Indígena

Presidenta Dilma rousseff 
recebe a coNtaG e as 27 
Federações para a resposta 
à pauta de reivindicações do 
20º Grito da terra brasil.
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Editorial

Mais de 50 mil trabalhadores e trabalha-
doras rurais protagonizaram os atos 
do 20º Grito da Terra Brasil por todo 

o País no último dia 20 de maio, escolhido co-
mo o “Dia D” da principal ação de massa reali-
zada pela CONTAG, FETAGs e STTRs. Essa foi a 
maior mobilização nos 20 anos de realização do 
Grito da Terra, em número de participantes, de re-
percussão e de pressão junto aos governos esta-
duais e federal, coroando o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, os 50 anos de lutas e con-
quistas da CONTAG na melhoria das condições 
de vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 
e na promoção do desenvolvimento sustentável 
no campo brasileiro.

A decisão do Conselho Deliberativo da 
Confederação pela realização de ações descen-
tralizadas e unificadas mostrou um amadureci-
mento do movimento sindical e o fortalecimento 
da sua credibilidade, reafirmando sua representa-
ção e representatividade perante a sociedade e o 
governo. Foi construída uma pauta de reivindica-
ções nacional ampla, com questões centrais que 
contemplam os anseios de todos os sujeitos do 

campo, das florestas e águas. 
Fruto de um amplo processo de negociação 

que envolveu 19 ministros(as) de Estado, os tra-
balhadores e as trabalhadoras rurais conquista-
ram importantes melhorias nas políticas públicas 
para o campo, que serão apresentadas de forma 
detalhada nesta edição. As principais medidas 
conquistadas foram anunciadas pessoalmente 
pela presidenta Dilma Rousseff, em ocasião que 
recebeu a comissão ampliada de negociação no 
Palácio do Planalto.

O Grito da Terra também conquistou no 
Congresso Nacional a aprovação do Projeto de 
Lei Complementar 362/2006, da Sucessão Rural, 
que permite a compra de terras por herdeiros; a 
aprovação da Medida Provisória 636/2013, que 
trata da negociação e remissão de dívidas dos 
assentados(as) da reforma agrária; a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição 57-A, 
chamada de PEC do Trabalho Escravo, que per-
mite a expropriação de terras para fins de refor-
ma agrária onde for identificado trabalho análogo 
ao de escravo, entre outras.

A partir da descentralização das ações do 

Grito da Terra também foram construídas as pau-
tas estaduais, com questões específicas voltadas 
para a realidade local. Abrimos um diálogo com 
os governos estaduais e asseguramos avanços 
importantes para a categoria trabalhadora rural. 

Apesar desses avanços, temos consciên-
cia de que algumas questões precisam conti-
nuar em negociação com o governo federal, co-
mo o Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR), a meta de assentamento de famílias para 
2014, o aperfeiçoamento do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF), a implementação 
da Política Nacional dos Trabalhadores Rurais 
Empregados (PNATRE), entre outros.

Com certeza, o movimento sindical saiu for-
talecido após a realização do 20º do Grito da 
Terra. Foi um processo vitorioso. Acumulamos 
mais conquistas para o campo e reafirmamos a 
CONTAG como a maior e mais representativa en-
tidade de trabalhadores e trabalhadoras rurais da 
América Latina.

Alberto Ercílio Broch
Presidente da CONTAG

 MSTTR inova e sai fortalecido do Grito da Terra

O governo federal anunciou as novas medi-
das para o Plano Safra da Agricultura Familiar 
2014/2015, em 26 de maio, em cerimônia reali-
zada no Palácio do Planalto, em Brasília. A pre-
sidenta Dilma Rousseff e o ministro do Desen-
volvimento Agrário, Miguel Rossetto, listaram as 
novidades do Plano, que incluem aumento no 
valor de crédito de custeio e investimento, maior 
apoio para a agroecologia, aperfeiçoamento de 
políticas já existentes e anúncios específicos para 
as mulheres e jovens rurais. Muitas destas medi-
das anunciadas respondem às reivindicações do 
20º Grito da Terra Brasil.

Os agricultores(as) familiares de todo o Brasil 
foram representados na cerimônia por cerca de 
500 trabalhadores(as) rurais do Distrito Federal e 
Minas Gerais, mobilizados pelas FETAGs desses 
estados. A CONTAG, que junto a outros movi-
mentos sociais fez reivindicações e negociou de-
mandas da categoria com o governo, participou 
do anúncio, representada por seu presidente Al-
berto Broch.

A medida que mais chamou a atenção foi o 
crédito de custeio e investimento para o Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf): R$ 24,1 bilhões, 14,7% a mais que 
na safra passada e dez vezes mais que o primeiro 
Plano Safra específico para o setor, há 12 anos. 

Os demais anúncios também dão a perspec-
tiva de melhorias no trabalho no campo. Além do 
aumento de recursos, o Pronaf terá linhas de cré-
dito para produção orientada com foco nas regi-
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para ade-
são de agricultores(as) à produção agroecológica, 
além de ampliações nos limites de investimento. 
Não houve ajuste nas taxas de juros, que perma-
necerão as mesmas da safra passada.

Também haverá um novo sistema de crédito 
para famílias assentadas pela reforma agrária, que 
prevê investimento com base nos ciclos da pro-
dução desde a instalação. As famílias que ainda 
possuem dívidas também terão a possibilidade de 
renegociá-las para voltarem a acessar os créditos. 
A presidenta também determinou que a gestão e 
controle da Agência Nacional de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (ANATER) será feita pelo MDA 
a partir da sua regulamentação e contará com re-
cursos para atender 800 mil famílias em 2014.

As mulheres e jovens trabalhadores(as) rurais 
terão medidas específicas que contribuirão para 
a autonomia econômica e sucessão rural, princi-
palmente para ATER, onde serão priorizadas 50% 
do atendimento para as mulheres e para 20 mil 
jovens. No Pronaf Jovem, haverá ampliação do 
atual limite de acesso de apenas uma operação 
para três operações de até R$ 15 mil. 

No âmbito do Pronaf Mulher, haverá ampliação 
da operacionalização do microcrédito orientado e 
30% do total de contratos será para mulheres. A 
secretária de Mulheres da CONTAG, Alessandra 
Lunas, lembra: “Ter metas concretas para avan-
çar na implementação do Pronaf Mulher são rei-
vindicações históricas das trabalhadoras rurais”.

O secretário de Política Agrícola da CONTAG, 
David Wylkerson, avalia positivamente os anún-
cios deste Plano Safra. “Nós negociamos muito 
com o governo e o atendimento às demandas foi 
próximo da nossa expectativa. Essas medidas 
darão condições para o agricultor(a) ser estimula-
do a acessar os créditos e ter uma boa produção, 
o que vai melhorar sua renda e sua qualidade de 
vida no campo”.

Alberto Broch, presidente da CONTAG, acredita 
que este foi o maior e mais articulado Plano Safra 
já lançado no Brasil. “Esse Plano vai gerar não só 
aumento na produção de alimentos, mas principal-
mente desenvolvimento para o país. A agricultura 
familiar beneficia além dos trabalhadores(as), suas 
comunidades. São milhares de pessoas envolvi-
das nesse processo”, ressaltou. 

R$ 24,1 bilhões em crédito e novas medidas 
são anunciadas para a Safra 2014/2015

Plano Safra da agricultura familiar
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grito da tErra BraSil

20º Grito da Terra reúne 50 mil pessoas em todo o País
CONTAG, Federações 
e Sindicatos garantem 
mais conquistas para 
os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais.

 Foi certeira a decisão do Conselho Delibera-
tivo da CONTAG de realizar o Grito da Terra 
Brasil de forma descentralizada e unificada. 

A CONTAG, Federações e Sindicatos articularam 
e mobilizaram 50 mil trabalhadores(as) rurais, di-
rigentes de base, técnicos e assessores(as) do 
MSTTR, consagrando um processo formativo de 
elaboração, mobilização e negociação das pautas 
de reivindicações em âmbito nacional, regional e 
estadual, que resultaram em avanços concretos 
nas políticas públicas que melhorarão ainda mais 
as condições de vida dos trabalhadores(as) ru-
rais. O Grito da Terra 2014 foi o maior de todos, 
consagrando os 50 anos de luta e conquistas da 
CONTAG e o Ano Internacional da Agricultura Fa-
miliar.

A maioria das ações se baseou nas ques-
tões centrais da pauta de reivindicações: reforma 
agrária, organização e enquadramento sindical, 
fortalecimento da agricultura familiar, salário de-
cente e condições dignas de trabalho para os 
assalariados(as) rurais. Portanto, em vários esta-
dos, ocorreram ocupações das Superintendên-
cias do Incra, das Delegacias Regionais do Tra-
balho, além da entrega e negociação das pautas 
com os governos estaduais.

Em Brasília, a CONTAG coordenou a Comis-
são Nacional de Negociação, composta por mais 
de 150 lideranças dos 27 estados. Este grupo foi 
recebido por 19 ministros(as) de Estado, pelas 
equipes técnicas e pela presidenta Dilma Rous-
seff, em 21 de maio.

Na audiência de resposta à pauta de reivindi-
cações do 20º Grito da Terra, Dilma e os ministros 
do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Tereza Campello, e da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, Gilberto Carvalho, desta-
caram algumas respostas. A presidenta adiantou 
que serão disponibilizados R$ 24,1 bilhões de 
crédito para custeio e investimento para o Plano 
Safra da Agricultura Familiar 2014/2015 e que a 
demanda dos registros sindicais será nos moldes 
reivindicados pela CONTAG, com a continuidade 
do debate sobre os critérios.

Rossetto garantiu que o Governo Dilma pre-
tende avançar na assinatura de decretos de desa-
propriação de terras para fins de reforma agrária. 
Para demonstrar esse compromisso, o ministro 
assinou uma Portaria que trata de procedimento 
operacional para que as terras dos devedores da 
União, quando houver penhora de propriedade 
rural e transferência do bem para a União para 
pagamento das dívidas, o mesmo poderá ser 

destinado para o programa de reforma agrária.
A presidenta Dilma destacou o importante 

diálogo firmado com a CONTAG durante o seu 
mandato. “Nesses quatro anos, aprendemos de 
parte a parte e esse diálogo tem resultado em 
importantes avanços para o campo. Temos tido 
uma relação bem sucedida no meu governo e re-
conheço que vocês deram grande contribuição, 
com apresentação de uma pauta clara e por esta-
rem sempre abertos ao debate.”

AVALIAÇÃO DA CONTAG – A CONTAG e as 
FETAGs avaliaram que as respostas apresenta-
das são satisfatórias. No entanto, alguns pontos 
ainda precisam avançar. “Não recebemos 100% 
do que reivindicamos. Vamos valorizar as con-
quistas e deixar as portas abertas para continuar 
debatendo com o governo os pontos que preci-
sam avançar”, destacou Alberto Broch, presiden-
te da CONTAG.

Para Broch, a reforma agrária é um ponto 
que precisa avançar, principalmente na quanti-
dade de famílias assentadas. A CONTAG apre-
sentou uma demanda de assentamento de 150 
mil famílias, mas o governo não anunciou ofi-
cialmente nenhuma meta. Outros pontos desta-
cados pelo presidente que precisam continuar 

em debate são, por exemplo, o crédito fundiário 
e a habitação rural.

A secretária de Mulheres da CONTAG, Ales-
sandra Lunas, também cobrou a priorização do 
governo na discussão sobre os impactos das 
obras do PAC, a implementação urgente das cre-
ches no campo e dos quintais produtivos.
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2014
Ano Internacional da
Agricultura Familiar,
Camponesa e Indígena FETAGs STTRs

FETAGs STTRsCONTA

CONTA

FETAGsSTTRs CONTA

Repercussão do Grito da Terra na mídia
o 20º Grito da terra brasil e as ações descentralizadas nos estados tiveram uma boa repercussão na mídia 
nacional, regional e local. Foram veiculadas matérias nos principais telejornais e houve uma expressiva co-
bertura dos jornais impressos, sites e em programas de rádio. as redes sociais também foram aliadas na 
massificação das notícias e fotos das mobilizações e negociações em brasília e em todo o País. 
as tV’s Globo, record, band, canal rural, tVt, entre outras, Folha de s. Paulo, agência brasil, estadão, Valor 
econômico, Jornal do brasil, correio braziliense, rádio Nacional, portal G1, Grupo rbs, rádio brasil atual, 
portal Vermelho, e a maioria dos jornais regionais e locais são alguns dos vários veículos que divulgaram 
massivamente as ações realizadas.
Nesse ano, uma novidade foi a transmissão do “Dia D” do Grito da terra via rádio web, no site da coNtaG, a 
partir de uma parceria com a agência abraço. o objetivo foi reunir, neste espaço, as informações e opiniões 
dos(as) dirigentes sobre o andamento dos atos a partir dessa nova estratégia adotada pelo movimento sindical.

coNtaG recebe da presidenta Dilma o 
caderno de respostas à pauta do Grito.
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As Federações e Sindicatos reuniram 50 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais em várias ações 
pelos estados, como ocupações, marchas, entrega e negociação de pautas de reivindicações,  
e outros tipos de atos em busca de melhoria de qualidade de vida e trabalho no campo.

DISTRITO FEDERAL 

No “Dia D” do Gtb, os trabalhadores(as) rurais se concentraram logo cedo em frente 
à sede da terracap, empresa estatal responsável pela área imobiliária do DF. No dia 
anterior, os dirigentes da FetaDFe foram recebidos pelo governador agnelo Queiroz para 
negociação da pauta local. a mobilização buscou cobrar do governo uma resposta direta aos 
trabalhadores(as), que ocorreu durante o ato por meio de um representante do GDF. segundo 
o presidente da FetaDFe, romilton machado, 80% das reivindicações foram atendidas. No 
começo da tarde, o grupo se deslocou para a sede do incra para reivindicar pontos da pauta 
nacional. romilton avaliou bem a estratégia de descentralização do Gtb. “Para a FetaDFe 
foi muito positiva, pois conseguimos negociar bem as nossas demandas”.

RORAIMA 

No dia 20 de maio, a FetaG-rr mobilizou dirigentes sindicais e trabalhadores(as) rurais da 
região para ocuparem a assembleia legislativa de roraima. Na ocasião, os manifestantes 
entregaram, ao presidente da assembleia, a lei de terras, importante documento que trata 
da regularização fundiária no estado, com alterações propostas pela FetaG-rr e outros 
movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. após a ocupação, os participantes se 
reuniram na sede da Federação para discutirem a preparação de um ato de reivindicação 
maior em agosto. Para a presidente da FetaG-rr, maria alves, a estratégia descentralizada 
“mostra ao governo federal e aos governos dos estados que os movimentos sociais estão 
articulados e mobilizados por suas demandas”.

PARANÁ
a FetaeP começou suas ações de mobilizações do Gtb em abril, quando realizou duas reuniões na 
assembleia legislativa do Paraná e no incra estadual. os trabalhadores(as) rurais acamparam em frente à 
sede do incra de um dia para o outro. a principal reivindicação deles é o assentamento de milhares de fa-
mílias paranaenses que seguem acampadas há anos a espera de terra. outra atividade organizada pela 
FetaeP foi o Festival estadual da Juventude rural, que reuniu jovens de todo o Paraná e contou com partici-
pação de autoridades. os jovens encaminharam sua pauta de reivindicações às instâncias governamentais. 
“os atos descentralizados trouxeram uma importante visibilidade para o msttr. No Paraná, havia uma dife-
rença de tratamento do incra com os movimentos sociais, com a FetaeP ficando em segundo plano, e essa 
diferença foi resolvida”, avalia o presidente da FetaeP, ademir mueller.

RONDÔNIA
a FetaGro aderiu às ações do Gtb e, nos dias 20 e 21, mobilizou uma comissão de negociação 
composta de lideranças da Federação e dos sttrs rondonienses, que entregou a pauta de 
reivindicações dos trabalhadores(as) de rondônia ao governo do estado e a mais de dez órgãos 
estaduais onde há necessidade de diálogo das demandas. esta comissão já realizou audiência 
com o ministério da agricultura e a coNab no início de maio, e segue agendando reuniões com os 
outros órgãos públicos, tendo uma já marcada com o incra para o início de junho. o presidente da 
FetaGro, Fábio menezes, acredita que a descentralização ajudou nas negociações: “Dessa forma, 
podemos tratar diretamente com os governos estaduais os resultados e encaminhamentos das 
audiências para garantir a implementação nos estados”.

ESPÍRITO SANTO 

a Fetaes manteve a tradição de realizar o ato de Grito da terra no 1º de maio, Dia do 
trabalhador e da trabalhadora, em ação articulada com a cut-es e os trabalhadores(as) 
urbanos para uma marcha pela orla de Jardim camburi, em Vitória. a Federação entregou 
a pauta de reivindicações ao governo do espírito santo em fevereiro, mas não conseguiu 
se reunir com o governador para negociação das demandas, tendo feito audiências apenas 
com o secretariado. a Fetaes segue cobrando o encontro com o governador. o presidente 
da Federação, Julio cezar mendel, acredita que a estratégia de descentralização foi muito 
válida. “Dessa forma, conseguimos levar mais trabalhadores e trabalhadoras rurais para as 
ruas dos estados do que conseguiríamos levar para brasília”. 
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CEARÁ
a Fetraece coordenou, em Fortaleza, as ações dos trabalhadores(as) rurais no “Dia D”do Grito 
da terra. com chapéus de palha e bandeiras em punho, foi realizado um grande ato de rua com 
percurso de 8 km. ocorreram duas audiências: com o governador e com o Dnocs. segundo o pre-
sidente da Fetraece, luiz carlos ribeiro de lima, boa parte das reivindicações foi atendida. o 
governador cid Gomes liberou r$ 6,1 milhões em recursos para a agricultura familiar. “o Gtb, no 
ano internacional da agricultura Familiar, demonstrou que o msttr tem credibilidade para rei-
vindicar sua pauta e negociar com os governos com autonomia. isso consolida a nossa mobiliza-
ção.” ele também avaliou a descentralização das ações. “Foi uma estratégia acertada, envolven-
do mais trabalhadores(as) nas manifestações de rua e oportunizando a apresentação de pautas 
locais à sociedade e aos governos estaduais. a simbologia em realizar as manifestações no mes-
mo dia e horário ganhou uma dimensão jamais vista, inclusive na imprensa.”

SERGIPE
coordenados pela Fetase, trabalhadores(as) rurais ocuparam a sede do incra estadual, em 
20 de maio, para reivindicar melhorias para os projetos de assentamento e acampamentos da 
reforma agrária, agilidade na titulação das terras, entre outras questões. o superintendente 
leonardo Goes recebeu a comissão de negociação e abriu o diálogo sobre a pauta estadual à 
luz dos encaminhamentos nacionais. a partir dessa mobilização, a Fetase conseguiu agendar 
audiência com o governador do estado, Jackson barreto, para o dia seguinte. Dessa reunião, 
saiu o compromisso de criar o Departamento de agricultura Familiar. em 21 de maio houve 
uma agenda com a secretaria de educação para tratar do eJa campo. Para solange Ferreira 
dos santos, presidente da Fetase, a opção do msttr pela realização das ações descentrali-
zadas no 20º Grito da terra brasil foi positiva. “hoje, vemos como positivo e diferente dos anos 
anteriores. com certeza, trouxe mais visibilidade.”

RIO GRANDE DO SUL
trabalhadores(as) rurais também participaram das ações do Grito da terra em Porto alegre. a 
concentração ocorreu na sede da Delegacia do ministério do Desenvolvimento agrário, onde tam-
bém está instalada a Delegacia do ministério da agricultura. Às 13h, os trabalhadores(as) cami-
nharam até o Palácio Piratini, onde o governador tarso Genro fez uma introdução às respostas, 
que foram completadas pelo secretariado. ele garantiu a assinatura de termo de cooperação com 
a FetaG-rs para distribuir protetor solar nos municípios. o presidente da Federação, elton Weber, 
projetou que entre 60% a 70% dos itens da pauta foram assumidos compromissos, inclusive al-
guns com respostas. então, a avaliação é positiva, inclusive da estratégia de descentralização 
das ações. “a decisão do conselho da coNtaG de realizar as ações descentralizadas foi positiva. 
Notamos também que os governos, tanto estadual quanto federal, perceberam que era a semana 
de mobilizações e, portanto, a pressão funcionou.”

GOIÁS
a FetaeG também organizou ações para o “Dia D” do Grito da terra. trabalhadores(as) rurais 
ocuparam a secretaria estadual da agricultura e cobraram o cumprimento de uma série de ações 
relacionadas à reforma agrária, ater, fortalecimento da agricultura familiar, fiscalização das con-
dições de trabalho dos assalariados rurais e meio ambiente. Depois, o grupo seguiu em marcha 
pelas ruas de Goiânia, entregaram a pauta à superintendência do banco do brasil e cobraram do 
incra agilidade no processo de reforma agrária. a pauta continua em negociação, mas um dos 
avanços é que a lei estadual da agricultura Familiar está tramitando na casa civil. “temos bo-
as perspectivas para o atendimento à nossa pauta”, disse o presidente da FetaeG, alair santos. 
Goiás também aprovou o novo formato de mobilização do Gtb. “Foi bem interessante. De for-
ma descentralizada, tivemos a possibilidade de mobilizar mais pessoas. Deu mais visibilidade às 
ações do Grito e a imprensa deu boa cobertura”.

PIAUÍ
em teresina, a FetaG-Pi coordenou as ações no estado durante “Dia D” do Grito da terra. a 
concentração ocorreu na Praça da liberdade. Depois, os trabalhadores(as) seguiram em mar-
cha pelas ruas da capital. em frente ao iNss, foi cobrada agilidade nos processos de perícias 
médicas. No banco do Nordeste, rapidez na liberação de créditos. também teve audiência no 
Palácio de karnak com o secretário de governo Freitas Neto, que representou o governador  
Zé Filho. “ouvimos o compromisso de que serão realizadas ações em parceria com a  
FetaG-Pi para atender às nossas reivindicações no que for possível. Portanto, o Gtb não ter-
minou. continuaremos a negociação da pauta com o governo”. elisângela destacou, ainda, a 
estratégia de realizar ações descentralizadas. “No começo, fui contra a descentralização. hoje, 
estou convicta de que foi uma decisão acertada do msttr. Foi um Grito positivo, com impor-
tantes conquistas e cobertura pela mídia local e nacional.”
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PERNAMBUCO
coordenados pela FetaPe, trabalhadores(as) rurais fizeram atos em 20 de maio: pela manhã, em frente à 
superintendência regional do trabalho e emprego e em frente ao iterpe; à tarde, em frente ao incra. Nos 
três locais, houve diálogo com os secretários de agricultura do estado sobre a pauta de reivindicações 
que cobra, dentre outros pontos, um plano de reestruturação socioprodutiva para a Zona da mata per-
nambucana e demandas sobre reforma agrária, assistência técnica, e fiscalização das condições de tra-
balho dos assalariados rurais. Dentre as respostas, o governo anunciou a realização de chamada pública 
para a contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural para 5.246 famílias; o restabeleci-
mento dos recursos do crédito instalação, de forma gradual; e a busca de soluções, junto aos ministérios 
Público Federal e estadual, do conflito socioagrário que acomete as famílias do Projeto de assentamento 
santa izabel. segundo Doriel barros, presidente da FetaPe, “a nova estratégia do Grito foi uma decisão 
acertada da coNtaG por possibilitar a presença de mais trabalhadores(as) nas mobilizações”.

RIO GRANDE DO NORTE
entre 20 e 21 de maio, trabalhadores(as) rurais participaram, sob coordenação da FetarN, do Grito da 
terra rN. No primeiro dia, eles(as) acamparam em frente à sede do incra, em Natal, para negociar com 
este órgão, com a Delegacia Federal do mDa, com o mte, com a secretaria estadual de agricultura e 
agentes financeiros a pauta de reivindicações estadual. No segundo dia, os manifestantes passaram o dia 
no centro administrativo do estado para dar continuidade às negociações. a pauta demanda, entre outros 
pontos, a criação de política de recursos hídricos para universalizar o acesso à água no estado; e a desa-
propriação de imóveis rurais pelo incra e infraestrutura para os assentamentos de reforma agrária. Para 
manuel cândido, presidente da FetarN, “a nova estratégia descentralizada foi positiva pois todos os pon-
tos estaduais estavam em sintonia com a pauta nacional.” segundo ele, ficou determinada, junto ao go-
verno estadual, uma agenda permanente de discussão de todos os pontos da pauta, principalmente o 
que diz respeito à convivência com a seca.

SANTA CATARINA
a Fetaesc organizou, em 20 de maio, marcha com trabalhadores(as) rurais pelo centro de Florianópolis 
rumo à assembléia legislativa, onde houve concentração. À tarde, uma comitiva representando todos os 
manifestantes reuniu-se com o governador raimundo colombo e secretários de estado de várias áreas 
para discutir a pauta de reivindicações. Dentre elas, estão o reforço dos investimentos no abastecimento 
de energia nas áreas rurais do estado; o acesso da população rural à internet e telefonia; e a operaciona-
lização do cadastro ambiental rural (car). em nome do governador, as respostas foram anunciadas aos 
trabalhadores(as) pelo secretário de agricultura de santa catarina, airton spies. Dentre todas, José Walter 
Dresh, presidente da Fetaesc, destaca a recuperação de 2.500 km de rede de energia no estado e a res-
ponsabilidade em criar o decreto que institui o car em santa catarina em 1 de junho. segundo o dirigen-
te, “a estratégia descentralizada do 20º Gtb foi extremamente positiva e mostrou o poder de mobilização 
das Federações espalhadas pelo brasil e, ao mesmo tempo, a capacidade de articulação da coNtaG”. 

PARÁ
Denominado este ano de “marcha das margaridas e Juventude rural Paraense” e organizado pela 
FetaGri-Pa, o Grito da terra Pará realizou, entre 20 e 21 de maio, mobilizações em vários municí-
pios. em oriximiná, foi feito um ato em frente à prefeitura; em itaituba, houve ocupação do escritó-
rio da celpa; em altamira, foi realizado ato público e caminhada até a sede do incra; em santarém, 
os(as) manifestantes fecharam a br 163; e em belém, os trabalhadores(as) acamparam em frente 
ao Palácio do Governo. Dentre as demandas da pauta do Pará, está a cobrança na agilidade na exe-
cução dos programas do governo federal como: luz para todos, Programa Nacional de habitação 
rural, regularização Fundiária, dentre outros. com relação à nova estratégia do Grito, Francisco de 
assis solidade, presidente da FetaGri-Pa, avalia que “o caminho é esse”. segundo ele, é possí-
vel mobilizar mais gente e discutir as pautas nacional, regional e estadual. “colocamos na mesa das 
instituições públicas, simultaneamente, todos os problemas que a classe trabalhadora rural vive”. 

ALAGOAS
em 20 de maio, “Dia D” do Grito da terra brasil, trabalhadores e trabalhadoras rurais se mobilizaram por 
melhores condições de trabalho, assistência técnica, saúde, segurança e habitação rural. os(as) partici-
pantes, coordenados pela FetaG-al, marcharam até o incra, onde fizeram um ato público. Depois, uma 
comitiva participou de uma audiência pública na assembléia legislativa. Dentre outros pontos, a pauta de 
reivindicações de alagoas demanda: mais recursos para habitação rural, r$ 52 bilhões para custeio e in-
vestimento para a agricultura familiar; a implementação do iii Plano Nacional de reforma agrária; e a im-
plementação de um programa que atenda os trabalhadores e trabalhadoras assalariados(as) no período 
da entressafra. segundo Genivaldo oliveira, presidente da FetaG-al, as negociações com o governo con-
tinuam. sobre a nova estratégia de se fazer o Grito da terra brasil de forma descentralizada, o dirigente 
avaliou positivamente: “mostramos para a sociedade a importância tanto do Grito aqui do estado como do 
nacional. o fato de ele ter sido simultâneo em todo o brasil teve grande importância política”.
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ObtençãO de terras: 
1- Desapropriação: o governo se com-
prometeu em editar 150 Decretos de 
Desapropriação e em criar 274 novos assenta-
mentos, até o final deste ano. Visando ampliar 
e dar efetividade a esta ação, parte da negocia-
ção foi realizada diretamente com alguns supe-
rintendentes regionais do incra, que foram cha-
mados à presidência do órgão para analisarem, 
junto com os representantes das FetaGs, a si-
tuação dos processos que tramitam no incra, e 
que somam 662 imóveis de interesse do msttr 
em todo o brasil. Foi também assegurada a con-
tinuidade destas reuniões envolvendo o incra, 
as Federações e a coNtaG, para assegurar o 
acompanhamento e a conclusão das ações. 

2- Adjudicação de terras para a refor-
ma agrária: atendendo a uma demanda his-
tórica do movimento sindical, foi assinada uma 
Portaria conjunta entre o mDa e advocacia Geral 
da união, que permite que as áreas de terras de 
devedores da união possam ser incorporadas ao 
processo de reforma agrária, para serem distri-
buídas aos trabalhadores(as) rurais. 

3- PNCF: serão elaboradas, com urgência, 
as novas normas para atualização e melhoria 
nas condições do PNcF, considerando as pos-
sibilidades oriundas da aprovação e sanção 
do Pl 363/2006, em um processo que conta-
rá com a participação do msttr. Foi assegu-
rado, também, o compromisso de manutenção 
das operações atuais do programa, mantendo 
o processo de transição até a aprovação das 
novas medidas. 

4- Regularização fundiária: a negocia-
ção envolveu a participação conjunta do incra, 
da secretaria de ordenamento agrário (sra) 
e da secretaria de regularização Fundiária 
da amazônia (serfal). o incra afirmou que es-
tá empenhado em concluir o trabalho do Gt 
interministerial que pretende construir o sistema 
integrado de dados sobre a estrutura fundiária 

e articular as ações de regulariza-
ção fundiária entre os diversos ór-
gãos. comprometeu-se em atender 
à reivindicação do Gtb e garantir a 
participação da coNtaG em tal gru-
po. também informou que, em 2015, 
deverá ser implantando o cadastro 
Nacional de imóveis rurais - cNir. 

a sra se comprometeu em man-
ter as ações que realiza em convênio 
com os governos estaduais para re-
alizar o cadastro e o georreferencia-
mento de propriedades e atuará pa-
ra expedir em torno de 80 mil títulos 
até o final de 2014. 

a serfal assumiu o compromisso de realizar, em 
conjunto com as FetaGs da região, o levanta-
mento das demandas prioritárias em cada esta-
do para serem atendidas neste ano. Para tanto, 
organizará um seminário envolvendo os repre-
sentantes do msttr e os responsáveis pelo 
programa terra legal, visando planejar as ações 
para atendimento destas prioridades.  

desenvOlvimentO dOs PrOjetOs de 
assentamentO: 
1- Organização dos assentamentos: 
com a aprovação da medida Provisória 636, que 
permitirá mudanças positivas na forma de orga-
nização dos assentamentos, foi assumido pelo 
incra o compromisso de ampliar o debate com 
o movimento sindical, visando assegurar a im-
plantação das medidas que possam viabilizar 
maior qualidade às áreas de reforma agrária. 
Neste sentido, será realizado seminário nacio-
nal visando aprofundar temas como o financia-
mento da reforma agrária, as formas de desti-
nação de crédito e a estruturação produtiva das 
áreas, as demandas diferenciadas para os servi-
ços de ater de acordo com as realidades regio-
nais, infraestrutura e controle social das políti-
cas públicas, dentre outros. 

2- Apoio à comercialização: a 
Presidência do incra expedirá orientação às  
superintendências regionais do órgão para que  
ampliem a divulgação para  as FetaGs e para os 
assentados sobre os programas terra sol e terra 
Forte, assegurando maior acesso das famílias 
a estes instrumentos. especialmente, será esti-
mulada a participação dos assentamentos nas 
feiras locais para comercialização de produtos, 
prioritariamente aqueles agroecológicos e vol-
tados à alimentação, apoiando os interessados 
com a disponibilização de instrumentos como 
tendas, balanças, embalagens e etc, com a lo-
gomarca dos produtos da reforma agrária. esta 
ação poderá ser potencializada com a efetivação 
de um convênio entre o incra e a coNtaG de 
capacitação voltada a ampliar a ação dos agen-
tes de ater de forma articulada com a realização 
de outros programas destinados aos projetos de 
assentamento. 

acOmPanhamentO e mOnitOramentO da 
Pauta de refOrma agrária
Foi firmado o compromisso com a Presidência 
do incra de realizar reuniões e encontros nacio-
nal e regionais, com a participação dos diretores 
do incra nacional, dos superintendentes regio-
nais, da coNtaG e das FetaGs, para monitorar a 
efetivação da pauta negociada. 

Balanço da resposta do governo à pauta de reivindicações
Secretarias da CONTAG avaliam as negociações com os diversos Ministérios, apontando as 
conquistas de políticas públicas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais e destacando os 
pontos que ainda precisam avançar.

REFORMA AGRÁRIA
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Assegurar a continuidade do GT Rural e dos debates por critérios de 
Dissociação e de Representatividade para construção de uma propos-
ta do Ministério do Trabalho e Emprego, garantindo que a suspensão 
de tramitação de processos de Registro Sindical de entidades de cate-
gorias específicas no campo permaneça até a conclusão final dos de-
bates do GT Rural.

Foi informado pela secretaria executiva do ministério do trabalho e emprego (mte) que 
será criado um grupo de trabalho, com a participação da coNtaG assegurada, para estudar 
os novos critérios para registro sindical, com previsão de, em 45 dias, esgotar a discussão. 
até lá, serão paralisadas as análises de novos registros sindicais.
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1. Liberação de R$ 24,1 bilhões para 
o Pronaf Crédito.
houve um aumento de 14,76% em relação ao 
Plano-safra da agricultura Familiar 2013/2014 
(r$ 21 bilhões), sem aumento das taxas de ju-
ros. De acordo com a Presidenta Dilma, esse 
valor pode ser ampliado, caso necessário.

2. A criação do Seguro de Renda da 
Agricultura Familiar (SEAF-Renda).
a mudança na metodologia de cálculo do 
seguro da agricultura Familiar promove a ele-
vação de 65% da receita líquida esperada, li-
mitado a r$ 7 mil, para 80% da receita bruta 
esperada, com limite de cobertura da renda lí-
quida até r$ 20 mil. é um grande avanço. com 
esta alteração, os principais beneficiados se-
rão os contratos de menor valor. ao todo, mais 
de r$ 7 bilhões em contratos de custeio esta-
rão protegidos por esta modalidade de segu-
ro que, no máximo, custará cerca de r$ 400 
milhões aos cofres públicos, no caso de uma 
frustração de safra geral. entretanto, para o 
governo, a medida valerá apenas para contra-
tos a partir de janeiro de 2015. a coNtaG dis-
corda e retomará de imediato as negociações 
com governo federal para garantir a inclusão 
de todos os contratos da próxima safra nes-
ta modalidade de seguro, mesmo que o siste-
ma bancário ainda não esteja pronto para ope-
rá-lo.

3. Regulamentação da ANATER.
a presidenta Dilma assinou o Decreto nº 
8.252/2014, que regulamenta a lei nº 12.897, 
de 18/12/2013, que ‘institui o serviço social 
autônomo denominado agência Nacional de 
assistência técnica e extensão rural - aNater 
e dá outras providências’. Para a coNtaG, não 
basta liberar recursos na qualidade de crédito 
para o financiamento da produção. é preciso 
que haja uma ater com qualidade e em quan-
tidade para atender a demanda de mais da 
metade dos estabelecimentos da agricultura 
Familiar que não recebem qualquer apoio 
técnico e, portanto, comprometem a produ-
ção com qualidade. a coNtaG foi contempla-
da com a decisão do governo em garantir a 
gestão do sistema sob a responsabilidade do 
ministério do Desenvolvimento agrário (mDa). 
a coNtaG também cobrou, do presidente da 
embrapa, maior atenção ao setor. Vale des-
tacar a iniciativa do governo federal ao exigir 
que pelo menos 50% das chamadas de ater 
seja destinado ao atendimento de projetos sob 
gestão das mulheres. ao todo, deverão ser 
atendidas mais de 800 mil famílias.

4. Financiamento do Plano Brasil 
Agroecológico. 
o Plano-safra 2014/2015 avançará na meto-
dologia de financiamento da produção agro-
ecológica, incluindo investimentos e custeios 
para sistemas agroflorestais, considerando 
quaisquer tipos de consorciamentos, ao cus-
to de 1%/ ano. Para essa modalidade já estão 
contratados técnicos capacitados para pres-
tação da assistência técnica, tendo por finali-
dade o atendimento de todas as famílias que 

queiram mudar para o sistema agroecológico 
de produção.

5. Criação da linha especial Pronaf 
Produção Orientada. 
a coNtaG voltou a cobrar do governo fede-
ral providências em relação à implementação 
do Pronaf sustentável, metodologia criada por 
meio do Decreto nº 6.882/2009, que “instituiu 
o Pronaf sustentável”. uma modalidade que 
prevê o financiamento da produção com vi-
são sistemática da aptidão produtiva do esta-
belecimento, das condições socioeconômicas 
e da capacidade técnico-gerencial da famí-
lia. sua implementação iniciará pelas regiões 
Nordeste, Norte e centro-oeste – com recur-
sos dos Fundos constitucionais – devendo 
atender com prioridade as demandas e espe-
cificidades dessas regiões, inclusive orientan-
do-se pelos princípios da Política Nacional da 
agroecologia e Produção orgânica. é um cré-
dito de investimento com teto máximo de  
r$ 40 mil por operação, com ater garanti-
da nos três primeiros anos, no valor de r$ 
1.100,00/ ano, incluído na operação do crédi-
to. o valor referente a ater será descontado a 
título de bônus de adimplência.

6. Negociação de Dívidas dos 
Assentados. 
com os novos instrumentos de negociação 
de dívidas, conforme medida Provisória nº 
636/2013, cerca de um milhão de famílias as-
sentadas da reforma agrária deverão ser rein-
seridas na dinâmica da produção. serão liqui-
dadas as dívidas do Pronaf a com desconto 
de 80% e renegociação com bônus de 50% 
na região Norte e 45% nas demais regiões. 
também serão zeradas as dívidas de crédi-
to instalação até o valor de r$ 10 mil por be-
neficiário. acima de r$ 10 mil até r$ 12 mil, 
descontos de 80% para liquidação, e 50% pa-
ra cada parcela paga até a data de vencimen-
to pactuada.

7. Programa Garantia-Safra. 
serão garantidos recursos para atendimento a 
1,35 milhão de famílias, com benefício de  
r$ 850,00 para perdas acima de 50% da pro-
dução agrícola.

8. Melhorias no Programa de 
Garantia de Preços na Agricultura 
Familiar (PGPAF).
Denominado PGPaF mais, na 
safra 2014/2015 o programa 
ampliará a proteção de preço do 
PGPaF de determinadas culturas. 
a medida estimula a produção 
da agricultura Familiar, amplian-
do a oferta de alimentos com es-
tabilidade de preços para o con-
sumidor, inclusive, concedendo 
um adicional de 30% sobre o 
percentual de desconto aplica-
do para o mesmo produto, quan-
do a produção for agroecológica. 
a lista de culturas cobertas pe-
lo programa também aumentará 

para mais de 50. serão incluídos batata, bata-
ta-doce, cará, erva-mate, inhame, mandio-
ca, mel, tomate e carne de caprino e ovino. No 
Nordeste, a proteção também contemplará a 
produção de leite.

9. Programa de Aquisição de 
Alimentos – PAA.
Prevê a disponibilidade de r$ 1,2 bilhão, in-
cluindo como nova modalidade a ‘aquisição de 
sementes’, sendo que os limites foram ajusta-
dos e passam a ser individualizados, podendo 
ser acessado pelo mesmo agricultor em todas 
as modalidades.

10. Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE.
Neste programa, será garantido r$ 1,1 bilhão 
para ser operado, prioritariamente, para os 
assentados(as) da reforma agrária, comunida-
des tradicionais indígenas e quilombolas e or-
ganizações produtivas de mulheres rurais. 

11. Infraestrutura Rural.
serão disponibilizados r$ 84 milhões, com 
abrangência em 239 territórios rurais e da 
cidadania, para o Programa de infraestrutura 
para territórios rurais (ProiNF), com o objetivo 
de apoiar iniciativas de beneficiamento, arma-
zenamento e de comercialização de produtos, 
além de estruturação e qualificação de servi-
ços públicos locais ou estaduais de armazena-
mento, transporte, comercialização e outros.

12. Outros avanços do Plano-Safra 
da Agricultura Familiar 2014/2015.
a) disponibilidade de custeio de sistemas de 
produção agroecológica e orgânica a uma ta-
xa de juros de 1% ao ano para produtores que 
querem investir na transição agroecológica; 
b) ampliação do número de operações do Pronaf 
Jovem de uma para três de até r$ 15 mil; 
c) ampliação do limite de cada operação do 
microcrédito Produtivo orientado (Pronaf b) de 
r$ 3,5 mil para r$ 4 mil, com bônus de adim-
plência de 25%. Para municípios em situação 
de emergência pela seca do semiárido, o bô-
nus será de 40%; d) aprovação dos recursos 
destinados ao Projeto Dom helder câmara; e) 
publicação da medida Provisória nº 646/2014, 
que trata do registro e licenciamento de 
máquinas agrícolas, isentando do registro as 
máquinas da agricultura Familiar que não tran-
sitarem em via pública.

POLÍTICA AGRÍCOLA
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1. Foram publicados os normativos legais ne-
cessários para dar início às ações para a realiza-
ção do cadastro ambiental rural – car: o Decreto 
Nº 8.235, de 5 de maio de 2014 e a instrução 
Normativa Nº 2 do ministério de meio ambiente. 
com estas medidas, está aberta a possibilidade 
de ações dos estados para a realização do car, 
que começa a contar o prazo de um ano, prorro-
gado por maio um ano, previsto na lei 12.651/12. 
Dessa forma, a coNtaG convoca todas as 
Federações a fazer demandas sobre os órgãos 
ambientais estaduais para estabelecer parcerias 
e auxiliar a realização do car para os 4,3 milhões 
de estabelecimento da agricultura familiar. 
2. serão realizadas as tratativas para a criação 
de um Grupo de trabalho com o ibama, ministério 
Público, incra e msttr com o objetivo de tra-
tar de forma geral as questões ambientais rela-

cionadas às infrações administrativas ambien-
tais mais comumente identificadas nos Projetos 
de assentamento de reforma agrária, que con-
sequentemente dão causa às multas e embargos 
aplicados pelos órgãos ambientais.
3. Foi anunciada a adição da quantidade 
de biodiesel na mistura com o diesel de 
5% para 6%, a partir de julho, e 7% para 
novembro, atendendo uma reivindicação 
do Grito da terra brasil 2014, consolidan-
do novas possibilidades para a agricultu-
ra familiar.
4. houve aceitação da proposta de ge-
ração de energias alternativas, espe-
cialmente a partir da energia solar pa-
ra o semiárido, onde já existem linhas 
de financiamento disponibilizadas pe-
lo bNDes por meio da resolução do 

conselho monetário Nacional 4.267/13, com taxas 
de 2,3% a 5,5% ao ano. o que necessita é haver 
um entendimento com os bancos para resolver o 
problema de capilaridade que o bNDes não tem.

MEIO AMBIENTE

1. Garantir seguro-desemprego para os 
trabalhadores(as) assalariados(as) rurais que 
trabalham com contratos por prazo determina-
do, de curta duração e por safra; 
2. criar programa para os assalariados(as) ru-
rais que assegure, no período de entressafra, 

o recebimento de uma bolsa pecuniária vincu-
lada à escolarização e qualificação, a exemplo 
do Programa mão amiga (sergipe) e chapéu de 
Palha (Pernambuco);
3. assentamento dos trabalhadores assalaria-
dos rurais que perderem seus empregos em ra-
zão do processo de mecanização e automação;
4. Garantir aos assalariados(as) rurais acesso 
aos programas de habitação, readequando as 
normas para as especificidades deste público;
5. assegurar aos assalariados(as) rurais, me-
diante alteração de lei, o direito ao Programa de 
integração social – Pis, independente do víncu-
lo de trabalho ser com pessoa física ou jurídica;
6. reconhecer o direito dos assalariados(as) 
rurais ao benefício da aposentadoria median-

te comprovação do exercício da atividade rural 
com base em prova material;
7. revisão da tabela do salário Família para 
equiparar a remuneração base ao salário míni-
mo vigente;
8. manutenção da Política Nacional de 
Valorização do salário mínimo;
9. Priorizar os jovens resgatados do trabalho 
escravo, ou precário, para a inserção em políti-
cas públicas de formação, geração de renda e 
trabalho. 

todos os pontos da pauta de assalariados(as) 
rurais ainda está em negociação no âmbito da 
comissão Nacional dos trabalhadores rurais 
empregados - cNatre. 

ASSALARIADOS(AS) RURAIS
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1. Apoiar a realização do Festival 
Internacional da Juventude Rural, a 
ser realizado em Brasília, em março de 
2015.
o governo apoiará o festival, precisando a 
coNtaG encaminhar um projeto técnico.

2. Elaborar Plano Nacional de 
Sucessão na Agricultura Familiar, ten-
do por recorte as questões de acesso 
à terra, organização produtiva, gera-
ção de renda, saúde, educação, cultu-
ra e lazer para a juventude rural.
após um longo processo de diálogo e articula-
ção e diante das dificuldades na elaboração e im-
plementação da Política Nacional da Juventude 
rural, a secretaria Nacional de Juventude resol-
ve articular esforços na elaboração de um pro-
grama emergencial para juventude rural, intitula-
do de Programa de Fortalecimento da autonomia 
econômica e social da Juventude rural. ele é fru-
to de parceria com órgãos do governo federal, 

fundações e/ou universidades federais. a previsão 
é que o lançamento ocorra ainda para no primeiro 
semestre de 2014.

3. Implementar, em 2014, o Programa 
de Formação e Organização Produtiva 
da Juventude Rural com metas e orça-
mento que garantam a transi-
ção e a produção agroecológi-
ca juvenil.
o mDa pactuou ações a se-
rem desenvolvidas no Programa 
de Fortalecimento da autonomia 
econômica e social da Juventude 
rural, coordenado pela secretaria 
Nacional de Juventude, como:
- Projeto Formação agroecológica e 
cidadã para Juventudes do campo que 
será executado por seis universidades 
Federais de mG, Pb, Pe, Pi, Pa e ro, 
com valor total de r$ 4,7 milhões com 
três anos de execução, beneficiando 

cerca de 6 mil jovens nas regiões do semiárido e 
amazônia.
- lançamento da ater para a Juventude rural.
- Qualificação da juventude rural para ampliar 
o acesso ao Pronaf Jovem por meio de integra-
ção com o projeto de formação agroecológica e 
cidadã e da ater para a Juventude.

JUVENTUDE
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PROTEÇÃO INFANTO-JUVENIL NO 
CAMPO

AVANÇOS:

1. criação de Gt interministerial com partici-
pação da coNtaG, para construir, no âmbito do 
observatório Nacional dos Direitos da criança e do 
adolescente, uma matriz de informações/indicado-
res sobre direitos humanos de crianças e adoles-
centes do campo, a partir do cruzamento de dados 
das bases da secretaria de Direitos humanos – sDh 
e demais fontes e bancos de dados já identificados 
no governo federal, em especial do ibGe, Datasus e 
mDs. contemplar no atlas da infância brasileira, em 
elaboração pela secretaria de assuntos estratégicos 
e pela sDh, o recorte urbano e rural. Para 2014, 
através de um projeto de cooperação internacio-
nal com o PNuD, a sDh apoia e constrói os insumos 
necessários para a concepção da matriz nacional 
de indicadores em Direitos humanos de crianças 
e adolescentes, em consonância com o sistema 
Nacional de Direitos humanos da sDh.

2. a partir de julho terão início as construções dos 
módulos de educação infantil do campo no âmbito 
do ProNacamPo.

QUESTÕES PENDENTES:

1. estabelecer parceria técnica entre a coNtaG 
e a coordenação Geral de saúde do trabalhador/ 
Departamento de Vigilância em saúde ambiental e 
saúde do trabalhador do ministério da saúde para a 
realização de ações formativas de educação em saú-
de e segurança do trabalho com produção de material 
audiovisual específico, voltadas para dirigentes, lide-
ranças e assessorias do msttr sobre o trabalho in-
fantil na agricultura e as consequências para o desen-
volvimento de crianças e adolescentes do campo.

2. inclusão na matriz pedagógica das escolas de 
conselhos de conteúdo específico sobre a infância e 
a adolescência do campo.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

I. PRONATEC

AVANÇOS:

a partir do desdobramento da reunião com o secre-
tário da setec, foi criada uma comissão com o ob-
jetivo de trabalhar melhor os ajustes propostos pela 
coNtaG. a comissão fez uma primeira reunião com 
a participação do instituto Federal de brasília e de 
Goiânia, do mDa e da coNtaG, quando foi acorda-
do promover ajustes na proposta considerando vá-
rios aspectos.

QUESTÕES PENDENTES:

criar por dentro do Pronatec uma modalidade 
Pronatec campo, partindo de um marco legal que 
permita executar a operacionalização dos pontos 
acima citados.  

II. LICENCIATURAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

1: serão realizados 5 seminários regionais. o pri-
meiro ocorreu em campina Grande/Pb - 15 e 16 de 
maio. Depois, em 19 e 20 de maio, em belém/Pa. o 
objetivo é aprofundar o debate em torno da necessi-
dade de se agilizar o processo de implementação de 
cursos de licenciatura de educação do campo.  

2. ProNatec: Foi lançado edital do ProJoVem 
campo saberes da terra com 40 mil vagas. o ob-
jetivo é tentar articular este com o ProNatec. Na 
área urbana, já há experiências articuladas entre os 
dois programas;

3. Formação de Professores: o mec já encaminhou 
ao cNe solicitação formal para que sejam construídas 
diretrizes para a formação de professores do campo.

4. centro de educação do campo e Desenvolvimento 
rural sustentável: a secaDi fará uma articulação com 
a sisu para a liberação dos recursos para a conclu-
são das obras, demanda do Gtb 2013.

QUESTÕES PENDENTES:

construção de diretrizes que assegurem as bases 
de sustentação para a licenciatura em educação do 
campo. o grupo de trabalho de educação do campo 
está construindo uma proposta.

III. PRONERA 

AVANÇOS: 

1. o orçamento de 2014 será o mesmo de 2013, ou 
seja: r$ 30 milhões; 

2. existe uma demanda em 2014 de r$ 5,3 milhões 
para atender compromissos já assumidos e r$ 3 mi-
lhões para cobrir demandas de novos projetos;

3. é importante que os estados possam encami-
nhar projetos, mesmo que os valores sejam superio-
res ao disponibilizado para o período;

4. será publicado um novo manual do ProNera 
mais simplificado e incorporando informações com-
plementares sobre os participantes;

5. haverá nova chamada pública entre junho e ju-
lho de 2014.

QUESTÕES PENDENTES:

acompanhar compromisso do ministério do 
Planejamento em viabilizar a demanda para  
o apoio aos novos projetos para 2014 no valor  
de r$ 8,3 milhões.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

AVANÇOS:

1. renovação do termo de cooperação técnica 
mPs/iNss/coNtaG para a realização do cadastro 
do segurado especial e da declaração anual de ati-
vidade rural, sendo que o msttr terá informações 
semestrais sobre a quantidade de trabalhadores(as) 
rurais cadastrados em cada município no cNis-
rural.

2. o iNss comprometeu-se em melhorar o atendi-
mento dos trabalhadores(as) rurais em relação aos 
benefícios por incapacidade, dando maior agilidade 
na realização das perícias médicas nas agências de 

atendimento que apresentam situação crítica.

3. sobre o reconhecimento dos direitos previdenci-
ários dos segurados(as) especiais a partir das infor-
mações que constam nas bases de dados que in-
tegram o sistema do cNis-rural, o iNss informou 
que algumas bases de dados já vêm sendo utiliza-
das para o reconhecimento de direitos dos trabalha-
dores que já possuem vínculo com a Previdência, 
e orientou os sttrs a continuar fazendo o cadas-
tro, pois as informações cadastradas serão utilizadas 
em favor dos segurados.

QUESTÕES PENDENTES:

1. a inclusão dos trabalhadores(as) rurais no novo 
modelo de análise dos benefícios por incapacidade, 
em que se dispensa a perícia médica para afasta-
mentos do trabalho por período de até 60 dias, de-
penderá de novos estudos a serem feitos pelo mPs/
iNss e que serão debatidos com a coNtaG.

2. sobre o pleito da coNtaG para que se reconhe-
ça o direito dos assalariados(as) rurais ao benefício 
da aposentadoria, mediante comprovação do exercí-
cio da atividade rural com base em indício de prova 
material, foi estabelecida uma agenda com o mPs 
para tratar do tema. Na visão do governo, a propos-
ta apresentada pela coNtaG exige alteração da le-
gislação e precisa ser discutida com outros ministé-
rios do governo. 

SAÚDE DOS POVOS DO CAMPO E 
DA FLORESTA

AVANÇOS:

1. institucionalização de um grupo composto por to-
das as secretarias do ministério da saúde, conass 
e conasems com o objetivo de avançar e capilari-
zar a implementação da Política de saúde do campo 
e Floresta. este grupo se debruçará sobre o plano 
operativo da Política, definir estratégias para obten-
ção de informações precisas sobre as condições e 
necessidades de saúde da população do campo, es-
tabelecer estratégias para levar a discussão para as 
cib de cit entre outras ações que contribuam para 
que essa política não se torne apenas em uma carta 
de intenções, mas que seja indutora de ações espe-
cíficas para estas populações.

2. convite para participação da coNtaG na reu-
nião do colegiado ampliado da anvisa, em junho, pa-
ra discutir e encaminhar a reivindicação de forta-
lecimento e rigorosidade do papel da agência na 
regulação, proibição e fiscalização de agrotóxicos. 

QUESTÕES PENDENTES:

1. Disponibilização pelo sus de protetor solar co-
mo insumo para a prevenção de câncer de pele para 
trabalhadoras(as) na agricultura. 

2. elaboração de estratégia para implementação de 
atendimento de urgência e emergência nas comuni-
dades e assentamentos rurais, sobretudo nas regi-
ões contempladas pelo Programa mais médico.

POLÍTICAS SOCIAIS
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Veja os pontos sobre Democratização e Acesso aos 
Meios de Comunicação e Inclusão Digital, Segu-
rança Pública para o Campo, Saneamento Rural, 
e Saúde do Trabalhador(a) Rural no Boletim Online, 
disponível no site da CONTAG (www.contag.org.br).
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1. Criar um conselho para garantia per-
manente de diálogo sobre políticas e ne-
gociações internacionais, assegurando 
a participação da CONTAG e dos demais 
movimentos sociais, para tratar especial-
mente das ações e das oportunidades e 
dos impactos na agricultura familiar.
o ministério das relações exteriores (mre) informou que 
já está tramitando na secretaria-Geral da Presidência 
da república a proposta de conselho consultivo pa-
ra que este seja um espaço de informação, de consul-
ta e de planejamento das ações do mre no brasil e nos 
espaços de cooperação. também foi destacado que o 
itamaraty já mantém diálogo com a sociedade civil no 
âmbito do processo de elaboração de suas posições in-
ternacionais, em consonância com as diretrizes de políti-
ca externa emanadas da Presidência da república.

2. Assegurar projetos de cooperação, de 
forma que garanta a participação efe-
tiva da sociedade civil dos países en-
volvidos, como o apoio à Cooperação 
Sociedade Civil x Sociedade Civil especí-
ficos entre a CONTAG e as organizações 
da agricultura familiar dos países envolvi-
dos na Cooperação Sul-Sul, em especial 
com a PAFO – Organização Panafricana 
de Agricultores, ROPPA – Organização de 
Agricultores da África do Oeste, a AFA – 
Associação dos Pequenos Agricultores 
da Ásia e a COPROFAM no âmbito da 
América Latina.
o mre respondeu que apoiará o desenvolvimento de 
projetos de cooperação e que é possível financiar a par-
ticipação de representantes da sociedade civil em ne-

gociações, reuniões e ações internacionais e projetos de 
cooperação sobre segurança alimentar e nutricional, co-
operação humanitária e combate à pobreza. com base 
na experiência brasileira, o Programa Paa África prevê o 
engajamento e participação da sociedade civil, e propor-
ciona espaços de diálogo entre os beneficiários do pro-
grama, representações nacionais, regionais e internacio-
nais da sociedade civil.

MULHERES TRABALHADORAS RURAIS

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PlanO safra da agricultura familiar:
1. Proposições que as mulheres trouxeram à mesa, ain-
da durante a construção do Plano safra da agricultura 
Familiar de 2013/2014, finalmente foram anunciadas, 
depois de mais de um ano de debates. são medidas 
fundamentais que contribuem para o fortalecimento da 
organização produtiva e autonomia econômica das mu-
lheres. 

2. uma das reivindicações das mulheres rurais pre-
sentes na 2ª conferência Nacional de Desenvolvimento 
rural sustentável e solidário era Paridade na 
assistência técnica, ou seja, 50% de atendimento pa-
ra as mulheres. agora tornou-se realidade oficialmente 
comprometida na execução do Plano safra 2014/2015. 

3. outro anúncio fundamental foi a ampliação das 
ações de divulgação sobre o crédito buscando efeti-
var 30% do total de contratos do Pronaf para as mu-
lheres, além da ampliação da operacionalização do 
microcrédito orientado para mulheres pelos agentes fi-
nanceiros.

4. as mulheres também avaliam como positivo o fato 
de que os projetos produtivos das organizações de mu-
lheres agora serão apoiados em financiamentos que te-
rão até 90% de desconto do valor financiado para pa-
gamento. 

5. outra novidade do novo crédito de instalação é 
a operacionalização via cartão, garantindo agilida-
de para acessar os recursos, e que inclusive estarão 
em nome das mulheres, como forma de garantir 
maior participação das companheiras nas tomadas 
de decisão em família.

Quintais PrOdutivOs:
1. uma das principais pautas reivindicadas pelas 
mulheres no Grito da terra brasil 2014 foi a neces-
sidade de fortalecimento da organização produtiva 
das mulheres por meio do apoio ao desenvolvimen-
to de atividades nos quintais produtivos. Ficou esta-
belecido acordo intersetorial envolvendo ministério do 
Desenvolvimento social, ministério do Desenvolvimento 
agrário, ministério da integração Nacional, e já am-
pliando o diálogo com o ministério das cidades, co-
mo possibilidade de fortalecimento dos projetos sociais 
do Programa Nacional de habitação rural (PNhr), com 
apoio aos quintais produtivos. 

2. Foi iniciado diálogo com o banco do brasil e caixa 
econômica Federal, no sentido de discutir formas de 
ampliação das ações de apoio aos quintais de produti-
vos. como parte deste compromisso, deverão ser ma-
peadas possíveis ações em cada região do país de 

acordo com as suas especificidades. a partir deste diag-
nóstico e dos mecanismos já existentes, será discutida 
com a coNtaG a forma de ampliação destas ações ain-
da neste segundo semestre.

agrOecOlOgia: 
1. outro resultado importante anunciado no lançamen-
to do Plano safra da agricultura Familiar 2014/2015 foi 
a definição de 1% de juros para qualquer que seja a li-
nha de financiamento acessada pela agricultura fami-
liar, cujas atividades sejam direcionadas à agroecolo-
gia, fortalecendo assim as demais ações planejadas na 
implementação do Plano Nacional de agroecologia e 
Produção orgânica (Planapo). 
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1. Definir diretrizes que assegurem aos 
aposentados e pensionistas do INSS o 
direito aos empréstimos consignados por 
meio da utilização da conta benefício.
os depósitos dos valores de empréstimos contratados 
para os aposentados e pensionistas, que recebem 
por meio de cartão magnético, serão feitos na conta 
benefício a partir da implantação do sistema de 
empréstimo consignado online – eco que está 
sendo desenvolvido pela empresa de tecnologia e 
informação da Previdência social – DataPreV.

2. Implementar o disposto no artigo 22 do 
Estatuto do Idoso, que trata da inserção 

de conteúdos do processo de envelheci-
mento da população brasileira nas gra-
des curriculares em todos os níveis de 
ensino.
os currículos descritos nesta lei são as matérias 
básicas obrigatórias a que estão vinculados os 
diversos níveis de ensino que são oferecidos pelo 
estado e estabelecidos pelo conselho Nacional de 
educação. essa demanda já está sendo analisada pelo 
ministério de educação.

3. Enfrentamento à violência contra a 
pessoa idosa.
a secretaria de Direitos humanos se comprometeu 

em realizar ações articuladas entre os ministérios 
afins para coordenar, articular, pactuar e monitorar 
as responsabilidades no âmbito intra e inter-
governamental no enfrentamento à violência contra a 
pessoa idosa. 

TERCEIRA IDADE
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O presidente da Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), vagner freitas, 
destacou a garantia de 
conquistas de políticas 
públicas para o campo 
brasileiro ao longo 
das duas décadas de 
realização do Grito da 
Terra Brasil. O dirigente 
também cita alguns 
avanços desse ano e 
cobra priorização no 
atendimento à pauta da 
reforma agrária.

O presidente da Central 
dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil 
(CTB), adilson araújo, 
destacou os avanços 
obtidos pela categoria 
trabalhadora rural 
no 20º Grito da Terra 
Brasil e parabenizou 
os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, 
bem como a CONTAG, as 
Federações e Sindicatos 
pela luta e inovação na 
estratégia de mobilização 
deste ano. 

EntrEViSta 

ADILSON ARAÚJO E VAGNER FREITAS

 Qual a importância do Grito da Terra 
Brasil para o campo brasileiro?
CTB: O Grito da Terra é a principal ação 
de mobilização e reivindicação do mo-
vimento sindical no campo brasileiro. 
Nos seus 20 anos de existência, apre-
sentou à sociedade a voz autêntica dos 
trabalhadores(as) rurais e é o responsável 
direto pela reivindicação e por todas as 
conquistas de políticas públicas em vigor, 
para o campo, atualmente. 2014, particu-
larmente, é um ano muito representativo 
para o Grito da Terra, sobretudo por ser 
este realizado no ano em que se celebra o 
Ano Internacional da Agricultura Familiar. 
Em tempos de crise econômica mundial, 
ganha visibilidade e ênfase a luta em de-
fesa da democracia, da liberdade e, mais 
ainda, a luta pela soberania alimentar. A 
CONTAG, ao realizar o Grito da Terra, afir-
ma a necessidade da garantia de mais 
investimentos públicos, com vistas à pro-
moção do desenvolvimento sustentável 
e fortalecimento da agricultura familiar, e 
caminha no sentido de dar sequência ao 
debate em defesa de um novo projeto de 
desenvolvimento nacional que tenha, na 
sua centralidade, a valorização do traba-
lho e do trabalhador e da trabalhadora. 

CUT: O Grito da Terra Brasil tem impor-
tância histórica para o campo brasileiro, 
porque ele proporcionou o reconheci-
mento e a afirmação da Agricultura Fa-
miliar como um setor estratégico para 
a produção de alimentos para o País. 
Foi a partir desse reconhecimento que 
foi possível a formulação e implantação 
de políticas públicas de fortalecimento 
da Agricultura Familiar, com o Pronaf, 
em 1996, e depois com outras políticas 
como o Programa de Aquisição de Ali-
mentos - PAA, o Seguro Agrícola, o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE, dentre outros. É importante res-
saltar a contribuição que o Grito da Terra 
Brasil deu e continua dando na formula-
ção de políticas públicas e fortalecimen-
to da Agricultura Familiar e também para 
os assalariados(as) rurais durante todos 
esses anos de sua realização. Além da 
capacidade de combinar a mobilização 
e pressão com a negociação, o movi-
mento sindical rural, capitaneado pela 
CONTAG, também tem dado uma exce-
lente demonstração da sua capacidade 
de proposição e inovação, que propicia 
avanços e conquistas.

 O 20º Grito da Terra Brasil adotou a 
estratégia de realizar mobilizações des-
centralizadas em todo o País. Como as 
centrais avaliam esta decisão?
CTB: O acerto dessa medida é inegável. 
Com essa iniciativa, a CONTAG, no ano 
em que celebra seus 50 anos, conseguiu 
multiplicar sua ação sindical em quase 
todos os estados, dando visibilidade ao 
movimento sindical e às pautas locais, 
numa ação ousada, estratégica e inova-
dora. Isso conferiu ao Grito da Terra uma 
unidade ainda maior com as bases, po-
tencializando as ações do sindicalismo 
rural de forma mais dinâmica. Ao optar 
por descentralizar o Grito da Terra Brasil, 
a CONTAG buscou dar mais repercus-
são às demandas que vêm das bases. 
Houve uma correspondência e fortaleci-
mento também no plano nacional com a 
ação forte da diretoria da CONTAG e da 
comissão nacional de negociação, que 
apresentaram ao governo uma pauta po-
sitiva. Sabemos que os problemas não 
serão resolvidos instantaneamente, mas 
o fato é que a CONTAG, as Federações 
e Sindicatos acertaram na estratégia es-
colhida para o GTB, ao mesmo tempo 
em que demonstraram unidade e poder 
de articulação nacional na defesa de um 
projeto de desenvolvimento rural susten-
tável e solidário.

CUT: Eu acredito e gosto de mudanças 
e processos inovadores que possam in-
cluir cada vez mais trabalhadores e tra-
balhadoras em suas lutas. Por isso, eu 
saúdo e parabenizo a CONTAG por ou-
sar em mudar mais uma vez, propondo 
uma nova estratégia de mobilização. Em 
primeiro lugar, porque essa nova forma 
incorporou ainda mais trabalhadores(as) 
na mobilização, fazendo com que 50 mil 
pessoas participassem das mobilizações 
nos estados. Em segundo lugar, porque 
é preciso que os estados e municípios 
também sejam responsabilizados pela 
implementação das políticas públicas 
que têm interface com eles. Nesse sen-
tido, as mobilizações estaduais fazem 
com que os governadores e prefeitos 
olhem para nossos trabalhadores(as) ru-
rais de uma forma mais respeitosa, como 
um ator social, econômico e político que 
deve ser incorporado ao processo de de-
senvolvimento estadual e local a partir do 
atendimento das demandas que estamos 
apresentando. É preciso ressaltar que as 

políticas públicas para a agricultura fami-
liar e assalariados e assalariadas rurais 
não dependem apenas do governo fede-
ral, mas também dos governos estaduais 
e municipais para serem implementadas 
na sua totalidade. Eu parabenizo a CON-
TAG, as Federações e os Sindicatos pela 
inovação.

 Qual é a avaliação que as Centrais fa-
zem das respostas do governo federal 
à pauta de reivindicações?
CTB: O saldo é positivo, com vitórias sig-
nificativas conquistadas e outras frentes 
de lutas que permanecerão para além do 
GTB. O Grito da Terra abriu um caminho 
para o diálogo na busca do entendimen-
to, e trouxe o anúncio de medidas im-
portantes como negociação e remissão 
de dívidas dos agricultores(as) familiares 
e assentados(as) da reforma agrária e o 
anúncio de que a Agência Nacional de As-
sistência Técnica e Extensão Rural (Ana-
ter) vai integrar o MDA, o que demonstra 
o compromisso do governo federal com 
a Agricultura Familiar, que é quem de fato 
produz alimentos e que precisa de assis-
tência técnica, e não o agronegócio. 

CUT: Acredito que, mais uma vez, os com-
panheiros e companheiras podem come-
morar vitórias para os trabalhadores(as) 
rurais. Uma vitória estratégica foi o anún-
cio de que a Anater vai ficar sob a coor-
denação do MDA, respeitando a regiona-
lização e a Agricultura Familiar. Sabemos 
o quanto é importante uma assistência 
técnica que priorize a Agricultura Fami-
liar para ampliar os projetos produtivos 
e o crédito. Não menos importante, foi 
a criação de um Grupo de Trabalho para 
encontrar uma solução para os critérios 
de registro sindical, porque isso vai aju-
dar também na discussão geral que as 
Centrais tem com o governo, para que 
a criação de novos sindicatos seja feita 
com a maior representatividade possível. 
Por outro lado, acho que o governo preci-
sa dar prioridade para a Reforma Agrária. 
Esse ponto ainda precisa avançar. O Gri-
to da Terra Brasil foi muito vitorioso e os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais do 
Brasil tem muito o que comemorar. E isso 
é resultado direto da luta, da mobilização, 
pressão e da capacidade de negociação 
que vocês possuem. E vamos continuar 
lutando, porque é lutando que se con-
quista. 
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