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Presidência
Editorial

A    
CONTAG avalia que saiu do 
1º turno das eleições mais 
fortalecida e com vonta-

de de seguir avançando nas políti-
cas públicas e sociais para o cam-
po. Foram meses de muito trabalho, 
militância e apoio aos candidatos(as) 
orgânicos(as) do Movimento Sindical 
de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR), ou seja, dirigen-
tes das Federações filiadas, para as 
Assembleias Legislativas e Câmara 
de Deputados. Conseguimos eleger 
nove dessas lideranças, sendo qua-
tro como deputados federais e cinco 
para estaduais.

Além desses eleitos, destacamos 
a eleição de outros companheiros(as) 
apoiados(as) pelas FETAGs, pessoas 

comprometidas com o nosso Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável e Solidário (PADRSS).

A nossa luta agora continua com 
o 2º turno para a eleição do(a) presi-
dente da República. Para a CONTAG, 
Federações e Sindicatos, a compa-
nheira Dilma Rousseff (PT) defende 
o projeto político mais próximo ao 
almejado por nós. Por isso, entre-
gamos à candidata um documento 
com 13 diretrizes para avançar no 
desenvolvimento rural sustentável e 
solidário, que destacam as principais 
bandeiras de luta do MSTTR, como a 
Reforma Agrária, o fortalecimento da 
Agricultura Familiar, o assalariamen-
to rural, entre outras, e exerceremos 
o nosso papel de movimento sindi-

cal ao cobrar a execução das nossas 
demandas. Portanto, convocamos 
as nossas lideranças para que se en-
gajem nessa reta final da campanha 
no 2º turno, precisamos continuar na 
luta para o Brasil seguir mudando!

Para encerrar, apresento o novo 
Jornal da CONTAG. Nos 50 anos da 
nossa Confederação, optamos por 
renovar este importante instrumen-
to de comunicação do MSTTR, com 
um formato mais prático, organizado 
e que disponibiliza mais espaço para 
as nossas notícias. Espero que gos-
tem e façam uma boa leitura!

No 6º Congresso Nacional de Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais, em 1995, 
foi criada a Secretaria de Relações Inter-
nacionais, vinculada à Vice-Presidência 
da CONTAG. A partir de então, a entida-
de deu um salto qualitativo nas relações 
institucionais junto a outras organizações 
nacionais e internacionais, resultando 
na ampliação de alianças estratégicas, 
na ocupação de espaços e participação 
em debates internacionais sobre a agri-
cultura familiar e o assalariamento rural.

Um pouco antes, a CONTAG filiou-se 
à UITA e participou, junto a outras orga-
nizações sindicais da região, da criação 
da COPROFAM, entidade que também es-
tá filiada e da qual compõe a Diretoria.

A CONTAG teve um papel fundamen-
tal na criação da Reunião Especializada 
da Agricultura Familiar (REAF), que é um 
espaço privilegiado de desenvolvimento 
de ações e propostas de políticas para o 

conjunto dos agricultores(as) familiares 
no âmbito do Mercosul.

A Confederação integrou também o 
Comitê Organizador do 1º Fórum Mun-
dial Campesino, realizado em Ynde, Ca-
marões, bem como fez e ainda faz parte 
de outros espaços estratégicos, como a 
Aliança Latino Americana para a Sobe-
rania Alimentar, o Conselho de Seguran-
ça Alimentar da FAO/ONU, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Social/AICESIS, 
e outros.

Outra conquista da articulação da 
CONTAG junto a centenas de organiza-
ções nacionais e internacionais foi a de-
claração de 2014 como o Ano Interna-
cional da Agricultura Familiar pela ONU, 
proporcionando espaços de diálogo en-
tre governos e sociedade civil sobre po-
líticas de fortalecimento da agricultura 
familiar nos espaços nacionais, regio-
nais e mundial.

Ao longo das últimas décadas, a CONTAG 
esteve presente em todos os eventos in-
ternacionais voltados para o setor, princi-
palmente os com caráter de contraposição 
ao modelo neoliberal, como as edições 
do Fórum Social Mundial, as Conferências 
da FAO, do FIDA, dentre outros.

A partir dessa conjuntura, a CONTAG 
permanece com o desafio de colocar a 
agricultura familiar no patamar devido 
nas questões de soberania e segurança 
alimentar e nutricional, soberania terri-
torial e preservação ambiental.

Alberto Ercílio Broch
Presidente da CONTAG

 A luta do Movimento Sindical nas eleições 2014

A CONTAG no cenário internacional
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O povo brasileiro demonstrou 
que quer mudanças no sis-
tema político brasileiro, e 

participou com grande quantidade 
de votos do Plebiscito Popular por 
uma Constituinte Exclusiva e So-
berana do Sistema Político. O re-
sultado, divulgado em coletiva de 
imprensa no dia 24 de setembro, 
foi de 7.754.436 milhões de votos, 
sendo 97,05% pelo “SIM” para a 
Reforma Política e a convocação 
de uma constituinte exclusiva.

Mais de 250 organizações so-
ciais de diversos segmentos, den-
tre elas a CONTAG, se mobilizaram 
para coletar votos em todo o País, 
e foram montados mais de dois 
mil Comitês Populares em todos 
os estados. O período de votação 
foi entre o dia 1º e 7 de setembro, 

na Semana da Pátria, e quem não 
pode comparecer pessoalmente 
nas urnas instaladas em lugares 
estratégicos conseguiu votar pela 
internet.

A campanha não foi fácil. Com a 
falta de apoio da grande mídia, que 
não noticiou nada sobre o Plebis-
cito, a divulgação ficou por conta 
das organizações.

A CONTAG, por exemplo, repercu-
tiu as notícias em seu site e jornal, 
fez campanha nas redes sociais e 
panfletagem nas ruas do Núcleo 
Bandeirante, cidade-satélite de 
Brasília, onde está localizada sua 
sede, além de montar urnas de 
votação em pontos estratégicos, 
e mobilizar seus funcionários para 
ficarem nesses locais durante toda 
a semana de votação. 

Próximos passos
Agora, os milhões de votos se-

rão entregues aos Três Poderes e 
à presidenta Dilma Rousseff com 
participação de milhares de pesso-
as que se envolveram no processo, 
tanto na organização quanto como 
votantes. Espera-se que o Executi-
vo tome a iniciativa de restabelecer 
o processo de debate com o parla-
mento e o judiciário, atendendo o 
desejo do povo brasileiro que quer 
a Reforma Política no País.

Nos dias 14 e 15 de outubro, as 
organizações envolvidas se reuni-
rão para traçar os próximos passos 
da campanha. Uma das ações pre-
vistas é um acampamento nacional 
em Brasília ainda este mês. “Cada 
voto foi importante para chegar-
mos mais perto do nosso objetivo. 
Nós queremos que esta pauta entre 

no Congresso Nacional e não tenha 
mais volta até que se concretize, 
pois a Reforma Política é impor-
tante para a democracia e espe-
rança de uma política melhor para 
o nosso País”, diz o presidente da  
CONTAG, Alberto Broch.

Coleta de Assinaturas
Porém, a campanha de coleta de 

assinaturas continua para o Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular com o 
mesmo objetivo: garantir mudanças 
no sistema político para que ele dia-
logue mais com a sociedade e me-
nos com interesses pessoais e cor-
porativos. Qualquer pessoa pode 
coletar assinaturas, basta imprimir 
o formulário, que pode ser encon-
trado no site da CONTAG, clicando 
no banner da Reforma Política. O 
formulário acompanha instruções 
para o envio e validação das assi-
naturas. “O caminho para a Refor-
ma Política pela coleta de assinatu-
ras também é muito importante, e 
convido a todos(as) que participem 
e sejam parte desse processo. Aos 
que já estão envolvidos, peço que 
continuem e intensifiquem a cam-
panha, pois só juntos poderemos 
atingir nosso objetivo”, diz a secre-
tária geral da CONTAG, Dorenice 
Flor da Cruz.

A CONTAG está otimista com o 
número de votos e a campanha das 
assinaturas. O momento de eleição 
no Brasil é muito pertinente para 
refletirmos sobre o cenário político, 
para que não seja um espaço de 
empresários poderosos, mas com 
representantes do povo, com mais 
participação de mulheres, jovens e 
públicos minoritários.

Reforma Política

Plebiscito tem mais de 6 milhões de votos a favor da 
Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, 
e a campanha continua

Geral
Secretaria
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Organização Sindical
Formação

e
4º Enafor

Formação de base para quê? 
Essa será a pergunta geradora 
das reflexões durante todo o 

4º Encontro Nacional de Formação 
do MSTTR (ENAFOR), que será re-
alizado de 10 a 14 de novembro, no 
Centro de Treinamento da CNTI, em 
Luziânia/GO. 

O 4º ENAFOR irá oportunizar e 
privilegiar a troca de saberes e fa-
zeres formativos dos mais de 800 
participantes envolvidos diretamen-
te nas experiências de base muni-
cipal/ comunitária. As Federações 
irão identificar essas experiências a 
partir de uma orientação comum da 
CONTAG.

A programação prevê a realização 
de oficinas temáticas e pedagógicas, 

rodas de conversa, feiras de trocas, 
mostra pedagógica, lançamento de 
publicações, além de momentos lú-
dicos e de integração. A abertura e 
leitura das cartas dos participantes 
do 3º ENAFOR, ocorrido em 2011, 
para os participantes do 4º Enafor, 
deverá ser um dos momentos mar-
cantes, bem como, as apresenta-
ções culturais, o espaço da memó-
ria dos 50 anos de formação sindical 
protagonizado pela CONTAG, os ci-
randões, dentre outros.

Durante o 4º ENAFOR também 
acontecerão três importantes come-
morações, o lançamento da 5ª Marcha 
das Margaridas, do Ano Internacional 
da Agricultura Familiar, Camponesa 
e Indígena (AIAF/CI-2014) e dos 50 
anos da CONTAG.

O secretário de Formação e Orga-
nização Sindical da CONTAG, Juraci 
Souto, diz que duas questões impor-
tantes estão gerando uma grande 
expectativa: o público selecionado 
e as experiências de base. “Como o 
ENAFOR é um momento reflexivo e 
propositivo que visa aprimorar cada 
vez mais as ações formativas da 
CONTAG, identificamos um avanço 

muito grande agora com a presença 
da ENFOC já nos municípios e nas 
comunidades rurais. Tanto é que no 
1º módulo do Curso Nacional desse 
ano nós tivemos em torno de 70% 
do público originário de sindicatos e 
comunidades e de pessoas que nem 
são dirigentes sindicais, são apenas 
associados aos sindicatos. Então, 
a Escola está conseguindo chegar 
exatamente onde nós queremos que 
ela chegue. Até porque é lá na co-
munidade que as pessoas vivem e 
trabalham”, explica. 

Para o dirigente, a outra grande 
expectativa diz respeito às experi-
ências de base que serão seleciona-
das. “Se o público predominante do 
4º ENAFOR é de base, nós também 
estamos trazendo para serem deba-
tidas as experiências realizadas nos 
municípios e comunidades. Serão 
experiências que contemplam, que 
mudam e que dialogam diretamente 
com a comunidade. Então, acho que 
esses dois itens (público e experiên-
cias de base) farão a diferença no 
ENAFOR. Eles fortalecerão, cada 
vez mais, essa ideia de que a Es-
cola precisa estar onde as pessoas 
moram e em suas vidas, fazendo a 
mudança a partir dali. E é claro que 
há uma expectativa grande de que 
a política formativa da CONTAG se 
consolide na própria Confederação, 
nas Federações, nos Sindicatos e 
nas entidades parceiras. Acho que 
esse vai ser um grande encontro, 
não só no tamanho, mas também na 
qualidade”, acredita Juraci.

Experiências de base serão destaque no 
4º Encontro Nacional de Formação 
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Total: 800 participantes;
70% serão lideranças de experiências de base; 
No mínimo 50% de mulheres;
No mínimo 30% de jovens;
15% dirigentes das FETAGs; 
10% participantes da CONTAG e da equipe de 
organização; 
5% entidades parceiras.
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OMovimento Sindical de Tra-
balhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR) conseguiu 

avanços significativos ao eleger 
nove candidatos(as) orgânicos – 
dirigentes de Federações filiadas 
– para as Assembleias Legislativas 
e Câmara dos Deputados. Também 
foram eleitas outras lideranças e 
agricultores(as) familiares para os 
cargos de deputados(as) estadu-
ais e federais e, ainda, senadores, 

comprometidos com o projeto polí-
tico do MSTTR, que é o Projeto Al-
ternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário. 

Agora, a luta continua no 2º turno, 
a ser realizado em 26 de outubro, 
pois os trabalhadores e trabalha-
doras rurais estão na expectativa 
de reeleger a companheira Dilma 
Rousseff para a Presidência da Re-
pública para os próximos quatro 
anos, pois o projeto político defen-

dido pela candidata representa a 
categoria trabalhadora rural.

A CONTAG, as Federações e Sin-
dicatos entendem que é preciso 
eleger representantes que tenham 
compromisso com a pauta dos tra-
balhadores e trabalhadoras rurais, 
fundamental para avançar nas polí-
ticas públicas e sociais para o meio 
rural, garantindo vida e trabalho 
dignos, renda, bem como um cam-
po com gente e desenvolvido.

No Ano Internacional da Agricul-
tura Familiar, Camponesa e Indíge-
na (AIAF/CI), a CONTAG fortalece 
a sua estratégia voltada à amplia-
ção da representação política e 
institucional, incentivando e inves-
tindo na eleição de candidatos(as) 
orgânicos(as) do MSTTR e de li-
deranças comprometidas com a 
pauta dos trabalhadores(as) ru-
rais a cargos eletivos nos Poderes 
Executivo e Legislativo, e que se 

comprometam com a consolida-
ção do Projeto Alternativo de De-
senvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS).

Historicamente, a CONTAG, as 
FETAGs e STTRs lutam para au-
mentar a sua representação e criar 
alianças para que os projetos de 
interesse da categoria trabalha-
dora rural sejam aprovados, como 
os que se relacionam à reforma 
agrária, ao fortalecimento da agri-
cultura familiar, aos direitos dos 
assalariados(as) rurais, às políticas 
sociais, dentre outros. Ou seja, é 
preciso somar forças na contrapo-
sição ao modelo do agronegócio. 
Aliás, um dos fatores que influencia 
a não efetivação das políticas pú-

blicas no campo é o histórico pac-
to político existente entre o Estado 
brasileiro e a elite agrária, que de-
fende os interesses do agronegócio 
e do empresariado em detrimento 
dos direitos da categoria trabalha-
dora rural e interfere na gestão e 
aplicação destas políticas.

Nesse sentido, o MSTTR já con-
seguiu avanços significativos. Mas, 
ainda é preciso avançar mais. É 
por esse e outros motivos que a 
CONTAG está em campanha, jun-
to a outras organizações sociais, 
pela Reforma Política Democrática 
e Eleições Limpas, criando condi-
ções iguais de disputa nas eleições 
municipais, estaduais e federal para 
o fortalecimento da democracia.

Eleições 2014

Ano da Agricultura Familiar

Movimento Sindical elege candidatos orgânicos para as 
Assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados

Empoderamento político no AIAF/CI-2014

Contag
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2014
Ano Internacional da
Agricultura Familiar,
Camponesa e Indígena

CANDIDATOS(AS) 
ORGÂNICOS DO
 MSTTR ELEITOS(AS):

Deputado(a) Estadual Deputado(a) Federal
CE – Moisés Braz (PT)
PA – Airton Faleiro (PT)
PE – Manoel Santos (PT)
RO - Lázaro Dobri (PT) 
RS – Elton Weber (PSB)

PA – Beto Faro
PA – Zé Geraldo (PT)
PR – Assis do Couto (PT)
RS – Heitor Schuch (PSB)
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AmbienteMeio

 Este Protocolo, que entrará em vi-
gor internacionalmente no dia 12 
deste mês, determina regras bási-
cas para o acesso e a repartição de 
benefícios oriundos da utilização 
dos recursos naturais, com o obje-
tivo de reduzir a biopirataria. Apro-
vado na 10ª Conferência das Partes 
da CDB (COP 10), realizada no Ja-
pão, em 2010, ele precisava da rati-
ficação de 50 países para entrar em 
vigor, o que foi alcançado em julho 
de 2014. Infelizmente, o Brasil não 
foi um desses países. O Congresso 
Nacional ainda não ratificou o Pro-
tocolo de Nagoya, e isso faz com 
que o país participe apenas como 
observador nesta próxima reunião 
da CDB.

O prejuízo dessa participação 
passiva pode ser grande, visto que 
o Brasil é o país mais rico do mundo 
em biodiversidade, com cerca de 
20% de todas as espécies vegetais 
e animais existentes no planeta, e 

será apenas ouvinte na definição de 
questões estratégicas do regime in-
ternacional de acesso e repartição 
dos benefícios derivados da utili-
zação da biodiversidade. Ao não 
ratificar o Protocolo, o Brasil terá 
dificuldades para defender seus in-
teresses, ficando a mercê das posi-
ções defendidas por outros países. 
Vale lembrar que o Brasil é uma das 
vítimas no que diz respeito ao aces-
so ilegal dos recursos da biodiversi-
dade por meio da biopirataria, o que 
justifica uma grande preocupação.

Justificativa do Brasil 
Ao ratificar o Protocolo, suas me-

didas passam a ter poder de lei ao 
serem incorporadas ao conjunto 
legislativo do país na íntegra, sem 
possibilidade de emendas ao tex-
to. O principal argumento utilizado 
para a negativa do Congresso foi 
que o Protocolo trará muitas dificul-

dades para que as instituições bra-
sileiras de pesquisa possam aces-
sar os recursos genéticos da soja 
(originária da China) para fins de 
estudos de melhoramento genético 
vegetal. Porém, não é o Protocolo 
que determina o acesso aos recur-
sos genéticos da soja, e sim o que 
a legislação chinesa versa sobre o 
tema.

O pano de fundo de toda esta 
discussão é econômico. O acesso 
a recursos genéticos representa um 
enorme potencial de ganhos para 
os países que investem em pesqui-
sa e desenvolvimento de políticas 
ambientais consistentes e consoli-
dadas. Porém, o Brasil não tem um 
orçamento que favoreça este tipo 
de estratégia. O Ministério do Meio 
Ambiente tem apenas 0,2% (R$ 2,7 
bilhões) do orçamento da União, o 
que oferece poucas condições de 
financiar políticas estruturantes na 
área ambiental.

Biodiversidade

Brasil não ratifica compromissos ambientais  
internacionais e perde direito de voto na COP 11
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O Brasil perdeu uma grande 
oportunidade de colaborar 
proativamente com grandes 

decisões sobre o meio ambiente 
e sustentabilidade, temas que es-
tarão no centro das discussões e 
votações na próxima Convenção 
da Biodiversidade (CDB). O even-
to, que acontecerá na Coréia do Sul 
em outubro, de 13 a 17, terá entre 
os pontos de destaque o Protocolo 
de Acesso a Repartição de Bene-
fícios dos Recursos Genéticos da 
Biodiversidade, conhecido como 
Protocolo de Nagoya, que gerou 
um Plano Estratégico composto de 
20 objetivos para deter o ritmo alar-
mante de desaparecimento das es-
pécies que vivem na terra e no mar.
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Com o objetivo de mobilizar, parti-
cipar e fazer o controle social da im-
plementação das Unidades Móveis e 
de fortalecer, criar e efetivar os Fóruns 
Estaduais de Enfrentamento à Violên-
cia contra as Mulheres do Campo e 
da Floresta, estão acontecendo em 
todo o País as Oficinas Estaduais de 
Capacitação do Projeto Margaridas 
em Marcha no enfrentamento à vio-
lência contra as mulheres do campo 
e da floresta, a partir de uma parceria 
entre a CONTAG e a SPM/PR.

Entre outubro de 2013 a junho de 
2014, as Unidades Móveis e Barcos 
para Enfrentamento à Violência con-
tra as Mulheres do Campo, Florestas 
e das Águas já realizaram mais de 20 
mil atendimentos em todo o País, em 
mais de 100 viagens. Esse dado é da 
Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República 
(SPM/PR), que já entregou 53 unida-
des para os estados.

No primeiro semestre de 2014 fo-
ram realizadas 10 oficinas estaduais. 
Agora, o projeto está sendo retomado 
com a realização de outras 17 até o 
final do ano. Nesta atividade, é feito 
um resgate da construção do eixo 
sobre violência contra as mulheres da 
pauta da Marcha das Margaridas com 
o intuito que as participantes compre-
endam os resultados e conquistas da 
Marcha com relação a esse tema, com 
destaque para a criação do Fórum 
Nacional de Enfrentamento à Violên-
cia, o Pacto Nacional e as diretrizes 
de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres do Campo e da Floresta, 
além de organização de proposta de 
funcionamento das unidades móveis 
por parte das mulheres a ser poste-
riormente discutida no fórum.

Outros momentos da oficina são a 
identificação e análise da situação da 

violência contra as mulheres em cada 
estado, bem como a apresentação da 
Lei Maria da Penha, do Programa Vi-
ver sem Violência e outros instrumen-
tos de ação para implementação de 
políticas públicas de combate à vio-
lência contra as companheiras, bem 
como analisar as estruturas existen-
tes em cada estado e o seu funcio-
namento.

Para Alessandra Lunas, secretária 
de Mulheres da CONTAG, as oficinas 
têm proporcionado uma importante 
articulação entre as organizações de 
mulheres que fazem parte do fórum, 
além de garantir a oportunidade de 
um forte diálogo com os organismos 
de políticas para mulheres existentes 

em cada estado, no intuito de estabe-
lecer maior integração das ações de 
enfrentamento à violência contra as 
mulheres nos estados. “É preciso que 
estejamos juntas, mulheres do campo 
e da cidade, no enfrentamento à vio-
lência e na garantia de políticas que 
efetivamente funcionem nos estados, 
garantindo punição aos agressores e 
apoio às vitimas e, para isso, as mar-
garidas seguem em marcha em cada 
um dos estados brasileiros.”

Estados que realizarão as oficinas  
de setembro a dezembro de 2014:
AC, AM, AP, BA, GO, MG, MS, PA, 
PB, PI, PR, RJ, RR, RS, SC, SP, TO.
FIQUE atenta à agenda do seu estado. 
Participe!

Combate à Violência

Trabalhadoras rurais em campo pela efetivação 
de conquistas da Marcha das Margaridas

RuraisMulheres
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•Palestras informativas e rodas de conversa sobre violência contra a mulher, Lei Maria 
da Penha e direitos das mulheres;
•Campanhas Preventivas;
•Atendimento individual a mulheres em situação de violência, por equipe multidiscipli-
nar nas unidades, com Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, DEAM, assessoria 
jurídica, assistente social, psicólogos, profissionais do CRAS e CREAS;
•Identificação de demandas e articulação das mulheres no enfrentamento à violência.

Tipos de atendimentos realizados pelas unidades móveis:
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Sociais
Políticas
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Arecente parceria entre a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) junto a  

CONTAG e outros movimentos so-
ciais do campo, para a construção 
de um Grupo de Trabalho que dis-
cutirá temas do meio rural, começa 
a se desenvolver e questões relacio-
nadas à saúde dos trabalhadores(as) 
rurais já estão em pauta. Criado pela 
portaria 1.346/2014, o GT dialogará 
sobre normas sanitárias específicas 
para o campo e regras para regis-
tro, comercialização e uso de agro-
tóxicos. 

Dando início ao debate, mais de 
100 entidades, entre movimentos 
sociais, institutos, cooperativas 
e fóruns, apresentaram, em Car-
ta Aberta à Anvisa, entregue dire-
tamente à Diretoria Colegiada do 
órgão, suas principais propostas 
acerca dos temas. No documento, 
a preocupação com as consequên-
cias do uso de agrotóxicos para o 
meio ambiente e, principalmente, 
para a saúde dos produtores(as) e 
consumidores(as) é clara. A insufi-
ciência na fiscalização do comércio, 

manuseio e aplicação, carência de 
pesquisas sobre os agrotóxicos e 
facilidade de registro das substân-
cias foram algumas das questões 
apontadas. 

Para subsidiar o trabalho, as enti-
dades desenvolveram 12 principais 
propostas a serem trabalhadas no 
GT. A principal proposição é que o 
governo elabore e implemente uma 
Política Nacional de Controle e Re-
dução do Uso de Agrotóxicos e de 
Fomento à Produção de Alimentos 
Saudáveis, com ampla participação 
da sociedade brasileira. Dentre as 
propostas, está também a institui-
ção de Lei Federal para proibição 
de pulverização aérea, controle de 

pulverização terrestre e fortaleci-
mento da fiscalização nas fronteiras 
para evitar a entrada de agrotóxicos 
clandestinos.

“A nossa preocupação tem sido 
provocar o governo sobre o pa-
pel da Anvisa no uso do agrotó-
xico no Brasil, e estamos dando 
passos nesse diálogo”, diz o se-
cretário de Políticas Sociais da  
CONTAG, José Wilson Gonçal-
ves, que está otimista com o GT. 
“Não se pode discutir saúde sem 
trabalhar os meios que provocam 
o adoecimento e deixam os traba-
lhadores vulneráveis a doenças, 
como ocorre hoje devido ao uso 
dos agrotóxicos”, destaca.

Caldas Novas terá um Centro de 
Formação que atenderá a comu-
nidade rural. O futuro Centro, que 
pertence à Universidade Federal de 
Goiás (UFG), localiza-se em Caldas 
Novas e há anos passa por uma re-
forma que o adaptará para receber 
alunos e alunas em cursos que dia-
logarão com a pedagogia da alter-
nância, metodologia condizente à 
realidade do campo.

A estrutura anterior abrigava tra-
balhadores da construção da usina 
hidrelétrica de Corumbá, e foi aban-

donada após seu término. A área 
possui mais de 170 hectares e 104 
casas construídas, além de salões, 
refeitório e clube recreativo. 

A reforma está sendo realizada em 
etapas para adaptação dos espaços 
para salas de aula e ambientes de 
aprendizado prático. A primeira eta-
pa não foi concluída ainda por pro-
blemas com as empresas que ga-
nharam as duas primeiras licitações. 
No momento, aguarda-se uma ter-
ceira. O ministro da Educação, Hen-
rique Paim, se comprometeu a con-

tinuar investindo no Centro até que 
ele esteja pronto. Enquanto isso, 
CONTAG e FETAEG acompanham o 
processo. Com a conclusão da pri-
meira etapa, será dado início às ati-
vidades de formação no Centro.

Saúde no Campo

Educação do Campo

Grupo de Trabalho de movimentos sociais e Anvisa discutirá
questões sobre uso de agrotóxico na produção de alimentos

CONTAG acompanha reforma de futuro Centro 
de Formação em Caldas Novas/GO

D
AN

IL
O

 G
UI

M
AR

ÃE
S

CÉ
SA

R 
RA

M
O

S



JORNAL DA CONTAG

Trabalho decente para a Juventude Rural e
a garantia de seus direitos fundamentais

As relações no mundo do tra-
balho vêm se tornando cada 
vez mais complexas, exigindo 

uma ação consistente por parte das 
organizações de representação da 
classe trabalhadora e das demais 
instâncias da sociedade. É neste 
contexto que a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) instituiu, 
em 1999, o conceito de “trabalho 
decente”, que vai além do trabalho 
com carteira assinada, pois prevê 
também o trabalho adequadamen-
te remunerado, exercido em con-
dições de liberdade, igualdade e 
segurança, capaz de garantir vida 
digna para trabalhadores e traba-
lhadoras. Neste sentido, o trabalho 
decente tem por objetivo combater 
a precarização e as formas de dete-
riorização dos instrumentos de pro-
teção ao trabalhador(a). 

Em 2003, o Brasil assumiu, in-
ternacionalmente, o compromisso 
com a promoção de trabalho decen-
te. Um dos marcos desse compro-
misso foi a construção da Agenda 
Nacional de Trabalho Decente, em 
maio de 2006, que orientou a ela-
boração do Plano Nacional de Tra-
balho Decente, lançado em 2010. 
Essas formulações ressaltaram a 

importância de reconhecermos os 
contextos e identidades específicas 
da classe trabalhadora, entendendo 
quais os desafios para assegurar 
trabalho decente na perspectiva das 
mulheres, da juventude, dos negros 
e negras, bem como de outros seg-
mentos.

Já em 2011, o Subcomitê de Pro-
moção do Trabalho Decente para a 
Juventude, composto por represen-
tantes do governo, conselhos, em-
pregadores e trabalhadores, lançou 
a Agenda Nacional de Trabalho De-
cente para a Juventude, que aponta  
prioridades que envolvem educa-
ção, convívio familiar, relações so-
ciais e outros aspectos importantes 
para o desenvolvimento do(a) jovem. 
(Veja no box as quatro prioridades).

A CONTAG participa ativamente 
deste Subcomitê, buscando apontar 
as demandas da juventude trabalha-
dora rural, seja no contexto do as-
salariamento rural ou da agricultura 
familiar. Como afirma Mazé Morais, 
secretária de Jovens da CONTAG, o 
trabalho decente para a juventude 

deve ser entendido na sua relação 
com um conjunto de direitos, afinal, 
“quando o trabalho dialoga com as 
outras áreas fundamentais para o 
desenvolvimento saudável, como 
educação e lazer, possibilita aos ra-
pazes e moças uma vida e um futuro 
com mais dignidade”. 

Atualmente o Subcomitê de Pro-
moção do Trabalho Decente para 
a Juventude está trabalhando na 
elaboração de um Plano Nacional, 
voltado para os(as) jovens. Através 
dele serão definidas metas, ações e 
indicadores que devem ser assumi-
dos pelos governos, no sentido de 
assegurar oportunidades de traba-
lho decente para a juventude. Um 
dos grandes desafios colocados 
pelo Plano Nacional de Trabalho De-
cente para a Juventude é o combate 
à informalidade e à rotatividade no 
mercado de trabalho, visto que en-
tre os(as) jovens estes índices são 
ainda mais altos, o que demonstra 
uma forte precarização das condi-
ções do trabalho juvenil, tanto no 
campo quanto na cidade.  
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IdadeTerceira
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Encontro de Gerações estimula diálogo, reflexão 
e trabalho conjunto de Secretarias

Quando gerações distintas se 
unem, o presente e um futuro melhor 
para o campo se tornam ainda mais 
possíveis. O primeiro grande passo 
para essa parceria, que pode ren-
der muitos frutos para o Movimento 
Sindical de Trabalhadores(as) Ru-
rais e para a convivência no campo, 
foi dado pela FETAEMG, ao promo-
ver o 1º Encontro de Gerações do 
MSTTR-MG. A atividade, realizada 
no início de setembro, reuniu jovens 
e idosos(as) rurais em um espaço 
político de diálogo e aprendizado 
onde, por meio de palestras e deba-
tes, temas relacionados à proteção 
infanto-juvenil, direitos do idoso, 
educação do campo, qualidade de 
vida e saúde preventiva foram leva-
das ao público de mais de 400 pes-
soas, com participação também de 
profissionais das áreas de saúde, 
educação, psicologia e de direitos 
da criança, dos jovens e da terceira 
idade.

As secretárias de Terceira Idade e 
Juventude de CONTAG, Lúcia Mou-
ra e Mazé Morais, respectivamente, 
também participaram do evento, e 
consideraram um ótimo momento 
de reflexão para ambos os públicos. 
“Trabalhar essas duas gerações for-
talece as duas partes, que são mui-
tas vezes excluídas tanto do con-
texto político quanto do social, mas 
que representam uma parcela muito 
importante do campo que preci-
sa ser valorizada”, comenta Mazé. 
Já Lúcia, acredita na aproximação 
como estratégia fundamental para 
o fortalecimento: “Acho importante 
aproximar os dois segmentos para 
conversar assuntos que dizem res-
peito às duas gerações, e fortalecer 
as relações e o respeito entre elas”.
Pontos de vista

A sucessão rural foi um dos temas 

debatidos que refletiram a ligação 
entre juventude e terceira idade. O 
grande fluxo de saída de jovens do 
campo para a cidade preocupa os 
idosos e idosas e os leva a defender 
as bandeiras de luta da juventude 
que quer permanecer no campo. 
“Nos preocupamos com o futuro 
do campo diante dessa saída, pois 
resulta em diminuição da força de 
trabalho e do desenvolvimento. Os 
problemas da cidade que vêm che-
gando ao campo, como as drogas, 
também são uma preocupação”, diz 
Lúcia Moura.

Já a juventude reconhece o futuro 
na terceira idade. “Precisamos for-
talecer uma Secretaria como a ou-
tra, e debater a importância do en-
velhecimento saudável no campo, 
pois a juventude tem a consciência 
de que também vai envelhecer um 
dia”, diz Mazé.

A CONTAG incentiva que Fede-
rações de outros estados apostem 
no trabalho conjunto de suas Se-
cretarias de Juventude e Terceira 
Idade cada vez mais, e que eventos 
como esse se tornem comuns para 
o constante fortalecimento das ge-
rações e do campo como um todo.

Sucessão Rural

      Comemoração
1º de outubro – 
Dia Nacional do Idoso(a)

Outubro tem um dia especial para os 
que alcançaram a longevidade e acu-
mulam grande sabedoria com os anos. 
É o Dia Nacional e Internacional da Pes-
soa Idosa, comemorado em 1º de outu-
bro, mesmo dia em que foi criado, após 
muita luta, o Estatuto do Idoso, em 
2003, uma grande conquista da terceira 
idade brasileira que garante por lei uma 
série de direitos aos idosos e idosas em 
todo o País.

A CONTAG parabeniza todas essas 
pessoas, em especial os trabalhadores 
e trabalhadoras rurais da terceira idade, 
por essa data, e lembra que esse não é 
apenas um dia de festa, mas também 
de reflexão da importância das pessoas 
idosas na sociedade e de atenção das 
autoridades aos abusos que ainda hoje 
ocorrem, como os mais diversos tipos 
de violência e extorsão de dinheiro por 
meio de políticas de crédito voltadas para 
este público. O envelhecimento saudável 
e ativo também é uma das questões es-
senciais defendidas pela CONTAG, pela 
garantia da qualidade de vida e digni-
dade da terceira idade do campo.
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Ao longo dos anos, o número de 
habitantes e a ocupação no meio 
rural vêm diminuindo significati-
vamente. Segundo os Censos do 
IBGE, em 1950, 63,8% residiam no 
campo. Em 1980, a população ru-
ral representava 32,3%. Em 2010, 
apenas 15,6%. A estimativa para 
2050 gira em torno de 8%. Quanto 
à ocupação, a partir de 1985, foi 
iniciado um processo de contínua 
redução dos postos de trabalho 
no campo. De uma média de 4 
trabalhadores por estabelecimen-
to, passou para 3,2 em 2006 e, 
em 2012, chegou a 2,7 ocupados. 
Essa diminuição da ocupação é 
reflexo das mudanças ocorridas 
no campo que, entre outras coi-
sas, passa pela contínua especia-
lização e mecanização do proces-
so agrícola.

Esses e outros dados foram 
apontados na pesquisa “O Merca-
do de Trabalho Assalariado Rural”, 
realizado pela CONTAG e Dieese 
a partir dos dados divulgados nos 
Censos e PNAD/IBGE.

O objetivo da pesquisa foi esbo-
çar o perfil dos trabalhadores(as) 

ocupados no meio rural, mais espe-
cificamente dos assalariados e as-
salariadas rurais, contribuindo para 
o conhecimento sobre esse público 
e suas demandas.

Outro dado importante apontado 

na pesquisa é a alta taxa de infor-
malidade nas relações de trabalho 
no campo. Em 2013, entre os 4,0 
milhões de assalariados(as) rurais, 
59,4% (2,4 milhões) encontrava-se 
sem carteira de trabalho assinada. 

“Portanto, a maior parte dos tra-
balhadores assalariados rurais no 
Brasil está em situação de traba-
lho informal, ou seja, sem nenhu-
ma das proteções garantidas pelo 
vínculo formal”, alertou o secretário 

de Assalariados(as) Rurais da  
CONTAG, Elias Borges.

Perfil do(a) assalariado(a) ru-
ral – dados PNAD 2013:

•48,8% vivem em áreas exclu-
sivamente rurais;

• De 4,0 milhões de assalaria-
dos, apenas 14,6% declararam 
ser sócios de algum sindicato;

• 39,3% não têm nenhum ou 
menos de 3 anos de estudo;

• 72,3% dos assalariados(as) 
rurais sem carteira assinada re-
cebem em média até um salário 
mínimo nacional;

• Com carteira assinada, cai 
para 26,7% os trabalhadores 

que recebem até um salário mínimo. 
O salário geralmente é maior quan-
do se tem a carteira assinada;

• 88,9% são do sexo masculino;
• 68,9% declararam ser pretos/pardos;
• 58,0% têm até 39 anos.

Assalariados(as)
Rurais

De 1995 a maio de 2014 foram 
realizadas 1.587 operações de 
fiscalização para a erradicação 
do trabalho escravo no Brasil, 
onde foram inspecionados 3.773 
estabelecimentos. Nesse perío-
do, foram libertados um total de 
46.588 trabalhadores(as). Esses 
e outros números foram apre-
sentados na Oficina Nacional 
de Formação de Multiplicado-
res no Combate ao Trabalho Es-
cravo, atividade promovida pela  
CONTAG e OIT, de 17 a 19 de 
setembro, em Brasília, com a 
presença de representantes das 

FETAGs e STTRs de todas as re-
giões do País.

Durante três dias, houve apresen-
tação do cenário brasileiro e mun-
dial, e foram feitos debates, traba-
lhos em grupo e planejamento das 
ações do MSTTR de combate ao 
trabalho escravo, que deverão ser 
realizadas nos estados, dentre as 
quais as Oficinas de Formação lo-
cais que serão ocorrerão no interior 
do Maranhão, Piauí, Pará e Bahia – 
até março de 2015. A expectativa é 
que, nesse primeiro momento, cer-
ca de 120 trabalhadores(as) sejam 
qualificados nestes estados. 

Pesquisa

Trabalho Escravo

Dados apontam perfil do assalariado e assalariada rural no Brasil

Oficina planeja ações para o combate à escravidão no campo 
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A CONTAG iniciou a cobrança da contribuição sindical 
dos assalariados e assalariadas rurais cujos repasses 
pelos empregadores ainda não constam no sistema. 

Já foram enviados ofícios para boa parte das empresas so-

licitando a comprovação do pagamento dos exercícios de 
2009 a 2013. O prazo para esse repasse vai até 15 de outu-
bro. Já o pagamento de 2014 termina em 31 de dezembro.

Os empregadores que não efetuarem o pagamento dentro 
do prazo estabelecido serão notificados e, em seguida, se-
rão ajuizadas ações de cobrança.

A CONTAG convoca as Federações e Sindicatos a refor-
çarem esse processo de cobrança, solicitando às empresas 
comprovação de pagamento da contribuição sindical rural 
dos últimos cinco anos, ou seja, dos exercícios de 2009 a 
2013. “Faço aqui uma convocação a você, diretor(a) do sin-
dicato: procure as empresas. A CONTAG já está fazendo a 
sua parte. Já enviamos os ofícios e, agora, as empresas pre-
cisam responder”, convocou Aristides Santos, secretário de 
Finanças e Administração da CONTAG.

A contribuição sindical é obrigatória, conforme estabeleci-
do no artigo 580 da CLT e no Decreto Lei 1.166/1971. É des-
contado, anualmente, um dia de trabalho da remuneração 
dos assalariados e assalariadas rurais até o dia 30 de abril. 
“A arrecadação da contribuição sindical ajuda a fortalecer o 
movimento sindical e maior parte do recurso é destinado ao 
sindicato. Portanto, faça a sua parte! Procure as empresas 
e cobre a comprovação do repasse da contribuição sindical 
nos últimos anos”, destacou.

Para mais informações, acesse o site da CONTAG (www.
contag.org.br) e clique no cartaz da contribuição sindical.

CONTAG exige dos empregadores a comprovação 
de pagamento da contribuição sindical 

Contribuição Sindical

A CONTAG está em processo de 
construção de um plano de ação 
que visa contribuir com o processo 
da sustentabilidade político-finan-
ceira do Movimento Sindical de Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais. 
A proposta geral foi apresentada e 
aprovada no último Conselho Deli-
berativo da CONTAG, realizado no 
início de agosto desse ano.

Essa iniciativa é coordenada pela 
Presidência, Secretaria de Finan-
ças e Administração, Secretaria 
de Meio Ambiente e Secretaria de 
Formação e Organização Sindical. 
Agora, a equipe responsável en-

contra-se no processo de estabe-
lecimento de metas, detalhamento 
das ações, criação do sistema de 
gestão via internet, criação de pe-
ças de divulgação, levantamento 
junto às Federações sobre os pro-
gramas de rádio existentes, entre 
outras ações.

Está previsto um encontro com 
os presidentes, secretários de Fi-
nanças e Administração, de Forma-
ção e Organização Sindical e com 
as assessorias de Comunicação 
das Federações e da CONTAG, nos 
dias 17 e 18 de novembro, em Bra-
sília, para que a proposta completa 

do plano seja aperfeiçoada e que 
sejam estabelecidos os compro-
missos para a sua implementação.

“O grande desejo da CONTAG, 
através desse plano, é envolver 
centenas de sindicatos e milhares 
de pessoas em uma grande ação 
unificada e articulada, na perspec-
tiva de tornar mais forte o Sistema 
CONTAG de Organização Sindical, 
bem como torná-lo mais eficiente 
nas conquistas, mais democrático e 
transparente na gestão e com maior 
estrutura para financiar as lutas dos 
trabalhadores e trabalhadoras ru-
rais”, afirmou Aristides Santos.

Sustentabilidade Político-Financeira

CONTAG constrói proposta de plano de ação para melhorar
a gestão e a arrecadação do movimento sindical
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Aagropecuária do Brasil pas-
sa por um momento espe-
cial ao estar entre as maiores 

nações produtoras de alimentos, 
com capacidade de garantir segu-
rança alimentar dos povos. Porém, 
escondido nos crescentes números 
da produção e da produtividade, em 
especial de grãos, que batem recor-
des todos os anos, há pelo menos 
três grandes questões que precisam 
ser analisadas: a baixa qualidade 
dos alimentos produzidos, os im-
pactos socioambientais e a concen-
tração da renda do setor.

Essas questões geram uma série 
de preocupações que alcançam os 
consumidores. Sabe-se que a pro-
dução em larga escala utiliza meios 
que prejudicam toda a cadeia de 
produção e o produto final, como 
os agrotóxicos, que além de poluir 
e comprometer o meio ambiente e a 
saúde do produtor(a), ficam concen-
trados nos alimentos, levando, lite-
ralmente, veneno para a mesa dos 
brasileiros(as).

O uso do agrotóxico e a modifi-
cação de sementes em laboratório 
há anos incomodam o MSTTR por 
suas consequências, e não condi-
zem com o modelo de desenvolvi-
mento rural sustentável e solidário 
que a CONTAG acredita e busca 
implementar na agricultura familiar 
do País. Por conta disso, a Agroe-
cologia tem sido uma forte bandei-
ra de luta assumida pela Confede-
ração, e a insistência neste modelo 
começa a dar resultados.

Agroecologia e
Agricultura Familiar 

A agricultura familiar é o úni-
co modelo de produção que pode 
adaptar-se com vantagens ao mo-
delo agroecológico, que já era 

praticado antes do surgimento de 
produtos e tecnologias estranhos à 
natureza, que exigem o uso inten-
sivo de venenos e adubos nitroge-
nados sintéticos e a homogenei-
zação das variedades de plantas e 
sementes com perda de resistência 
a pragas e doenças, dentre outros 
efeitos contrários a uma produção 
saudável, sustentável e de baixo 
impacto socioambiental. Nesse 
sentido, é preciso que a pesquisa 
acelere estudos sobre novas tec-
nologias de produção que combine 
produtividade, diversidade e sus-
tentabilidade.

Incentivos à produção 
agroecológica

Um grande avanço que dará su-
porte para a expansão da agroecolo-
gia é a Política Nacional de Agroeco-

logia e Produção Orgânica (PNAPO), 
instituída em 20 de Agosto de 2012 
com o Decreto nº 7.794. Após isso, 
foi publicada a Portaria SAF/MDA 
n° 38, de 4 de julho de 2014, que 
possibilita o acesso aos recursos de 
financiamento de sistemas de pro-
dução de base agroecológica ou 
para transição agroecológica com 
recursos do Pronaf Crédito. Na ava-
liação da CONTAG, a publicação 
desses normativos é muito impor-
tante e responde a uma demanda 
histórica dos agricultores(as) fami-
liares. “O governo passou a reco-
nhecer a importância de se investir 
na agroecologia como garantia da 
soberania e segurança alimentar e 
com mais saúde para quem produz 
e consome”, avalia David Wylker-
son, secretário de Política Agrícola 
da CONTAG.

AgrícolaPolítica
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Produção Agroecológica: passaporte para
a sustentabilidade e vida saudável
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AgráriaPolítica
Regularização Fundiária

Aregularização fundiária das 
pequenas posses e o reco-
nhecimento dos territórios das 

populações tradicionais é uma antiga 
demanda do MSTTR, que reconhece 
estas medidas como imprescindíveis 
para atacar a insegurança e violência 
a que os ocupantes destas áreas es-
tão submetidos. A violência decorre 
principalmente da ação de grileiros, 
madeireiros, mineradoras e grandes 
empresas, que cobiçam e invadem 
as terras, valendo-se de jagunços, 
documentos falsos e conivência de 
cartórios e autoridades para expul-
sarem das terras os trabalhadores 
rurais, indígenas, extrativistas, qui-
lombolas e outros povos que estejam 
no seu caminho.

A grilagem de terras públicas é um 
crime grave que historicamente é pra-
ticado no Brasil, principalmente na 
Amazônia. O Estado nunca conseguiu 
regularizar todas as terras, especial-
mente as públicas e existe falta de 
dados e de conhecimento real sobre 
a estrutura fundiária nacional. Dados 
indicam que existem cerca de 100 mi-
lhões de hectares grilados no Brasil 
- quase 12% do total da área. Como 
exemplo, o Ipam relatou que, dos 124 
milhões de hectares do PA, apenas 40 
milhões estão cadastrados. 

O mais grave, entretanto, é a exis-
tência de uma relação direta entre a 
grilagem de terras, o desmatamento 
e a violência. As mortes do sindicalis-
ta e ambientalista Chico Mendes e da 
missionária Dorothy Stang se somam 
a milhares de outros casos, como os 
recentes assassinatos no Pará e no 
Mato Grosso. Todos decorrentes da 
desigual e violenta disputa pela posse 
da terra e preservação das florestas. 

Portanto, é fundamental investir no 
combate à grilagem de terra, implan-
tar medidas que assegurem a regula-

ção da estrutura fundiária e ambien-
tal e promover a efetiva governança 
fundiária nacional. É urgente ampliar 
as ações de reforma agrária, regula-
rizar pequenas posses e promover 
a retomada das terras públicas irre-
gularmente ocupadas. É importante 
unificar as informações e ações de 
diversos órgãos envolvidos, imple-
mentando o registro único de terras 
e fortalecendo as fiscalizações, bem 
como garantir o fim da impunidade. 

“A regularização fundiária contribui 
para que os trabalhadores rurais rea-
lizem o sonho de ter a terra regulari-
zada, possibilitando a sua permanên-
cia e produção na área que ocupam. 
Ela amplia a segurança jurídica e o 
acesso a benefícios e políticas públi-
cas que visam a melhoria da qualida-
de de vida e o resgate da cidadania”, 
explica o secretário de Política Agrá-
ria, Zenildo Xavier.

Existem várias formas de proceder 
à Regularização Fundiária. No caso 
de terra pública da União, os órgãos 
responsáveis são aqueles vincula-

dos ao governo federal, como Incra 
ou Serfal, quando as áreas estiverem 
na Amazônia Legal, além da Secre-
taria de Patrimônio da União-SPU/
GRPU. As terras públicas pertencen-
tes aos estados serão regularizadas 
pelos órgãos de terra estaduais, por 
meio convênios com órgãos federais, 
como atualmente é feito com a SRA. 
Também existem terras públicas mu-
nicipais que estão sob a responsa-
bilidade das prefeituras. Já no caso 
de terras de particular, poderá haver 
uma ação do Estado para fazer com 
que estas áreas voltem a ser públicas 
por meio da compra ou desapropria-
ção ou a utilização do instrumento do 
Usucapião-individual ou coletivo.   

“É importante reforçar as lutas do 
MSTTR e manter a pressão sobre o 
Estado para que sejam efetivadas as 
ações de regularização e de retoma-
da das áreas griladas, impedindo que 
mais companheiros(as) continuem 
sendo mortos e violentados pela 
ação de grileiros e outros invasores”, 
afirma Zenildo. 

MSTTR reafirma a regularização de terras como uma 
de suas bandeiras de luta
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A Amazônia além do Brasil e a 
responsabilidade dos países da fronteira

AAmazônia é o maior bioma 
tropical do mundo, cobiçada 
internacionalmente por seu 

significado geopolítico e estratégi-
co. Tão grande que não cabe em 
apenas um país, e sua vastidão 
ultrapassa as fronteiras do Brasil. 
Junto com a diversidade que alcan-
ça outros oito países (Bolívia, Co-
lômbia, Equador, Peru, Venezuela, 
Guiana, Guiana Francesa e Surina-
me), está a responsabilidade pela 
preservação não só de seu território 
e recursos, mas das comunidades 
tradicionais, agricultores(as) familia-
res e povos indígenas que nela vi-
vem e produzem.

Para garantir a governança terri-
torial na região, esses países têm 
desenvolvido mecanismos de co-
operação regional. Mas ainda há 
muito a ser feito para que haja uma 
regularização fundiária em toda a 
Amazônia que reconheça os direitos 
dos agricultores familiares, possei-
ros, meeiros e os que vivem há dé-
cadas como arrendatários, e não só 
reconheça o direito à terra, mas que 
respeite também os demais aspec-
tos econômicos, sociais e ambien-
tais da Amazônia. 

Em setembro, os países se reu-
niram no Brasil, em Manaus-AM, 
para uma discussão sobre as polí-
ticas de regularização fundiária de 

cada um. A CONTAG participou do 
evento, representada pelo vice-pre-
sidente e secretário de Relações 
Internacionais, Willian Clementino. 
Nesta reunião, ficou claro o desafio 
em estabelecer uma política fundiá-
ria comum, pois hoje todos os paí-
ses que tem Amazônia possuem leis 
próprias que se aplicam ao território 
geral de cada um, exceto o Brasil, 
que tem uma lei específica para re-
gularização da Amazônia brasileira. 
“Nossa lei, mesmo com as dificul-
dades que enfrentou e ainda enfren-
ta, prioriza o atendimento à agricul-
tura familiar, tendo um recorte que 
permite avançar para uma regulari-
zação da forma como é defendida 
pela CONTAG em seu Projeto Al-
ternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS)”, 
explica Willian. “As leis genéricas 
dos outros países não fazem um 
olhar aprofundado às especificida-
des da Amazônia, e são baseadas 
em sistemas antigos”, completa. 

Um dos países que mais avançou 
na regularização do território foi a 
Bolívia, que mesmo com problemas 
semelhantes aos outros, já tem cer-
ca de 65% das terras gerais geor-
referenciadas e regularizadas, o que 
demonstra avanço comparado aos 
demais, que apresentam taxas bai-
xas de regularização e problemas 

com os índices de informalidade e 
atualização de cadastros. O sistema 
de georreferenciamento do Brasil 
agradou aos países. 

A análise feita a partir das apre-
sentações dos países e do debate 
sobre a regularização da Amazô-
nia Legal aponta que ainda há um 
longo caminho para a compreen-
são dos governos de que é neces-
sário ter um olhar mais cuidadoso 
às especificidades desse bioma, e 
principalmente de um diálogo mais 
estreito com a sociedade civil para 
que a regularização priorize aqueles 
que conhecem melhor a terra e que-
rem produzir em prol da soberania e 
segurança alimentar e com susten-
tabilidade. A CONTAG reafirma as 
diretrizes do PADRSS nessa lógica.

O “Eco-agro-turismo”
A Amazônia tem sido alvo de uma 

exploração que começa com inten-
ções turísticas e se transforma em 
produções do agronegócio. Os ex-
ploradores, entre brasileiros e es-
trangeiros, chegam com a ideia da 
construção de hotéis para desen-
volver o turismo baseado na cultura 
da região e com o tempo passam a 
aproveitar a área para exploração 
da terra de forma irracional e com 
intenção de exportar as produções, 
utilizando inclusive canais fluviais 
para escoamento da produção. 

A CONTAG chama a atenção para 
esta questão, pois explorações 
dessa forma fazem uso irracional 
da terra e prejudicam o bioma. “O 
desafio da regularização fundiária é 
garantir produção e sustentabilida-
de da Amazônia em detrimento dos 
projetos que querem usá-la apenas 
como meio de exploração, sem sus-
tentação social, política e ambien-
tal”, esclarece Willian Clementino.

Governança Responsável

Internacionais
eRelações

Vice-Presidência
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Entrevista
Maria Emília Pacheco

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado em 16 de outubro e a agricultura familiar tem um 
papel fundamental na produção de alimentos e na garantia da soberania e segurança alimentar 
dos povos. Esse é o tema da entrevista com a presidente do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea), Maria Emília Pacheco.
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Quantas pessoas passam fome no 
mundo? E no Brasil?
Acabou de ser lançado um relatório 
da FAO/ONU que mostra que hou-
ve uma redução da fome no mundo, 
mas ainda é muito grande o contin-
gente de famintos - caiu de 850 para 
805 milhões. E mantem-se uma situ-
ação mais grave na África. Já o Brasil 
saiu do mapa da fome porque o país 
hoje tem cerca de 1,7% da popula-
ção em estado de subalimentação ou 
passando fome. Isso corresponde a, 
aproximadamente, 3 milhões de habi-
tantes. Mas, esse número está abaixo 
do índice estabelecido internacional-
mente para que o país fique fora do 
mapa da fome. Então, isso é uma 
vitória que precisamos comemorar e 
divulgar. É evidente que permanecem 
os grandes desafios, uma preocupa-
ção porque ter 3 milhões de pesso-
as com fome é algo significativo que 
requer a continuidade de políticas 
e a construção de novas políticas, 
mas é uma conquista. É preciso dizer 
também que, dentre esses que con-
tinuam passando fome e estão em 
estado de subalimentação, estão os 
povos indígenas e comunidades tra-
dicionais. E, por isso, é fundamental 
que se mantenha esse compromisso 
de erradicação da fome, até porque 
o direito à alimentação foi incluído na 
Constituição Brasileira.

Essa realidade vem mudando com 
as políticas públicas sociais?
Sim. Um fator que parece determi-
nante é a política de valorização do 
salário mínimo, que tem uma impor-
tância grande na mudança do quadro 
de garantia do acesso ao alimento no 
Brasil. Por outro lado, os programas 
sociais como Bolsa Família e Brasil 
sem Miséria fazem a diferença. Um 
estudo recente mostra a relação en-
tre o aumento de estatura das crian-
ças no nordeste exatamente naquele 
contingente de pessoas que recebe 

o Bolsa Família. A universalização da 
seguridade social no Brasil já vinha fa-
zendo a diferença no poder de com-
pra e no nível de renda, especialmen-
te no campo. Outro índice importante 
é a diminuição da mortalidade infantil 
no Brasil. Portanto, essas políticas 
combinadas afetam essa situação. 
Outros programas que têm alterado 
esse quadro são o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (Pnae), o 
Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e algumas modalidades de cré-
dito aplicadas à agricultura familiar. 
Agora, estamos preocupados com o 
quadro de sobrepeso e obesidade no 
Brasil, reflexo da mudança radical dos 
nossos padrões de consumo.

Quais são as ações do Consea?
O Consea é um conselho de aconse-
lhamento da Presidência da Repúbli-
ca, de monitoramento das políticas 
que existem, que analisa o impacto de 
alguns programas, como PAA e Pnae, 
e faz proposição de mudanças. Ao 
mesmo tempo, trabalha na elabora-
ção de novas propostas de políticas. 
O Consea também elabora a crítica e 
contestação daquilo que entende que 
precisa ser modificado e, por isso, 
realiza algumas mesas de controvér-
sia em relação a alguns temas, como 
os transgênicos e os agrotóxicos. O 
Consea também entende que não há 
soberania e segurança alimentar e 
nutricional sem uma reforma agrária e 
sem a garantia dos direitos territoriais 
para os povos indígenas e comuni-
dades tradicionais. Também é parte 
da agenda do Consea a questão in-
ternacional. Tem priorizado a análise 
das iniciativas do governo na relação 
Sul-Sul e acompanhado o PAA reali-
zado internacionalmente, bem como 
acompanhado os trabalhos do Comi-
tê de Segurança Alimentar da ONU.

No Dia Mundial da Alimentação, 
qual a mensagem que o Consea 

deixa para os governos sobre a im-
portância da agricultura familiar?
O Consea produziu uma carta aberta 
para os candidatos à Presidência re-
afirmando os princípios e os valores 
que nos norteiam nesse processo de 
construção dessa política no Brasil e 
do enfrentamento de desafios como o 
da garantia de uma alimentação ade-
quada e saudável. Mas, sobretudo, 
nesse ano estamos celebrando o Dia 
Mundial da Alimentação no mesmo 
ano que é o Ano Internacional da Agri-
cultura Familiar, Camponesa e Indíge-
na, e é sempre bom relembrar que só 
existe essa data porque é resultado de 
uma mobilização da agricultura fami-
liar e camponeses, em vários pontos 
do mundo, para que a FAO assumisse 
esse compromisso. E aqui, no Brasil, 
temos tido várias iniciativas de debate 
que, por ocasião da Semana Mundial 
de Alimentação, estarão muito volta-
das para o reconhecimento desse pa-
pel histórico do setor na conservação 
da nossa biodiversidade e na produ-
ção dos alimentos de qualidade.

É possível ter um mundo sem fome 
e desnutrição?
É preciso que o alimento seja consi-
derado um direito e não como merca-
do. Esse é um desafio para a humani-
dade porque reflete no ordenamento 
das políticas tanto no plano interna-
cional quanto no nacional. No Brasil, 
tem esse respaldo de termos o direito 
à alimentação na Constituição, como 
uma política para a segurança alimen-
tar e nutricional. Acho que temos um 
grande percurso a fazer, pois só é 
possível garantir a soberania alimen-
tar quando estiver assegurada tam-
bém a autonomia dos povos para de-
finirem as suas políticas, reconhecida 
a capacidade da agricultura familiar 
e camponesa de abastecer essa ne-
cessidade dos alimentos e ter uma 
regulação para a ação da indústria.
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