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ATA DO 11º CONGRESSO ESTADUAL DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 

FAMILIARES DE PERNAMBUCO – CETTR-PE, REALIZADO NO PERÍODO 

DE  06 A 08 DE JUNHO DE 2022. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho do ano de 2022, às 09h:00min (nove) horas, 

no Centro de Formação Luiz Inácio Lula da Silva  – Fetape, situado na Av. Duque 

de Caxias, 258 - Heliópolis - CEP: 55298-100 – Garanhuns, Estado de 

Pernambuco, foram reabertos os trabalhos do 11º Congresso Estadual dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de 

Pernambuco – CETTR-PE, com o lema “Plantar sonhos, colher esperança”, 

realizado pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares do Estado de Pernambuco – FETAPE, entidade sindical de 2º grau, 

sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 11.012.838/0001-11, cujo 

convidados a fazerem parte da formação da mesa, foram: a Diretoria da 

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do 

Estado de Pernambuco - FETAPE composta das seguintes pessoas: Diretora 

Presidente e Coordenadora do 11º CETTR-PE: CÍCERA NUNES DA CRUZ (CPF: 

034.985.674-54). Diretor Vice-Presidente: ADELSON FREITAS ARAUJO (CPF: 

616.031.634-68). Diretora de Organização e Formação Sindical: MARIA JENUSI 

MARQUES DA SILVA (CPF: 042.033.034-86). Diretor de Finanças e 

Administração: PAULO ROBERTO RODRIGUES SANTOS (CPF: 042.512.164-

07). Diretor de Política Agrícola: ADIMILSON NUNIS DE SOUZA (CPF: 

297.937.504-72). Diretora de Política para as Mulheres: ADRIANA DO 

NASCIMENTO SILVA – (CPF: 062.583.914-51). Diretor de Política para a 

Juventude: ANTONIO NETO MARCELINO DE SOUSA (CPF: 091.807.154-27). 

Diretora de Política do Meio Ambiente: ROSENICE JOSEFA DO ESPIRITO 

SANTO (CPF: 609.521.804-72). Diretor de Política para a Terceira Idade e 

Idosos/as Rurais: ISRAEL CRISPIM RAMOS (CPF: 042.936.904-25). Justificada 

a ausência da Diretora de Política Agrária: MARIA GIVANEIDE PEREIRA DOS 

SANTOS (CPF: 834.175.834-20), por motivo de saúde. Convidados para 
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juntamente com a direção da Fetape compor a mesa: Aristides Veras dos Santos 

- Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – Contag. Tereza Leitão –  Deputada Estadual e pré-

candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores - PT/PE. Carlos Veras – 

Deputado Federal PT/PE. Doriel Barros – PT/PE. A Presidente da Fetape, Cícera 

Nunes da Cruz, iniciou este momento falando da memória e história da Fetape e 

da exposição “Campo em Movimento - Fetape 60 anos”, disponível para visitação 

de 06 a 08, no Centro de Formação Luiz Inácio Lula da Silva, em Garanhuns. Em 

seguida, passou a palavra para a Diretora de Política para as Mulheres, Adriana 

do Nascimento Silva, que realizou o lançamento e divulgação da “7ª edição da 

Marcha das Margaridas”, a ser realizada em 2023 em Brasília (DF), explicando 

que a Marcha é sem dúvida o maior ato de rua da América Latina, convidando 

todos os participantes da organização e planejamento da Marcha. Foram 

distribuídos a todos os participantes Bottons com a identidade das Margaridas 

registrando o marco e compromisso com a Marcha. Retomando a condução do 

momento, a Presidenta Cícera Nunes da Cruz concedeu a palavra ao 

representante da Comissão Pastoral da Terra – CPT, Sr. Plácido Junior, que em 

nome da CPT agradeceu o convite para participar do 11º CETTR-PE, rapidamente 

falou sobre o reconhecimento das políticas de construção e defesa do homem do 

campo. Por fim, fez a entrega do Livro: “Denúncia de um Brasil em Conflito”, para 

a Fetape e a Contag, recebido pelos Presidentes das respectivas entidades. 

Dando continuidade ao evento, realizado neste dia 07 (sete) de junho de 2022, 

segundo dia do 11° CETTR-PE, conforme estava programado, teve início na parte 

da manhã, às 10h00 (dez) horas, a Análise da Conjuntura com o tema: Desafios 

do MSTTR nas eleições 2022. A mediação da mesa foi da presidenta Cícera 

Nunes da Cruz e do Diretor de Política da Terceira Idade e Idosos e Idosas Rurais, 

Israel Crispim Ramos. A Análise da Conjuntura teve a participação da deputada 

estadual e pré-candidata ao Senado Federal, Teresa Leitão (PT), o deputado 

federal Carlos Veras (PT), o deputado estadual Doriel Barros (PT) e o presidente 

da Contag, Aristides Santos. Com a palavra, o Diretor Israel Crispim Ramos 

destacou o orgulho e a importância da liderança de Aristides Santos e o 

pioneirismo de Pernambuco na Presidência da Contag. Ainda, falou do 
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reconhecimento dos mandatos de Tereza Leitão, com votos de que ela seja a 

primeira Senadora mulher do estado de Pernambuco. Destacou que o Deputado 

Federal Carlos Veras é um orgulho para Pernambuco, e por fim destacou a 

importância e contribuição de Doriel Barros para o MSTTR de Pernambuco. 

Finalizou registrando a importância dos Idosos e todo o processo eleitoral. Em 

seguida, o Diretor Israel Crispim Ramos convidou o Deputado Carlos Veras para 

iniciar a análise conjuntural. O Deputado iniciou destacando o processo de ataque 

profundo aos direitos dos trabalhadores, com perdas de direitos, entrega de 

recursos naturais, além do ódio, intolerância e do fascismo presente na sociedade, 

provenientes do governo Bolsonaro. Continuou ressaltando a dificuldade com a 

questão de acesso as políticas públicas e que o Brasil corre o risco de um 

desabastecimento alimentar, com o fechamento de diversos órgãos da 

agricultura. Relata que o Congresso Nacional está comprometido com o 

orçamento secreto em troca de manter Bolsonaro. Continua destacando que 

entender a importância do MSTTR é fundamental para dar ao presidente Lula 

todas as condições de governar e recuperar esse País, e por essa razão a aliança 

construída pelo Presidente Lula com os partidos centro esquerda é estratégico. 

Ressalta que essa eleição não será fácil, pois o foco da campanha é com o público 

mais vulnerável, com as mulheres e idosos. Afirma que a responsabilidade é muito 

grande, pois não é uma tarefa simples. “Devemos estar atentos e resistentes 

nesse cenário político. Devemos estar unidos”. Com a palavra, a deputada Teresa 

Leitão destacou a importância da participação dos Sindicatos como lideranças. 

Destacou que o governo Bolsonaro retira direitos e empregos e que em termos da 

gravidade, o processo eleitoral será acirradíssimo, pois mesmo perdendo, 

Bolsonaro ainda terá 4 meses de governo para fazer maldades. Continuou 

destacando que o governo de Jair Bolsonaro envergonha, nega o que foi feito e 

construído no Brasil e mantém o governo alimentado por Fake News, sendo um 

personagem criado pela mídia, e essa questão é o grande desafio dos comitês de 

luta: derrotar Bolsonaro e o Bolsonarismo. Por isso, o papel do Sindicato como 

liderança sindical é importante. Dada a palavra ao deputado Doriel Barros, esse 

também fez referência ao papel dos sindicatos nas bases. “Os trabalhadores 

rurais confiam em suas lideranças. Não podemos orientá-los de forma errada e 
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equivocada, pois está em jogo os direitos que conquistamos. Os sindicatos são 

respeitados porque fazem parte de um coletivo”, apontou. Finaliza lembrando que 

o que faz da Fetape referência é a força política e coletiva com os Sindicatos, 

defendendo os interesses dos trabalhadores e fortalecimento da estrutura 

sindical. Assim, a Fetape está mais forte. Seguidamente, a palavra foi franqueada 

para o Presidente da Contag, Aristides Santos, que ressaltou a importância de 

conhecer o cenário político atual e entender que a conjuntura está no capital. 

Continuou a análise explicando que o mundo vive uma crise forte provocado pelo 

capital. “O estado sempre foi máximo para o capital. Reforma da Previdência e 

Trabalhista, retiradas de recursos, criar teto de gastos, luta de classes, onde o 

capital mexe com todos”. Segundo ele, o dirigente sindical tem que levar para a 

base e entender que o capital agiu para retirar os direitos. Desafios da Eleição: 

entender o que está em jogo. A Sociedade que deve escolher entre o amor e o 

ódio. Como dirigente sindical temos o desafio de alertar as pessoas iludidas com 

as ideias de Bolsonaro e manter o povo organizado e consciente para eleger Lula. 

Sobre as eleições no Nordeste, Aristides Santos ressaltou o resultado de 

pesquisas que ainda mostram 20% dos votos para o presidente Bolsonaro. “Nós 

temos um desafio grande nesse movimento sindical, que é ganhar mentes e 

corações de pessoas que estão iludidas pela mentira do governo Bolsonaro. Por 

que essas ideias tiveram ecos em muitas pessoas”, afirmou. Retomando a 

palavra, a Presidente da Fetape comenta sobre a análise da conjuntura e os 

desafios postos e abre inscrição para o plenário. 10 (dez) pessoas foram inscritas 

para o debate e formularam suas perguntas, conforme se seguir: 1.Tavares - STR 

Águas Belas: a aliança em PE, apropriar o processo não apenas em eleger Lula, 

mas assegurar que ele possa governar. 2. José Jaelson - STR Brejo da Madre de 

Deus: ressalta o momento de eleger os candidatos, mas reforça o aprimoramento 

das falas ditas com as praticadas. 3. Jose Severino (Dedé) – STR Surubim: a 

juventude precisa estar mais conectadas e precisa fazer coisas que atraiam a 

juventude. 4. José Brigido (Tiquinho) – STR Exu: compromisso de Eleger Lula, 

Danilo, Tereza e os deputados Doriel e Carlos. 5. Ivete Surubim: destaca os 

desafios enfrentados no município, destaca o papel da base para o enfrentamento 

de práticas contra os Idosos com relação a questão do induzimento de nome de 
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candidato. 6. Jefferson Bernardino –STR Ibimirim: destaca alianças para ganhar 

eleição e apresenta quantidades de candidatos que precisam ser eleitos para 

evitar um Impeachment. 7. Antonio Barros - STR Bodocó: Levar para a 

comunidade o debate político e conscientização para eleição dos candidatos do 

projeto que defende os direitos dos trabalhadores. 8. Audeci Alves Barros Junior - 

STR Tabira: destaca o papel dos sindicalistas na contribuição para a democracia 

do Brasil. 9. Ozivan – STR Jatobá: falou do desgoverno Bolsonaro que retirou 

tantos direitos dos trabalhadores e a importância de eleger Lula. 10. Adelson 

Freitas - Fetape: Fala da visão da conjuntura dos candidatos apoiados pelo 

Presidente Lula e a história de luta e contribuição dos deputados Doriel Barros e 

Carlos Veras. Chama atenção para a conjuntura municipal. Destaca que é 

importante reconhecer as lideranças municipais. Após os debates os palestrantes 

responderam aos inscritos e finalizaram suas falas com suas complementações 

finais. Neste momento, foi encerrado a Análise da Conjuntura. Com a palavra, a 

Diretora de Organização e Formação Sindical Maria Jenusi Marques da Silva, 

como parte da programação do 11° Congresso da Federação dos Trabalhadores 

Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape), 

realizou o lançamento do segundo fascículo da coleção “A História das Lutas e 

Conquistas do MSTTR-PE”. A publicação marca os 60 anos da Fetape e conta a 

história da organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região 

do Agreste, com a finalidade de valorizar e resgatar a trajetória do movimento 

sindical rural de Pernambuco. Esclareceu a Diretora que, o livro foi construído a 

partir de entrevistas realizadas com dirigentes e lideranças dos 70 Sindicatos do 

Agreste, bem como traz relatos do assessor da Academia Sindical da Fetape, 

Severino Francisco da Luz Filho, conhecido como seu “Biu da Luz”. Ao final do 

lançamento o assessor Biu da Luz realizou a Leitura de uma Poesia. Finalizando 

na parte da manhã foi repassado ao plenário as orientações necessárias para os 

trabalhos dos grupos temáticos a ser realizado na parte da tarde. Neste momento 

o plenário foi liberado para o almoço. Na parte da tarde teve início, às 14h00 

(quatorze) horas a discussão e debate em 04(quatro) grupos temáticos 

localizados em salas distribuídas no Hotel Tavares Correia, situado na Avenida 

Rui Barbosa, 296 - Heliópolis, Garanhuns - PE, 55296-300, coordenados pelas 
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Diretorias da Fetape, com o apoio das assessorias políticas e jurídica, para 

determinar as diretrizes que devem nortear a ação política do MSTTR-PE e 

Elaborar os Planos de Lutas para cada Diretoria da FETAPE. Após a discussão 

dos temas, o resultado geral foi apresentado na plenária do dia seguinte, cujo 

conteúdo aprovado está inserido no texto base do 11° CETTR-PE. Não havendo 

mais nada a tratar, foram encerradas as atividades, do dia 07 (sete) de junho de 

2022, do 11º CETTR-PE às 18h:00min (dezoito) horas, que para constar foi 

lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai a mesma assinada pelo 

Diretora Presidente CICERA NUNES DA CRUZ, brasileira, casada, agricultora 

familiar, residente no Assentamento Poço do Serrote, s/nº, Zona Rural, Serra 

Talhada/PE, portadora do RG nº 5816595 – SSP/PE, CPF: 034.985.674-54, NIT: 

12946457453 e pela Diretora de Organização e Formação Sindical MARIA 

JENUSI MARQUES DA SILVA, brasileira, solteira, agricultora familiar, residente 

na Rua Manoel Bernardo Oliveira, nº 96, Bairro: Centro, Bom Conselho/PE, 

portadora do RG nº 6754290 – SDS/PE, CPF: 042.033.034-86, NIT: 

16403342658.  

 

Garanhuns (PE), 07 de junho de 2022. 

 

 

____________________________ 

CÍCERA NUNES DA CRUZ 

DIRETORA PRESIDENTE 

 

________________________ 

MARIA JENUSI MARQUES DA SILVA 

DIRETORA DE ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO SINDICAL 

 


