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Mobilizações: estratégias de luta por cidadania

A
conquista de uma vida digna 
no meio rural não é algo que 
possa ocorrer de forma 

imediata. A cada dia, renovam-se os 
desafios a serem enfrentados pelas 
mulheres e homens trabalhado-
res/as rurais, na busca por cidada-
nia. Nesse sentido, as mobilizações 
de massa, estratégias fundamentais 
na história do Movimento Sindical 
Rural, têm deixado marcas decisivas 
na atual gestão, com ações como os 
Gritos da Terra Pernambuco e Brasil, 
Marcha das Margaridas e Marcha 
dos Assalariados, além de importan-
tes campanhas que reforçam o 
poder dos/as trabalhadores/as rurais 
na luta por salário justo e condições 
dignas de trabalho. 

A intensificação dessas mobiliza-
ções, nos últimos dois anos, buscou 
assegurar o acesso das populações 
do campo a políticas públicas 
adequadas às suas realidades. O 
presidente da Fetape, Doriel Barros, 
aponta alguns grandes momentos 
que tiveram destaque nessa luta. 
“Tivemos uma participação significa-
tiva no Grito da Terra Brasil, apre-
sentando, com um grupo forte, as 
nossas reivindicações. Outro mo-
mento foi a Marcha dos Assalaria-
dos, para a qual, Pernambuco, com 
o esforço especialmente da Diretoria 
de Política Salarial, foi o estado que 
levou a maior delegação”, resgata. 

Ao longo do tempo, a luta pela 
igualdade de gênero tem ganhado 

cada vez mais corpo na pauta po-
lítica do Movimento de Trabalhado-
res e Trabalhadoras Rurais. Essa 
demanda também conta com as 
mobilizações como fortes aliadas. A 
Marcha das Margaridas revela, a 
cada ano, a força política das mu-
lheres rurais. Em 2011, aproximada-
mente 2 mil trabalhadoras/es  par-
ticiparam do evento, representando 
o estado, uma das maiores delega-
ções do Brasil. “Esse número mos-
tra, mais uma vez, a importância que 
a Fetape dá às mobilizações, 
contando, nesse caso, com a arti-
culação da Diretoria de Políticas 
para as Mulheres”, ressalta Doriel.

 Em nível local, a Federação tam-
bém tem dedicado atenção especial 

às mobilizações pela conquista de 
direitos. Nessa direção, Doriel desta-
ca o último Grito da Terra Pernambu-
co, que contou com a participação 
de 4 mil trabalhadores/as rurais, 
vindos/as de todas as regiões do 
estado. “Foi um momento emblemá-
tico! Homens e mulheres, mesmo 
debaixo da chuva forte que caía, 
permaneceram na rua, lutando em 
busca dos seus direitos. Essa é a 
força do trabalhador e da trabalha-
dora rural. Essa é a força do 
Movimento Sindical!” avalia. 

Outro destaque feito por ele foi a 
mobilização na Usina Cruangi. Após 
45 dias sem receber salários, 
trabalhadores/as paralisaram suas 
atividades e ocuparam o pátio da 

empresa, reivindicando a regulariza-
ção dos pagamentos. A ação, que 
reuniu cerca de 1.500 trabalhadores, 
envolveu além da Fetape, Sindi-
catos de Trabalhadores Rurais de 
oito municípios. 

O período de estiagem prolonga-
da que atinge Pernambuco fez com 
que o Movimento Sindical mostrasse 
toda a sua força e poder de mobiliza-
ção. A Fetape vem realizando, des-
de o início do ano passado, vários 
atos, inclusive nas BRs que cortam o 
estado, com o intuito de denunciar a 
ausência de políticas públicas para 
atender as necessidades do/a tra-
balhador/a rural do Semiárido. Com 
essas iniciativas, Doriel Barros afir-
ma que o Estado passou a prestar 
mais atenção às famílias que sofrem 
as consequências da seca. “O Go-
verno criou o Chapéu de Palha 
Estiagem; forneceu milho para as fa-
mílias sertanejas, enfim algumas 
mudanças aconteceram”, declara.

As comemorações de meio 
século de vida da Fetape, em 2012, 
também foram marcadas pela luta 
em defesa de direitos, principal 
motivo para o qual a Federação foi 
criada. A partir de uma agenda, 
foram realizados três eventos re-
gionais e um estadual, que ilustra-
ram, de forma significativa, o papel 
importante que a Fetape exerce na 
luta por justiça no campo. “Esses 
foram momentos fundamentais 
nesta gestão. Jamais poderia deixar 
de citá-los!”, completa Doriel.

Uma gestão integrada
A

unidade da direção em torno 
das lutas políticas do Mo-
vimento Sindical dos Tra-

balhadores e Trabalhadoras Rurais 
foi uma das marcas desses dois 
anos de gestão da atual diretoria da 
Fetape. Esse modo de caminhar 
junto, respeitando a diversidade de 
opiniões, mas pensando, so-
bretudo, na missão da instituição, 
tendo o resultado coletivo acima dos  
anseios pessoais de cada diretor/a, 
foi um elemento essencial para as 
muitas conquistas registradas nessa 
primeira etapa da caminhada.

Todos os/as diretores/as reuni-
ram forças para planejar e organizar 
o processo de gestão, ir até a base, 
realizar atividades, participar das 
mobilizações, fazer acontecer. Em 
nenhum momento houve dúvidas 
sobre o papel de um dirigente 
sindical. Muito pelo contrário, o que 
há é a certeza de que o nosso 
grande objetivo é garantir o acesso 
de homens e mulheres do campo a 
políticas públicas que respondam às 
suas necessidades; que respeitem 
sua cultura; que assegurem seu pro-
tagonismo; que levem em conta os 
seus saberes.

Vale destacar as importantes de-

finições tomadas pelo conjunto da 

diretoria, diante dos desafios coloca-

dos na reestruturação interna, na 

forma de planejar e executar as 

atividades, qualificando a nossa ação. 

Isso não é fácil, pois muita coisa faz 

parte de uma cultura institucional, 

que, às vezes, precisa ser mudada. 

Para a Fetape é fundamental constru-

ir caminhos internos  seguros para 

continuar existindo e assumindo seus 

compromissos. 

Nesse sentido, foi elaborado e 

está sendo implementado um Plano 

de Cargos e Salários, o que merece 

um destaque, pois somos a única 

Federação do Brasil a realizar essa 

iniciativa. Outro ponto estratégico é 

o jeito de pensar a instituição. O 

planejamento anual das ações tem 

envolvido diretores, suplentes, as-

sessores e todos os funcionários. A 

formação de núcleos internos de 

discussão tem garantido, também, 

uma maior qualificação das ações. 

Neste ano, em seu planejamen-
to, a Fetape definiu que fará a 
mobilização politica de sua base, 
por meio dos Gritos da Terra, entre 
outros eventos de massa, que irão 
marcar a luta por políticas estrutu-
rantes para o Semiárido e pela 
reestruturação produtiva da Zona 
da Mata. Queremos ainda ser o 
estado com mais demandas apre-
sentadas às instituições bancárias, 
além de ampliar o número de 
Delegacias Sindicais, como forma 
de fortalecer o Movimento Sindical 
Rural de Pernambuco.

Assim, reafirmamos a importân-

cia de cada uma dessas estratégias 

e instrumentos de gestão, definidos 

como essenciais para o sucesso da 

integração da Direção, nesses dois 

primeiros anos. Esperamos consoli-

dar o que vem dando certo, para 

que a Fetape consiga ir bem mais 

longe, assegurando transparência, 

participação e, sobretudo, garantin-

do o acesso dos milhares de traba-

lhadores e trabalhadoras do campo 

às políticas públicas.
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escrita a muitas mãos 

U
nir a valorização da produ-

ção agrícola, cultural e 

artística das populações 

do campo ao resgate da história do 

Movimento Sindical dos Trabalha-

dores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR), sem perder de vista a 

leitura sobre quais avanços ainda 

são necessários para fortalecer 

esse Movimento, foi o desafio da 

diretoria da Fetape dentro das 

comemorações dos 50 anos da 

Federação, em 2012.

Para dar conta dessa grande 

responsabilidade, foram organiza-

das atividades nas três regiões e 

uma em nível estadual. A proposta 

era fazer com que os homens e 

mulheres que constroem essa 

história em 179 municípios do 

estado pudessem se envolver 

diretamente nessa grande come-

moração. Desses momentos, 

participaram cerca de 10 mil 

pessoas, entre trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, parceiros, 

representantes dos governos e a 

sociedade civil. “Foi um espaço 

fundamental para que a gente 

pudesse mostrar a força que vem 

do campo e para que reafirmásse-

mos o nosso compromisso de 

manter viva essa força, por meio de 

nossas lutas”, afirma o presidente 

da Fetape, Doriel Barros.

Nesses espaços, parceiros e 

representantes de organizações 

governamentais puderam destacar 

a importância do Movimento Sin-

dical para as mudanças positivas 

do campo. As falas apresentaram 

também o reconhecimento a ho-

mens e mulheres que não mais 

fazem parte dessa caminhada, 

mas que lutaram por um sindicalis-

mo orgânico, a exemplo de 

Euclides Nascimento, que faleceu 

no final de 2011.

“Para a base, esses eventos 

foram a possibilidade de conhecer 

mais o Movimento e de saber mais 

sobre essa história de tantas 

conquistas. Mesmo quem participa 

diretamente do Movimento, não 

conhecia tão bem essa caminhada. 

Vivenciar esse aniversário durante 

todo o ano de 2012, utilizando 

também materiais como o jornal, 

possibilitou que a gente percebes-

se essa história desde o começo”, 

avalia Antônia Luciene de Oliveira, 

delegada de base em Ouricuri, no 

Polo Sindical do Sertão do Araripe, 

e integrante da Comissão de 

Jovens do Estado.  

Ela analisa ainda que o fato de a 

Fetape ir para as regiões celebrar es-

se aniversário foi muito importante 

porque as pessoas puderam par-

ticipar desse momento nos locais on-

de vivem. Segundo ela, a distância 

não permitiria que muitos trabalhado-

res e trabalhadoras estivessem pre-

sentes, se houvesse apenas o even-

to do Recife. “Esses espaços também 

possibilitaram uma maior integração 

das pessoas”, comenta Antônia.

Na programação dos eventos, 

uma feira da agricultura familiar, 

assalariados/as rurais e reforma 

agrária, atrações culturais, exposi-

ção fotográfica da história do 

MSTTR e falas políticas possibilita-

ram a expressão dos sabores e 

saberes do campo. Em nível 

estadual, além dessas atividades, 

ainda aconteceram o 5º Festival da 

Juventude Rural e a Plenária 

Estadual em Preparação ao 11º 

Congresso da Contag. Outro 

momento importante e emocionan-

te dos eventos foram as homena-

gens aos trabalhadores e trabalha-

doras rurais que se destacaram 

como lideranças sindicais e assu-

miram a corresponsabilidade pela 

luta por dignidade para as famílias 

que moram no campo.

Para completar, um cordel inti-

tulado “Fetape - 50 anos - comenta-

dos em poesia” - de autoria de Se-

verino Francisco da Luz Filho (Biu 

da Luz);  um CD Lavradores (as) da 

História, assinado por Paulo Matri-

có, com uma música que fala da 

Linha do Tempo do Movimento Sin-

dical Rural; e  uma revista com os 

avanços do MSTTR, percebidos a 

partir do olhar de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais e sindicalis-

tas, foram lançados durante as co-

memorações.

Reconhecimento - Uma home-

nagem da Assembleia Legislativa 

de Pernambuco (Alepe) esteve 

entre os momentos mais  emocio-

nantes das comemorações dos 50 

anos  da Fetape. A  Medalha Leão 

do Norte, Mérito Direitos Humanos, 

concedida à organização foi uma 

proposição do deputado Manoel 

Santos. Em sua solicitação, o 

parlamentar justificou: a Federação 

representa mais de 1 milhão de tra-

balhadores/as rurais pernambuca-

nos/as, por meio dos seus 179 

sindicatos filiados. “Nos seus 50 

anos de vida, a Fetape desempe-

nhou um papel central para a 

ampliação da cidadania dos cam-

poneses e para o desenvolvimento 

socioeconômico pernambucano, 

com uma progressiva redução de 

desigualdades  e injustiças”.

50 anos: uma história 



4 Abril 2013Informativo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco   |

Fortalecendo a gestão, para 
fortalecer as lutas

O
Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais tem avançado em conquistas relaciona-
das ao acesso à terra, ao crédito, a condições dignas 

de moradia e de trabalho, à igualdade de gênero. No entanto, 
ainda são muitas as lutas que precisam ser travadas em busca 
de um campo com gente feliz. Para seguir nessa caminhada, a 
Fetape tem consciência da importância de se manter interna-
mente fortalecida e estruturada por meio de uma gestão de-
mocrática, apoiada na contribuição coletiva de toda a sua dire-
toria, que representa todas as suas áreas de atuação política.

Planejamento estratégico

A

 

Federação realizou, no 
início desta gestão, um 
Planejamento Estratégico. 

A atividade de elaboração desse 
documento contou com a participa-
ção da Diretoria Executiva e su-
plentes, do Conselho Fiscal, 
dos/as assessores/as da diretoria 
e dos Polos Sindicais e de todos 
os/as funcionários/as. O objetivo 
foi o de avaliar as importantes 
mudanças que a sociedade e o 
Movimento Sindical Rural têm 
vivenciado, buscando estratégias 
de fortalecimento das lutas para 
assegurar mais conquistas de 
direitos para a população rural. 
Como resultado, a Fetape elabo-
rou um Plano de Gestão 2010-
2014. Nele, estão importantes 
diretrizes, que têm norteado o
trabalho da Federação. 

O planejamento marca uma 
nova forma de organização interna 
da Fetape, por meio de dois nú-
cleos: Gestão e Missão. Cada um 
desses é constituído por grupos de 
trabalho, que se responsabilizam 
por intervir nas sete prioridades 
estabelecidas durante o planeja-
mento. Em algumas ações, os 
grupos dialogam, na intenção de 
garantir uma caminhada conjunta 
rumo à conquista de direitos para 
trabalhadores/as rurais. O presi-
dente da Fetape, Doriel Barros, 
avalia que o Planejamento Es-
tratégico é um exercício importante. 
“Otimizamos a nossa organização 
interna e externa, para garantir que 
a Fetape não se consuma pela 
administração das rotinas e dinâmi-
cas de trabalho. Mas para que ela 
seja uma entidade que atenda, 

cada vez mais e melhor, as necessi-
dades do trabalhador e da trabalha-
dora rural”, afirma.

PCS - Salário justo e trabalho 
decente para os/as trabalhado-
res/as rurais são lutas históricas da 
Fetape. Com a intenção de afirmar 
essa bandeira também para a sua 
estrutura interna, a Federação or-
ganizou e está implementando o 
Plano de Cargos e Salários (PCS). 
O documento traz, em suas diretri-
zes, caminhos que possibilitam 
estabelecer uma política de reco-
nhecimento profissional de colabo-
radores/as da instituição, de acordo 
com suas habilidades e desempe-
nho.

A diretora de Finanças e 
Administração, Cícera Nunes, 
aponta a equiparação dos salá-
rios, de acordo com a categoria e 

funções, como um dos elementos 
mais importantes da iniciativa. 
“Além disso, conquistamos maior 
satisfação nas relações profissio-
nais, bem como a maior valoriza-
ção e reconhecimento dos nossos 
colaboradores e colaboradoras”, 
complementa. O próximo passo é 
garantir a apropriação dessa fer-
ramenta por todos/as.

Entre os avanços ocorridos na 
Fetape, no âmbito da gestão, 
podem ser citados, ainda, a 
padronização do Plano de Contas 
da Federação e dos Sindicatos 
filiados, que está em processo, e a 
atualização e apresentação do 
balanço financeiro ao Conselho 
Fiscal, dentro do prazo, em 2011, 
além de reforma e compra de 
equipamentos para os Centros 
Sociais da Federação.

Autonomia do Movimento

A
sustentabilidade financeira 
dos movimentos sociais 
tornou-se um desafio cons-

tante na luta em defesa da cidada-
nia. Para o Movimento Sindical 
Rural, esse debate ganha força, 
alavancado pela preocupação com 
a autonomia política, que também 
depende de condições financeiras 
necessárias para se estruturar. 
Nessa direção, a Fetape vem 
implementando, de forma sistemá-
tica, várias campanhas visando à 
sindicalização dos/as trabalhado-
res/as rurais. Dentre as ações, 
podem ser destacadas duas 
importantes campanhas: Contri-
buição Sindical é Legal - Você 
paga! Você recebe os benefícios!  e 
Sindicalização e Quitação. 

”Mesmo em um ano de estiagem 
prolongada, as campanhas promo-
veram um aumento no número de 
sócios/as. Essa ação vem consci-
entizando trabalhadores e traba-
lhadoras rurais da importância de 
assegurar a sustentabilidade fi-
nanceira e política do Movimento 
Sindical, fortalecendo, assim, suas 
lutas”, destaca Cícera.

Segundo ela, mais do que uma 
contribuição financeira, a sindicali-
zação se configura como um 
passo rumo à conquista de direi-
tos. O agricultor familiar Eduardo 
Araújo, do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Belo Jardim, 
no Polo Sindical do Agreste Cen-

tral, é um exemplo claro disso. 
Afastado do MSTTR por causa de 
dificuldades no processo de 
geração de renda, ele foi estimula-
do pela Campanha de Sin-
dicalização e Quitação, e negociou 
com o STTR, retomando seu 
vínculo com a instituição. 

Com o apoio do STTR, Eduardo 
está comercializando os produtos 
para o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). “Quando eu 
estava afastado do Sindicato, as 
dificuldades eram grandes. Depois 
que eu me sindicalizei e entrei no 
PAA, tenho um dinheirinho para 
quitar minha contribuição, comprar 
meus bichinhos e garantir o sus-
tento da família. Se eu estivesse 
fora do Movimento, eu não teria 
acesso a esses e outros benefí-
cios”, pontua.

A Fetape, este ano, não prevê, 
em seu planejamento, a realização 
de campanhas estaduais de sindi-
calização. O interesse é centrar 
esforços no apoio político e metodo-
lógico às campanhas realizadas 
pelos Sindicatos, em suas áreas de 
atuação. Outra prioridade da Fe-
deração é continuar investindo, por 
meio da Diretoria de Finanças e 
Administração, na infraestrutura dos 
Polos Sindicais.
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D
urante a construção do 
P l a n o  d e  G e s t ã o  
2010/2014, a direção da 

Fetape decidiu que a comunicação 
seria uma Prioridade Estratégica 
Unificadora, isto é, algo trabalhado 
pelo conjunto da diretoria, embora 
esteja ligada diretamente à presi-
dência. Essa decisão motivou um 
novo olhar para os veículos de 
comunicação da Fetape (site, 
programa de rádio, jornal) e para os 
produtos de divulgação (banners, 
cartazes, panfletos etc) e publica-
ções, percebendo-os como espa-
ços de consolidação da proposta 
política do Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR). Ainda a partir 
dessa lógica, a articulação com os 
veículos de comunicação de massa 
(jornais, rádios, TVs, revistas, blogs) 
é feita para dar visibilidade às 
pautas do Movimento.

Assim, a produção de conteúdo 
para os meios institucionais de 
comunicação da Federação tem 
como função principal informar os 
trabalhadores e trabalhadoras 
rurais sobre as lutas do Movimento 
Sindical, os desafios apresentados 
pela conjuntura e as estratégias de 
organização. Nesse sentido, o 
programa de rádio A Voz da Fetape 
(AVF) é um poderoso instrumento. 
Hoje, ele é veiculado em 15 rádios, 
entre comerciais e comunitárias, 
nas regiões do Agreste, Sertão e 
Mata. A proposta, no entanto, tem 
sido ampliar esse alcance, e, para 
isso, a Fetape tem contado com a 
parceria de Sindicatos dos Tra-
balhadores e Trabalhadora Rurais 
(STTRs), que têm utilizado o AVF 
como parte de seus programas. 

“Era recorrente a cobrança dos 
nossos Sindicatos sobre a necessi-
dade de a Fetape ter um processo 
de comunicação mais forte. Sempre 
foi dito que a gente tem diversas 
políticas públicas voltadas para o 
campo, que são frutos das lutas do 
Movimento, mas não se conseguia 
fazer chegar essa informação em 
nossas bases. Diante dessa realida-
de, assumimos a comunicação co-
mo um instrumento importante para 
fortalecer a nossa luta”, explica o 
presidente da Fetape, Doriel Barros. 

Consciente de que também é 
preciso capacitar as bases para 
esse novo olhar para a comunica-
ção, a direção promoveu, por meio 
de sua assessoria de comunicação, 
algumas oficinas sobre essa temáti-
ca. No Sertão, em 2011, as mulhe-
res solicitaram que fosse trabalhada 
a questão da oratória; no 2º módulo 
da 4ª Turma da Enfoc, em 2012, foi 
abordada a Comunicação como 
Estratégia Política; e, em nível es-

Comunicar para mobilizar a sociedade

tadual, também em 2012, foi reali-
zada formação sobre produção de 
programas de rádio para Sindicatos 
de todas as regiões. Isso, sem 
contar, a contribuição direta com a 
comunicação de alguns STTRs que 
têm buscado apoio junto à assesso-
ria da Federação.

“Temos a consciência, no 
entanto, de que ainda precisamos 
avançar muito na comunicação 
produzida pelo Movimento Sindical 
e, por isso, desejamos iniciar, este 
ano, a elaboração da nossa Política 
de Comunicação. Queremos que 
seja algo construído com nossos 
Polos Sindicais, onde, ao final, com 
o documento pronto, todos possam 
se sentir parte dessa construção”, 
afirma Doriel. 

Com essa proposta de fortalecer 
a luta do MSTTR, também por meio 
da comunicação, a Fetape buscou 

dinamizar o seu diálogo com a mídia 
nesses dois anos, ocupando, por 
dezenas de vezes, os espaços dos 
veículos de comunicação do esta-
do, pautando os mais diferentes 
temas. Não é muito fácil calcular, 
mas foram cerca de 700 matérias 
divulgadas sobre o Movimento 
Sindical em todos os meios, inclusi-
ve em nível nacional, durante esses 
dois anos. Só este ano, já foram 
mais de 70 veiculações. Isso, sem 
contar o material que é enviado e 
publicado por organizações parcei-
ras da Federação.

"As sugestões de pauta da 
Fetape e o atendimento das deman-
das acontece de modo ágil, direto e 
com assuntos de interesse da 
sociedade. Acredito que os debates 
decorrentes do trabalho da impren-
sa e da atuação da assessoria de 
comunicação têm conseguido 

informar, com clareza e imparciali-
dade, contribuindo para a constru-
ção de uma sociedade mais iguali-
tária”, afirma Juliana Cavalcanti, 
repórter do Diario de Pernambuco.

Quem também opina sobre a 
dinâmica da relação entre a 
Federação e a imprensa é o coorde-
nador do Departamento de 
Jornalismo da Radio Jornal, Carlos 
Moraes: “É super importante que 
uma entidade histórica como a 
Fetape mantenha e aprimore uma 
assessoria de imprensa, servindo 
de elo facilitador com os meios de 
comunicação. Recebo, com fre-
quência, sugestões de pauta da 
assessoria. Destaco o bom relacio-
namento e profissionalismo da 
equipe”. Ele alerta, porém, que é 
importante que os municípios 
também pautem os veículos locais 
de comunicação.  
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A
sustentabilidade política de 
uma instituição está direta-
mente ligada à capacidade 

que ela tem de responder aos 
desafios da conjuntura. O planeja-
mento é fundamental, mas ele é 
algo dinâmico, que tem que se 
adequar a situações emergenciais, 
a diferentes demandas que surgem 
no processo. A atual diretoria da 
Fetape sabe bem o que tudo isso 
quer dizer. Nesses dois primeiros 
anos de gestão, a organização 
precisou conviver com a maior seca 
dos últimos 40 anos que, devido à 
ausência de uma Política de Estado 
voltada para a convivência com o 
Semiárido, tem impactado negati-
vamente na vida de milhares de 
agricultores/as familiares. Nesse 
sentido, a Federação precisou se 
reorganizar e estabelecer estraté-
gias de luta em busca de ações 
governamentais que amenizassem 
o sofrimento das populações 
atingidas. 

Essas estratégias, no entanto, 
não foram construídas isoladamen-
te, elas exigiram da diretoria da 
Fetape um plano de trabalho que 
envolveu e ainda envolve os 
Sindicatos do Agreste e Sertão, 
Contag, CUT/PE, Gabinete do 
deputado estadual Manoel Santos, 
a Arquidiocese de Olinda e Recife  
e vários outros parceiros. As 
iniciativas também mostraram o 
poder de articulação da Federação, 
que, por várias vezes, sentou com 
os governos federal, estadual e 
municipais, na busca de caminhos 
para responder aos anseios das 
famílias rurais.

 Inicialmente, foi elaborada uma 
pauta de reivindicações para 
atender a situação emergencial. 
Em seguida, ao perceber que as 
coisas não estavam acontecendo, 
que as ações não estavam chegan-
do, o MSTTR realizou diversas 
mobil izações, em diferentes 
municípios, o que resultou em 
algumas respostas dos governos.

Entre essas ações pautadas 
pelo Movimento Sindical Rural  e 
realizadas pelo governo, está a 
inserção da Fetape no Comitê Inte-
grado de Combate aos Efeitos da 
Estiagem. A instituição é a única 
representante da sociedade civil 
nesse espaço. A criação do 
Programa Chapéu de Palha 
Estiagem, benefício de R$ 280 
reais, em quatro parcelas, também 
foi uma reivindicação da Fede-
ração. Ela cobrou que o Estado 
complementasse o Bolsa Estia-
gem, para que o/a agricultor/a rece-
besse um valor equiparado ao do 
Garantia Safra, R$ 680. 

O desafio de minimizar os efeitos 
da seca na vida de agricultores/as

“É da natureza da Fetape fazer 
essas mobilizações. É importante 
debater com a sociedade sempre, 
mesmo quando as coisas estive-
rem melhores. Há necessidade de 
uma cobrança permanente aos 
governos, e não só de ações 
paliativas ou emergenciais, mas de  
algo estruturante, que envolva 
acesso à terra, assistência técnica, 
crédito, moradia”, analisa o ex-
presidente da Fetape Antônio 
Marques, do Polo Sindical do 
Sertão do Pajeu. 

Campanhas - Ainda dentro da 
questão emergencial, a Federação 
se uniu à Arquidiocese de Olinda e 
Recife em duas grandes campa-
nhas: uma de coleta de água, 
ocorrida entre novembro e dezem-
bro de 2012, e outra de arrecada-
ção de recursos para a construção 
de reservatórios de água para o 

consumo humano e a produção, e 
que contou com a parceria e gestão 
da Cáritas NE2. A primeira benefici-
ou mais de três mil famílias, de 95 
comunidades, em 16 municípios. 
Já a segunda mobilizou R$ 250 mil, 
que serão utilizados em quatro 
comunidades, sendo uma no 
município de Águas Belas, outra 
em Manari, a terceira em Jupi e a 
quarta em Ouricuri. 

“Tivemos uma parceria muito 
feliz com a Fetape e a Cáritas. 
Houve sucesso em todos os mo-
mentos. Esta seca está causando 
muitos problemas aos nordestinos 
e precisamos fazer alguma coisa 
como Igreja e como sociedade”, 
afirma o arcebispo de Olinda e 
Recife, Dom Fernando Saburido.

Avanço do debate - Mas, a dire-
toria da Federação tem a consciên-
cia de que não basta atender a 

população de forma emergencial. É 
preciso que seja implementado um 
conjunto de ações estruturantes 
para que, em outros momentos de 
seca, os agricultores e agricultoras 
familiares não sofram tanto com a 
perda da produção e a morte dos 
animais. Pensando nisso, a Fetape  
e a Arquidiocese de Olinda e Recife 
mais uma vez uniram forças a 
outros parceiros e construíram um 
conjunto de diretrizes que pudes-
sem subsidiar os governos na 
construção de políticas públicas de 
convivência com o Semiárido. 

O documento, assinado tam-
bém pela Contag, Federações dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais dos outros oito estados do 
Nordeste, Sindicatos dos Traba-
lhadores Rurais, CUT/PE, ASA 
Brasil, Cáritas NE2, Centro Sabiá, 
ICN, CPT e MST, com o apoio do 
deputado Manoel Santos, foi 
entregue, no dia 20 de março, a 
representantes dos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo nos níveis 
municipais, estaduais e federal, e, 
no dia 25, à presidenta Dilma 
Rousseff.

Pelo governo de  Pernambuco,  
o secretário da Agricultura e 
Reforma Agrária, Ranilson Ramos, 
afirmou que não há política pública 
sem gestão e orçamento. No que 
se refere à gestão, ele citou a 
criação da Secretaria Executiva da 
Agricultura Familiar e do Prorural, 
como exemplos de avanços, no 
sentido de atender às demandas da 
sociedade civil organizada. “Agora, 
precisamos avançar ainda mais no 
quesito orçamento, pois observa-
mos que os movimentos sociais 
cresceram muito mais do que todos 
os governos na organização e na 
forma de conduzir as suas lutas. Os 
governos, por sua vez, tiveram que 
correr para acompanhar o elevado 
nível de construção de políticas 
públicas da sociedade civil”, 
avaliou.

Como encaminhamento do en-
contro, foi estabelecido que as enti-
dades que assinaram o documento 
vão formar uma comissão para 
acompanhar a execução de políti-
cas públicas a partir das Diretrizes 
para a Convivência com o 
Semiárido apresentadas.

Ao receber o documento, a 
presidenta afirmou: “Queria dizer a 
eles (presidente da Fetape e 
representantes de outras organiza-
ções) que eu vou encaminhar essa 
sugestão que eles me fizeram, não 
só para os meus ministros, mas 
também nessa reunião do dia 02 
(abril), lá no Ceará, com todos os 
governadores sobre a questão da 
seca”.
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A
ação formativa tem con-

tado com o envolvimento 

direto da Rede de Educa-

dores/as, o que tem animado ain-

da mais o processo, possibilitando 

a realização do 1º Encontro Esta-

dual de Formação (Enefor), em 

2012, que teve como objetivo 

avaliar a caminhada formativa e 

colher subsídios para a consolida-

ção do Plano Estadual de For-

mação. 

Nessa caminhada, as diferen-

tes Diretorias têm contado com a 

Organização e Formação para a 

realização de alguns trabalhos 

Formação: estratégia 
fundamental  

Ações formativas
unem diretorias 

N
os dois anos da atual gestão da Fetape, a formação tem 
ganhado força e tem fortalecido as bases, transforman-
do a ação sindical. Isso é o reflexo de um grande cuida-

do com as metodologias e materiais pedagógicos e da consti-
tuição de uma equipe sólida para pensar de forma estratégica 
esse processo, reunindo educadores/as formados/as pela 
Escola Nacional de Formação (Enfoc), assessores/as de Polos 
e de diretorias da Federação. 

conjuntos. Como destaques, estão 

os seminários do Programa Nacio-

nal de Fortalecimento das Entida-

des Sindicais (PNFES) e de Ges-

tão Sindical, realizado pela Dire-

toria de Finanças e Administra-

ção; os Seminários e o Festival de 

Juventude, promovidos pela Dire-

toria de Juventude; e o Curso de 

Preparação e Planejamento da 

Campanha Salarial de 2012/2013 

dos Canavieiros e Canavieiras da 

Zona da Mata, uma iniciativa da 

Diretoria de Política Salarial.

Os dois cursos da Enfoc, rea-

lizados em nível estadual, nesta 

gestão, contaram com uma dinâ-

mica itinerante, garantindo que ca-

da módulo fosse em uma região. A 

turma Vanete Almeida, em 2011, 

formou 40 educadores/as, já a tur-

ma de Manoel Santos, no ano pas-

sado, conseguiu capacitar 45 diri-

gentes. Na seleção, principalmen-

te no segundo curso, houve um 

maior cuidado, orientado principal-

mente pelo grau de motivação e 

compromisso de cada participante.

Um dos principais impactos 

desejados com essa série de 

ações é a formação dos Grupos de 

Estudos Sindicais (GES). A partir 

da 4ª turma, 12 grupos foram 

constituídos, o que foi considerado 

um grande avanço, mas também 

um grande desafio, no que diz 

respeito à continuidade e amplia-

ção dessa estratégia. Por esse 

motivo, essa é uma ação prioritária 

para 2013. “Teremos um evento 

por região, este ano, reunindo os 

formandos e formandas das 

quatro turmas que concluíram o 

processo formativo em Pernam-

buco, para contarmos com essa 

rede no fortalecimento dos GES”, 

comenta o diretor de Organização 

e Formação, Adelson Freitas.



8 Abril 2013Informativo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco   |

Fortalecimento de entidades sindicais

O
s processos formativos têm 
se dado em diversos 
âmbitos. A diretoria de Fi-

nanças e Administração também 
tem buscado investir nesse campo, 
para promover a qualificação da 
organização contábil administrativa 
e financeira do Movimento Sindical. 
Isso tem ocorrido com a realização 
de encontros e oficinas, a partir do 
PNFES. 

Para a diretora da pasta, Cícera 
Nunes, essas atividades têm possi-
bilitado que os Sindicalistas perce-
bam os desafios apresentados pela 
conjuntura, e o quanto é importante 
trabalhar com transparência e ética. 
“Fazemos esse trabalho com o 
objetivo de fortalecer o Projeto Al-
ternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, porque es-
tamos olhando o Movimento não só 
na questão da gestão, mas o seu 
objetivo maior que é a luta pela 
qualidade de vida dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais”.

”Participar do curso foi muito 
importante para mim, porque tive 
muitos esclarecimentos voltados 

para a área orçamentária. Isso for-
taleceu o meu trabalho e, hoje, me 
sinto muito mais preparada”, afirma 
a secretária de Finanças do Sin-
dicato de Dormentes, no Polo Sin-
dical do Sertão do São Francisco, 
Rosalina Nunes Nascimento. 

Além dos processos formativos, 
apoiar os Sindicatos em sua organi-
zação interna sempre foi um papel 
que a Fetape desempenhou desde a 
sua fundação. Para isso, conta com 
um Setor Sindical, que desenvolve 
um trabalho conjunto com o Setor 
Jurídico. Desde 2010, com a nova 
gestão, foi criado o Grupo de Tra-
balho (GT) de Organicidade Sin-
dical, responsável por dar uma 
atenção diferenciada a todos os 
procedimentos nessa área. 

Com esse reforço, alguns resul-
tados foram observados, a exemplo 
da reformulação de instrumentos, 
como o Livro de Registros, que 
fortalece a organização dos STTRs, 
e o recadastramento sindical. “Com 
o recadastramento, estamos obten-
do mais informações do nosso 

Organização sindical 

público, para termos uma atuação 
ainda mais organizada, planejada. 
Isso é algo que precisa ser qualifica-
do”, destaca Adelson Freitas. 

O acompanhamento permanente 
aos processos eleitorais é outro 
destaque desta gestão. Visando à 
qualificação dessa proposta, a di-
retoria de Organização e Formação 
construiu um Manual sobre Elei-
ções Sindicais, contendo o passo a 
passo do processo eleitoral e mo-
delos de documentos para apoiar as 
Comissões e os Sindicatos. 

“A presença da Federação no 
processo eleitoral aqui no Sindicato 
foi fundamental. Ela buscou, em 
todo o tempo, a legalidade. Acho 
que o envolvimento da Fetape é de 
grande importância, pois  essa é 
uma parceria para os momentos 
fáceis e momentos difíceis. A Fe-
deração hoje tem uma visão ampla, 
que ajuda os STTRs a se desenvol-
verem. O Movimento sem a Fetape 
é um Movimento pela metade”, ar-
gumenta a secretária de Finanças 
do Sindicato de Riacho das Almas, 
no Polo do Agreste Central, Maria de 
Lurdes da Silva.

Também foi realizado, em 2012,  
um Seminário para tratar sobre 
atualização e registro sindical, com 
a participação da Contag, Su-
perintendência Regional do Tra-
balho, CUT e Fetape, para os 24 
Sindicatos do estado que estão 
com pendências no Registro 
Sindical. Isso sem contar o acom-
panhamento permanente desses 
processos, o que é considerado um 
desafio.

Mesmo diante dessa caminha-

da, Adelson Freitas destaca: “Ape-

sar de termos feito um trabalho de 

formação de diversas lideranças de 

todo o estado e de termos buscado 

ferramentas que melhorem a 

organicidade sindical, precisamos 

de uma ação mais próxima das 

bases e, por isso, as delegacias 

sindicais serão acompanhadas 

permanentemente durante todo 

este ano. Essa iniciativa irá ajudar 

na comunicação, fazendo com que 

a gente possa perceber as reais 

necessidades do nosso público, 

pautando as nossas lutas e ações”.

A
Fetape vem fortalecendo, 

junto aos seus Sindicatos, o  

debate sobre a importância 

de ter representantes dos traba-

lhadores e trabalhadoras rurais nos 

espaços do Legislativo e Execu-

tivo, como estratégia para consoli-

dar o Projeto Alternativo de Desen-

volvimento Rural Sustentável e So-

lidário (PADRSS) do Movimento 

Sindical Rural. Uma grande vitória 

desta gestão foi o resultado das 

Eleições 2012 - com 45 vereadores, 

Movimento Sindical de Pernambuco mostra força nas urnas
três vice-prefeitos e cinco prefeitos 

dirigentes ou parceiros diretos do 

MSTTR.

O presidente da Fetape, Doriel 
Barros, avalia que o Movimento 
Sindical teve um papel determinan-
te na eleição desses representan-
tes. “Os trabalhadores e trabalha-
doras tiveram a consciência de que, 
elegendo pessoas que têm compro-
misso político com as nossas lutas, 
a gente poderia avançar na con-
quista de políticas públicas nas 

diferentes áreas”, explica. Ele lem-
bra que os resultados do pleito de 
2012 se somam a uma conquista 
anterior, que foi a eleição de um 
agricultor, Manoel Santos, para um  
mandato estadual, em 2010. 

Para Doriel, o desafio agora é 
chamar esses vereadores/as, 
vice-prefeitos e prefeitos para a 
construção de um planejamento 
de mandato, colocando o MSTTR 
à disposição no apoio e assesso-
ria, na perspectiva de fortalecer 
as lutas que vêm sendo travadas 

por qualidade de vida para o 
homem e a mulher do campo. 
“Não podemos animar o nosso 
povo só nas eleições. Temos 
agora que fazer o acompanha-
mento dos projetos de Lei apre-
sentados nas câmaras de verea-
dores, participar  da discussão 
sobre a implementação de algu-
mas ações por parte dos gover-
nos municipais. Essa será uma 
grande tarefa da nossa gestão e 
todos os diretores e diretoras da 
Fetape têm essa consciência”, 
afirma .   
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Conquistas que respeitam 
o “suor do trabalho”

N
o Brasil, a relação do homem e da mulher com a terra está, 
muitas vezes, vinculada a processos de exploração da mão 
de obra, que são seculares. Isso é consequência de uma 

cultura patronal autoritária, que influenciou um longo período da 
história e ainda está presente nos dias de hoje. Para o Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), as 
discussões a respeito das mudanças no mundo do trabalho e da 
produção agrícola, sobretudo aquelas decorrentes das inovações 
tecnológicas, das práticas organizacionais e suas repercussões 
na saúde têm impactos direto na qualidade de vida dos/as assala-
riados/as rurais e agricultores/as familiares.

As várias conquistas do direito à formalização das relações de 
trabalho, bem como as políticas públicas voltadas para a agricultu-
ra familiar, não conseguiram eliminar a precarização de algumas 
relações contratuais e de produção, criando a necessidade de um 
conjunto de novas práticas no meio rural.

Assalariamento Rural 
N

a atual gestão da Fetape, a 
luta e a organização dos/as 
assalariados/as da Zona da 

Mata e do Vale do São Francisco 
avançaram em conquistas. As 
campanhas salariais, de ambas as 
categorias, que mobilizam, por ano, 
cerca de 170 mil trabalhadores/as,  
vêm mostrando resultados satisfa-
tórios para a classe trabalhadora e 
demarcando um espaço cada vez 
mais fortalecido no diálogo com a 
classe patronal.

A Diretoria de Política Salarial 
da Fetape, numa parceria com a 
Contag e Dieese, tem investido em 
treinamentos para qualificar os/as 
dirigentes sindicais para o proces-
so de negociação coletiva. “Nesses 
encontros, podemos direcionar 
qual o foco de cada campanha, as 
metas que vão permear todo o 
processo, desde a realização do 
planejamento, aos congressos, 
assembleias e rodadas de negocia-
ção. Como resultado, as campa-
nhas vêm tendo avanços significa-
tivos e têm sido bem avaliadas pelo 
conjunto dos dirigentes sindicais”, 
explica o diretor Paulo Roberto. 

Um exemplo dessas conquistas 
foi  o resultado da 19ª Campanha 
Salarial dos/as Trabalhadores/as 
da Hortifruticultura do Vale do São 
Francisco Pernambuco/Bahia 2013 
onde, após cinco rodadas, a cate-
goria conquistou um salário unifica-
do de R$ 700,00, que representa 
um aumento de 9,3% no salário da 
Convenção de 2012, que era de   
R$ 640,00.

Já na 33ª Campanha Salarial 
dos/as Canavieiros/as 2012/2013, 
que envolveu todos os STTRs da 
Zona da Mata, foram necessárias 

sete rodadas de negociação para a 
categoria assegurar um aumento 
do salário, de R$ 634 para R$ 660; 
além da permanência do piso de 
garantia, que é de R$ 12; e o 
acréscimo no valor da cesta básica, 
que passou de R$ 20 para R$ 22. 

O trabalhador canavieiro assa-
lariado, José Severino da Silva, 
conhecido por “Galego”, tem 42 
anos e há 24 trabalha na Usina São 
José, no município de Igarassu, na 
Zona da Mata Norte. Ele, que vem 
acompanhando as campanhas 
salariais desde 1986, percebe que 
as conquistas trabalhistas têm 
aumentando para a categoria. “Na 
última negociação, tivemos ganhos 
muito importantes, como a questão 

do peso da cana e a questão sa-
larial também”, observa.

No entanto ele, que tem acom-
panhado a luta dos/as trabalhado-
res/as assalariados/as da região, 
faz um alerta: “Eu observo que o 
trabalhador hoje não é mais organi-
zado como antes. É preciso que a 
gente se organize nas bases e 
participe do movimento, para  de-
fendermos os nossos interesses”, 
alerta.

O diretor de Politica Salarial da 
Fetape destaca, ainda, uma con-
quista recente e importante para a 
luta dos/as assalariados/as rurais 
de todo o país, com a assinatura do 
Decreto nº 7.943, de 5 de março de 
2013, que institui a Política Na-

cional para os Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais Empregados 
- PNATRE. Ele é um dos frutos da 
1ª Mobilização Nacional da catego-
ria, realizada em março de 2012, 
pela Contag, em Brasília, a partir de 
uma proposta das Federações dos 
Trabalhadores na Agricultura, Fe-
tags, do Nordeste. 

“Conseguimos realizar um ato 
reivindicatório específico e em nível 
nacional. O governo federal assu-
miu o compromisso em construir 
políticas públicas voltadas para 
essa categoria, a partir de um grupo 
de trabalho, e começa a dar as 
primeiras respostas às nossas 
reivindicações”, comemora Paulo 
Roberto. 

Outra ação que tem causado 

impacto e fortalecido a garantia de 

direitos dos/as assalariados/as é a 

Patrulha Rural. Criada em 2011, a 

atividade é realizada entre a Fetape, 

assessoria e dirigentes sindicais da 

Zona da Mata, e consiste em visitar 

as empresas para fiscalizar o cum-

primento da Convenção Coletiva de 

Trabalho. Nesse momento, é pos-

sível identificar onde estão os pro-

blemas e buscar alternativas para 

saná-los. Em alguns casos, o Mi-

nistério do Trabalho é convidado 

para atuar na resolução. “Essa 

iniciativa tem trazido resultados ex-

tremamente importantes para o 

conjunto dos trabalhadores, pois 

eles se sentem mais seguros em 

saber que seus direitos estão sendo 

garantidos”, avalia. 

Desde sua criação, a Patrulha 
Rural já visitou 80% das 17 Usinas 
e Destilarias de Cana de Açúcar 
do Estado.
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Agricultura Familiar
O

Movimento Sindical Rural 
tem estabelecido suas 
estratégias para a agricul-

tura familiar a partir de um olhar 
para as transformações nesse 
campo, que estão ligadas, entre 
outros, a processos de ação 
coletiva e de inovação institucio-
nal. Nesse contexto, a Fetape não 
tem medido esforços em favorecer 
o acesso dos/as agricultores/as às 
políticas públicas e iniciativas dos 
governos que fortaleçam a produ-
ção e a preservação de bens 
comuns.

Do ponto de vista estratégico, 
nesses últimos dois anos, a 
Diretoria de Política Agrícola tem 
priorizado o diálogo permanente 
com os governos federal e estadu-
al. Outra ação é a mobilização e 
organização de grupos de agricul-
tores/as familiares para o acesso 
ao Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). Para isso, tem 
fortalecido a organização da 
produção, numa parceria com os 
Sindicatos. Isso tem contribuído 
para o crescimento e consolidação 
dos STTRs nas bases, atraindo 
novos/as associados/as, e  trazen-
do de volta alguns mais antigos, 
que estavam em situação de 
inadimplência.

Nesses dois últimos anos, os 
agricultores e agricultoras familia-
res do estado também acessaram 
financiamentos do Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), por 
meio de contratos para custeio e 
investimento. Em 2011, segundo o 
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, foram 84.962 contratos, 
movimentando um volume de      

R$ 225.659.151,22. Já em 2012, 
foram firmados 105.061 contratos, 
no valor de R$ 293.003.273,44.

Enquanto isso, aderiram ao 
Programa Garantia Safra, em 
2011/2012, 102.648 agricultores e 
agricultoras familiares, em 73 mu-
nicípios das Regiões do Sertão (R I) 
e 21 do Agreste (R II).

Seca - Há um ano, a seca era 
reconhecida oficialmente pelos 
governos. Desde então, a Fetape 
tem realizado uma série de ações, 
visando minimizar as consequên-
cias dessa forte estiagem na vida 
de milhares de agricultores e 
agricultoras familiares. 

Diante dessa realidade, a 
Diretoria de Política Agrícola vem 
acompanhando a liberação dos 
créditos emergenciais, venda do 
milho no balcão para ração animal, 
pela Conab, o Garantia Safra, 
dentre outras iniciativas. “Pode-

mos dizer que essas ações foram 
priorizadas de um ano para cá. Por 
causa da seca, foi necessário 
mudarmos as estratégias e muito 
do que havíamos planejado, para 
nos adequar à realidade por que 
passa a agricultura em nosso 
estado”, analisa o diretor da pasta, 
Israel Crispim.

O diretor ainda destaca que a 
Fetape vem mantendo diálogos de 
forma permanente com os bancos 
para liberação de créditos emer-
genciais e renegociações das 
dívidas dos/as trabalhadores/as 
rurais. “Infelizmente, os recursos 
liberados ainda são insuficientes. A 
seca continua acabando com a 
plantação e os animais. Mas, esta-
mos trabalhando para vencer es-
ses desafios”, desabafa Crispim.

Ele avalia que para acessar 
esses programas, o agricultor e a 
agricultora familiar têm que estar 

organizados em associação ou 
cooperativa e sempre acompanha-
dos pelos Sindicatos dos/as Tra-
balhadores/as Rurais. “Isso é ne-
cessário porque, mesmo com pro-
blemas na produção por causa da 
seca, temos que lembrar que pro-
gramas como o PAA e o Pnae exi-
gem que se tenham produtos em 
quantidade, qualidade e regularida-
de de oferta. Como são políticas pú-
blicas conquistadas pelo MSTTR, 
nós temos o dever de orientar o 
nosso público para acessá-las de 
forma qualificada”, conclui.

Produção e renda - José 

Jaelson da Silva Araújo, 30, traba-

lha com agricultura familiar há 8 

anos. Ele planta e comercializa 

seus produtos por meio da 

Associação dos Agricultores e 

Agricultoras do Vale do Açudinho, 

que fica em Brejo da Madre de 

Deus, no Polo Agreste Central. 

Desde 2009, o grupo comercializa a 

produção pelo PAA e PNAE. “Sem o 

diálogo feito pelo Movimento 

Sindical Rural, os agricultores não 

teriam como se organizar em 

associações e comercializar seus 

produtos para esses programas 

junto à prefeitura e à Conab”, avalia.  

Os cerca de 80 agricultores e 

agricultoras familiares organiza-

dos na Associação produzem 

cenoura, beterraba, banana, 

cebola seca, coentro, mamão, 

melancia, jerimum, batata, doce, 

macaxeira, milho verde e carne de 

caprino. Para Jaelson, com essas 

políticas, os/as produtores/as têm 

mais autonomia, pois sai de cena a 

figura histórica do atravessador.

Água de qualidade
O

direito à água é essencial 
para uma vida digna. Pen-
sando nisso, a Fetape par-

ticipou e ganhou, em outubro de 
2012, um processo licitatório para o 
acompanhamento técnico ope-
racional, durante um ano, de 4.150 
cisternas de placas de 16 mil litros, 
em nove municípios do Agreste 
pernambucano: Bom Conselho, Ca-
nhotinho, Iati, Jucati, Lagoa de Ou-
ro, Paranatama, Saloá e São João.

Para cumprir o cronograma, 
cerca de 150 cisternas são construí-
das por semana. A estimativa para o 
mês de abril é de que, aproximada-
mente, 2000 sejam entregues. 
Durante o gerenciamento do pro-

jeto, a Fetape está seguindo uma 
programação que inclui 41 cursos 
de capacitação de pedreiros, 138 
de gerenciamento de recursos 
hídricos, além do acompanhamento 
operacional das construções. 

O Projeto Cisternas integra um 
Programa da Secretaria de Agri-
cultura e Reforma Agrária (Sara), 
por meio do Prorural, em parceria 
com o Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome 
(MDS). A ação tem como objetivo 
criar infraestrutura para que seja 
garantida água para o consumo 
humano, com a participação ativa 
do/a trabalhador/a rural na constru-
ção dessas tecnologias.
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Trabalhador/a rural olhado/a por inteiro 

Historicamente, os governantes têm elaborado políticas 
públicas dentro da perspectiva de um projeto de desen-
volvimento para o país num mesmo formato para toda a 

população, sem considerar as especificidades de cada povo, 
região, cultura. Nas últimas décadas, o MSTTR tem mostrado, 
por meio das diversas pautas de reivindicações, que a realidade 
das populações do campo é outra, com outras necessidades. 

Diálogo com 
a previdência

N
o início desta gestão, a 
Fetape, por meio da Vice-
Presidência e do Setor de 

Políticas Sociais, firmou um termo de 
parceria entre o Movimento e o 
INSS, estabelecendo um diálogo 

com a superintendência regional. 
Um dos primeiros frutos desse 
diálogo foi trazer para o MSTTR a 
inscrição dos/as trabalhadores/as 
rurais no Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais - Rural (Cnis Rural).

Por meio dessa parceria, foram 
realizadas capacitações conjuntas 
sobre Legislação Previdenciária, 
com participação da Perícia Médica 
e do Sistema Operacional do Cnis 
Rural, em todo o estado, contem-
plando os dirigentes sindicais e fun-
cionários, as assessorias dos polos 
sindicais e os servidores do INSS.

Hoje, já são 171 STTRs aptos a 
fazer a inscrição. A vice-presidenta 
da Fetape, Maria Aparecida de 
Melo, Mulica, percebe que os 
municípios já estão apresentando 
resultados positivos, com cerca de 3 
mil trabalhadores/as sendo reco-
nhecidos pela Previdência Social, a 
partir dessa parceria. “Com isso, 
muitos estão conseguindo dar 
entrada na aposentadoria, mulhe-
res já estão recebendo salário-
maternidade”, comemora.

Nesses últimos dois anos, 
MSTTR/PE e INSS têm construído 
um calendário anual de atividades, 

com reuniões e treinamentos, a 
exemplo das capacitações com os 
dirigentes sindicais e os/as funcioná-
rios/as de cada STTR, realizadas ao 
longo de 2012, em torno do Cnis 
Rural; e com reuniões trimestrais 
realizadas simultaneamente nas 
Agências da Previdência Social 
(APSs), envolvendo os dirigentes e 
funcionários dos STTRs e os servido-
res do INSS. 

Também estão programados en-
contros semestrais de avaliações nas 
gerências executivas do INSS, com 
as presenças da diretoria e assesso-
ria da Fetape, dirigentes e funcioná-
rios dos STTRs, gerente executivo e 
chefes de benefícios do INSS.

A parceria tem viabilizado a 
qualificação da atuação do/a 
dirigente sindical junto às APSs, que 
tem resultado na ampliação da con-
cessão dos benefícios rurais, asse-
gurando melhor qualidade de vida 
aos/às trabalhadores/as. 

Saúde
N

o campo da saúde, o 
MSTTR reconhece que os 
trabalhadores e trabalhado-

ras rurais enfrentam sérios proble-
mas para acessar os serviços e as 
ações do Sistema Único de Saúde 
(SUS). São situações que têm 
gerado insatisfação junto às popu-
lações rurais. Por isso, nos últimos 
anos, a Fetape tem apresentado 
um conjunto de reivindicações para 
consolidar um sistema público e 
universal no campo.

Nesse sentido, o Setor de Polí-
ticas Sociais realizou, no início da 
gestão, juntamente com outras Di-
retorias, o seminário sobre saúde do 
trabalhador e da trabalhadora rural, 
envolvendo diferentes parceiros.  O 
objetivo central da atividade foi o de 
fornecer informações sobre o proble-
ma dos agrotóxicos, por meio de 
debates, a dirigentes sindicais e 
conselheiros municipais de saúde, na 
perspectiva da promoção, vigilância e 
assistência aos/às assalariados/as 
rurais e agricultores/as familiares que 
usam esses defensivos.

Em fevereiro deste ano, ocor-
reu, em parceria com a Contag, a 
Escuta Itinerante -  Acesso dos Po-
vos do Campo e da Floresta ao 
SUS, por meio do Seminário de 
Sensibilização, Informação, Mobili-
zação para o Controle Social e 
Gestão Participativa do SUS, com 
as participações da Ouvidoria Geral 
do SUS, e da presidência do Con-
selho Nacional de Saúde, além de 
autoridades políticas dos municí-
pios e do estado. A proposta foi dis-
cutir o atendimento do SUS aos 
povos do campo.

A Vice-Presidência está negoci-
ando com a Ouvidoria Geral do 
Ministério da Saúde a realização de 
três encontros regionais com 
conselheiros e conselheiras muni-
cipais de saúde, ligados ao 
MSTTR, com a finalidade de 
qualificar a intervenção dessas 
pessoas, e criar uma rede de 
informações sobre a política de 
saúde - SUS entre os conselheiros 
e conselheiras da Fetape e dos 
STTRs, ainda este ano.

O
MSTTR vem discutindo a 
questão da criança e do 
adolescente do campo, a 

partir de uma problemática social: o 
trabalho Infantil. Nessa caminhada, 
o desafio para o Movimento é 
entender o que é trabalho infantil, 
que traz sérias consequências para 
o desenvolvimento físico, intelectu-
al e social das crianças, e o que é 
trabalho educativo, que é realizado 
juntamente com os pais e adultos, 
tornando-se um espaço de aprendi-
zagem e de construção da identida-
de e dignidade.

Nesse sentido, a FETAPE vem 
desenvolvendo e participando de 
atividades em busca da qualifica-

ção desse debate, sensibilizando 
os/as dirigentes sindicais e lutando 
pela garantia da proteção infanto-
juvenil. Entre elas, destacam-se a 
participação na comissão organiza-
dora do Plano de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção do Adolescente Traba-
lhador em Pernambuco e a realiza-
ção da 1ª Jornada das Crianças e 
dos Adolescentes Filhos/as dos/as 
Trabalhadores/as Rurais do 
MSTTR de Pernambuco, em 2011, 
com a finalidade de dar voz às 
crianças e aos adolescentes do 
campo, identificando como eles  
veem sua realidade e quais são os 
seus sonhos. 

Criança e 
adolescente
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Fonte: Caatma e Cooperativas Bemorar, Nossa Casa e Coopagel, em março de 2013

O
MSTTR tem investido, nos 
últimos anos, em elaborar e 
apresentar propostas de 

políticas públicas de educação do 
campo que assegurem princípios 
político-pedagógicos,  tendo como 
foco as pessoas no centro da prá-
tica educativa. Para isso vem 
mobilizando e dialogando com o 
Estado para que se consolide uma 
Política Estadual de Educação do 
Campo, voltada para os ensinos 
infantil, médio e técnico integrado. 
“Ao trabalhar com educação do 
campo, dependemos de algumas 
parcerias, como a da Secretaria 
Estadual de Educação, por exem-
plo”, reconhece a vice-presidenta 
Maria Aparecida de Melo.

Com isso em mente, o Setor de 
Políticas Sociais vem promovendo 
e participando de algumas ações 
que têm fortalecido a educação do 
campo, no estado. Um exemplo  foi 
a Jornada Pernambucana de Edu-
cação do Campo pela Garantia dos 
Direitos Humanos, que construiu 
proposições para o Plano Estadual 
de Educação, a partir de cinco 
encontros regionais, dois encon-
tros em nível estadual, com a 
participação de cerca de 800 
pessoas, entre professores/as, mi-
litantes dos movimentos sociais e 
sindical, gestores municipais e es-
tadual, envolvendo 121 municípios.

A Fetape integra o Fórum 
Estadual de Educação e o Comitê 
Pernambucano de Educação do 
Campo, na Comissão Pedagógica 
do Programa Saberes da Terra, 
além de participar do Núcleo de 
Pesquisa, Extensão e Formação em 
Educação do  Campo da UFPE. A 
organização participa ainda do 
Grupo de Pesquisas coordenado 
pela UFPE, Undime, sobre Edu-
cação e Trabalho, que atualmente 
realiza uma pesquisa sobre “Os 
Impactos da Seca na Aprendizagem 
dos Estudantes de Escolas Públicas 
do Semiárido Pernambucano”. 

A Fetape reconhece que, para o 
homem e a mulher se sentirem 

plenos como cidadãos e cidadãs, é 
necessário uma educação de 
qualidade, que vá além de assinar o 
próprio nome. Com isso, em 2012, 
cerca de 500 estudantes trabalha-
dores/as rurais de 18 municípios do 
Agreste e Sertão de Pernambuco 
concluíram o Ensino Fundamental, 
dentro do Programa Saberes da 
Terra do Ministério da Educação. A 
atividade foi uma parceria entre a 
Federação e a Secretaria Estadual 
de Educação. Para este ano, 60 
novas turmas já estão montadas 
para iniciar a atividade.

Durante as aulas do Programa 
Saberes da Terra, realizado pela 
Fetape, os trabalhadores e trabalha-

Habitação digna

O
acesso de agricultores e 
agricultoras familiares a uma 
moradia que atenda às 

necessidades básicas da sua família 
está entre as prioridades do MSTTR 
nesta gestão. Um Seminário, em 
fevereiro de 2012, com dirigentes 
sindicais das três regiões do estado, 
e que contou com a presença da 
Superintendência Nacional da Caixa, 
foi o pontapé inicial da Fetape para 
assumir, juntamente com os Sindi-
catos, a mobilização e o controle so-
cial durante a execução do Programa 
Nacional de Habitação Rural. Desde 
então, a instituição tem mantido par-
cerias com as cooperativas Bemorar, 
Nossa Casa e Coopagel para a 
construção das casas. 

Vinculado ao Minha Casa, Minha 
Vida, o PNHR concede subsídios a 

agricultores/as familiares e assalari-
ados rurais para a aquisição de 
materiais de construção, conclusão, 
reforma ou ampliação de sua casa 
em área rural. A gestão operacional 
é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal.

Para ter acesso ao crédito habi-
tacional, os trabalhadores são divi-
didos por grupos de renda. Podem 
ser contemplados aqueles com ren-
da familiar bruta anual de até R$ 60 
mil. A Fetape, porém, está priori-
zando o acompanhamento do gru-
po com renda de até R$ 15 mil/ano. 
Os subsídios oferecidos pelo 
PNHR vão até R$ 25 mil, no caso da 
construção da moradia, e até R$ 15 
mil, para conclusão, reforma ou 
ampliação.

doras rurais entram em contato, 
além da escolarização, com for-
mação profissional e política. No 
ano passado, foi implantado, em 
cada comunidade, um projeto 
produtivo, construído coletivamente 
entre estudantes, professores/as e 
técnicos/a, tendo como referência 
as potencialidades locais.

O agricultor familiar José Pe-
reira Sobrinho, 46 anos, morador do 
Sítio Juazeiro, em Ouricuri, Polo 
Sindical do Araripe, recebeu a 
declaração de conclusão do Ensino 
Fundamental, no Saberes da Terra, 
no ano passado e, logo após, entrou 
no projeto de criação de galinha de 
capoeira. Ele conta que o aprendiza-
do da escola está sendo usado na 
produção das aves. “Durante as 
aulas, a gente aprende a partir do 
que vive no dia a dia, entra em 
contato com o que sabe fazer, e o 
que eu aprendi estou usando no 
meu trabalho”.

No início, seu José recebeu 20 
galinhas de capoeira para começar 
o projeto. Hoje, ele conta com 155 
aves e está satisfeito com o resulta-
do do trabalho e garante não parar 
por aí. “Eu quero continuar a estu-
dar. Já fiz a matrícula e tudo. Quero, 
agora, concluir o Ensino Médio. Isso 
só vai me ajudar a crescer no meu 
trabalho”.

Por uma educação do campo de qualidade
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“
Juntos somos mais fortes” é um dos mais recentes 
lemas utilizados pela Fetape. Além de representar a 
crença da Federação no poder das mobilizações como 

ferramenta de luta, traduz a importância dada à união de 
todos/as: jovens, terceira idade, idosos/as, homens e mulhe-
res, na perspectiva  de um campo mais digno. Por essa razão, 
a atual direção da Fetape tem buscado fortalecer, a cada dia, a 
participação desses diferentes segmentos no Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR).

A Federação defende e incentiva a representação política e 
igualitária entre homens e mulheres; mobiliza e valoriza as 
lideranças da terceira idade, cujo papel tem valor histórico 
para o Movimento Sindical na luta pelas transformações 
necessárias ao campo; e reconhece e incentiva a participação 
da juventude nos mais diferentes processos do MSTTR.

Empoderamento das mulheres rurais

A
luta em defesa da afirmação 
dos direitos das trabalhado-
ras rurais é um dos compro-

missos da Fetape. Nessa caminha-
da, da década de 80 até os dias 
atuais, vários avanços podem ser 
percebidos para o empoderamento 
das mulheres. 

Nos últimos dois anos, por 
exemplo, a Diretoria de Política para 
as Mulheres tem buscado fortalecer 
a cidadania das trabalhadoras, por 
meio de diferentes ações estratégi-
cas. Entre elas, destacam-se a 
formação política e a sensibilização 
acerca do 1º Plano Estadual de 
Política para as Mulheres Rurais de 
Pernambuco.

Com o propósito de fortalecer a 
participação qualificada das mulhe-
res em espaços políticos, foram 
realizadas atividades formativas 
relacionadas à preparação das 
comemorações do Dia Internacional 
da Mulher, às grandes mobilizações, 
como a Marcha das Margaridas, à 
Plenária Estadual e Nacional de Mu-
lheres, e à participação na Escola 
Nacional de Formação Sindical da 
Contag (Enfoc). 

Segundo a diretora de Política 
para as Mulheres, Maria Severina de 
França (Silvia), as atividades forma-
tivas abordaram algo mais que a 
ocupação de cargos nas diretorias 
dos Sindicatos. “Trabalhamos a par-
ticipação política da mulher como 
um todo, pois muitas delas ainda 
ocupam as diretorias dos Sindicatos 
sem uma intervenção política forte. 
Não porque não tenham condições, 
mas porque esse espaço nunca foi 

destinado às mulheres e é preciso 
investir em formação política. Outra 
questão é que muitas mulheres 
ainda precisam conhecer outros 
espaços políticos, a exemplo dos 
conselhos de controle social, das 
câmaras de vereadores e das pre-
feituras”, ressalta Silvia.  

Essas atividades tiveram como 
foco a reavaliação do papel da 
mulher no sindicalismo rural, bem 
como a luta por políticas públicas 
que viabilizem uma melhoria das 
condições de vida no campo. Como 
resultados, houve o aumento da 
participação das mulheres nas di-
retorias dos STTRs, especialmente 
entre os anos de 2006 e 2011. En-
quanto, em 2006, 87,3% de homens 
ocupavam a presidência, contra 
12,7% de mulheres; em 2011, havia 
73% de homens e 27% de mulheres. 
Esses números correspondem a um 
total de 169 Sindicatos pesquisados 
pelo Setor Sindical da Fetape

Roberta Gomes de Lima, secre-
tária de Organização e Formação do 
STTR de Petrolândia, do Polo Sin-
dical do Submédio São Francisco e 
da Comissão Estadual de Mulheres, 
conta que nunca imaginou ocupar 
um cargo de diretoria. “Essa possibi-
lidade era um sonho muito distante 
da realidade em que eu vivia. Eu só 
cheguei a esse lugar por ousadia e 
por causa da Enfoc que me mostrou 
a capacidade política das mulheres”, 
confessa. 

“Nós consideramos esses dados 
um grande avanço na nossa luta. 
Muitos companheiros e até algumas 
companheiras não reconhecem a 
importância de as mulheres partici-
parem dos cargos de diretoria dos 
STTRs. Estamos muito felizes com 
esse resultado e com o próprio 
exemplo da Federação, que possui 
quatro mulheres em sua Diretoria”, 
declara Silvia.

Dentro das estratégias adotadas 
pela Diretoria, foram realizadas, ain-
da, oficinas de sensibilização para 
incidência local, com base nas pro-
postas do I Plano de Política para as 
Mulheres Rurais de Pernambuco. 
Em 12 atividades, estiveram pre-
sentes cerca de 340 diretoras dos 
Sindicatos e mulheres que atuam 
como liderança nas comunidades 
das regiões da Zona da Mata, 
Agreste e Sertão. 

Foi um exercício que fez com 
que o plano tivesse sucesso junto às 
mulheres da base. Diferente do que 
acontece quando são formuladas 
políticas em nível estadual, e as 
mulheres não têm acesso nos 
municípios. “É importante o poder 
público local também tomar conhe-
cimento dessa política. Não adianta 
apenas as mulheres tomarem 
conhecimento se as prefeituras 
também não  fizerem o seu papel. 
Essa é uma cobrança que fizemos à 
Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, porque, infelizmente, em 
nosso país, nós construímos as 
políticas, mas há certa dificuldade 
de elas chegarem à base”, explica 
Josivânia Ribeiro Cruz de Souza, 
uma das diretoras do STTR de São 
José do Belmonte, no Polo Sindical 
do Sertão Central, e integrante da 
Comissão Estadual de Mulheres.  

Diante dessa conjuntura, a Di-
retoria ainda pretende fortalecer o 
debate acerca da reivindicação da 
paridade entre homens e mulheres 
nos cargos de diretoria do MSTTR e 
dar continuidade às grandes mo-
bilizações. 

Na luta por direitos para a 
juventude, terceira idade,
idosos/as,  homens e mulheres 
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Uma juventude rural organizada e atuante

P
or meio da Coordenação da 
Terceira Idade, a atual 
Diretoria da Fetape tem 

intensificado, também, dia após dia, 
a luta em defesa dos direitos da 
pessoa idosa, uma das prioridades 
do Movimento Sindical Rural, que 
recebe ênfase no Planejamento 
Estratégico da Federação. 

Como estratégia, a coordenação 
tem realizado oficinas nos Polos 
Sindicais. No total, foram 11 ativida-
des, que mobilizaram 318 dirigentes 
sindicais e lideranças da terceira 
idade, de 94 Sindicatos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais. 

Esse primeiro momento motivou 
novas oficinas, encontros e festivais 
da Terceira Idade, em 38 municípios, 
localizados nas diversas regiões do 
estado. Mais de 4.200 lideranças 
participaram desses eventos. “Com 
essas atividades, conseguimos 
mobilizar o Movimento Sindical em 
torno de uma pauta política voltada 
para os direitos da pessoa idosa. 

Respeito e acesso a direitos 
para a terceira idade e idosos/as rurais

Discutimos questões relacionadas 
com a saúde, valorização da história 
dessas lideranças e a sua luta 
política, o lazer, a cultura e a qualida-
de de vida”, pontua o coordenador 
da Terceira Idade, José Rodrigues 
da Silva. 

E esse conjunto de ações tem 
feito a diferença na vida das lideran-

ças ligadas ao Movimento Sindical. 
Valdemar Olímpio, integrante do 
STTR de Calçados, no Polo do 
Agreste Meridional, é uma prova 
concreta de que a semente plantada 
pela Fetape começa a render bons 
frutos. “Eu achei os encontros muito 
bons. Durante toda a minha vida de 
militância, nunca vi um Movimento 

tão bom com o pessoal da terceira 
idade!”, avalia.

Até o fim da gestão, a Coorde-
nação da Terceira Idade pretende 
continuar incentivando a realização 
de encontros municipais, regionais e 
estaduais de idosos/as, acompa-
nhando as discussões da pauta 
política da terceira idade. “Eu vejo 
um esforço muito grande dessa 
Coordenação e vejo também que 
precisamos nos fortalecer ainda 
mais para encarar os desafios da 
organização da terceira idade no 
Movimento Sindical”, avalia Manoel 
Jerônimo, do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Ribeirão, no Polo 
Sindical da Mata Sul. 

“A compreensão dos dirigentes 
sindicais tem sido um elemento 
decisivo para o sucesso obtido nas 
ações junto à terceira idade. Dá 
gosto se ver a criatividade e o 
dinamismo por ocasião dos eventos 
realizados nos municípios pelos 
Sindicatos”, afirma o coordenador da 
Terceira idade.

A
lém de lutar pela valorização 
das pessoas que construí-
ram a história do Movimento 

Sindical Rural, por meio dos traba-
lhos com a terceira idade, a Fetape 
também tem a sucessão rural como 
uma de suas bandeiras de luta. A 
mobilização da juventude rural é 
pela afirmação da sua identidade e 
por condições dignas de vida para a 
sua permanência no campo.

Pensando em fortalecer a 
organização dos/as jovens rurais, a 
Federação realizou, por meio da 
Diretoria de Política para a 
Juventude, uma série de encontros, 
em mais de 30 municípios do Sertão 
e da Zona da Mata, com o objetivo 
de aproximar esse público do 
Movimento Sindical. Essa aproxima-
ção é uma demanda que tem se 
tornado cada vez mais desafiadora, 
em virtude da burocracia que 
dificulta o acesso da juventude às 
políticas públicas e que interfere na 
permanência do/a jovem no campo. 

Na região da Zona da Mata, a 
Diretoria precisou empreender um 
esforço maior na mobilização da 
juventude. Segundo a diretora de 
Política para a Juventude, Adriana 
do Nascimento Silva, essa estraté-
gia se deu porque os/as jovens 
dessa região possuem um perfil 
diferenciado. “Eles têm vínculo 
empregatício e, por isso, cumprem 
jornada de trabalho diária, o que os 
impossibilita de participar das 
atividades do movimento. Nos 
sábados, muitos deles preferem 
fazer hora extra, para gerar mais 

renda, ao invés de se inserir nas 
atividades”, avalia. 

Além do perfil de trabalho dife-
renciado, a juventude da Zona da 
Mata enfrenta a mecanização dos 
modos de produção do setor da 
cana-de-açúcar e a implantação de 
um polo industrial em setores 
urbanos. Essas mudanças têm 
reduzido os postos de trabalho no 
campo e incentivado o êxodo rural 
entre os jovens. Diante dos novos 
desafios, a Diretoria de Política para 
a Juventude tem dedicado uma 
especial atenção à região.

Como frutos dessa ação, a 
Fetape pode comemorar, nesses 
dois anos da nova gestão, além da 
reestruturação e fortalecimento da 
Comissão Estadual de Jovens,  a 
realização do 5º Festival da 

Juventude Rural - evento, que 
reuniu cerca de 300 participantes, 
promovendo uma série de debates 
sobre temáticas como sucessão 
rural e a importância da sindicaliza-
ção para o MSTTR. “Hoje podemos 
contar com muito mais jovens 
sindicalizados, ou seja, unidos em 
uma categoria, conscientes dos 
seus direitos e da sua identidade 
como trabalhador e trabalhadora 
rural”, avalia Adriana. 

 Milton Carlos da Silva, integrante 
da Comissão Estadual de Jovens, 
pelo Polo Sindical da Mata Sul, 
também faz uma avaliação positiva 
das atividades: “Através desses 
encontros, muitos jovens puderam 
conhecer melhor a importância do 
Movimento Sindical. Com mais 
jovens sensibilizados, a nossa luta 
por políticas públicas se fortalece”. 

As mobilizações realizadas pela 
Diretoria de Política para a 
Juventude também resultaram na 
elaboração de uma pauta de reivin-
dicações de políticas públicas. 
Como passo seguinte, há uma 
previsão de que esse documento 
seja inserido na pauta do Grito da 
Terra Pernambuco e nas Diretrizes 
de para a Reestruturação Produtiva 
da Zona da Mata. Ambos são 
documentos que serão construídos 
e apresentados ao Governo 
Estadual.

 “Vamos trabalhar para que a 
juventude se identifique com as 
propostas reunidas nesses docu-
mentos e para que possam reivindi-
car a implementação dessas pro-
postas também nos municípios”, 
pontua a diretora.

Dentre as políticas que compõem 
essa pauta, está o acesso à terra e a 
garantia de meios de produção, para 
que a juventude tenha condições 
dignas de trabalho no campo; a 
oferta de educação de qualidade no 
campo, voltada para o fortalecimen-
to da identidade do/a jovem rural; 
além de garantia de políticas de 
cultura e lazer no campo, evitando, 
com isso, o deslocamento da 
juventude para a zona urbana. Até 
fim de 2013, a Diretoria de Políticas 
para a Juventude deverá realizar a 
Olimpíada Sindical da Juventude 
Rural, que tem como propósito 
fortalecer a presença e atuação da 
juventude rural no Movimento 
Sindical. 
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Por um campo digno 
para se viver 
A

reforma agrária sempre foi uma das principais bandeiras de 
luta do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais (MSTTR). O que se deseja, no entanto, é 

mais do que o acesso à terra, é um conjunto de condições para que 
homens e mulheres tenham  moradia digna, possam  plantar, 
colher, alimentar suas famílias e comercializar. Esse é o sonho de 
muitos agricultores e agricultoras familiares, mas que ainda 
necessita de muita união, luta e estratégias adequadas à conjuntu-
ra para que possa se concretizar.

Acesso à terra e às condições para a produção

N
os últimos dois anos, a 
Fetape tem se empenhado 
em garantir aos/às assen-

tados/as da reforma agrária, por 
meio de diversos diálogos travados 
com as superintendências do Incra, 
Instituto de Terras e Reforma Agrá-
ria de Pernambuco (Iterpe), e Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrá-
rio, reivindicações que gerem vida 
digna nos assentamentos e unida-
des produtivas do Programa Nacio-
nal de Crédito Fundiário (PNCF).

Para o diretor de Política Agrária 
e Meio Ambiente da Fetape, Eraldo 
Souza, a garantia e a manutenção 
desses direitos não tem sido tarefa 
das mais fáceis. “A nossa parte de 
reivindicações, de cobranças, de 
pressão, nós fazemos. Mas, infe-
lizmente, a reforma agrária não tem 
sido uma prioridade dos governos 
federal e estadual”.

Mesmo assim, nesses dois 
anos, a diretoria conta com avan-
ços importantes, que têm garantido 
sucesso junto aos assentados e 
assentadas da reforma agrária. A 
primeira delas, tem a ver com a 
parceria estabelecida com o Incra, 
dentro do Programa Crédito 
Instalação, para construção de 
casas nos assentamentos. Ao todo, 
800 unidades foram entregues 
aos/às agricultores/as familiares 
assentados/as.

Outro avanço importante na 
questão agrária está relacionado à 
licença ambiental para 53 assenta-
mentos, aproximadamente. Fruto 
de uma ação conjunta entre a Fe-
tape e a Agência Estadual de Meio 
Ambiente (CPRH), que identificam 
as áreas, organizam a documenta-
ção e encaminham tudo ao Incra. A 
partir dos licenciamentos, as 
famílias estão aptas a acessarem 
as diversas linhas de crédito. 
“Paralelo à liberação do licencia-
mento, houve também a concessão 
do crédito infraestrutura”, comemo-
ra Eraldo. 

Em 2011, a Fetape atuou em 24 
acampamentos e pré-assentamen-

tos de 11 municípios, nos Polos 
Sindicais do Sertão Central, Arari-
pe, Petrolina e Petrolândia. A partir 
de uma parceria estabelecida com 
a Cáritas Brasileira, que visou a 
uma série de ações voltadas a 
promover segurança alimentar, 
nutricional e produtiva (PSAN/PE), 
foram beneficiadas mais de 850 
famílias. A iniciativa também 
envolve outros três movimentos 
sociais de luta e defesa da reforma 
agrária.

A Fetape também trabalhou em 
parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) e 
com o Instituto Cidadania do 
Nordeste (ICN), na discussão e 
apresentação de políticas públicas 
de regularização fundiária, em 23 
municípios: 19 cidades no Polo 
Sindical do Agreste Meridional e 
quatro no Sertão do Araripe.

Entre os desafios, o diretor 
analisa que a Fetape vem tendo 
dificuldade em operacionalizar o 
Crédito Fundiário por meio do 
Iterpe. Nesses dois anos de gestão, 

42 propostas de contratos foram 
enviadas para o Instituto, mas 
somente duas foram contratadas. 

“Nos últimos dois anos, o 
Crédito Fundiário vem declinando 
por conta da burocracia, por conta 
do desaparelhamento do Iterpe. 
Precisamos de equipamentos 
modernos para fazer medição e 
avaliação, precisamos de equipe 
técnica, mas infelizmente, o Estado 
não está aparelhado para tocar 
essa política”, avalia.

Mesmo assim, em 2012/2013, 
os agricultores e agricultoras 
familiares assentados da reforma 
agrária receberam 6.107 títulos de 
terras, distribuídos em 20 assenta-
mentos  coordenados pela Fetape, 
19 na região do Agreste Meridional 
e um no município de Ouricuri, 
entregues pelo Instituto de Terras 
de Pernambuco, Iterpe.

A agricultora familiar e assenta-
da da reforma agrária, Josefa Lima 
do Nascimento, 43 anos, mais 
conhecida como Lúcia, já pode 

dormir sossegada. É que na última 
semana de fevereiro, ela foi uma 
das 47 famílias que recebeu o título 
de posse da terra onde mora e 
trabalha, no assentamento Antônio 
Eleutério, que é coordenado pela 
Fetape, localizado em Casinhas, 
Polo Sindical do Agreste Seten-
trional. A entrega da titulação foi 
feita pelo Iterpe. “Era uma luta de 
muito tempo. Não só minha, mas 
dos meus avós, pois vivíamos co-
mo arrendatários. Não tenho como 
descrever essa emoção”, conta.

Lúcia, que é presidente da 
Associação do assentamento, 
conta que já houve muitos avanços 
no local, como a implantação de 
182 cisternas, 33 casas construí-
das e um posto de saúde. “Agora, 
legalizada, quero acessar alguns 
benefícios. Vamos correr atrás da 
melhoria da estrutura do nosso 
assentamento. Nossa organização 
conta com mais vitórias que derro-
tas, graças a Deus”, comemora.

Com 17 anos de existência e 
159 hectares, o assentamento foi 
palco de grandes lutas para garan-
tir o direito à terra, que, infelizmen-
te, resultaram nas mortes dos com-
panheiros Evandro Cavalcanti e 
Antônio Eleutério, que dá nome ao 
local. Hoje, moram no assentamen-
to  60 famílias.

Unidade Camponesa - A Fe-
tape e um conjunto de organiza-
ções e movimentos sociais de luta 
pela terra realizaram o 1º Encontro 
Pernambucano da Unidade Cam-
ponesa, em novembro de 2012. A 
atividade teve o objetivo de traçar 
estratégias de luta unificada e de 
enfrentamento aos novos desafios 
da conjuntura agrária em Per-
nambuco. Entre os focos da cami-
nhada, estão previstos o fortaleci-
mento da luta pela reforma agrária e 
a denúncia da inoperância do Incra; 
uma postura contrária à construção 
de barragens que expulsam milha-
res de camponeses de suas terras; 
luta pela garantia de assistência 
técnica, dentre outras. 
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Meio ambiente preservado

O
Movimento Sindical Rural 
compreende que a luta pela 
terra tem um diálogo próxi-

mo com a preservação ambiental. 
Com isso, a Fetape, nos últimos 
anos, tem intensificado as ações de 
combate à destruição da natureza, 
pela conservação da mata nativa, e 
recuperação das áreas degradadas, 
além de participar de campanhas de 
combate ao uso de agrotóxicos. 

Na opinião do coordenador do 
Meio Ambiente da Fetape, Antônio 
Francisco da Silva (Ferrinho), é 
necessário que o MSTTR ocupe os 
espaços de debate pela preserva-
ção da natureza. “Precisamos ter a 
terra, com rios, com vegetação 
nativa, mata ciliar, para mantermos o 
ecossistema equilibrado, com ações 
de combate, mas também que 
possamos propor alternativas 
sustentáveis”, pondera.

Nesse sentido, a coordenação de 
meio ambiente vem debatendo junto 
aos STTRs a importância de se ter 
os cuidados devidos com o manuse-
io dos agrotóxicos e seus graves 

riscos para a saúde, por meio de 
palestras, audiências públicas e 
campanhas, dentre outras. 

Em 2011, a Coordenação reali-
zou a primeira Oficina sobre 
Nanotecnologia, técnica de manipu-
lação que aumenta o poder devasta-
dor dos agrotóxicos no meio ambi-
ente e nas pessoas. Desde então, 
vem participando de várias campa-
nhas de combate ao uso desses 
defensivos químicos e de espaços 
de discussão como o Fórum 
Estadual de Combate ao Uso dos 
Agrotóxicos, onde tem formulado 
denúncias e dialogado sobre como 
enfrentar esse problema.

A Coordenação tem contribuído, 
ainda, para o licenciamento ambien-
tal com a finalidade de implantação 
de moradia rural, por meio da 
preparação da documentação dos 
assentamentos. Isso sem contar 
que, desde o início da gestão, vem 
realizando distribuição de mudas 
nos eventos de massa da Fetape e 
no Dia do Meio Ambiente (5 de 
junho) a fim de contribuir para o 

processo de educação que leve os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais 
a entenderem a importância de se 
reflorestarem suas áreas. 

As cerca de 3 mil mudas distribu-
ídas pela Fetape, nesses dois anos, 
também integraram a Campanha 1 
Milhão de Árvores, promovida pelo 
Centro Sabiá, Diaconia e Caantinga  
e têm surtido um efeito surpreen-
dente. “Estamos engajados nessa 
campanha pelo reflorestamento. 
Sentimos que as pessoas recebem 
as mudas e se comprometem com a 
proposta”, diz Ferrinho.

Desde 2011, a Fetape integra o 
Conselho Estadual do Meio 
Ambiente de Pernambuco (Conse-
ma) -  espaço que delibera sobre as 
diretrizes e políticas públicas nessa 
área, contribuindo para que o 
desenvolvimento socioeconômico 
do estado se dê com a proteção 
ambiental. A Coordenação também 
tem assento em algumas instâncias 
importantes, como o Comitê Esta-
dual de Manejo Florestal, além do 
Comitê Integrado de Combate aos 
Efeitos da Seca, onde são feitos 
encaminhamentos que tem minimi-
zado as consequências da estiagem 
prolongada que assola 131 municí-
pios no estado. 

Para este ano, a Coordenação 
vai apresentar um projeto que irá 
beneficiar, de início, 15 assentamen-
tos da reforma agrária, nas três 
regiões do estado, que estejam em 
situação ambiental crítica para 
receberem o processo de refloresta-
mento das áreas de reserva legal. O 
projeto será apresentado ao Incra e 
à Secretaria Executiva de Agricul-
tura Familiar. 

E
m 2011, a Fetape iniciou 
uma parceria com a Se-
cretaria de Cultura do Es-

tado, que tem fortalecido a ideia de 
que a cultura e a arte fazem parte 
do universo do homem e da mulher 
do campo. O presidente da Fetape, 
Doriel Barros, analisa que a cultura 
de um povo precisa ser protegida e 
as ações desenvolvidas têm 
estimulado essa valorização. “Nós 
reconhecemos que as manifesta-
ções culturais das populações do 
campo precisam ser resgatadas e 
apoiadas pelo poder público, desde 
a criação de uma agenda no estado 
onde haja espaço para as expres-
sões artísticas até a construção de 
políticas públicas que possam con-
templar o universo artístico-cultural 
de maneira  plena”, argumenta.

Diante dessa perspectiva, a 
Fetape começou a contemplar  es-
sa discussão também em sua 
agenda de atividades. Para este 
ano, será realizado o curso de 
Elaboração de Projetos Culturais, 
promovido pela Federação e pela 
produtora cultural Stefânia Régis, 
voltado para produtores e produto-
ras, brincantes de folguedos po-
pulares, poetas e poetisas, canta-
dores e cantadoras; quem trabalha 
com literatura de cordel, artesana-
to, e cozinha regional de todas as 
cidades da Zona da Mata, Agreste 
e Sertão. A iniciativa faz parte do 
projeto Arte e Inclusão no Campo e 
tem como principal objetivo capaci-
tar  essas pessoas  para o  pro-
cesso de elaboração de projetos 
culturais.

Cultura e arte


