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Na madrugada do último dia 6 de abril cerca de 200 famí-
lias, todas coordenadas pela secretaria de Política Agrária da
Fetape, realizaram seis novas ocupações de terra no interior
de Pernambuco. Elas aconteceram nos municípios de Santa
Filomena (800 ha); Terra Nova (2.040 ha); Sertania (3.000 ha);
Afranio (1.500 ha) e Santa Cruz (2.100 ha); Petrolina, Lagoa do
Pedro (1440 ha). “As ocupações são feitas com o objetivo de
pressionar o Incra a agilizar o processo de vistoria e desapro-
priação de terras improdutivas no Estado, com fins de refor-
ma agrária”, esclarece Doriel Saturnino, diretor da secretaria.
Ele anuncia mais ocupações para os próximos dias se os pro-
cessos continuarem emperrados no órgão do governo.
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Milhares de agricultoras
nas ruas do Recife
Milhares de agricultoras
nas ruas do Recife

DIA

INTERNACIONAL

DA MULHER

O movimento sindi-
cal rural decidiu, após
uma série de avaliações
internas, lançar candida-
tos próprios ao legislativo
estadual: Bruno Ribeiro
(PT) e José Patriota
(PSB). Ambos, com histó-
rias de luta pela melhoria
da realidade de quem
vive no campo.

Movimento sindical rural lança seus candidatos ao legislativo

Fetape realiza doze novas ocupações nesse início de ano

Seminário
em Brasília

avalia
educação
no campo
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José Patriota. Bruno Ribeiro.

Manoel Santos, presidente da Contag. Acampados erguem a bandeira da Fetape.

Uma festa de cores na reafirmação da cidadania da mulher pernambucana rural.
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Capoeira, maracatu e forró animam
centenas de jovens em lançamentos do

Programa Jovem Saber

Juventude Rural
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Editorial

O atual contexto político, social e econômico brasi-
leiro trouxe novos desafios à democracia brasileira, em
função da construção de outros espaços de tomada de
decisão, criados a partir deste novo cenário. As interfa-
ces entre Estado e Sociedade estão ficando um pouco
mais fluidas, de modo a exigir dos(as) cidadãos(ãs) um
amplo processo de participação e intervenção popular
nos espaços de debate e intervenção referentes à formu-
lação, gestão, controle e monitoramento de Políticas Pú-
blicas. Desde sua fundação (1962) a Fetape vem desen-
volvendo um amplo processo de organização e forma-
ção, capaz de gerar melhores condições de vida para
homens e mulheres do campo.

Neste cenário, e em busca de consolidar suas lutas
e conquistas históricas por meio da implementação do
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel e Solidário – PADRSS, o qual defende não haver de-
senvolvimento sustentável sem reforma agrária, assis-
tência técnica e acesso às políticas públicas de saúde e
educação, o movimento sindical vem buscando ampliar
seus espaços de discussão e implementação de alterna-
tivas sociais e econômicas a partir do diálogo com as
forças sociais comprometidas com as lutas do campo
democrático popular, em particular buscando reunir a
categoria de trabalhadores e trabalhadoras em torno de
um projeto político no qual possamos ampliar nossa re-
presentação no executivo e legislativo em âmbito local,
estadual e nacional.

A partir dessa reflexão, em 2002 apoiamos as candi-
daturas de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente e
Humberto Costa para o governo do Estado. Em 2004, sa-
ímos de 13 representações para 50 candidaturas eleitas
pelo movimento sindical. Os avanços continuaram com
a nomeação de diversos companheiros para secretarias
do governo municipal. A ampliação dessas conquistas
no campo político chega a 2006 com a apresentação de
duas pré-candidaturas do movimento sindical para a As-
sembléia Legislativa, com o objetivo de termos repre-
sentação da categoria neste importante espaço de for-
mulação, controle e implementação de ações políticas
para a sociedade. Precisamos ter pessoas as quais pos-
sam representar os mais legítimos interesses dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais de Pernambuco e os quais
possam, uma vez implementados, gerar mais qualidade
de vida para o campo, a partir da apresentação de proje-
tos que dialoguem diretamente com políticas específicas
para o campo e para o conjunto da sociedade. Assim,
após diversos encontros regionais e reuniões do Conse-
lho Deliberativo da Fetape, o movimento sindical deci-
diu apoiar as candidaturas do campo democrático popu-
lar, sendo para governador Humberto Costa, do PT e
Eduardo Campos, do PSB. Para deputado estadual, dois
valorosos companheiros, assessores do movimento: Bru-
no Ribeiro (PT) e José Patriota (PSB), foram chamados a
exercer a tarefa de serem representantes da classe tra-
balhadora rural. São dois nomes cujas histórias de vida
e de luta assinalam grandes contribuições para a defesa
dos direitos dos(as) trabalhadores(as) do campo e da
cidade, história ligada às lutas do campo e dos diversos
movimentos sociais e sindical pela melhoria da qualida-
de de vida da classe trabalhadora.

Neste momento de grandes conquistas do povo bra-
sileiro e de Pernambuco com as ações do governo Lula,
conclamamos a classe trabalhadora do campo e da cida-
de, jovens, homens e mulheres para se engajarem na luta
pela reeleição do presidente Lula, pelas candidaturas de
Humberto Costa e Eduardo Campos e, em especial, na
campanha dos pré-candidatos Bruno Ribeiro e José Pa-
triota, para representarem as lutas pela conquista de di-
reitos e de melhor qualidade de vida no campo.

Aristídes Santos – Presidente

Eleições 2006

   Pernambuco sediou o
lançamento nacional do Con-
sórcio Social da Juventude Rural,
em setembro de 2005, no muni-
cípio de Serra Talhada. O Esta-
do foi o primeiro a concluir as
suas atividades e já aponta im-
portantes resultados. O Con-
sórcio Rita Quadros é um exem-
plo, beneficiando 67 jovens ru-

Pernambuco sedia lançamento do
Consórcio Social da Juventude Rural

Respeito ao meio ambiente.

rais de cinco municípios do
Pólo Sindical Sertão Central,
com sua carga horária concluí-
da no último mês de fevereiro.

   O Consórcio Social da
Juventude Rural tem como um
de seus objetivos facilitar o
acesso dessa juventude às po-
líticas públicas e inserir ativi-
dades de geração de trabalho

e renda. “As
aulas profis-
sionalizan-
tes de horti-
fruticultura
orgânica e
a v i c u l t u r a
caipira resul-
taram na cri-
ação de qua-
tro aviários e
hoje os jo-
vens já estão
produzindo
e outros até
c o m e r c i -
alizando avi-
cultura cai-
pira, além de

produzirem hortas orgânicas
com suas famílias”, anuncia Lu-
cenir Silva, secretária de Jo-
vens da Fetape. Ela também
avalia que outra conquista im-
portante foi o acesso à terra,
através da linha de crédito Nos-
sa Primeira Terra, atualmente
com dois grupos em Serra Ta-
lhada e outros já em processo
de negociação: “Os jovens me-
lhoraram sua auto-estima e au-
mentaram sua participação no
movimento sindical e hoje a
grande maioria dos beneficiá-
rios se associou ao sindicato
de seu município e já está par-
ticipando do programa Jovem
Saber”, afirma a secretária.

   Ainda segundo a dire-
ção da Fetape, o movimento
sindical já está lutando para
que o consórcio seja amplia-
do, uma vez que os resultados
alcançados em Pernambuco
provam que a iniciativa contri-
bui significativamente para a
melhoria da qualidade de vida
da juventude rural.

Apresentações de gru-
pos de capoeira e de maraca-
tu animaram o lançamento do
Jovem Saber (programa de ca-
pacitação à distância) e con-
seguiram atrair 150 jovens
para o Centro de Cultura de
Lagoa de Itaenga. O encontro
foi promovido pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais da-
quele município e pela Secre-
taria de Coordenação de Jo-
vens da FETAPE, no último
mês de janeiro.

Já o lançamento oficial
do Programa aconteceu em
Tabira (Pólo Sindical do Pajeú)
animado ao som da Banda BKL
e do cantor Fábio Luís, contan-
do com 65 grupos de estudos
e com a participação de mais
de 500 jovens dos municípios
de Afogados da Ingazeira, Bre-
jinho, Calumbí, Carnaíba, Flo-
res, Iguaracy, Ingazeira, Itape-
tim, Quixaba, Santa Cruz da
Baixa Verde, Santa Terezinha,
São José do Egito, Serra Talha-
da, Sertânia, Solidão, Tabira,

Fetape representa juventude rural brasileira
em evento internacional na Espanha

A Fundacion Pablo Iglesias, em parceria
com o Partido dos Trabalhadores (PT) brasi-
leiro realizou, de 13 a 17 de fevereiro desse
ano em Madri, na Espanha, o seminário inter-
nacional “Jornadas da Juventude”.

A delegação brasileira, articulada pela
Fundação Perseu Abramo, uma entidade cria-
da pelo PT para desenvolver projetos políti-
co-culturais, contou com a presença de 13 jo-
vens de diversas categorias e regiões do país.

Lucenir Silva, secretária de Jovens da
Fetape, foi a convidada para representar a Con-

federação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura – CONTAG, no evento: “Pude conhecer
experiências bem sucedidas, a exemplo do Con-
selho da Juventude da Espanha, que servirão
como base para o desenvolvimento e o avanço
de ações voltadas para a juventude daqui, no
Brasil”, avalia Lucenir.

A Fundação Perseu Abramo tem por ob-
jetivo desenvolver ações permanentes da ju-
ventude, abordando temas como condição ju-
venil, direitos sociais e juvenis, trabalho e edu-
cação.

Triunfo, Tuparetama.
 O evento foi organizado

pelos mobilizadores sociais do
Projeto Dom Helder Camara,
Comissões de Jovens do Pajeú
e Sertão Central, com o apoio
dos sindicatos, Secretaria de
Jovens e assessoria da FETAPE
nos pólos sindicais.

Segundo Lucenir Silva –
Secretária de Jovens da FETA-
PE, estes eventos vêm contribu-

indo para o aumento das inscri-
ções da juventude no progra-
ma em Pernambuco, que é hoje
o estado com o maior número
de jovens inscritos do país.

“Já são mais de 1.500 jo-
vens de 50 sindicatos, sendo
capacitados e nós precisamos
do apoio dos(as) dirigentes e
lideranças para envolvermos
todos os municípios”, afirmou
Lucenir.

Apresentação de capoeira chamou a atenção dos jovens.
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Educação do Campo
para todo o Estado

Políticas Públicas e Sociais

   Programas de Alfabetiza-
ção de Jovens e Adultos, escola-
rização envolvendo cursos nos
ensinos fundamental e médio,
além de pedagogia, associativis-
mo e cooperativismo. É assim
que a Fetape, sindicatos e par-
ceiros do movimento sindical
rural vêm desenvolvendo ações
de Educação do Campo, nos
quatro cantos de Pernambuco.

Entre os trabalhos, o pro-
grama Todas as Letras, desen-
volvido em parceria com a CUT,
atende atualmente a 140 tur-
mas, em seis pólos sindicais, be-
neficiando 3.800 alunos. Tem
também o Alfabetização Cida-
dã, que trabalha em parceria
com a Secretaria de Educação
do Estado e envolve 38 turmas
de três pólos sindicais, atenden-

do a 950 alunos. O Pronera,
executado em parceria com a
Faculdade de Formação de Pro-
fessores de Petrolina e Incra Pe-
trolina e trabalha o ensino mé-
dio e o curso de pedagogia. O
programa atinge 44 áreas de as-
sentamentos e a dois acampa-
mentos, beneficiando 60 jovens
e adultos.

Muitas ações voltadas à
educação dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais estão
sendo pensadas pela diretoria
da Fetape e todas elas visam
beneficiar todo o Estado. Ou-
tros programas também estão
sendo desenvolvidos, com
foco na formação, a exemplo
do Jovem Saber, Consórcio
da Juventude, Valorização
das Experiências Produtivas

dos Jovens, Acessibilidade e
Monitoramento de Políticas
Públicas e Parceiros da Ter-
ra. Vários parceiros se somam
a este trabalho: CUT, MEC,
UFRPE, PDHC, MDA/SDT, SE-
DUC, SERTA, entre outros, sob
a coordenação da FETAPE e
CONTAG.

“Temos a clareza de que
essa ação é pensada com o pro-
pósito de ser apresentada como
experiência exitosa à luz do Pro-
jeto Alternativo de Desenvol-
vimento Rural Sustentável e
Solidário, possível de se tornar
política pública de educação
voltada para o campo”, afirma
Maria José de Carvalho – Mari-
quinha, que responde pela Se-
cretaria de Políticas Sociais da
Fetape.

 Não está nada fácil a
negociação entre assalari-
ados rurais e o governo fe-
deral. Não houve acordo
entre as partes e, agora, o
governo federal tenta a
prorrogação do prazo pre-
visto para que os assalaria-
dos tenham acesso aos be-
nefícios previdenciários
por mais dois anos, através
de uma emenda, que vale-
ria até 2007.

Dificuldades
para acordo
entre
assalariados
e governo

Em todo o Estado, 178 STRs associados à Fetape já
estão sendo beneficiados com a implementação dos sof-
twares da Bisa Tecnologia, uma empresa contratada pela
Secretaria de Finanças da Fetape para implantação da tec-
nologia, que está atuando na sede da federação para me-
lhor prestação de serviços na área de informática.

Atualmente, além dos sindicatos associados, nove se-
cretarias e dez pólos sindicais no interior de Pernambuco
são ligados à Fetape, e ocorre, diariamente, um grande nú-
mero de demandas financeiras para a federação. “Seria im-
possível desenvolver esse trabalho sem inserir uma política
de informatização. Agora, temos transparência em todos os
processos desenvolvidos no setor financeiro”, afirma o te-
soureiro da federação e responsável pela secretaria, Anto-
nio Francisco (Ferrinho). Ainda segundo ele, já está em fase
de implantação o sistema Secretaria 2000, que vai integrar
ainda mais todos os setores da entidade.

Para o presidente da Fetape, Aristides Santos, o uso de
novas tecnologias é positivo, já que vai trazer mais agilida-
de e organização para os processos administrativos da fe-
deração. “A luta sindical contra a apropriação privada não
pode colocar os trabalhadores contra o avanço tecnológi-
co”, alerta Santos.

Tecnologia da
Informatização para
melhor prestação
de serviços

Finanças

Foram seis anos de espera, mas finalmente as 23 famí-
lias de trabalhadores rurais sem-terra conseguiram a posse
da Fazenda Lopes. A área, de 1.128 hectares, agora foi bati-
zada pelos agricultores por Nova Conquista.

Uma grande festa marcou a vitória da luta. Ferrinho,
atual secretário de finanças da Fetape, fez questão de com-
parecer à festa de imissão de posse. Ele foi presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouricuri e pioneiro
na luta pela reforma agrária no Araripe. “Todos(as) têm que
estar organizados(as) e unidos(as) para dar um bom exem-
plo até mesmo a outros movimentos, de que a luta pela
posse da terra não é fácil, mas assim se consegue chegar lá”,
incentiva Ferrinho.

Festa pela posse da
terra em Ouricuri

Mudanças garantem
melhores resultados

Evite fraudes na hora dos empréstimos
   O próprio Ministério

da Previdência Social já reco-
nhece que os empréstimos fei-
tos a aposentados e pensio-
nistas, através de desconto em
folha de pagamento, estão su-
jeitos a erros ou até mesmo a
fraudes. Para evitar que isso
aconteça, a Fetape recomen-
da que o(a) trabalhador(a) ja-
mais ofereça o cartão de seu
banco, principalmente sua se-

nha, a terceiros, mesmo que
sejam parentes ou amigos.
“Não vacilem em chamar a po-
lícia se acaso alguém aparecer
em sua casa prometendo agi-
lizar a liberação do emprésti-
mo e pedindo seus documen-
tos”, orienta a vice-presiden-
te da Fetape, Maria José de Car-
valho – Mariquinha. Ainda se-
gundo Mariquinha, acaso o
aposentado ou pensionista

Educação é avaliada em seminário
Representantes da secre-

taria de Políticas Públicas da
Fetape participaram, de 30 de
janeiro a 03 de fevereiro, em
Brasília, do Seminário de Ava-
liação Nacional de Educação
do Campo. Na ocasião, tam-
bém tomaram conhecimento
do resultado da Pesquisa Na-
cional de Educação e Refor-
ma Agrária. Ambos os eventos
foram promovidos pela CON-
TAG com a participação das
federações de todo o país, dos
parceiros do MDA, SDT e do

MEC. Ainda foram apresenta-
das as experiências exitosas
das Universidades Valença,
Minas Gerais, Marabá, Pará e
da Universidade fe-
deral de Goiana.
“Negociamos e ga-
rantimos que ainda
para esse ano tere-
mos a continuidade
das capacitações
com professores
que atuam nas esco-
las do campo, no
território da Mata

Sul, com a possibilidade de
acionamento de mais um ter-
ritório para Pernambuco”,
anuncia Mariquinha.

O Governo Federal nego-
ciou com a CONTAG, asseguran-
do e prorrogando o prazo esta-
belecido na Lei nº 8.213/91. Ou
seja, o Segurado Especial con-
tinuará com acesso aos benefí-
cios previdenciários após julho

Acesso aos benefícios
previdenciários é prorrogado

 A secretaria de Políticas Sociais informa que foram retoma-
das as capacitações em Legislação Previdenciária junto aos pólos
sindicais. Essa era uma reivindicação das regiões, que consegui-
ram agendar uma série de encontros para o ano de 2006. Os Pólos
de Caruaru e Mata Norte foram programados para os dias 21 de
março e 04 de abril, respectivamente.

Capacitações em legislação
previdenciária para os pólos sindicais

receba seu benefício com des-
conto, sem que tenha feito ne-
nhum empréstimo, ele deverá
procurar urgentemente a
agência da previdência social
à qual está vinculado: “E não
esquecer de protocolar o pe-
dido de cancelamento e de
restituição do desconto, devi-
damente corrigido monetari-
amente”, esclarece a vice-pre-
sidente.

O Setor de Finanças da Fetape incrementou grandes
mudanças, que garantem melhores resultados nos pólos
sindicais e na sede. Agora, tem internet em todos os pólos,
com banda larga e graças a vários equipamentos compra-
dos as despesas estão sendo melhor planejadas, o que sig-
nifica uma boa economia de papel. A manutenção desses
equipamentos é feita por uma empresa especializada,a Co-
nectividade e vários sistemas estão em fase de implanta-
ção, todos com windows, na contabilidade e no sistema de
caixas e bancos.

   Tudo isso vai permitir mais transparência no proces-
so de trabalho, melhor controle na liberação de recursos e
mais agilidade e precisão no processo de cobrança e pres-
tação de contas.

   Por fim, o Setor de Contabilidade da Fetape estará
implantando, durante esse ano, o novo sistema de contabi-
lidade , integrado com o sistema financeiro e com o sistema
de recebimento, o que potencializa o trabalho e traz infor-
mações mais rápidas e precisas.

Plenária do seminário.

O avanço tecnológico a serviço dos avanços sociais.
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de 2006, conforme parecer da
consultoria jurídica. Já para os
Assalariados Rurais ainda não
houve acordo definitivo com o
governo. Para estes, as negoci-
ações continuam e o prazo foi
prorrogado até julho de 2007.
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Hortifruticultores conquistam
16,2% de aumento

Organizados, cerca de
100 mil trabalhadores e traba-
lhadoras da hortifruticultura
do Vale do São Francisco, que
trabalham como assalaria-
dos(as), conseguiram garantir
seus direitos durante as nego-
ciações coletivas da categoria
e fizeram os patrões recuar e
aceitarem a proposta de fecha-
mento do acordo, por um salá-
rio de R$ 314,00 para os meses
de fevereiro e março e de R$

A “Construção de Ações
para o Desenvolvimento Susten-
tável dos Assentamentos de Bar-
reiros, São José da Coroa Gran-
de , Tamandaré, Rio Formoso e
Ipojuca” foi o tema de um semi-
nário que aconteceu no último
mês de fevereiro, em Barreiros,
quando propostas importan-
tes foram discutidas para as
áreas de assentamentos da re-
gião, dentre elas a questão da
assistência técnica e o acom-
panhamento da produção dos
trabalhadores.

Ações formativas
já nos primeiros
meses do ano

Seminário em Barreiros discute
desenvolvimento da Zona da Mata

358,00 a partir do mês de abril,
logo na madrugada do tercei-
ro dia de negociações.

 Um reajuste importante,
de 16,2%, considerando a eleva-
ção do salário mínimo no mes-
mo mês, de 16,6%. “Esse acordo
foi fechado sob pressão e forçou
a classe patronal a assinar o do-
cumento, que terá vigência até
31 de janeiro de 2007”, comemo-
ra José Rodrigues, diretor de Po-
lítica Salarial da Fetape.

Assalariados

   A convenção coletiva
abrangeu três municípios de
Pernambuco (Petrolina, Lagoa
Grande e Santa Maria da Boa
Vista) e mais cinco da Bahia
(Juazeiro, Sobradinho, Sento
Sé, Casa Nova, Curaçá), envol-
vendo delegados e dirigentes
sindicais dessas localidades,
além de diretores e advogados
das Federações de Pernambu-
co e da Bahia, e representan-
tes da CONTAG.

A Secretaria de Política Salarial participou das discussões e das propostas
da organização para a área de produção.

Campanha Salarial do
Vale do São Francisco

Um seminário de avaliação sobre os resultados da Cam-
panha Salarial do Vale do São Francisco – 2006/2007, em Jua-
zeiro, na Bahia, contou com a participação de dirigentes sin-
dicais e mais de 80 delegados e delegadas de base sindical, de
municípios de Pernambuco e da Bahia.

Eleições nos sindica-
tos de Aliança, Bom Jar-
dim, Cachoeirinha e Santa
Maria da Boa Vista estão
previstas para breve, as-
sim como encontros regi-
onais do Conselho Fiscal
deverão acontecer nos

meses de maio e junho
desse ano.

Já aconteceram:
– Aliança, no dia 24 de

abril; Bom Jardim, em 23 de
abril; Cachoeirinha em 30
de abril; Santa Maria da
Boa Vista, dia 07 de maio.

Encontros regionais e eleições
já estão acontecendo

Organização e Formação

O primeiro trimestre
de 2006 já começa com di-
versas ações executadas
pela secretaria de Organi-
zação e Formação. Elas dão
continuidade ao Planeja-
mento Geral da Fetape.

Foram eleições sindi-
cais nos sindicatos de São
José do Egito, Escada, Li-
moeiro, Orocó, Araripina,
SãoJoaquim do Monte,
Santa cruz do Capibaribe,
Lagoa do Ouro e Afogados
da Ingazeira. Também hou-
ve acompanhamento às
comissões eleitorais dos
sindicatos de Cachoeiri-
nha, Bom Jardim, Aliança e
João Alfredo, além do en-
caminhamento do proces-
so de ratificação da funda-
ção do sindicato de Santa
Cruz da Baixa Verde.

E os trabalhos não
páram por aí. Nesses últi-
mos três meses, a secreta-
ria coordenou um encon-
tro sobre procedimentos
jurídicos, políticos e elei-

torais, que abordavam elei-
ções sindicais. O evento
contou com a participação
de sindicalistas das três re-
giões do Estado (Mata,
Agreste e Sertão).

Segundo Beija-Flor,
secretário da pasta, a par-
ticipação da secretaria de
Organização e Formação
no Seminário em Áreas de
Assentamento foi enrique-
cedora: “O encontro foi re-
alizado em parceria, sob a
coordenação conjunta das
secretarias de Política
Agrícola e de Política Agrá-
ria da Fetape”, comemora.
No balanço, ele também
lembra a realização de um
encontro sobre Gestão
Sindical, promovido no
município de Gravatá,
além do atendimento a 17
sindicatos, que buscaram
informações gerais sobre
eleições sindicais, cadas-
tro e outros serviços de
interesse do movimento
sindical.

Discutir propostas alter-
nativas para os trabalhadores
desempregados na entressafra
2006 foi o tema de uma reunião
envolvendo sindicalistas da
Zona da Mata, no último dia
dois de março. Atualmente, são
mais de 40 mil desempregados
em razão do encerramento do
corte da cana. Durante o encon-
tro, também foi discutido o re-
ajuste salarial dos canavieiros
a partir do mês de abril desse
ano. Também foram distribuí-
das, na ocasião, as Cartilhas da
Convenção Coletiva de Traba-
lho 2006, atualizada pela con-
venção dos trabalhadores e tra-
balhadoras canavieiros.

Discussão de
propostas para
trabalhadores na
entressafra

12,7% de reajuste para canavieiros
Canavieiros e canavi-

eiras conseguiram elevar o
salário da categoria de R$
315,00, negociado no último
mês de outubro, para R$
355,00. Um reajuste equiva-
lente a 12,7%, retroativo a
abril de 2006.

A negociação aconte-
ceu na Delegacia Regional
do Trabalho – DRT/PE, du-
rante todo o mês de abril, e
contou com quatro reuniões
entre dirigentes sindicais
da Mata Norte e Mata Sul, re-
presentantes da Fetape e
Sindicatos dos Usineiros e
Fornecedores de Cana de
Pernambuco, com a media-

Pernambuco e Bahia juntos na avaliação.

Momento das negociações.

ção da DRT-PE.
“O valor do novo salário

vale para todos que traba-
lham na cana-de-açúcar, na

Região da Mata”, informa
José Rodrigues, diretor da
Secretaria de Políticas Sala-
riais da Fetape.
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Pólos SindicaisPólos Sindicais

Comemoração
O Pólo sindical realizou, no último dia 22 de

março, pelo segundo ano consecutivo, um ato
para comemorar o Dia Internacional da Água, em
parceria com o MMTR do Sertão central e o CE-
COR, contando com a participação de mais de 300
trabalhadores e trabalhadoras dos municípios de
Calumbi, Custódia, Flores, Serrita, Serra Talhada,
Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo.

Aviários
E os jovens do Consórcio Social da Juventu-

de Rita Quadros estão produzindo, com a implan-
tação de quatro aviários no município de Flores
para produção de galinha caipira. São mais de 1.200
aves em processo de crescimento e o grupo de
Riacho dos Barreiros (12 jovens) já está comerci-
alizando o primeiro lote.

Terra
E cresce a procura pelo programa Nossa Pri-

meira Terra no pólo. Quatro novos grupos já estão
em fase de negociação e muitos outros estão em
fase de fechamento de grupo e procura de terra.

Vitória
Após 65 dias de paralisação, os trabalha-

dores e trabalhadoras rurais da Fazenda Agro-
lucar foram vitoriosos e conseguiram assegu-
rar seus direitos. A segunda parcela de seus
13° salários, referentes a 2005, além dos salári-
os de dezembro, janeiro até os seis primeiros
dias de fevereiro foram pagos por determina-
ção da justiça. Eles receberam também, a títu-
lo de cesta básica, em caráter indenizatório, o

Pagamento
Foram sete anos de luta, mas no últi-

mo dia 12 de fevereiro, no município de Bar-
reiros, numa assembléia com mais de dois
mil trabalhadores e trabalhadoras dos mu-
nicípios de Barreiros, Rio Formoso, São José
da Coroa Grande e Tamandaré, teve início o
pagamento dos trabalhadores da massa fa-
lida da Usina Central de Barreiros.

Esse pagamento representou mais
uma importante vitória do movimento sin-
dical, da Fetape, sob a coordenação do sin-
dicalista Amaro Biá, com o apoio do Juiz da
Falência, do Síndico e do advogado Bruno
Ribeiro.

Campanha
O Pólo Sindical de Surubim iniciou o ano re-

alizando um debate sobre a atual conjuntura polí-
tica nacional e definindo as ações a serem desen-
volvidas pelos sindicatos ligados ao pólo. Priori-
zaram para os primeiros meses de 2006 os atos do
dia 8 de Março e do Dia dos Trabalhadores.

O ex-ministro da saúde e atual candidato
pelo PT a governador, Humberto Costa, esteve
presente à ocasião, quando falou sobre as princi-
pais ações do governo Lula, a exemplo do Progra-
ma Fome Zero, Farmácias Populares, SAMU, PRO-
NAF, Luz para Todos, Interiorização de Universi-
dades, Refinaria para Pernambuco, Hemobrás,
Pólo de Poliéster, Transnordestina, além da redu-
ção e do controle da inflação e do Risco Brasil, do
aumento das exportações e do número de empre-
gos com carteira assinada e, por fim, Humberto
convocou as lideranças sindicais a lutarem pela
reeleição do presidente Lula e dos candidatos a
deputado e senador comprometidos com as lu-
tas do povo brasileiro.

Centro Social
Enfim, o futuro Centro Social do Pólo

de Caruaru vai ser construído. Para isso, o
primeiro passo já foi dado, quando os 21 sin-
dicatos do pólo, em conjunto com a Fetape,
resolveram se unir para construir um muro
num terreno próprio da federação. O espa-
ço, no futuro, vai atender às demandas do
pólo e da região agreste.

Previdência
Também no mês de março, numa reu-

nião entre o setor de Políticas Públicas e So-
ciais da Fetape e o Pólo Sindical, estiveram
presentes 21 sindicatos de Caruaru e mais
os de Vertentes (Pólo Surubim) e de São Ben-
to do Una (Pólo Garanhuns). Eles trataram
de assuntos referentes à Previdência Social,
contando com a participação da vice-presi-
dente da Fetape, Mariquinha e do gerente
da agência do INSS de Caruaru, Sr. Rolney.

Seminário
Com o apoio do CESE (Coordenadoria Ecu-

mênica de Serviços) e em parceria com o CHA-
PADA (Centro de Habilitação e Apoio ao Peque-
no Agricultor do Araripe), foi promovido em Par-
namirim o 1º Seminário de Agricultura Agroecoló-
gica, contando com a participação de 158 agri-
cultores, dos quais 109 homens e 49 mulheres. O
seminário teve por objetivo sensibilizar e capa-
citar os participantes para a implantação, em
suas propriedades, de uma agricultura sustentá-
vel. O evento discutiu técnicas de conservação
de solos, diversificação de culturas, recupera-
ção da vegetação nativa e manejo da caatinga
para alimentação de animais, com os recursos
nela existentes.

Cursos
Também foram realizados 2 cursos de api-

cultura para 53 agricultores e de piscicultura, que
contou com a participação de 36 agricultores.

Pólo Caruaru

Pólo Araripe

Pólo Mata Sul Pólo Surubim

Pólo Petrolina

Pólo Sertão Central

Traçado perfil dos agentes de
educação em saúde popular

Mulheres

O primeiro mês do ano já
se iniciou em ritmo de avalia-
ção e de planejamento para as
mulheres, os jovens e as famíli-
as que participam do Projeto
Gênero, Produção e Comerciali-
zação. Foram dois dias de reu-
niões (23 e 24) sobre as ações
desenvolvidas pelas secretari-
as de Mulheres e Jovens duran-
te o ano de 2005, além da avali-
ação das atividades executadas
pelo projeto Gênero, Produção
e Comercialização, referente
também ao ano passado. As dis-
cussões incluíram, por fim, o
planejamento das atividades a
serem desenvolvidas pelo Pro-
jeto para o ano de 2006.

O primeiro evento teve um
caráter inovador em sua meto-
dologia, proporcionando aos
participantes momentos de
bons debates sobre temas de
interesse coletivo. Adelson

Freitas, diretor de Políticas Agrí-
colas da Fetape e José Patriota,
assessor licenciado da Fetape,
comandaram o debate sobre O
Papel dos Grupos Sociais na
Conjuntura Atual. A delegada
Verônica Azevedo, que atua na
Delegacia do Idoso, coordenou
as discussões sobre os Direitos
dos/as Cidadãos/ãs.

O grupo de Jovens, o de
Mulheres e o da representação
das famílias envolvidas no Pro-
jeto Gênero, Produção e Comer-
cialização avaliaram de forma
bastante positiva a atuação das
secretarias de Jovens e de Mu-
lheres da Fetape, no ano de
2005, e concluíram que as ações
do Projeto Gênero, Produção e
Comercialização eram de signi-
ficativa importância para o em-
poderamento das mulheres e no
fortalecimento da economia fa-
miliar.

Janeiro de avaliações

valor de R$ 50,00 e todos os que participaram da
greve serão reintegrados e seus empregos foram
garantidos até o encerramento da safra do ano em
curso, ou até o final do mês de setembro. “Foi a
melhor saída possível para o impasse e uma vitória
da luta e da persistência dos companheiros e com-
panheiras, que não vacilaram em nenhum momen-
to”, avalia Chicôu, presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Petrolina.

Reuniões
As reuniões feitas no Pólo Petrolândia es-

tão dando frutos. Entre eles, está a garantia da
presença do MDA e do SEBRAE em futuras dis-
cussões.

Pólo Petrolândia

Maio de 2006 JORNAL DA

O Projeto Saúde e Gênero
no Campo realizou, no municí-
pio de Garanhuns, de 05 a 07
de abril, o Diagnóstico Rápido
Participativo - DRP, envolvendo
multiplicadores que estão sen-
do preparados para atuarem
junto às comunidades que re-
presentam no projeto em saú-
de popular.

Representantes técnicos,
políticos e das secretarias de
saúde dos municípios de Capo-
eiras, Garanhuns e Paranatama
e da Secretaria Estadual de Saú-
de, além do Projeto Dom Hel-
der Camara, Núcleo Família,
Gênero e Sexualidade, FAGES/
UFPE, SOS Corpo, Instituto Fe-
minista para a Democracia e a
coordenação técnica do Proje-
to Saúde e Gênero no Campo
do Estado do Piauí, assessoras

das secretarias de Política
Agrária, Coordenação de Mu-
lheres e Finanças da Fetape e
do Pólo Sindical de Gara-
nhuns, contribuíram para a re-
alização do evento.

O DRP teve como princi-
pal objetivo identificar o que os
multiplicadores e multiplicado-
ras pensam sobre temas relaci-
onados ao cenário da vida co-
munitária e cotidiana, identida-
de cultural das pessoas, traba-
lho produtivo e reprodutivo,
vida familiar, direitos reprodu-
tivos, condições de saúde e tra-
balho, bem como mobilização
e controle social do sistema de
saúde, educação e de outros
espaços de participação nas
políticas públicas para com
isso dar continuidade às ações
formativas do projeto.

Projetos
Projetos de Alfabetização Cidadã e Todas as

Letras estão acontecendo nos municípios de Na-
zaré da Mata, Tracunhaém, Paudalho, São Louren-
ço da Mata e Aliança. Ambos, com a participação
massiva dos trabalhadores e trabalhadoras da re-
gião. O município de Lagoa de Itaenga está com
dez turmas do Programa Jovem Saber. Os projetos
são fruto de uma parceria da Fetape com a CUT.

Diagnóstico identifica opiniões dos multiplicadores.

Ações sobre as questões de gênero foram analisadas.

Pólo Mata Norte
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CECAF com produtos de Petrolândia

O setor de organização da
produção da Fetape realizou
uma série de visitas ao Pólo
Petrolândia, onde existe uma
grande produção nas áreas de
assentamento de Itaparica (Pro-
jeto Brígida e Projeto Fungên-
cio), para que esses(as)
trabalhadores(as) se organizem

Agrícola

Porto Alegre/Março
de 2006 – Um modelo de re-
forma agrária que observe
as diferenças regionais e a
agricultura familiar é uma
das propostas que serão
defendidas pela delegação
de Pernambuco da Confe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura
(Contag), durante as reuni-
ões temáticas da II Confe-
rência Internacional Sobre
Reforma Agrária e Desen-
volvimento Rural, que co-
meça oficialmente amanhã
(6), na capital gaúcha.

O delegado da Con-
tag pernambucana Adel-
son Freitas Araújo ressal-
tou que a questão agrária

Fetape é destaque na Agência
Brasil de Notícias

no Nordeste precisa ser tra-
tada dentro de um modelo de
reforma que leve em conside-
ração as diferenças regionais.
“A questão territorial é o gran-
de foco dessa plenária por-
que os territórios têm suas
características  comuns e
elas diferem do ponto de vis-
ta de seus biomas e da sua
cultura, como é o caso do
Nordeste”, disse.

Adelson destacou ainda
que a Contag/PE defenderá
uma política de reforma agrá-
ria integrada, mas que tenha
um olhar especial para os agri-
cultores familiares do Nor-
deste que, segundo ele, repre-
sentam mais da metade dos
agricultores familiares do

país e estão entre os menos
favorecidos.

De acordo com o de-
legado, é importante para
os agricultores familiares
nordestinos a aplicação de
políticas públicas que
apóiem diversas atividades
no campo, sejam agrícolas
ou não. “A pluriatividade e
a multifuncionalidade da
agricultura familiar são ca-
racterísticas importantes.
Temos capacidade de pos-
suirmos no espaço do cam-
po rural diversas atividades
agrícolas e não agrícolas
para serem apoiadas pelas
políticas públicas. E isso
será fundamental para
aquela região”, explicou.

CONTAG de pernambuco quer reforma agrária integrada e que respeite as
diferenças regionais – Aécio Amado, repórter da Agência Brasil.

Fetape quer mais feiras
agroecológicas para Recife

Produtos comercializa-
dos sem o uso de agrotóxicos,
advindos da agricultura fami-
liar, em sua maioria de assen-
tamentos da reforma agrária.
Essa é a proposta que a Feta-
pe vem trabalhando e, para
isso, vem apoiando a inaugu-

Carência de técnicos é
tema de debate no agreste

No que depender da asses-
soria da Fetape, que vem desen-
volvendo ações de fortaleci-
mento do Plano Safra 2005/
2006, os agricultores(as) não te-
rão dificuldades de acesso às
linhas de crédito via PRONAF,
através do qual o governo Lula
já disponibilizou R$ 9 bilhões
para a agricultura familiar.

Para isso, a Secretaria de
Política Agrícola da Fetape vem
tentando fortalecer os sindica-
tos, conscientizando-os de que

através da parceria com os téc-
nicos da Rede ATER – Assesso-
ria Técnica e Extensão Rural –
poderão garantir, além do cré-
dito, a assistência técnica efe-
tiva por parte dos elaborado-
res dos projetos.

Atualmente, o IPA – Em-
presa Pernambucana de Pes-
quisa Agropecuária – só dis-
põe de 74 técnicos para aten-
der todo o estado, quando
esse número deveria ser de, no
mínimo, 2.700.

Parceiros da Terra atua em 13 municípios
O Projeto Parceiros da Ter-

ra – PPT surgiu como uma ini-
ciativa da Fetape na busca por
suprir a ausência histórica de
assessoria técnica na área ru-
ral, por parte dos órgãos ofici-
ais de governo. Uma verdadei-
ra conquista do movimento
sindical rural.

Atualmente uma realida-
de, o PPT já executa ações de
capacitação em 13 municípios,
organizados nos territórios do
Agreste Central, Agreste Meri-
dional e Mata Sul de Pernam-
buco e envolvem 13 sindicatos
de trabalhadores rurais, 13
técnicos e tem mobilizado cer-
ca de 800 agricultores familia-
res, em atividades de capaci-
tação, voltadas para o apro-
fundamento da análise da rea-
lidade rural e elaboração e

monitoramento de projetos de
mudança, favoráveis ao forta-
lecimento da agricultura fami-
liar. “Essa iniciativa é impor-
tante para que o movimento
sindical proponha políticas
públicas de assessoria técni-
ca que considerem o modo de
viver e de trabalhar dos agri-
cultores e das agricultoras fa-

miliares”, destaca Adelson
Freitas, secretário de Política
Agrícola da Fetape e coorde-
nador do PPT.

As ações do projeto são
desenvolvidas através de con-
vênio entre o Ministério do
Desenvolvimento Agrário e a
Fetape, desde setembro do ano
passado.

ração de uma nova feira, des-
ta vez no bairro de Boa Via-
gem, em Recife. Atualmente,
semanalmente acontecem fei-
ras nos bairros do Espinheiro
(sextas à tarde); Casa Forte e
Sítio da Trindade, ambas aos
sábados pela manhã.

e tenham acesso à Central de
Comercialização da Agricultura
Familiar – CECAF, na CEASA
Recife. Dessa forma, os
agricultores(as) não terão mais
a figura do atravessador, garan-
tindo assim uma melhoria na
renda de suas famílias. “É fun-
damental a participação da Fe-

tape nessas áreas, visto que a
produção das famílias é em alta
escala e estamos precisando
buscar novos mercados, garan-
tindo renda e, por sua vez, uma
melhor qualidade de vida para
as famílias de agricultores(as)”,
comenta Selma Santos, assesso-
ra do Pólo Petrolândia.

Usinas de biodiesel
serão inauguradas
em Pernambuco

 Nesse mês de junho será inaugurada uma usina para
produção de biodiesel. Será no município de Caetés, agreste
do estado, e mais duas unidades posteriormente também se-
rão lançadas: uma, em Pesqueira e outra, em Serra Talhada.

   A criação das três usinas de biodiesel em Pernambu-
co é uma iniciativa do Governo Lula, através do Ministério
da Ciência e Tecnologia e a Fetape faz parte do grupo res-
ponsável pela gestão do empreendimento. Assim, fica garan-
tida a participação dos trabalhadores no lucro do Biodiesel.
“Consideramos este um momento histórico, um grande avan-
ço para a agricultura familiar, pois deixaremos de ser apenas
produtores da matéria-prima para participar efetivamente
de toda a cadeia produtiva, até o produto final, o biodiesel.
E isso é um grande feito para o movimento sindical”, avalia o
secretário de Política Agrícola, Adelson Feritas.

Agricultura familiar com assessoria técnica.

Cultivo da banana é um destaques em Petrolândia.

Reunião

com

assentados

em

Petrolândia.
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Alerta: os números são bons,
mas ainda estamos em 4o lugar

Projeto de Segurança Alimentar
beneficia acampamentos

CÁRITAS BRASILEIRA/
REGIONAL NE 2 – Mil e cin-
quenta famílias sem-terra se-
rão beneficiadas este ano
pelo projeto “Segurança Ali-
mentar, Nutricional e Produ-
tiva em Acampamentos e Pré-
Assentamentos do Semi-Ári-
do”. O projeto é coordenado
pela ONG Cáritas Brasileira
Regional Nordeste 2 (organis-
mo da CNBB), em convênio
com o Ministério do desen-
volvimento Social (MDS). A
iniciativa conta com a parce-
ria de movimentos de luta
pela terra no Estado, como a
Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do estado
de Pernambuco (FETAPE), o
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem-Terra (MST), o
Movimento de Libertação
dos Sem-terra (MLST) e Co-
missão Pastoral da Terra
(CPT), além do apoio do In-
cra/PE.

Os acampamentos bene-
ficiados estão localizados em
17 municípios do agreste (Pes-
queira, Pedra, Águas Belas, Iati,
São Bento do Una, Capoeiras,
Lajedo, Garanhuns, Itaíba, Tu-
panatinga, Jurema e Quipapá)
e sertão (Custódia, Ibimirim,
Inajá, Arcoverde e Manari) e
nunca receberam nenhum tipo

de crédito público. A ajuda
chega apenas pelo Incra, atra-
vés de cestas básicas.

As atividades serão de-
senvolvidas a partir da insta-
lação de núcleos coletivos de
produção, com montagens de
canteiros de sementes criou-
las, mudas nativas e plantas
medicinais, viveiros de ani-
mais e hortas agroecológicas.

83 propriedades negociadas, 1.184 famí-
lias assentadas em 36 propriedades e 527 fa-
mílias beneficiadas, até 2005. Os números são
expressivos se comparados a anos anteriores,
mas ainda indicam que Pernambuco está em
4° lugar entre os Estados da federação, na efi-
ciência do desenvolvimento do programa de
acesso à terra, do Crédito Fundiário.

“Desde 2002, estabelecemos junto aos go-
vernos federal e estadual parcerias voltadas às
políticas de acesso à terra, através do Programa
Nacional de Crédito Fundiário, Funtepe e UTE”,
contabiliza Doriel Barros, diretor de Política
Agrária da Fetape.

Por isso, segundo Doriel, a Fetape este-
beleceu como meta para 2006 uma parceria
com  seus 178 sindicatos de trabalhadores ru-
rais e com seus 10 pólos sindicais, distribuí-
dos por todo o Estado, para que até setembro
sejam cadastradas 1.500 novas famílias no
Subsistema de Qualificação de Demandas (Sis-
tema Operacional do Programa de Crédito
Fundiário). “Precisamos avançar, sair dessa
classificação”, desafia o diretor.

Agrária

Mil e cinquenta famílias sem-terra  do semi-árido pernambucano serão beneficiadas este ano com o projeto.

Parceria entre Fetape e
Projeto Dom Helder Camara
atenderá mais de mil
famílias no Araripe

As ações referenciais de
convivência com o semi-árido
do Projeto Dom Helder Cama-
ra chegam ao Araripe. O traba-
lho de mobilização social con-
templará o acompanhamento
de 1.096 famílias de dez muni-
cípios: Araripina, Bodocó, Exu,
Granito, Ipubi, Moreilândia,
Ouricuri, Santa Cruz, Santa Fi-
lomena e Trindade, com ações
de gênero, geração, raça e et-
nia, gestão e controle de polí-
ticas públicas, produção e co-
mercialização, gestão de recur-
sos hídricos, educação, saúde,
acesso à terra, ao crédito e
apoio a cooperativas e associ-
ações rurais.

A parceria, estabelecida
entre o Projeto Dom Helder Ca-
mara – PDHC, a Fetape e os Sin-
dicatos de Trabalhadores Ru-
rais, começou no Pajeú. Essa
experiência exitosa de formu-
lação de gestão, controle e mo-
nitoramento de políticas públi-
cas, através de mobilizadores
sociais, expandiu-se para mais
cinco Estados do Nordeste e
vai ser desenvolvida também
no Araripe, a partir do próxi-
mo mês de abril. A seleção dos
mobilizadores e mobilizadoras
sociais já foi realizada no final
do mês de março e a equipe já
está sendo capacitada para ini-
ciar os trabalhos.

Dois grandes encontros para assentados do Crédito Fundiário
A Fetape encaminhou ao FUNTEPE uma proposta para realização de dois grandes encon-

tros com assentados do Programa Nacional de Crédito Fundiário, previstos para acontecerem
ainda esse ano. Ambos visam debater junto a instituições governamentais e não governamen-
tais o acesso a políticas públicas aos assentamentos.

Cartilha esclarece famílias de agricultores.

O projeto prevê, também, a
estruturação de uma cozinha
coletiva para suprir as de-
mandas alimentares e nutrici-
onais das famílias. Além de
garantir o direito básico à ali-
mentação, a iniciativa atua na
perspectiva da cooperação,
da solidariedade e do resgate
da cultura e auto-estima dos
beneficiários.

Segurança hídrica e alimentar são as bases para a melhoria de vida no semi-árido.
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Milhares de agricultoras em
ato público nas ruas do Recife

Cerca de quatro mil mu-
lheres, vindas da Zona da Mata,
Agreste e Sertão de Pernambu-
co, se mobilizaram para o Dia
Internacional da Mulher e rea-
lizaram um grande ato público
pelas ruas do centro do Recife,
considerado um dos mais ex-
pressivos de todo o país.

O ato, coordenado pela
secretaria de Coordenação de
Mulheres da Fetape, não tinha
apenas um caráter comemora-
tivo: “Pretendíamos chamar a
atenção do governo para as
questões pautadas em nossas
reivindicações e convocar
toda a sociedade pernambuca-
na para se unir em prol de uma
causa mais justa, com igualda-
de de oportunidades para ho-
mens e mulheres”, declara Ma-
ria Aparecida – Mulica, que
responde pela secretaria. Ela
também anuncia que o evento
faz parte da programação da
Marcha das Margaridas, que
acontecerá durante o mês de
agosto de 2007, em todo o país,
culminando com a concentra-
ção nacional em Brasília, quan-
do então será entregue a pau-
ta de reivindicações das mulhe-
res ao governo federal.

A caminhada das mulhe-
res, neste 8 de março, foi orga-
nizada por alas temáticas so-
bre a violência contra a mulher,
o trabalho assalariado na Zona
da Mata, a Reforma Agrária, o
acesso ao crédito e assistência

técnica, entre outros.
A concentração do even-

to foi na sede da Fetape e, em
seguida, as agricultoras saíram
em marcha pelas ruas da cida-
de com destino ao Palácio do
Campo das Princesas, quando
foi entregue uma pauta de re-
vindicações durante audiên-
cia entre representantes do
governo estadual, da Fetape,
CUT-PE, CPT e MST.

Mulheres

A direção executiva da
Fetape já iniciou as discussões
sobre o processo de sucessão
da entidade. Em um primeiro
momento, no último dia 12 de
abril, houve uma reunião da di-
retoria executiva, que contou
com a participação do presi-
dente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Agri-
cultura – CONTAG, Manoel San-
tos. Na ocasião, várias reflexões

Dada a largada para sucessão na Fetape

foram feitas, dentre elas o cum-
primento estatutário da reno-
vação de 30% do quadro da atu-
al direção. Ou seja, três direto-
res ou diretoras deverão ser
substituídos, ficando acertado,
na ocasião, que esse processo
será trabalhado de forma demo-
crática e transparente e que
todo o esforço será desenvolvi-
do no sentido de construir con-
sensos, evitando com isso ati-
tudes isoladas, que acarretem

em prejuízos para a unidade dos
trabalhadores e trabalhadoras
rurais.

Ainda durante o encon-
tro, definiu-se que a avaliação
da atual gestão será processu-
al, começando com uma auto-
avaliação dos diretores e dire-
toras e, em seguida, acontecen-
do a convocação de suplentes
e do conselho fiscal para am-
bos participarem.

O processo de avaliação

e construção da nova direção
da Fetape culminará em um se-
minário, ainda sem data agen-
dada, no qual participarão lide-
ranças sindicais, em número
proporcional ao tamanho da
região e de cada pólo sindical.

“O momento é muito fa-
vorável e proporciona todas as
condições para construirmos
uma chapa única, mas desde
que sejamos sinceros, demo-
cráticos e desapegados dos

cargos que exercemos”, afirma
Aristides Santos, presidente da
Fetape. Na avaliação do presi-
dente da Contag, Manoel San-
tos, a federação avançou mui-
to nesta gestão: “Por isso, pre-
cisa construir, unitariamente,
uma chapa que represente a
renovação com qualidade,
para que continuemos avan-
çando na luta por melhores
condições de vida para ho-
mens e mulheres do campo”.

Atual diretoria da Fetape.
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