
A Fetape realizou, no último mês
de julho, a maior concentração de
agricultores dos últimos tempos: o
Grito da Terra Pernambuco, quando
mais de cinco mil trabalhado-res(a)
rurais oriundos das regiões do agres-
te, mata e sertão de todo o Estado re-
alizaram uma grande passeata pelo
centro do Recife rumo ao Palácio do
Campo das Princesas. “Foi a maior
concentração de agricultores e agri-
cultoras dos últimos 10 anos”, come-
mora Aristídes Santos, Presidente da
FETAPE.

Eles reivindicaram melhores con-
dições de vida para quem vive no cam-
po, como reestruturação da zona da
mata, ampla reforma agrária, ampliação
das metas do crédito fundiário, comba-
te ao trabalho escravo e infantil, assis-
tência técnica para agricultores famili-
ares e assentados, controle da praga da
cochonilha carmim na palma forragei-
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Manifestantes, reivindicaram melhores condições de vida para quem vive no campo.

Grito da Terra Pernambuco

A FETAPE, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados e os trabalha-
dores e trabalhadoras rurais pernambucanos, reunidos na Praça do Diário
em Recife, manifestam o seu repúdio e a sua indignação diante das recentes
notícias de corrupção em órgãos governamentais e no Congresso Nacional.

Reafirmando a sua luta histórica, em favor da democracia, da justiça
social e do combate à corrupção no Brasil, esta infelizmente presente em
todos os níveis de poder há vários séculos, o Movimento Sindical dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras Rurais exige apurações rigorosas e punição exem-
plar dos culpados, por parte dos órgãos responsáveis e competentes, princi-
palmente o Ministério Público, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da
União e as Comissões Parlamentares de Inquérito.

Reivindicam que o Poder Judiciário também escute o clamor dos traba-
lhadores rurais e de toda a sociedade sendo ágil e eficaz na aplicação da lei
aos corruptos, punindo a todos com a prisão e assegurando essencial contri-
buição para evitar o ciclo histórico de impunidade.

Os trabalhadores rurais e a sua representação sindical têm plena certe-
za e confiança de que o Presidente Luiz Inácio LULA da Silva continuará
liderando essa luta contra a corrupção. Ele é parceiro histórico dos traba-
lhadores e da sociedade na busca incessante pela moralidade, justiça social
e, com razão, declarou-se na semana passada como principal “guardião das
instituições”.

Na sua luta incansável por um Brasil mais justo, igualitário e solidário
- ontem sindicalista como nós, hoje como Presidente da República -, LULA
permanecerá recebendo o apoio irrestrito e a plena confiança das trabalha-
doras e trabalhadores rurais pernambucanos.

Neste dia do Grito da Terra Pernambuco, também gritamos contra a
corrupção, a favor da Justiça, da moralidade pública, do combate à violên-
cia, por uma ampla reforma agrária, pela valorização da agricultura familiar,
pela reestruturação da Zona da Mata e por políticas públicas de qualidade,
objetivos que não serão alcançados com os corruptos livres e impunes e
sem que as instituições estejam preservadas da corrupção e consolidadas
no interesse do povo.

Recife, 15 de junho de 2005.

ra, política de saúde para quem vive no
meio rural, educação de qualidade no
campo, habitação e saneamento rural,
mais delegacias das mulheres em todo
o estado e medidas de combate à vio-
lência no campo, entre outros.

A pauta de reivindicações, con-
tendo 95 itens, foi entregue nas mãos
do governador Jarbas Vasconcelos e
está sendo discutida em mesas de ne-
gociação com diversos secretários de
estado e com o próprio governador.

A passeata saiu da sede da fede-
ração e percorreu as principais ruas do
centro da cidade com destino ao palá-
cio do governo. No local, um grande
ato público contou com a apresenta-
ção de diversos grupos culturais e,
logo após, alimentos da agricultura fa-
miliar foram doados pela Fetape ao
Centro Nordestino de Medicina Popu-
lar, para comunidades atingidas pelas
enchentes.

Carta de apoio ao presidente Lula

Fetape faz passeata com
milhares de agricultores
Fetape faz passeata com
milhares de agricultores

Milhares de trabalhadores(as) rurais marcharam pelas principais ruas de Recife.

“Foi a maior concentração de agricultores e agricultoras dos últimos 10 anos”,

comemorou Aristídes Santos, presidente da FETAPE.
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Juventude recebe curso de
qualificação profissional

Jovens de Pernambuco participam
de intercâmbio em Maceió

Juventude Rural

Jovens compram propriedade no sertão

Finanças

Durante os dias 04, 05 e
06 de junho, 25 jovens de Belo
Jardim, Brejo da Madre de Deus
e Jataúba participaram de ca-
pacitação nas áreas de associ-
ativismo, agricultura orgânica
com técnicas agroflorestais e
convivência com o Semi-árido.
O curso, que aconteceu em
Brejo da Madre de Deus, teve
duração de 32 horas.

A atividade faz parte do
Projeto Especial de Valoriza-
ção da Ação dos Jovens no
Contexto do Desenvolvimento
Territorial, coordenado pela
FETAPE no território do Agres-
te Setentrional, e conta com
um agente jovem de desenvol-
vimento em cada município,
responsável pela difusão do
projeto nas comunidades.
Além das atividades desenvol-
vidas por meio de palestras,
mostra de vídeos e dinâmicas;
os jovens vivenciaram experi-
ências em prática de campo.
Uma delas foi a visita ao plan-
tio de hortaliças e fruticultura
com técnicas e manejo agro-
ecológico.

Cerca de 60 jovens traba-
lhadores e trabalhadoras rurais
de Pernambuco participaram
do Seminário de Intercâmbio do
Programa Jovem Saber (progra-
ma de formação à distância),
coordenado pela CONTAG e fe-
derações estaduais. O evento
aconteceu de 22 a 24 de julho,
em Maceió, e contou com a par-

ticipação de representantes dos
estados de Pernambuco, Alago-
as e Sergipe. O objetivo geral foi
o de avaliar o programa, promo-
ver integração entre os grupos
participantes e discutir políticas
públicas para a juventude rural.

Segundo a diretora de jo-
vens, Lucenir Santos, a ativida-
de foi proveitosa, pois possibi-

litou a troca de experiências
entre os jovens e identificou re-
sultados positivos do progra-
ma, trazendo ricas contribui-
ções para a sua continuidade.
A formação de grupos vem au-
mentando sistematicamente,
contando hoje com cerca de
300 jovens inscritos em Per-
nambuco.

A Fetape aponta 13 razões
para que os agricultores(as) se
associem ao Sindicato de Tra-
balhadores Rurais (STR) de
seu município, através da
campanha “Não fique só, fi-
que sócio, fique sócia”.

Para a federação, o sis-
tema Contag precisa se man-
ter forte a fim de que este pos-
sa lutar pela melhoria das con-
dições de quem vive no campo. Por
isso, nessa edição do Informativo Feta-
pe, relacionamos abaixo essas razões:

UNIÃO – quanto mais sócios e sócias houver no sindi-
cato, mais forte a entidade ficará e mais resultados conquis-
tará para a categoria;

ORGANIZAÇÃO – o sistema Contag é um dos maiores
e mais representativos da América Latina, contando com
4.200 sindicatos e com 27 federações estaduais;

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA – estar associado é ser
representado por seu sindicato perante autoridades admi-
nistrativas, garantindo a defesa de seus interesses;

REFORMA AGRÁRIA – ainda estamos muito longe de
resolver as desigualdades no campo e a luta é incessante;

AGRICULTURA FAMILIAR – conquistamos o PRONAF
(Programa Nacional de Agricultura Familiar), que pratica
um dos juros mais baixos do mundo;

COOPERATIVISMO – criamos a CREDITAG (Cooperati-
va de Crédito Rural da Agricultura Familiar dos
Trabalhadores(as) Rurais, voltada para o cooperativismo
de crédito e que já funciona em alguns estados;

MAIORES SALÁRIOS E MELHORES CONDIÇÕES DE
TRABALHO – denunciamos o trabalho escravo, lutamos
contra o uso inadequado de agrotóxicos e negociamos as
campanhas salariais dos trabalhadores(as);

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – conquistamos o di-
reito à aposentadoria de todo trabalhador a partir dos 60
anos e da trabalhadora rural a partir dos 55 anos;

DIREITOS DAS MULHERES – trabalhadoras rurais hoje
estão organizadas em comissões e secretarias específicas,
ocupando espaços no Movimento Sindical, a nível nacional;

DIREITOS DA JUVENTUDE – jovens estão se sindicali-
zando cada vez mais em todo o país e o Projeto Jovem Saber
desenvolve a educação a longa distância;

DIREITOS DA TERCEIRA IDADE – muitas federações
criaram comissões, coordenações e secretarias específicas
para trabalhar as demandas da terceira idade;

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – capacitações volta-
das para o desenvolvimento local sustentável, para o co-
operativismo de crédito, sobre o uso adequado de equipa-
mentos, saúde reprodutiva, entre outros temas, são desen-
volvidas pelos sindicatos, federações e pela Contag;

MUDANÇA DE REALIDADE – todas as ações desenvol-
vidas pelo sistema Contag visam melhorar a realidade de
quem vive no campo.

“Não resta a menor dúvida de que os trabalhadores
(as) precisam se unir e de que devem procurar o sindicato
de seu município. As razões expostas são mais do que sufi-
cientes para o esclarecimento de nosso papel em luta dos
interesses dos homens e das mulheres do campo”, afirma
Ferrinho, diretor de finanças da Fetape.

Campanha pela
sindicalização
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A juventude rural tem ocupado cada vez mais espaços no

Movimento Sindical.

Depois de um longo perí-
odo de formulação e negocia-
ção entre a Comissão Nacional
de Jovens da CONTAG e o Mi-
nistério do Trabalho com inter-
locução do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, será lança-
do oficialmente no Estado no
dia 15 de setembro em Serra Ta-
lhada, o Consórcio da Juventude
Rural Rita Quadros que capaci-

Consórcio da juventude “agora é prá valer”
tará 67 jovens em Pernambuco
com formação cidadã e qualifi-
cação profissional, num total
de 400 horas aula.

O objetivo do Consórcio é
desenvolver mecanismos de ge-
ração de trabalho e renda na
área rural, construindo o exercí-
cio da cidadania através de au-
las teóricas e práticas, contan-
do com oficinas e escolas onde

os mesmos terão as aulas profis-
sionalizantes em Hortifruticul-
tura e Avicultura Nativa (galinha
de capoeira), que servirão de
modelo para implementação em
outras localidades do Estado.
Pretende-se ainda habilitá-los
como potenciais e prioritários
no acesso às políticas públicas
de juventude, a exemplo do Nos-
sa Primeira Terra.

Após intensa mobiliza-
ção, feita pelas Secretarias de
Jovens e Política Agrária da FE-
TAPE, enfim o Programa Nossa
Primeira Terra negocia a com-
pra da primeira propriedade
do Estado de Pernambuco e
uma das primeiras do país.

O imóvel fica localizado na
área rural de Serra Talhada, me-
dindo 102 hectares. Uma área al-
tamente produtiva, onde a Asso-
ciação dos Jovens Rurais Nova Es-
perança, da Fazenda Santa Rita,
desenvolverá um projeto de fru-
ticultura irrigada em cerca de
10% do local e o restante será

destinado a um projeto de ovi-
nocaprinocultura, aproveitando
a aptidão da região e a excelen-
te pastagem do espaço.

A escritura da área será en-
tregue no dia 15 de setembro
de 2005, no município de Serra
Talhada, em grande evento, que
contará com a presença de au-
toridades públicas nacionais
(ministros e secretários de go-
verno), estaduais e representan-
tes do Movimento Sindical (CO-
NATG, FETAPE e STRs).

Para a diretora da Secreta-
ria de Jovens, Lucenir Santos, aces-
sar a terra é um grande sonho da

juventude rural e uma das princi-
pais bandeiras de luta do Movi-
mento Sindical. “Existem grupos
de jovens mobilizados em várias
partes do Estado, muitos destes
já bastante desestimulados por
conta da burocracia e da morosi-
dade por parte de órgãos do go-
verno. Com esta primeira conquis-
ta, se reacenderá a luz da espe-
rança na juventude rural do esta-
do, fortalecendo a continuação
da luta por nossos ideais”, diz. A
meta prevista para 2005/2006 é
contemplar no mínimo 10 grupos
de jovens, através do Programa
Nossa Primeira Terra.



Agosto de 2005 JORNAL DA

Previdência Social

Encontro leva lideranças sindicais
da Mata, Agreste e Sertão para

discutir educação no campo

O Centro Social da FETA-
PE, em Carpina, recebeu, de 20
a 22 de julho, os participantes
do  “Encontro Estadual de For-
mação de Lideranças Sindicais
em Educação no Campo”. A ini-
ciativa visou capacitar lideran-
ças sindicais de todo Estado
dentro de uma nova proposta
metodológica, tendo como
ponto de partida as diferenças
entre o urbano e o rural.

O evento contou com a
presença do Secretário Nacio-
nal de Desenvolvimento Terri-
torial, Humberto Oliveira, que
falou sobre o desenvolvimen-
to territorial sustentável e as
políticas públicas e o Diretor
do Projeto Dom Helder Cama-

Carpina foi palco do evento que capacitou 216 lideranças sindicais de
120 municípios de Pernambuco.

Políticas Públicas e Sociais

ra, Espedito Rufino. Estiveram
ainda no encontro o Presiden-
te da Contag, Manoel Santos,
palestrando sobre o contexto
do campo em Pernambuco; a
representante do SERTA, Ab-

dalaziz Moura, expondo casos
bem sucedidos com educação
rural na sua fala “Aprender
com a vida no Semi-árido”; e  a
representante da UNDIME,
Edla Soares.

O Setor de Políticas Públi-
cas Sociais da FETAPE, em par-
ceria com o SERTA e com o
apoio do MEC, realizou, no
Campo das Sementeiras, em
Glória do Goitá, o curso de Ca-
pacitação de 40 professores
que atuam nas Escolas do Cam-
po. O evento aconteceu de 04 a
08 de julho e teve como tema
“O DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COM ÊNFASE
EM EDUCAÇÃO DO CAMPO”. A
iniciativa buscou atender às de-
mandas dos municípios de Ca-
ruaru, Riacho das Almas, Santa
Cruz do Capibaribe, Tacaimbó,
Bezerros, Sairé e São Caetano,
todos no Agreste Central. O cur-
so foi monitorado por Francis-
co Dantas e Marcos Couto.

A FETAPE, por meio de sua
vice-previdência, apresentou,
em conjunto com a CONTAG, de-
núncia junto ao Conselho de Re-
cursos da Previdência Social
contra 33 JRPS. A instituição
considerou improcedentes os

Recursos impetrados e julga-
dos indevidamente. O presi-
dente do CRPS/DF, Salvador Pin-
to, determinou a vinda de uma
Comissão Apuradora ao nosso
Estado no último mês de maio.
Esta comitiva comprovou o fato

Educação

A empresa Brasil Ecodie-
sel vem negociando, há alguns
meses, com as federações de
todo o nordeste uma parceria
para o estímulo ao cultivo da
mamona no semi-árido nordes-
tino. A Fetape, pioneira nesse
processo, estimulou a ação,
por entender que a produção
de matéria prima a partir de
fontes vegetais renováveis be-
neficia o meio ambiente, reduz
a emissão de gases poluentes
e gera trabalho e renda.

A parceria faz parte do
Programa Nacional de Biodie-
sel (Pnbio), do governo fede-
ral, que tem como um de seus
objetivos a inclusão social,
através de matéria-prima advin-
da da Agricultura Familiar. O

FETAGS negociam
parceria com a
Brasil Ecodiesel

Pnbio tem dado vários incen-
tivos fiscais às empresas que
aderem ao programa.

Segundo o diretor de po-
lítica agrícola, Adelson Freitas,
“O Movimento Sindical tem
como meta agregar cinco mil
famílias, além das já existentes,
no processo produtivo da ma-
mona. O desafio está posto e
as condições estão dadas den-
tro das possibilidades do mo-
mento. Cabe a nós, do movi-
mento sindical, mostrar ao
país que a agricultura de base
familiar tem possibilidades re-
ais de suprir a necessidade de
matéria-prima para produção
deste combustível limpo. Por
isso, vamos à luta”, conclama
Adelson.

Agrícola

FETAPE nos
Estados Unidos
Uma parceria in-

ternacional viabilizou
a ida de um represen-
tante da Contag aos
Estados Unidos pelo
período de 21 dias,
com a finalidade de
conhecer as experiên-
cias da Agricultura Fa-
miliar e a atuação do
movimento sindical
rural naquele país.  O
selecionado foi o com-
panheiro da Fetape,
Adelson Freitas: “A
experiência foi muito
valiosa. Eles têm uma
realidade totalmente
diferente da nossa e
uma visão tecnicista,
que visa o lucro a
todo custo, com a mi-
nimização da mão-de-
obra e as propriedades são al-
tamente automatizadas. Em
nível de sindicalismo, consi-
dero o Brasil mais avançado

Adelson Freitas representando o Movimen-

to Sindical de Trabalhadores(as) Rurais do

Brasil, em pronunciamento no Capitólio, a

Assembléia Legislativa do Estado da

Califórnia.

FETAPE cria departamento de
organização da produção

A FETAPE, preocupada
com o fortalecimento da agri-
cultura familiar, criou, duran-
te a última reunião do conse-
lho, o Departamento de Orga-
nização da Produção. As li-
nhas de ação da equipe serão
o estímulo à produção – por
meio do cooperativismo e as-
sociativismo, o acesso dos
trabalhadores aos recursos
do Plano Safra 2005/2006, a
assistência técnica e exten-
são rural, além da comerciali-
zação dos produtos. A reu-

Organização da Produção

nião aconteceu nos dias 04 e
05 de abril, em Triunfo.

Segundo o assessor
Marcos Nascimento, “a mis-
são é árdua e desafiadora,
mas juntos (CONTAG, FETA-
PE e STRs) trabalharemos in-
cansavelmente na consolida-
ção do nosso Projeto Alter-
nativo de Desenvolvimento
Rural Sustentável (PADRS)”.
A equipe do departamento é
composta por Marcos Nasci-
mento, Wedson Galindo e To-
nia Silva.

Lideranças sindicais de todo o Estado participaram do evento.

Mesa de abertura do evento, que contou com a participação de representantes do Movimento Sindical

e do Governo Federal.

Mandioca
O Sindicato dos

Trabalhadores Rurais
de Riacho das Almas
recebeu a visita do
agricultor Samuel
José da Silva. Motivo:
registrar uma mandi-
oca medindo 1,72
metros, cultivada no
Sítio Lagoa Nova. Na
foto, os diretores do
Sindicato Maria de
Lourdes da Silva, Mar-
tins Miguel da Paz e o
agricultor Samuel
José.

em termos de acesso às polí-
ticas públicas para o conjun-
to de trabalhadores rurais”,
avalia Adelson.

denunciado, o que resultou no
agendamento da vinda do Pre-
sidente do CRPS para participar
do Conselho Deliberativo da FE-
TAPE, nos dias 16 e 17 de agos-
to, em Garanhuns, com as Ge-
rências Executivas do INSS.

Curiosodade
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Mulheres aceleram caminhada em
busca da eqüidade de gênero

Lançado em Garanhuns Projeto de
Formação de Multiplicadores

Mulheres

Trabalhadoras lutam pelo direito à participação noa formulação de

políticas públicas.

Encontro regional
A Secretaria de Coordenação de Mulheres se prepara para a realização dos Encontros

Regionais em preparação para o 5º Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais de
Pernambuco. O calendário está assim proposto: Mata, nos dias 30 e 31 de agosto, em Carpina;
Agreste, nos dias 20 e 21 de setembro em Garanhuns e no Sertão a data ainda está por se definir.
O objetivo desses encontros é realizar estudos sobre gênero, saúde, direitos sexuais e repro-
dutivos, violência doméstica e sexista, produção e comercialização, mulher e educação e a
participação feminina nos espaços políticos públicos e privados.

Foi lançado em Gara-
nhuns, nos dias 24 e 25 de maio,
no Seminário São José, o Pro-
jeto de Formação de Multipli-
cadores em Gênero, Saúde, Di-
reitos Sexuais e Reprodutivos.
A iniciativa é fruto de um con-
vênio da Contag com o Minis-
tério da Saúde. Na ocasião, es-
tiveram presentes representan-
tes dos STRs e das Secretarias
de Saúde dos municípios de
Caetés, Capoeiras, Garanhuns,
Paranatama e São Bento do
Una, que compõem o território
do projeto em Pernambuco.
Além de representantes da Se-
cretaria Estadual de Saúde
(Ana Lúcia Almeida Paes – Di-
retora da 5ª Geres), represen-
tantes das Pastorais da Famí-
lia, da Criança e do Adolescen-
te, do Conselho Municipal de
Saúde de São Bento do Una e
de Garanhuns. O evento foi or-
ganizado pela Secretaria de Co-
ordenação de Mulheres da FE-
TAPE.

Durante os dois dias de
trabalho de lançamento do
projeto, foram apresentados

Encontros municipais escolhem
agentes multiplicadores

No mês de junho foram
articulados e programados os
Encontros Municipais para es-
colha dos Multiplicadores em
Gênero, Saúde, Direito Sexuais
e Reprodutivos. Os seleciona-
dos atuarão no projeto, que
visa ampliar a participação do
Movimento Sindical nas for-
mulações de políticas públi-
cas para a população do cam-
po. Os encontros acontece-

ram no mês de julho nos dias
12 (São Bento do Una), 26 (Cae-
tés e Capoeiras), 27 (Paranata-
ma) e 28 (Garanhuns). Os mul-
tiplicadores escolhidos atua-
rão orientando os trabalhado-
res rurais no que se refere à
questão de gênero, saúde in-
tegral (física, mental, emoci-
onal e espiritual), direitos se-
xuais e reprodutivos. Esses ei-
xos são centrais do projeto,

aos participantes as diretrizes
operacionais e eixos norteado-
res do projeto, bem como sua
importância para o Movimen-
to Sindical e para o Ministério
da Saúde. Também foi lembra-
da a importância da participa-
ção dos gestores locais do Sis-
tema Único de Saúde – SUS,
para que, a partir das ações
deste projeto nos municípios,
os trabalhadores rurais te-

nham seus direitos garantidos
e um atendimento de melhor
qualidade. Com isso, espera-se
fortalecer o Movimento Sindi-
cal e potencializar sua ação no
exercício do direito à saúde e
sua atuação na formulação de
políticas públicas para a popu-
lação do campo com a perspec-
tiva da territorialidade articu-
lada com as dimensões de gê-
nero, raça e etnia.

transversalizado com as te-
máticas de saúde nutricional
de modo a melhorar a quali-
dade de vida da população
rural. Este projeto é mais uma
atividade de fortalecimento
do Movimento Sindical que a
Secretaria de Coordenação de
Mulheres promove por meio
de suas ações nos municípi-
os que compõem o território
do projeto.

A Secretaria de Coordena-
ção de Mulheres  vem impulsio-
nando, com base na definição
da política de gênero da FETA-
PE, as ações para investir na
organização dos grupos de mu-
lheres para acessar os créditos
PRONAFs e PRONAF Mulher. A
SCM comemora as experiências
de organização da produção,
com enfoque de gênero, que já
começam a dar frutos. Em Pe-
trolina as mulheres estão pro-
duzindo e comercializando ar-
tesanato e embutidos de carne

de bode de forma coletiva. Em
Águas Belas, as mulheres estão
produzindo sabonetes de aro-
eira e medicamentos caseiros.
Em São Bento do Una as rendei-
ras já se preparam para a 2ª Fei-
ra Nacional da Produção Arte-
sanal da Agricultura Familiar, a
ser realizada em agosto. Em
Paudalho, os grupos de mulhe-
res se preparam para o fabrico
de doce de banana.

Estas ações, que a Secre-
taria de Coordenação de Mu-
lheres desenvolve junto aos

grupos produtivos de mulhe-
res, estão ajudando-as a se for-
talecerem enquanto produto-
ras e garantindo, por meio das
oficinas de organização e co-
mercialização da produção via
uma gestão baseada na pers-
pectiva de gênero, a melhoria
da qualidade do produto e do
gerenciamento de toda a pro-
dução. Com isso, busca-se di-
minuir custos e aumentar a ren-
da familiar, além de promover
a melhoria da qualidade de
vida das famílias.

Proposta da FETAPE
é aprovada pelo
Governo Federal

Política Agrária

Com a decisão, a área de atuação do Incra Petrolina
passa a atender ao Sertão Central e Araripe

O presidente do Incra,
Rolf Rakbat, aprovou a solici-
tação da ampliação da área de
atuação da superintendência
de Petrolina, feita pela Fetape
durante as negociações do Gri-
to da Terra Brasil 2005 – GTB e
aprovada pelo presidente em
visita ao assentamento Nossa
Senhora de Fátima, em Petroli-
na, no último dia 8 de julho.

Segundo o secretário de

Política Agrária, Doriel Barros,
a discussão vinha sendo reali-
zada desde o GTB: “Considera-
mos que esta mudança, reivin-
dicada pelos sindicatos de tra-
balhadores rurais da região há
muitos anos, busca concreti-
zar uma política de reforma
agrária. É, sem dúvida, um
grande passo para agilizarmos
as demandas construídas pela
Fetape, diz Doriel.

Ministro cede terras
do DNOCS ao INCRA

O ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, assinou,
no mês de julho, o protocolo
de cessão da área conhecida
como Barreira de Entremontes.
O local, que pertencia ao
DNOCS, agora fica sob a tutela
do INCRA. Esta área é reivindi-
cada desde 2003 pela FETAPE,
que coordenará, junto com o
Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Parnamirim, o assen-
tamento de 500 famílias. Ten-
do em vista o fato da Barragem
de Entremontes ser uma das
bacias receptoras das águas do
São Francisco, um projeto de
desenvolvimento sustentável
será articulado com a comuni-
dade para potencializar ativi-
dades como agricultura irriga-
da e piscicultura.

Depois de várias reuni-
ões e discussões, finalmente
é iniciado o processo de de-
sapropriação das terras da
FECOMIPE. Há 22 anos os
trabalhadores(as) rurais luta-
vam pelo direito à terra e ao
crédito. Finalmente, em audi-
ência pública realizada no
município de Pesqueira, no
último mês de junho e que
contou com a participação

Programa Nacional
de Crédito Fundiário

O Programa Nacional de
Crédito Fundiário – PNCF con-
tratou 17 propriedades nos se-
guintes municípios: Santa Ma-
ria da Boa Vista, Orocó, Itacu-
ruba, Floresta, Serrita, Flores,
Itapetim, Santa  Teresinha, Igua-
raci, Serra Talhada, Ibimirim,
São Bento do Una, Riacho das

Iniciada desapropriação
das terras da FECOMIPE

de várias autoridades dos
poderes judiciário, executi-
vo e legislativo, ficou decidi-
do que as terras seriam desa-
propriadas. “Isso é resultado
da luta, da resistência e da
perseverança dos trabalha-
dores e trabalhadoras, que
não desistiram do sonho de
serem donos de seus peda-
ços de chão”, comemora Do-
riel Barros.

Almas e Bonito. Foram assenta-
das 261 famílias entre fevereiro
e julho deste ano e também foi
firmado um convênio com a
Unidade Técnica Estadual/
FUNTEPE para difusão e mobi-
lização dos beneficiados. A
meta do convênio é de que mais
1500 famílias até agosto de 2006.

Ministro Ciro Gomes discursa durante a solenidade.
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Encontros
A FETAPE articulou de 30

de junho a 01 de julho, na sede
do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de São José do Egito, reu-
niões com o Pólo Sindical do Pa-
jeú, onde participaram os sindi-
catos dos trabalhadores rurais
de São José do Egito, Afogados
da Ingazeira, Quixaba, Santa Te-
rezinha, Carnaíba, Iguaracy, Ta-
bira, Sertânia e Tuparetama. O

No dia 02 de julho tomou posse a diretoria do Sindicato dos
trabalhadores Rurais de Tuparetama, eleita em 16 de maio passa-
do para o triênio julho/05 a junho/08. Prestigiaram o evento vári-
as autoridades do município, além de representantes dos STRs de
São José do Egito, Santa Terezinha e Sertânia.

Nova diretoria

Mobilização

Audiência

Todas as letras
Está sendo desenvolvido pelo Governo Federal, com a parti-

cipação do Pólo Sindical de Garanhuns (PSG), o Projeto Todas as
Letras. A iniciativa se desenvolve em 5 municípios do PSG (Canho-
tinho, São Bento do Una, Águas Belas, Lajedo e Calçado), contan-
do com 30 educadores e 300 educandos. A concepção do projeto
é a de que alfabetizar não é somente ler e escrever, mas possibili-
tar a participação das pessoas, por meio da escrita e da leitura nas
práticas e vivências da sociedade (processo de letramento). O
projeto pretende construir uma referência na educação pública
de jovens e adultos.

Depois de 42
anos, o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
de Petrolina inaugurou
sua sede própria. O
evento aconteceu no
dia 25 de julho, às 09
da manhã, na Avenida
das Nações. A constru-
ção da sede do sindica-
to foi um compromisso
da diretoria que encer-
rou seu mandato no úl-
timo dia 26.

Grito da Terra
Durante as mobilizações

referentes ao Grito da Terra
Brasil e Pernambuco, a secre-
taria de assalariados da FETA-
PE apresentou uma participa-
ção efetiva nas audiências
com o Ministério do Traba-
lho, no estado e em Brasília.

Na ocasião, foram discuti-
das as questões salariais,
a fiscalização no campo e
o seguro desemprego. Nas
manifestações articuladas
no estado, a atuação dos
sindicatos foi de funda-
mental importância.

Carnicultura
A Secretaria de Política Salarial da FETAPE articula, des-

de o início do ano, reuniões com quatro sindicatos da região
da Zona da Mata e com representantes dos trabalhadores e
dos proprietários de fazendas criadoras de camarão. A ativida-
de da carnicultura se apresenta em franca expansão no esta-
do, o que gerou o pleito de um acordo coletivo ou uma con-
venção coletiva de trabalho.

Trabalhadores da cana
Após quatro sentadas de negociação com usineiros e for-

necedores de cana de açúcar de Pernambuco, o salário dos tra-
balhadores da cana foi reajustado de R$ 291 para R$ 305. O au-
mento representa um ganho de 4,81% percentual, que deixou o
valor defasado em relação ao mínimo no mês de maio. Em outu-
bro, a Secretaria de Política Salarial da FETAPE e os trabalhado-
res realizarão campanha salarial para uma nova convenção.

A Secretaria de Política
Salarial, em conjunto com a Se-
cretaria de Finanças, realizou
dois eventos importantes no es-
tado em torno do tema Legisla-
ção Trabalhista e Gestão. O pri-
meiro foi o seminário que acon-
teceu nos dias 19 e 20 de maio,

no Pólo do Araripe, em Ouri-
curi. Fato relevante foi a pre-
sença de todos os sindicatos
do Pólo. O outro foi o encon-
tro articulado nos dias 14 e
15 de julho, em Carpina, com
os sindicatos dos pólos de
Surubim e Caruaru.

Congresso

Assalariados
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Seminários

Pólo Pajeú

1ª Feira da Reforma
Agrária é realizada
em Petrolina

Parceria
com o BNB

Pólo Surubim

O Pólo Sindical de Suru-
bim (PSS), em parceria com o
Banco do Nordeste (BND), está
adotando um novo modo de
operacionalizar financiamen-
tos: os mutirões do PRONAF.
O principal objetivo é reduzir
o tempo no processo de ela-
boração dos projetos até a
contratação. Ao invés do agri-
cultor familiar ir ao banco, é o
banco que vai ao sindicato e
à comunidade. A agência do
BNB de Surubim atende 17 mu-
nicípios do Agreste Setentrio-
nal, dos quais 14 pertencem ao
PSS.

A sistemática conta com
a ação do sindicato em divul-
gar e articular os trabalhado-
res e com a iniciativa do ban-
co em ceder o gerente de su-
porte de negócios do PRONAF,
além de levar os computado-
res e a máquina de fotocópi-
as. O gerente tem a responsa-
bilidade de reconhecer as fir-
mas dos documentos, reduzin-
do as despesas com cartórios.

Após vários mutirões re-
alizados nos municípios, per-
cebeu-se um aumento consi-
derável nas contratações de fi-
nanciamentos do PRONAF – B
e C. “O volume não está sendo
maior, porque a quantidade de
técnicos disponibilizados
pelo governo do estado não
atende a nossa demanda”, diz
Israel Crispim, Diretor Presi-
dente do STR de Casinhas.

As lideranças sindicais
do PSS esperam que, a partir
da mobilização do Grito da
Terra Brasil – onde os traba-
lhadores conseguiram do Go-
verno Lula R$ 9 bilhões para o
Plano Safra 2005/2006, o Go-
verno de Pernambuco  tam-
bém atenda a uma das reivin-
dicações, feita no Grito da Ter-
ra Pernambuco, que é a con-
tratação de mais técnicos
para prestar assistência aos
produtores familiares.

Muda direção do STR Petrolina

presidente da FETAPE, Aristides
Santos, participou dos encon-
tros. Na ocasião, pontos relevan-
tes para o pólo do Pajeú foram
discutidos para o bom andamen-
to das atividades na microre-
gião, tais como: importância da
CUT no cenário sindical e con-
juntura nacional, Campanha
Nacional contra a ALCA e o Pro-
jeto Todas as Letras.

Pólo Garanhuns

Foi realizada, em Pesquei-
ra, uma audiência pública para
definir encaminhamentos para a
questão das áreas de reestrutu-
ração fundiária da FECOMIPE e
COOPERGAL, que estão localiza-
das nos municípios de São Bento
do Una, Garanhuns, Pesqueira,
Alagoinha e Sanharó. “A audiên-
cia foi considerada uma grande

vitória para os trabalhadores
que lutam há 20 anos pela desa-
propriação das terras”, comenta
Doriel Barros, Diretor de Política
Agrária. A decisão pela desapro-
priação foi decidida e aprovada
por unanimidade pelas entida-
des que integram o Comitê Insti-
tucional da Reforma Agrária e
Combate à Violência no Campo.

A chapa de oposição, encabeçada por Francisco Pascoal (Chi-
côu) venceu as eleições contra a chapa da maioria da diretoria. A
festa de posse foi prestigiada por várias autoridades e lideranças
políticas e sindicais. Os presidentes Aristídes Santos e Heleno Ara-
újo, da FETAPE e da CUT, respectivamente, empossaram os eleitos.

O STR de Petrolina é o maior Sindicato de Trabalhadores Ru-
rais de Pernambuco e o principal líder das campanhas salariais do
Vale do São Francisco.

Pólo Petrolina

O Pólo Sindical de Petrolina
(PSP) realizou, no dia 08 de julho, a 1ª
Feira dos Assentamentos. O evento foi
realizado no Centro de Convenções
da cidade e contou com vários expo-
sitores de diversos assentamentos. As
trabalhadoras rurais se destacaram
pela excelente qualidade dos produ-
tos apresentados. A FETAPE partici-
pou da Feira com 06 estandes.

Inauguração

Pólo Mata Norte

Cerca de 800 trabalhado-
res coordenados pelos Sindi-
catos de Trabalhadores Rurais
de Nazaré da Mata, Itaquitinga,
Condado e Goiana, realizaram
uma paralisação no Engenho
Tuquara da Usina Santa Tere-
za, pertencente ao grupo João
Santos, nos dias 22 e 27 de ju-
nho. “Os trabalhadores para-
ram, porque a administração
do engenho só pagou a meta-
de da quinzena”, informou Pe-
reira, presidente do Sindicato
de Nazaré da Mata.

Pólos SindicaisPólos Sindicais

A participação da Secretaria de Assalariados no Congres-
so Regional Nordeste, realizado nos dias 16 e 17 de junho, em
Fortaleza, foi muito importante pela discussão de temas, como
a Reforma do Sistema Público de Emprego. As deliberações do
encontro serão levadas ao congresso nacional, que se realiza
em São Paulo, no período de 24 a 26 de agosto.

Zona da Mata
A Secretaria de Política Sa-

larial da FETAPE promoveu um
seminário sobre a reestruturação
sócio-econômica da Zona da
Mata. O evento aconteceu nos
dias 10 e 11 de agosto no municí-
pio de Carpina, e visou aprofun-
dar a discussão sobre a situação

dos trabalhadores da região.
De 02 a 04 de setem-

bro, será realizado o Con-
gresso de Delegados Sindi-
cais da Zona da Mata com o
objetivo de fechar uma pro-
posta de reivindicações
para a categoria.
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Representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento
Agrário e da Fetape fizeram, no
mês de abril, uma visita em
campo aos trabalhadores ru-
rais moradores da Usina Caten-
de. Na ocasião, a comitiva ou-
viu das lideranças as dificulda-
des enfrentadas com o térmi-
no da moagem da cana, quan-
do se inicia o período da en-
tressafra e milhares de agricul-
tores ficam desempregados.

Na última visita dos re-
presentantes do governo fede-
ral à zona canavieira do Esta-
do, a FETAPE já colocava as di-
ficuldades previstas para esse
período, quando os trabalha-
dores propuseram a venda an-
tecipada do açúcar produzido
na Usina Catende à CONAB.

A comitiva visitou tam-
bém a Usina Central Barrei-
ros, que possui trabalhadores

Dificuldades na entressafra
trazem representantes de
Ministério a Pernambuco

Atividades de março
a junho de 2005

A Secretaria de Organiza-
ção e Formação, no período de
março a junho de 2005, procurou
voltar suas ações para a prepara-
ção dos novos dirigentes sindi-
cais e conselheiros fiscais dos Sin-
dicatos de Trabalahdores Ru-
rais da Zona da Mata e do Agres-
te. Os encontros de gestão sindi-
cal, com duração de 02 dias, fo-
ram realizados com o objetivo de
desenvolver um processo de dis-
cussão sobre o papel da gestão
sindical, visando melhorar a or-
ganização administrativa e des-
pertar as lideranças sindicais para
avançar a luta pela implementa-
ção do Projeto Alternativo de De-
senvolvimento Rural Sustentável.

Nos eventos, foram discuti-
dos temas relacionados com con-
juntura, gestão sindical e os inte-
resses dos trabalhadores, como
organizar um sindicato, o que aju-
da e o que atrapalha a gestão sin-

dical, atribuições dos diretores
conforme estatuto e noções de
planejamento.

De abril a junho também
aconteceram três encontros de
gestão sindical envolvendo STRs
da Mata e do Agreste. No mesmo
período, foram realizados en-
contros para Conselho Fiscal de
quatro pólos sindicais da FETA-
PE. Todos, realizados com o ob-
jetivo de contribuir para a capa-
citação dos membros do conse-
lho fiscal, na perspectiva de me-
lhorar o desempenho da função
no processo de fiscalização da
Gestão Sindical. Temas como a
síntese das lutas dos trabalhado-
res rurais, levantamento das difi-
culdades do conselho fiscal no de-
sempenho de sua função; papel
do conselho na gestão adminis-
trativa e orientação prática sobre
a função do fiscal foram bastan-
te discutidos nos eventos.

rurais assentados sem a míni-
ma infra-estrutura. “O Incra
sequer realizou a divisão dos
lotes das famílias dessa usina
e, por isso, os recursos fede-
rais não foram liberados até
o momento”, diz José Rodri-
gues, diretor de política sala-

rial da FETAPE.
A Usina Catende é com-

posta por 48 engenhos, com
3.300 trabalhadores rurais. Já
a Usina Central Barreiros é
composta por 32 engenhos e
cerca de 2.500 trabalhadores
rurais.

Lideranças falam de suas dificuldades na entressafra.

Um espaço importante para o fortalecimento
da Agricultura Familiar no Estado.

CECAF  – Central de Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar.
Um galpão construído na Ceasa só para os

agricultores e as agricultoras.
Organizados, vocês ocupam esse espaço,

que é de vocês e que precisa ser bem aproveitado.
Na Central você garante melhores resultados,

porque aproxima produtor e consumidor.

AGORA, A CEASA TEM UM ESPAÇO SÓ PARA VOCÊS.

Visite a Centralde Apoio à Comercialização da Agricultura
Familiar ou procure a ARCONORTE(81) 3252-1531

Em maio passado, a FE-
TAPE celebrou convênio com
o Projeto Dom Helder Cama-
ra – PDHC –  para atuar no
processo de acessibilidade,
controle e monitoramento de
Políticas Públicas no Territó-
rio do Pajeú. Através desse
convênio serão desenvolvi-
das atividades que contem-
plarão 18 municípios, sendo
13 do Pólo Sindical Pajeú e

FETAPE assina
convênio com Projeto
Dom Helder Camara

Nova Logomarca
A Fetape está com uma nova logomar-

ca. Ela é fruto de uma pesquisa realizada
pela direção da federação com represen-
tantes de todos os seus 176 sindicatos fili-
ados. A nova marca foi discutida e aprova-
da na reunião do último conselho, realiza-
do nos dias 5 e 6 de abril, no município de
Triunfo, e reflete o anseio de mudança na
imagem, registrado nos questionários apli-
cados entre os sindicalistas e assessores.

Formação

A Secretaria de Organiza-
ção e Formação Sindical da FE-
TAPE desenvolveu, no último
trimestre, várias atividades do
Projeto Pernambuco Orgânico.
No assentamento Nossa Senho-
ra de Fátima, em Petrolina, as 80
famílias participaram de cursos
de Fitoterapia (05 a 08 de julho);
Nutrição (24 a 30 de junho); Gê-

nero (15 e 16 de julho). No as-
sentamento Barra Nova, em
Águas Belas, as 63 famílias parti-
ciparam de cursos de Nutrição
(27 a 30 de junho); Fitoterapia
(14 e 15 de julho); Produção de
Sabonetes (04 e 05 de julho),
além de receber uma visita de
avaliação do Projeto pela Coor-
denação (29 e 30 de junho).

Pernambuco orgânico

Processo de ratificação de
fundação de STR nesse
período: Pedra e IATI

A Secretaria de Formação
da FETAPE, relatando suas ati-
vidades, destaca os atendimen-
tos gerais realizados pelo Setor
de Organização Sindical, onde
foram atendidos diretamente
no período de março a junho do
corrente, 11 STRs do Agreste, 08
STRs do Sertão e 10 STRs da
Mata. Pólos sindicais que procu-
raram orientação através do Se-
tor de Organização Sindical no
mesmo período: Garanhuns, Ca-
ruaru, Pajeú, Petrolândia, Mata
Sul, Mata Norte e Petrolina.

Para o segundo semestre
estão programadas atividades,

05 do Sertão Central.
O Projeto, coordenado

pela FETAPE, é uma experiên-
cia pioneira de acompanha-
mento das políticas públicas
no território, cuja proposta vi-
rou referência e vem sendo de-
senvolvida por mais 06 FETA-
Gs do Nordeste, que atuam nos
territórios do PDHC (Pernam-
buco, Piauí, Paraíba, Ceará, Rio
Grande do Norte e Sergipe).

tais como: 02 Encontros de Ges-
tão Sindical para o Sertão; 04
Encontros de Conselho Fiscal
para o Sertão; 02 Encontros de
Conselho Fiscal no Agreste; par-
ticipação da Secretaria de Or-
ganização em outras ativida-
des, exemplo: GTP (Grito da Ter-
ra Pernambuco), acompanha-
mento às ações do Projeto Per-
nambuco Orgânico em Barrei-
ros,  Águas Belas e Petrolina.  A
Secretaria de Organização e
Formação tem ainda participa-
do de atividades educacionais
em conjunto com outras Secre-
tarias da FETAPE.


