Editorial

Em 2016,
mais qualidade de
vida no campo!
realizou o seu Planejamento 2016, no
mês de fevereiro, tendo como base
o seu Plano de Gestão 2014/2018, e
envolvendo diferentes atores e atrizes
do Movimento Sindical Rural (Direção
Executiva e Suplente, Conselho Fiscal,
Comissão de Ética, Representantes
dos Coletivos, Assessores e integrantes de vários setores da Federação e
toda a Direção e Conselho Fiscal da
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco - FETAEPE).

O

nosso País vivencia um período de muitos riscos à democracia. Estamos sofrendo as
consequências de um conjunto de
ações de uma elite conservadora, que
quer voltar ao poder e, por isso, tem se
utilizado de uma série de estratégias
para promover retrocessos políticos
e paralisar a economia. No entanto é
nos momentos difíceis que devemos
mostrar a nossa competência como
agentes de transformação da sociedade, como lideranças sindicais comprometidas com a qualidade de vida dos
homens e das mulheres que representamos. Consciente disso, a Fetape

Na caminhada deste ano, queremos
assegurar a nossa unidade, com as
Diretorias da Fetape e da Fetaepe e
dos Sindicatos filiados envolvidas e
envolvendo as nossas bases em atividades como o Grito da Terra Brasil,
o Encontro de Delegados/as de Base,
a Plenária de Avaliação da Gestão, os
nossos Conselhos e as Eleições Municipais. Essas e outras ações mais
específicas de cada Diretoria deverão
contribuir para a ampliação da nossa
representação e representatividade.
A sustentabilidade política e financeira do Movimento depende de passos
estratégicos, e é assim que desejamos atuar. Temos que pensar que

Manoel Santos, sua memória e
seus ideais permanecem vivos!
Com o objetivo de fazer com que permaneçam vivos e fortalecidos os ideais
e a memória de Manoel Santos, grande líder sindical e primeiro agricultor familiar a assumir um assento na Assembleia Legislativa de Pernambuco, será
fundado, no dia 19 abril, por ocasião do aniversário de um ano de sua morte,
o Instituto que receberá o seu nome.
O Instituto Manoel Santos, que é fundado por iniciativa da Direção da Fetape,
terá como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável e solidário do
campo e da cidade, em especial das populações excluídas, por meio da formação, do apoio e da proposição de políticas públicas e sociais que lhes possibilitem qualidade de vida, geração e distribuição de oportunidades e a ampliação
do exercício da cidadania, na perspectiva da equidade e justiça social.
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cada uma das nossas ações deve ter
como objetivo final contribuir para “o
semeio” da garantia, defesa e ampliação de direitos dos trabalhadores e
das trabalhadoras rurais.
Precisamos estar fortalecidos internamente, para que possamos assegurar a defesa do nosso Projeto Político, seja na luta para que não haja
golpe contra a presidenta da República, mesmo sabendo que mudanças
na política econômica do Governo
precisam ser feitas, para garantir os
direitos trabalhistas e sociais que
conquistamos com muito suor; seja
junto aos candidatos e candidatas
que vão nos representar nas eleições
municipais, e com os quais vamos
estar realizando ações estratégicas
nos campos político e formativo. Temos que aprofundar esse debate,
para construirmos um Sindicalismo
cada vez mais forte, mais orgânico.
Essa responsabilidade não está só
nas mãos da Direção da Fetape e
da Fetaepe, mas é de cada homem
e cada mulher que carrega a bandeira de “mais qualidade de vida no
campo”. Doriel Barros – presidente
da Fetape

Entrevista

Michel Zaidan afirma:
“O Movimento não
deve enrolar sua
bandeira e esconder
as suas pautas”
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pela democracia no Brasil.
Jornal da Fetape – Qual o maior risco para a democracia hoje?
Michel Zaidan – O principal deles é
o distanciamento entre a sociedade e
o governo. Isso acontece em função
das alianças políticas que a presidenta precisou fazer para se manter
no poder, o que interferiu, sobretudo,
na condução da política macroeconômica do país.
Como a presidenta depende da representação parlamentar, ela se
torna refém, em alguns momentos,
de interesses clientelistas, corporativistas, o que termina, naturalmente,
afastando o seu governo do povo.
Jornal da Fetape – Como você definiria o nosso Parlamento hoje?
Michel Zaidan - É um mercado Persa*, com um alto grau de desagregação partidária, sem líderes, sem

comando, sem unidade, sem propósitos republicanos, e que chantageia
a presidenta da República e não oferece quase nada em troca. No geral,
o preço que se paga é para se ter
a sustentação parlamentar, o que,
atualmente, o Congresso não tem
conseguido oferecer à presidenta.
As regras do jogo eleitoral falseiam
muito a chamada vontade do povo.
Elas não asseguram a tradução fiel,
em cadeiras no Parlamento, da chamada soberania popular.
Infelizmente, é necessária uma Reforma Política para poder adequar o
resultado das eleições à participação do povo. Isso se explica em função do abuso do poder econômico
nas campanhas, que vicia esse processo eleitoral e termina mandando
para o Congresso pessoas que não
têm nenhum compromisso com a
vontade popular.
Jornal da Fetape – E como você
identifica a responsabilidade dos
movimentos sociais e sindical nessa
conjuntura?
Michel Zaidan – É muito grande
essa responsabilidade. Em primeiro
lugar, para a manutenção das instituições políticas do país, em outras
palavras, para evitar um golpe, um
golpe branco, um golpe parlamentar;
em segundo lugar, porque precisa
defender os direitos dos trabalhadores, diante dessa situação que está
posta aí; em terceiro, porque tem que
atuar contra o arrocho da carga tributária em cima dos trabalhadores; e
em quarto, porque precisa lutar pela

questão da reforma agrária, que saiu
da pauta do governo.
O grande desafio do Movimento Sindical é defender intransigentemente
o mandato da presidenta da República, mas se opondo a essa política
econômica que não é boa para os
trabalhadores, porque corta direitos
e aumenta impostos.
Jornal da Fetape – Mas, as pessoas
podem perguntar: por que defender
a presidenta Dilma, se sua Política
Econômica não é boa para os trabalhadores?
Michel Zaidan – É preciso defendê-la por tudo que já foi feito, pelo
conjunto da obra, como dizem por
aí. Ela, desde que assumiu, está sob
pressão do mercado, dos agentes
financeiros, das indústrias, do agronegócio. Ela está fazendo uma política que não é a que ela quer fazer e,
mesmo assim, está sozinha.
Temos que atacar aqueles que defendem essa linha econômica, centrarmos fogo nessa política recessiva. O movimento precisa mostrar à
presidenta que ela precisa recuperar
o apoio das ruas, e não ficar buscando só o apoio do Congresso.
O Movimento Sindical não deve “enrolar sua bandeira e esconder a sua
agenda”. É preciso agora, mais do
que nunca, defender as bandeiras dos
trabalhadores e das trabalhadoras.
Obs: *O termo mercado persa é utilizado
para espaços comerciais formados por várias barracas, onde se vende todo o tipo de
mercadoria.
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Planejamento 2016

“

Vice-presidência
“O marco da luta do Movimento Sindical Rural é a conquista de direitos.
Direito à terra, ao trabalho e salário
dignos e a garantia do acesso a previdência social. Reafirmamos sempre essas bandeiras, compreendendo
que vida digna representa o reconhecimento e a valorização do trabalhador
e da trabalhadora rural, do agricultor e
da agricultora familiar.
Lutar para não perdermos os direitos
conquistados ao longo desses últimos 50 anos e marcharmos em busca de novas conquistas. Essas são
as nossas prioridades. Diremos NÃO
à Reforma da Previdência! Diremos
NÃO ao fechamento das Escolas do
Campo! Diremos NÃO à privatização
da Educação e da Saúde!”.

Depoimento de
Paulo Roberto Rodrigues Santos,
vice-presidente e coordenador
de Políticas Sociais

Finanças e Administração

“

“Fortalecer a sustentabilidade política e financeira do Movimento Sindical Rural vem sendo o objetivo
central da nossa Diretoria. Isso só
é possível se nós, que fazemos a
Federação, e os nossos STTRs estivermos cada vez mais próximos da
base. Neste ano, a nossa proposta de
atuação tem como foco a ampliação
do processo de adesão dos Sindicatos ao Plano Sustentar. Queremos fortalecer essa estratégia, que tem uma
importância fundamental para a nossa
autonomia política e financeira.
A continuidade do cuidado com a infraestrutura dos nossos Polos e a busca por contribuir para a qualificação da
caminhada administrativa e financeira
dos Sindicatos, nas três regiões, também estão em nosso Planejamento.
Tudo isso sempre acompanhado do
fortalecimento dos instrumentos que
têm possibilitado que o nosso trabalho
seja feito dentro da maior transparência possível.”

Depoimento de
Cícera Nunes da Cruz,
diretora de Finanças e
Administração
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Depoimento de
Adelson Freitas Araújo,
diretor de Organização e
Formação Sindical

“

Organização e Formação Sindical
“Estamos vivendo um
momento muito grave de
ataques às conquistas
alcançadas pela classe
trabalhadora. Isso demanda do Movimento
Sindical Rural um fortalecimento da sua BASE,
para que essas ameaças

sejam enfrentadas. Acreditamos que a estratégia
formativa é um dos principais caminhos para assegurar uma organização
sindical forte.
Nesse sentido, em 2016,
queremos intensificar a

formação junto às BASES, dando continuidade aos cursos nos Polos
Sindicais, possibilitando
que mais lideranças participem dessa caminhada; buscando ampliar a
nossa representatividade.
O outro foco estratégico

Assalariados/as Rurais

“

“A Diretoria de Política
Salarial priorizou, em seu
planejamento para 2016,
a organização da nova
representação sindical, a
Fetaepe - Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais

para este ano é consolidar o processo de REORGANIZAÇÃO SINDICAL,
apoiando a estruturação
dos dois sistemas de representação e de representatividade, tanto dos
assalariados rurais, quanto da agricultura familiar.”

Direção da FETAEPE

Depoimento de
Gilvan José Antunis,
diretor de Política Salarial
e presidente da Fetaepe

de Pernambuco -, o fortalecimento dos Sindicatos
de Assalariados existentes e a criação de novos,
bem como a qualificação
dos seus dirigentes. Atividades de articulação e
mobilização também estão

previstas para que tanto o
Movimento Sindical Rural
quanto a sociedade reconheçam a importância e o
valor social dessa estrutura.
Diante dos desafios postos
no cenário das relações de

trabalho no campo, a Diretoria de Política Salarial da
Fetape pautou, ainda para
este ano, a continuidade da
luta pela garantia e ampliação dos direitos trabalhistas
e sociais, visando à qualidade de vida no campo.”
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“
Depoimento de
Adimilson Nunis de Souza,
diretor de Política Agrícola

Política Agrícola

“Este ano, precisamos
ampliar e qualificar o
acesso, por parte dos
agricultores e das agricultoras familiares e assalariados e assalariadas
rurais, às políticas públicas. Facilitar para que mais
pessoas sejam beneficiadas por programas como
o Pronaf, com ênfase nos
jovens e mulheres, está entre as nossas prioridades.
Também pretendemos fortalecer a política de Ater,
organizando as empresas
prestadoras desse serviço dentro do SISATER,
buscando dialogar com o

poder público, nas esferas estadual e municipal.
O nosso objetivo é contribuir para uma assistência
técnica mais eficiente, que
assegure uma melhor produção e o acesso à comercialização institucional e a
outros mercados.
Dentro dessas prioridades
do acesso às políticas públicas, a habitação rural
também entra em nosso
foco. Queremos ampliar o
número de moradias dignas para a população rural,
alcançando as diferentes
regiões do estado.”

Política Agrária

“

“Nesses últimos anos, tivemos como foco a melhoria da qualidade de
vida nos 730 assentamentos coordenados pela Fetape no estado. Em 2016,
queremos retomar uma das
principais bandeiras de luta
do Movimento Sindical Rural, que é ocupar as terras
improdutivas e fazer avançar a reforma agrária em
Pernambuco.

6

Com isso, vamos fortalecer os processos de mobilização para o acesso
à terra, seja por meio do
Programa Nacional de
Crédito Fundiário, seja
por meio de ocupações de
terras. Além disso, vamos
trabalhar para melhorar
o acesso das políticas de
crédito e assistência técnica para beneficiários da
reforma agrária.”
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diretora de Política Agrária
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Mulheres Rurais

“

”A caminhada das mulheres trabalhadoras rurais sempre foi de muita
luta e resistência. Nesse
percurso, elas têm empunhado, com muita garra, a
bandeira da igualdade de
direitos. Conquistamos as
cotas e agora buscamos a
paridade, como uma forma
de democratizar as relações entre homens e mulheres.
Em Pernambuco, precisamos fortalecer esse debate. Por isso, o tema parida-

de será priorizado, durante
todo este ano, nas ações
da Diretoria de Política
para as Mulheres da Federação. Queremos aprofundar essa discussão, para
que o Movimento Sindical
Rural aprove e implemente
a paridade. Essa será uma
conquista não só das mulheres, mas do Movimento
como um todo. Precisamos
nos fortalecer como protagonistas do nosso Projeto
Político, para podermos fazer com que ele aconteça
para toda a sociedade.”

Depoimento de
Maria Jenusi Marques,
diretora de Política
para as Mulheres

“
Depoimento de
Adriana do Nascimento Silva,
diretora de Política para
a Juventude

Juventude Rural

“O Movimento Sindical
Rural tem pautado a juventude do campo a partir
de um olhar para os desafios da conjuntura, diante do compromisso de
avançar na conquista de
direitos. Neste ano, existe
uma diversidade de temas
a serem abordados com
nossos jovens, a exemplo
das questões políticas. Estamos diante de um ano
eleitoral, e a juventude precisa aprofundar esse debate, pois a mídia brasileira
- TVs, rádios, jornais e revistas - e as redes sociais
não têm feito esse papel,

já que, na maioria das vezes, estão a serviço de um
projeto diferente do nosso
projeto de sociedade.
Após vivenciarmos os processos das conferências,
festivais da juventude e o
debate da sucessão rural,
reafirmamos, em nosso
planejamento para 2016,
que precisamos continuar
fortalecendo a nossa luta
e nossa organização sindical, focando sempre nas
bases, para ampliar a participação da juventude nos
espaços e no acesso às
políticas públicas.”
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“

Terceira Idade
“Este ano, queremos centrar forças
e criar estratégias para ampliar o
atendimento e as ações voltadas
para a valorização da pessoa idosa
do campo. Isso se dará por meio
de atividades que irão aprofundar a
compreensão do que é o envelhecimento humano, fase ainda desconhecida e carregada de tabus, mitos, mentiras e preconceitos.
Compreendemos que discutir o envelhecimento passa por um processo de aprendizagem em identificar
esses sujeitos como seres políticos,
produtivos, ativos e detentores de
saberes e ‘quereres’. Estamos organizados para formular uma Campanha de Valorização da Pessoa Idosa,
dentro do Movimento Sindical Rural,
levando às pessoas à prática do respeito à ancestralidade e à defesa pelo
reconhecimento das pessoas idosas
do campo como sujeitos livres, ativos
e autônomos.”

Depoimento de
Israel Crispim Ramos,
diretor de Política da
Terceira Idade

“

Meio Ambiente
“Nossa prioridade para 2016 é concluir, ainda no primeiro semestre, o
processo de construção participativa da Política de Meio Ambiente do
Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em
Pernambuco. Isso é importante para
que o MSTTR compreenda as suas
prioridades de atuação na defesa do
meio ambiente, assim como para a
proposição de políticas públicas que
favoreçam o fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica.

Depoimento de
Antônio Francisco da Silva
(Ferrinho), diretor de Política
do Meio Ambiente
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É prioridade também, neste primeiro
semestre, continuar acompanhando
a elaboração do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para a agricultura
familiar, pressionando o Estado e os
Municípios a cumprirem os seus papéis nesse processo, mas também
apoiando os Sindicatos que estão
disponibilizando equipes para elaborar o CAR e, com isso, contribuir
para que Pernambuco possa atingir a
meta até 5 de maio de 2016.”

Agenda

1º Semestre/2016

MARÇO

ATIVIDADE

LOCAL

RESPONSÁVEL

Durante
o mês

Escuta dos Polos para Levantar as Prioridades de Melhorias na
Infraestrutura

A de nir

Finanças e Administração

1e2

Reunião do Polo Sertão Central

Serra Talhada

Polo

2

Reunião do Polo Mata Sul

Ribeirão

Polo

2a4

Reunião Regional Contag

Recife

Diretoria Fetape

4

Reunião com o Reassentamento Itaparica

Petrolândia

Política Agrícola

8

Atividades do Dia Internacional da Mulher

Vários Locais

Mulheres

10

Roda de Conversa sobre Participação Política
das Mulheres - Polo Sertão do São Francisco

Petrolina

Mulheres

8 a 10

Encontro de Ater Fetape - Incra

Carpina

Política Agrária

11

Reunião do Polo Pajeú

Santa Terezinha

Polo

1ª O cina de Autoformação com o Agreste Central

Caruaru

Organização e Formação

Roda de Conversa sobre Participação Política das Mulheres
Polo Submédio São Francisco

Petrolândia

Mulheres

1ª O cina de Autoformação com o Sertão do
Submédio São Francisco

Petrolândia

Organização e Formação

Reunião do Polo Agreste Meridional

Garanhuns

Polo

1ª O cina de Autoformação com o Sertão do Araripe

Ouricuri

Organização e Formação

O cina de Formação para Dirigentes do STTR Bodocó

Bodocó

Organização e Formação

Roda de Conversa sobre Participação Política
das Mulheres - Polo Mata Norte

Carpina

Mulheres

17 e 18

Capacitação de Equipes de Elaboração do CAR

Petrolina

Meio Ambiente

20 a 22

Encontro Nacional da Reforma Agrária e Crédito Fundiário

Brasília

Política Agrária

21

Encontro dos Coletivos da Fetape

Carpina

Diretoria Fetape

22

Comissão Itinerante
de Defesa dos Direitos da Mulher Trabalhadora

Recife

Mulheres

Carpina

Diretoria Fetape

15

16

17
18

22 e 23

Reunião do Conselho Deliberativo da Fetape

28 e 29

Reunião do Polo Agreste Central

Caruaru

Polo

28 a 31
(Continua
na
agenda
de abril)

Encontro Estadual de Educação do Campo

Normandia/Caruaru

Vice-Presidência

Monitoramento das Turmas de Educação do Campo

Bom Conselho

Vice-Presidência

Formação sobre Oratória para Direção da Fetaepe

Carpina

Assalariados/Fetaepe
e Assessoria de
Comunicação

Reunião do Polo Agreste Setentrional

Carpina

Polo

Encontro sobre Reforma Agrária - Polos São Francisco
e Araripe

Petrolina

Política Agrária

Monitoramento das Turmas de Educação do Campo

Salgueiro

Vice-Presidência

Reunião com as Entidades Organizadoras do PNHR

Recife

Política Agrícola

O cina de Preparação da Metodologia e Conteúdo dos
Encontros sobre Eleições Sindicais

Carpina

Organização e Formação

Seminário para Discussão da APA Tatu Bola

Petrolina

Meio Ambiente

Reunião Pronaf Jovem

Barreiros

Política Agrícola

Reunião PNHR

Tamandaré

Política Agrícola

29

29 e 30

30

30 e 31

31
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ABRIL

ATIVIDADE

LOCAL

RESPONSÁVEL

Durante o
mês

Escuta dos Polos para Levantar as Prioridades de
Melhorias na Infraestrutura

A de nir

Finanças e
Administração

Durante o
mês

Reuniões sobre Reorganização Sindical com os Sindicatos dos Polos
Sindicais Sertão do São Francisco, Submédio São Francisco e Agreste
Meridional

Sindicatos: Ibimirim,
Inajá, Orocó, Cabrobó
e São Bento do Una

Assalariados/Fetaepe

Encontro Estadual de Educação do Campo (Continuação)

Normandia/Caruaru

Vice-Presidência

Reunião Reassentamento Itaparica

Paulo Afonso

Política Agrícola

1a3

Encontro de Avaliação da Campanha Salarial 2016 do Vale e Submédio
São Francisco e Planejamento de Ações

Pedra do
Bode/Petrolina

Assalariados/Fetaepe

4a8

Coletivos e Conselho Deliberativo Contag

Brasília

Diretoria Fetape

6e7

Reunião Polo Submédio São Francisco

Manari

Polo

7

Encontro com os representantes do Coletivo de Agrária dos Polos Sertão
do São Francisco e Araripe

Salgueiro

Política Agrária

12 a 15

1º Módulo Curso Enfoc Regional do Agreste Central

Caruaru

Organização e
Formação

Reunião Política – Eleições 2016

Sertão

Diretoria Fetape

Roda de Conversa sobre Participação Política das Mulheres
Polo Mata Sul

Ribeirão

Mulheres

Reunião Política - Eleições 2016

Agreste

Diretoria Fetape

2ª Conferência Estadual de ATER

Itamaracá

Política Agrícola

Reunião do Polo Sertão do São Francisco

Petrolina

Polo

Reunião do Polo Sertão do Araripe

Ouricuri

Polo

Reunião Política - Eleições 2016

Zona da Mata

Diretoria Fetape

Encontro da Juventude

Araripe

Juventude

15

Planejamento da Comissão de Jovens do Sertão Central

Serra Talhada

Juventude

18 a 20

O cina de Autoformação – Pessoa Idosa

Carpina

Terceira Idade

19

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos de
Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Mata Sul

Ribeirão

Vice-Presidência

Seminário para Debater os Projetos de Eólicas

Garanhuns

Meio Ambiente

Encontro da Juventude

Petrolina

Juventude

Encontro de Reestruturação do SISATER

Garanhuns

Política Agrícola

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos de
Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Mata Norte

Carpina

Vice-Presidência

Roda de Conversa sobre Participação Política das Mulheres
Sertão Central

Serra Talhada

Mulheres

O cina de Preparação para a Plenária Nacional da Terceira Idade Mata e
Agreste e O cina para Construção da Campanha de Valorização da
Pessoa Idosa

Carpina

Terceira Idade

O cina com Delegados de Base

Aguas Belas

Organização e
Formação

II Módulo Curso Política Agrícola

Brasília

Política Agrícola

O cina de Preparação para a Plenária Nacional da Terceira Idade
Polos do Sertão e O cina para Construção da Campanha

Pedra do
Bode/Petrolina

Terceira Idade

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos de
Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Agreste Setentrional

Carpina

Vice- presidência

26 a 29

1º Módulo do Curso Enfoc Regional Sertão do Submédio São Francisco

Petrolândia

Organização e
Formação

27

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos de
Elaboração dos Processos Previdenciários – Agreste Central

Caruaru

Vice-presidência

27 e 28

Seminário Estadual para Homologação da Política Estadual de Meio
Ambiente do MSTTR

Carpina

Meio Ambiente

28

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos de
Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Agreste Meridional

Garanhuns

Vice-Presidência

1

12

13

13 e 14

14

20

22

25

25 a 29

26
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10
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MAIO

ATIVIDADE

LOCAL

RESPONSÁVEL

Durante
o mês

Escuta dos Polos para Levantar as Prioridades de Melhorias
de Infraestrutura

A de nir

Finanças e
Administração

Durante
o mês

Reuniões sobre Reorganização Sindical com os Sindicatos dos
Polos Sindicais Sertão do São Francisco, Submédio São Francisco e
Agreste Meridional

Sindicatos: Ibimirim,
Inajá, Orocó,
Cabrobó, São Bento
do Una.

Assalariados/Fetaepe

2e3

O cina Sustentar em Pernambuco para o Agreste Meridional

Garanhuns

2a6

1º Módulo do Curso de Formação Pessoa Idosa – Sertão

Triunfo

Terceira Idade

Encontro da Reforma Agrária Polo Mata Sul

Ribeirão

Política Agrária

Planejamento da Comissão de Jovens Agreste Central

Caruaru

Juventude

4e5

O cina Sustentar em Pernambuco para a Mata Sul

Carpina

4

Encontro da Juventude

Surubim

Juventude

Maio

3

Formação/Finanças/
Presidência (Assessoria
de Comunicação)

Formação/Finanças/
Presidência (Assessoria
de Comunicação)

6 a 13

1º Módulo do Curso Nacional

Brasília

Organização e
Formação

9 e 10

O cina Sustentar em Pernambuco para o Sertão do Pajeú

Afogados da
Ingazeira

Formação/Finanças/
Presidência (Assessoria
de Comunicação)

10

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos
de Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Submedio São Francisco

Petrolândia

Vice-Presidência

10 a 13

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

Brasília

Mulheres

Monitoramento das Turmas de Educação do Campo

Serra Talhada

Vice-Presidência

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos
de Elaboração dos Processos Previdenciários – Polo Sertão Central

Serra Talhada

Vice-Presidência

2ª O cina de Autoformação Agreste Central

Caruaru

Organização e
Formação

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos
de Elaboração dos Processos Previdenciários – Polo Sertão
do Pajeú

Afogados da
Ingazeira

Vice-Presidência

2º O cina de Autoformação Sertão do Submédio São Francisco

Petrolândia

Organização de
Formação

16 a 20

Grito da Terra Brasil (sujeito a mudança)

Brasília

Diretoria Fetape

17 a 20

1º Módulo do Curso de Formação Social no Polo Sindical do Sertão
do Araripe

Araripe

Organização e
Formação

19 e 20

Seminário Regional: Injustiças Socioambientais Provocadas pelos
Parques Eólicos

Juazeiro/BA

Meio Ambiente

23 a 25

1º Módulo da Capacitação de Lideranças Sindicais
em Agroecologia

Ouricuri

Meio Ambiente

11

12

24

25

24 e 25

Encontro da Juventude

Ribeirão

Juventude

O cina Formativa na Comunidade de
Umbuzeiro - Crédito do Pronaf

Inajá

Política Agrícola

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos
de Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Araripe

Ouricuri

Vice-Presidência

Monitoramento das Turmas de Educação do Campo

Ouricuri

Vice-Presidência

O cina Formativa sobre Direitos Previdenciários e Procedimentos
de Elaboração dos Processos
Previdenciários – Polo Sertão do São Francisco

Petrolina

Vice-Presidência

Monitoramento das Turmas de Educação do Campo

Petrolina

Vice-Presidência

Reunião do Polo Sertão Central

Serra Talhada

Polo

25 a 29

Seminário da Rede de Educadores/as do Nordeste

Carpina

Organização e
Formação

27

Reunião do Polo Pajeú

Afogados da
Ingazeira

Polo

30 e 31
(Continua
na agenda
de junho)

1º Módulo do Curso de Formação Pessoa Idosa - Mata e Agreste

Carpina

Terceira Idade

31

2ª O cina de Autoformação do Sertão do Araripe

Ouricuri

Organização e
Formação
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Agenda
JUNHO

ATIVIDADE

LOCAL

RESPONSÁVEL

Durante o mês

Escuta dos Polos para Levantar as Prioridades de
Melhorias na Infraestrutura

A de nir

Finanças e Administração

1a3

2º Módulo Curso Enfoc Regional Agreste Central

Caruaru

Organização e Formação

1e2

Reunião do Polo Agreste Meridional

Garanhuns

Polo

1a3
(Continuação)

1º Módulo do Curso de Formação Pessoa Idosa - Mata
e Agreste

Carpina

Terceira Idade

7a9

Encontro de Capacitação com os Pré-candidatos

Carpina

Toda Diretoria

10

Reunião com as Entidades Organizadoras do PNHR

Recife

Política Agrícola

13 a 16

Plenária Nacional da Terceira Idade

Luziânia

Terceira Idade

14 e 15

Encontro sobre Políticas Públicas para a
Organização da Produção e
Comercialização - PAA/PNAE – Zona da Mata

Carpina

Política Agrícola

14 a 17

2º Módulo Curso Enfoc Regional
Submédio São Francisco

Petrolândia

Organização e Formação

Reunião do Polo Agreste Central

Caruaru

Polo

Reunião do Polo Sertão do Araripe

Ouricuri

Polo

15 e 16

Reunião do Polo Sertão do São Francisco

Petrolina

Polo

16 e 17

Encontro sobre Políticas Públicas para a Organização
da Produção e Comercialização - PAA/PNAE - Agreste

Garanhuns

Política Agrícola

20

Reunião de Acompanhamento da Comissão de Jovens
do Sertão Submédio São Francisco

Belém de São
Francisco

Juventude

Seminário para Debater os Projetos de Eólicas

Araripina

Meio Ambiente

Reunião do Polo Agreste Setentrional

Carpina

Polo

21 e 22

Reunião do Polo Submédio São Francisco

Belém do São
Francisco

Polo

28 a 01/07

2º Módulo Curso Enfoc Regional do Polo Araripe

Ouricuri

Organização e Formação

29 e 30

Encontro sobre Políticas Públicas para a Organização
da Produção e Comercialização - PAA/PNAE - Sertão

Serra Talhada

Política Agrícola

29

Encontro de Reforma Agrária do
Polo Agreste Meridional

Garanhuns

Política Agrária

30 e 01/07

O cina de Autoformação Pessoa Idosa

Carpina

Terceira Idade

14 e 15

21

•

Algumas atividades podem sofrer alterações de data ou local. É importante que os Sindicatos sempre
façam contato com as Assessorias de Polo para confirmação da agenda.

•

As atividades realizadas entre a Fetape, por meio da Vice-presidência, e o INSS ainda estão sendo fechadas e serão enviadas aos Sindicatos, posteriormente, em um calendário específico.

•

Nos dias 4 e 5 de julho, a Direção da Fetape fará monitoramento do Planejamento de 2016 e organização
da agenda para o 2º Semestre
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