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Mudar o histórico brasileiro de
modelos de desenvolvimento conser-
vador e excludente, concentrador de
terra e de renda não tem sido uma ta-
refa fácil. Mesmo com as significati-
vas mudanças no poder político no
nosso país, apesar dos avanços, ain-
da persiste o modelo historicamente
predominante.

Para enfrentar esse modelo con-
servador e excludente o Movimento
Sindical de Trabalhadores(as) Rurais
- MSTTR coordenado pela Confedera-
ção Nacional na Agricultura – CON-
TAG, num amplo debate com as Fede-
rações e Sindicatos, envolvendo vári-

os outros atores sociais, formulou o Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável e Solidário, afirmando assim, para a sociedade
brasileira que só é possível construir com a permanência das
pessoas no campo em condições de produzir alimentos e viver
com prazer e dignidade. Só é possível com a ampla participação
dos trabalhadores(as), com a democratização do acesso a terra,
políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidade e
o exercício pleno da cidadania, com acesso ao crédito a saúde,
educação, habitação, lazer, cultura, entre outros. A proposta do
MSTTR valoriza as potencialidades existentes no campo e defen-
de o respeito à biodiversidade, ao patrimônio genético, ao meio
ambiente e a organização dos camponeses. O combate a qual-
quer a todas as formas de desigualdade, seja de gênero, geração,
raça e de etnias.

O projeto tem por princípio a realização de uma ampla e
massiva reforma agrária, a valorização da agricultura familiar e a
transformação das relações de trabalho.

Já podemos pudemos comemorar a plenitude da implemen-
tação do nosso projeto? Ainda não, mas temos avanços significa-
tivos se consideramos a realidade do campo a 13 anos atrás.
Primeiro fizemos mudanças internas na nossa organização sindi-
cal (regionalização da CONTAG, a criação das secretarias, comis-
sões, coletivos, pólos sindicais), qualificamos nossas bandeiras
de lutas e conquistamos o Plano Nacional de Reforma Agrária, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
PRONAF. Dentro do PRONAF linhas como acesso ao crédito, Pro-
naf Mulher, Pronaf Jovem, a Lei da Agricultura Familiar, a manu-
tenção dos trabalhadores(as) rurais no Regime Geral da Previ-
dência Social e no Semi-árido Nordestino o Projeto Dom Helder
Camara. Os assalariados(as) têm obtido avanços nas negocia-
ções coletivas e nos direitos previdenciários. A política Nacional
de Valorização do Salário Mínimo, apresentada pela CUT e CON-
TAG, aprovada e implementada pelo Governo do Presidente Lula,
trouxe ganhos reais e tem contribuído na melhoria da qualidade
de vida dos assalariados(as).

A implementação do  PADRES enfrenta muitas dificuldades,
pois ainda impera no nosso país o modelo do agronegócio, base-
ado na produção de alimentos para exportação. Modelo esse que
emprega muito pouco e é destrói o meio ambiente. A agricultura
familiar que produz para o consumo interno, que gera mais de
setenta por cento dos empregos e preserva a natureza não tem
ainda a atenção que merece.

O Movimento Sindical precisa concluir sua reestruturação
que nem todos os Sindicatos, inclusive federações, ainda não
efetuaram. O método de ocupação de terras precisa ser abraçado
por todos. A participação das mulheres e da juventude nas ins-
tâncias de direção tem que ser universalizada. A disputa por es-
paços no poder político e a construção de alianças com os movi-
mentos sociais, organizações não governamentais, cooperativas
e associações são fundamentais para alterarmos a correlação de
força da concepção hegemônica do modelo de desenvolvimento
o campo brasileiro.

Em Pernambuco estamos procurando fazer a nossa parte,
necessitando avaliar e melhorar ainda mais a nossa intervenção.
Ainda existem diretorias de sindicatos no modelo antigo e que
não reformularam suas estruturas, dificultando a implementação
das diversas ações discutidas com a Fetape, limitando-se, quase
que exclusivamente, ao trabalho dos direitos previdenciários.
Nossa intenção é dar uma atenção especial a essas diretorias
com o objetivo de adequá-las a nova realidade.

A realização da nossa Plenária Estadual em preparação ao
décimo Congresso Nacional dos Trabalhadores(as) Rurais é uma
grande oportunidade para avaliamos a implementação do PADRES
e percebermos os avanços que conquistamos. Mas, muito mais
útil, será reconhecermos que precisamos evoluir muito em nossa
organização, para alcançarmos à transformação social, o campo
com gente feliz que desejamos e lutamos.

Série de atividades marca luta
pelos direitos da terceira idade

Os trabalhadores e tra-
balhadoras rurais da terceira
idade contam agora, depois da
criação da Secretaria de Polí-
ticas para a Terceira Idade,
com uma série de ações espe-
cificamente voltadas para
esse público. Só esse ano, fo-
ram iniciadas seis capacita-
ções junto ao INSS em todo o
Estado, o 2º Encontro Estadual
da Terceira Idade e o Coletivo

de Lideranças dos 10 Pólos Sin-
dicais, além do Seminário Es-
tadual da Terceira Idade, que
conseguiu reunir em (ONDE),
de 11 a 13 de novembro, cerca
de 200 lideranças sindicais.
Também já está em andamen-
to um questionário para os
aposentados e aposentadas
de todos os sindicatos de tra-
balhadores rurais, a ser con-
cluído até dezembro.

“Não dá para também dei-
xar de considerar de extrema
importância o Seminário Naci-
onal da Contag, que culminou
com uma grande agenda de ati-
vidades”, avalia Israel Crispim
Ramos, coordenador da Secre-
taria de Políticas para a Tercei-
ra Idade, referindo-se ao en-
contro de preparação para o
10º Congresso da Contag, que
acontece em março de 2009.

Vice-Presidência

Lideranças rurais e advogados dos anos 70 reuniram-se (quando¿)
em Ribeirão, na casa do companheiro Manuel Jerônimo.

  O poder judiciário anu-
lou todos os atos praticados
indevidamente pelos Sintrafs,
por violarem a unicidade sin-
dical, e reconheceu a legitimi-
dade de dos Sindicatos de Tra-
balhadores Rurais da Fetape
como sendo os únicos e autên-
ticos representantes dos traba-
lhadores e trabalhadoras na
agricultura familiar. Ou seja,
foram declarados nulos os atos
de constituição, eleição e re-
gistros dos Sintrafs, a exemplo
do sindicato de São Bento do
Una.

“Avaliamos de forma po-
sitiva e vitoriosa as ações judi-
ciais  propostas pelos sindica-
tos dos trabalhadores rurais e
encaminhadas por nossa equi-
pe de advogados contra os Sin-

Justiça reconhece sindicatos da
Fetape como únicos e autênticos

trafs”, avalia Doriel Barros,
vice-presidente da Fetape. Se-
gundo ele, é muito importante
não perder de vista a importân-
cia da participação de todos os
STRs na fiscalização dessa si-
tuação, que está sendo articu-

Durante a campanha eleitoral 2008 o
movimento sindical de trabalhadores e tra-
balhadoras rurais de Pernambuco – MSTTR
PE apresentou aos candidatos a cargos mu-
nicipais uma plataforma política de educa-
ção do campo. A maioria aderiu à proposta
com perspectiva de contemplar o tema em
seus respectivos planos de governo.

Os recentes resultados das eleições
municipais apontam para uma ação mais

Candidatos aderem aos planos
de educação do campo

enérgica face aos prefeitos eleitos pela Fren-
te Popular Democrática, na execução de uma
política educacional voltada para quem vive
em áreas rurais. “Agora estamos mais dispos-
tos a acompanhar e contribuir para a conso-
lidação das nossas proposições”, comenta
Doriel Barros, vice-presidente da Fetape. É
por isso que, para o vice-presidente, a luta
continua.

lada com os advogados dos
pólos, com o apoio do setor
jurídico da federação. “Ofere-
cemos informações e orienta-
mos quanto aos documentos
necessários para as referidas
ações judiciais”, esclarece Do-
riel.

(ANEXAR TABELA)
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Emoção marca celebração de
formaturas do Saberes da Terra

Vice-Presidência

Os estudantes das
sete turmas de concluintes
do Programa Saberes da Ter-
ra estavam visivelmente
emocionados. Eles eram a
primeira turma de forman-
dos do programa. O anel de
tucum, um símbolo usado
por aqueles que acreditam
no compromisso, não foi
escolhido à toa por eles e,
junto ao capelo e ao unifor-
me, formaram a composi-
ção que significou a porta
de entrada dos povos do
campo à educação. Com o
lema “Do Sonho à Ousadia”
estampado no peito, os jo-
vens agricultores mostra-
ram que é preciso mais

que sonhar para que suas
realidades se transformem.

Discursos dos dirigen-
tes da Fetape e das diretori-
as de diversos sindicatos de
trabalhadores rurais reafir-
maram que é possível fazer
uma educação diferente,
voltada para a realidade
dos povos do campo.

A série de formaturas
aconteceram nos últimos
dias 3, 4, 5 e 6 de setem-
bro e entregou diplomas
a 82 alunos dos municípi-
os pernambucanos de
São José do Belmonte,
Quixaba, Ouricuri e São
Bento do Una.

O Programa Saberes da

Terra é fruto de uma parce-
ria da Fetape com o Gover-
no Federal / Ministério da
Educação / MEC e a Secre-
taria Estadual de Educação
e busca a elevação da es-
colaridade e qualificação
profissional em Pernambu-
co. O programa acontece
em oito comunidades ru-
rais: Usina Serrote (São
José do Belmonte), Assen-
tamento Cristo Rei e Ribei-
ra do Alto (Águas Belas),
Sítio Maniçoba dos Soares
(São Bento do Uma), Sítio
Gia (Quixaba), Sìtio Baixio
(Santa Cruz), Povoado do
Jacaré (Ouricuri), Sítio Ta-
bocas (Brejo da Madre de
Deus).

Formatura de Águas Belas

Formatuara de Brejo da Madre de Deus

Formatuara de São Bento do Una Formatuara de Ouricuri e Santa Cruz

Formatuara de Quixabá

Formatura de São José do Belmonte

Novas turmas para
o Saberes da Terra

Está prevista ainda para esse ano a realização
da segunda etapa do Programa Saberes da Terra. A
vice-presidência e a diretoria de jovens da Fetape
articularam, junto aos Sindicatos de Trabalhadores
Rurais, a formação de 29 novas turmas para essa
etapa do programa.

Serão contemplados pelo Saberes da Terra II,
jovens entre 18 e 29 anos. “Os sindicatos já fizeram
as matrículas dos estudantes e cerca de 750 pesso-
as estão tendo a oportunidade de concluir o ensino
fundamental”, comemora Doriel Barros, vice-presi-
dente da Fetape.
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Plano Safra da Agricultura
Familiar 2008/2009

Agrícola

O Programa de Aquisição
de Alimentos – PAA vem sendo
sistematicamente apoiados
pela Fetape. Por isso, a direto-
ria de Política Agrícola da fe-
deração, os Sindicatos de Tra-
balhadores Rurais de Brejo
da Madre de Deus e de Jataúba
estão incentivando a Associa-
ção de Santa Luzia dos Agricul-
tores Familiares, representan-
te dos Sítios Cacimba de Pedro,
Oitis e adjacências no proces-
so de organização, elaboração
e operacionalização do proje-
to de Doação Simultânea do
PAA. A Fetape também apóia a
Associação dos Criadores de
Cabra do Vale do Capibaribe –
CAPRIL VALE, no município de
Brejo da Madre de Deus e final-
mente no município de Jataú-
ba, com o apoio local da pre-
feitura e do Banco do Brasil.

O Projeto PAA no municí-
pio de Brejo da Madre de Deus
beneficia diretamente 29 agri-
cultores familiares com a ven-
da de seus produtos (cenoura,
beterraba, banana, repolho,
maxixe, maracujá, pimentão,
cebola e batata doce), basea-

Os Grupos “C”, “D” e “E” são uma única categoria: Agricultura Familiar. 

Até R$ 
100.000,00 

juros de 2% 
ao ano*

Mais de R$ 28 
mil e até R$ 36 
mil, juros de 5% 

ao ano

Mais de R$ 18 
mil até R$ 28 
mil, juros de 4% 
ao ano

Mais de R$ 7 
mil e até  R$ 
18 mil juros, 
de 2% ao ano.

Até R$ 7 mil, 
juros de 1% ao 

ano

Investimento à 
agricultores 
familiares

-

Mais de R$ 20 
mil e até R$ 30 

mil juros, de 
5,5% ao ano

Mais de R$ 10 
mil e até R$ 20 

mil juros, de 
4,5% ao ano

Mais de R$ 5 
mil até  R$ 10 
mil, juros de 
3% ao ano

Até R$ 5 mil, 
juros de 1,5% ao 

ano

Pronaf custeio à 
agricultores 
familiares

Mais 
Alimentos*

Faixa VI Faixa III Faixa II Faixa I Linhas, limites e 
taxas de juros

* Para projetos de investimento em que pelo menos 80% da renda  serão gerados com produção de milho, 
feijão, arroz, trigo, mandioca, olerícolas, frutas e leite, exclusivamente na safra 2008/2009.

Maiores limites de financiamento e menores taxas de juros no Pronaf

Agricultores qualificados
para o crédito em todo o
Estado

   Comitês municipais de
crédito, capacitação e acompa-
nhamento para os agricultores
e agricultoras familiares estão
viabilizando a qualificação do
acesso ao crédito. Em parceria
com o Instituto de Capacita-
ção e Cidadania do Nordeste –
ICN, a diretoria de Política Agrí-
cola da Fetape criou o AGRO
B, um projeto com perspectiva
de expansão para outros Esta-
dos da federação, destacada-
mente no Nordeste.

   Em Pernambuco, a Feta-
pe viabilizou a atuação do
AGRO B em 67 municípios, dis-
tribuídos na Zona da Mata,
Agreste e Sertão, em parceria
com os Bancos do Nordeste e
do Brasil, Ministério do Desen-

volvimento Agrário – MDA e
CONAB. “Os sindicatos vão
apresentar suas demandas a
partir dos sindicatos”, esclare-
ce Adelsom Freitas, diretor de
Política Agrícola da Fetape. Se-
gundo ele, o AGRO B se aproxi-
ma dos 5000 projetos em Per-
nambuco e tem nos municípi-
os de Caruaru, Panelas, ASgres-
tina, Tacaimbó, Surubim, Frei
Miguelinho, Exu, Ouricuri,
Águas Belas, Lagoa dos Gatos,
Casinhas, São João, São Bento
do Una, Correntes, Brejo da
Madre de Deus, Bom Conselho,
Iati, Caetés, Garanhuns, Capo-
eiras, Tacaratu, Dormentes,
Afrânio, Santa Maria e Petroli-
na a maior quantidade de pro-
jetos elaborados.

Feijão e mamona
consorciados para o Sertão
Central

   Os municípios dos pólos do Sertão Central, Araripe e Pe-
trolina vão ser contemplados com encontros nos municípios de
Serra Talhada, Ouricuri e Petrolina. Os eventos vão tratar do cré-
dito consorciado do feijão com a mamona e o primeiro deles já
aconteceu em Serra Talhada.

   Cada evento conta com a participação das lideranças sin-
dicais de cada pólo da Fetape, Banco do Nordeste, ICN, IPA e Bra-
sileodiesel. “A idéia é permitir que os agricultores produtores das
culturas de feijão e mamona possam acessar um crédito orienta-
do e acompanhado pelo conjunto de atores participantes do pro-
cesso”, explica Adelson Freitas, diretor de Política Agrícola da
Fetape. O diretor adianta ainda que a Fetape já solicitou um zone-
amento junto ao Ministério da Agricultura nos municípios poten-
cialmente produtores: Dormentes, Ouricuri, Santa Cruz, Santa Fi-
lomena, Orocó, Afrânio, Ipubi, Itapetim, Parnamirim, Petrolina,
Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São José do Egito, Afo-
gados da Ingazeira, Ibimirim e São José do Egito.

   A Fetape também conseguiu viabilizar a formalização do
preço da saca da mamona, que será definido pelo mercado local e
acrescido de mais R$ 1,00 ou R$ 1,50. “Isso vai estimular o agricul-
tor a não mais buscar o atravessador para a comercialização de
sua produção e o zoneamento vai facilitar a busca pelo crédito,
sem perdas na lavoura”, afirma Adelson Freitas.

Comercialização é prioridade
na agricultura familiar

da na política do preço míni-
mo da Conab. Com isso, os pre-
ços ficam acima do valor de
mercado, beneficiando indire-
tamente 2.500 pessoas com a
distribuição desses alimentos.
“São R$ 94.711,00 circulando na
economia local”, demonstra
Adelsom.

Em Jataúba, o PAA – Ca-
pril do Vale 2007 está benefi-
ciou mais 45 agricultores fami-
liares, que conseguiram forne-
cer carne de caprino também
com base na política do preço
mínimo da Conab, mais uma
vez garantindo  preços acima
do mercado. Lá,, movimentou-
se recursos da ordem de R$
150.000,00, sendo o produto
distribuído em 45 escolas pú-
blicas rurais e urbanas do mu-
nicípio, beneficiando cerca de
cinco mil alunos, entre crian-
ças e adolescentes, inscritos
nas unidades escolares.

O processo de renovação
do projeto no ano de 2008 pos-
sibilitou a ampliação do
número de beneficiários forne-
cedores. Agora, são 88 agricul-
tores familiares e a diversifica-

ção dos produtos foi aumenta-
da, com a inclusão da ceoura,
beterraba, coentro, pimentão,
cebola e tomate. “os recursos
previstos para renovação do
projeto são da ordem de qua-
se R$ 300 mil e isso vai possibi-
litar a distribuição de cerca de
150 mil toneladas de alimen-
tos”, contabiliza Adelsom Frei-
tas.

Ainda segundo avaliação
do diretor, o movimento sindi-
cal considera a linha do PAA
um instrumento importante no
processo de organização pro-
dutiva e social da agricultura
familiar, seja pela garantia do
preço mínimo dos produtos ou
pela possibilidade da associa-
ção ou cooperativa poder tra-
balhar pedagogicamente o seu
quadro social. No caso, as ati-
vidades coletivas reforçam os
princípios da cooperação e
solidariedade, o planejamen-
to, a qualidade e a regularida-
de na produção. “Pretendemos
expandir essa estratégia para
todo o Estado de Pernambu-
co”, anuncia Adelsom Freitas. Crédito para

agricultura familiar
O Canal Facilitador de

Crédito – CFC, do Banco do Bra-
sil, está sendo instalado atra-
vés de vários escritórios em
todo o Estado de Pernambuco.
Com o CFC a agricultor familiar
terá mais facilidade para aces-
sar o crédito e saberá se está
ou não em condições de reali-
zar operações, sem precisar se
deslocar até o banco. Agora, a
Fetape discute a possibilidade
de que esse sistema também
seja instalado nos sindicatos.

O Canal Facilitador de
Crédito, que foi viabilizado
pela Fetape através de sua di-
retoria de Política Agrícola e
pelo Instituto de Capacitação
e Cidadania do Nordeste – ICN,

tem a finalidade de facilitar a
contratação de financiamen-
tos através de organizações
que sejam, e que tenham como
beneficiários, clientes do Ban-
co do Brasil. “Essas organiza-
ções deverão antes ter celebra-
do um convênio com o Banco
do Brasil para que tenham toda
a assistência para a utilização
eficiente dessa facilidade”,
alerta Adelsom Araújo, diretor
de Política Agrícola da Fetape,
fazendo referência a coopera-
tivas de agricultores, prefeitu-
ras, órgãos comunitários ou
governamentais e empresas. O
diretor explica também que  o
convênio permitirá a possibi-
lidade da instituição atuar
como agente dos clientes que
desejam o financiamento.

Novas regras para o Plano Safra e na
renegociação de dívidas

Oito eventos em todos os pólos sindicais da Fetape serviram para divulgação das novas regras
do Plano Safra 2008/2009 e para o nivelamento sobre a MP 432, que trata da renegociação das dívidas
da agricultura familiar. Além da Fetape, os eventos contaram com a participação do Banco do Nor-
deste, Banco do Brasil, ICN e IPA, além de entidades parceiras dos sindicatos, tanto a nível municipal,
quanto regional.

“O principal para nós, ao término de tudo, foi encaminharmos a agenda construída durante os
eventos para a realização de reuniões nos sindicatos para adesão dos agricultores e agricultoras à
medida provisória 432, sobre a renegociação das dívidas”, avalia Adelson Freitas, diretor de Política
Agrícola da Fetape.

Mas, a grande alteração do Plano Safra 2008/2009 foi a extinção das linhas C, D e E, que hoje
constam como “Agricultura Familiar”. “Frisamos que as conquistas efetivadas tanto no Plano Safra
quanto com relação à renegociação das dívidas se deram a partir do Grito da Terra Brasil, porque
fomos nós do movimento sindical quem pautamos uma série de medidas em benefício da agricultura
familiar”, lembra Adelsom.
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Pólos promovem festivais
regionais da juventude

Jovens

Cerca de 1500 jovens par-
ticiparam esse ano de cinco
festivais regionais da juventu-
de, promovidos pelos pólos
sindicais de Petrolina, Afoga-
dos da Ingazeira, Sertão Cen-
tral, Petrolândia e Surubim.

Durante dois dias os jo-
vens discutiram e avaliaram as
políticas públicas voltadas
para a juventude rural e agri-
cultura familiar, através de ofi-
cinas temáticas sobre Educa-
ção do Campo, Saúde, Cultura
e Lazer, Movimento Sindical,
Gênero, Sexualidade, Políticas
Públicas e Crédito. “Os festi-
vais contaram também com
competições esportivas. Os

Pernambuco com a maior
delegação na Conferência
Nacional da Juventude

Jovens participam de
conferências em seus municípios

vencedores irão participar do
Festival Estadual da Juventu-
de Rural, previsto para (quan-

do¿)”, explica Cícera Nunes,
diretora de Políticas para a Ju-
ventude da Fetape.

Em todo o Estado de Per-
nambuco nesse ano de 2008
aconteceram as Conferências
Municipais Livres, promovidas
pela Fetape com o objetivo de
preparar a juventude dos mu-
nicípios estaduais para parti-
cipar da Conferência Estadual,
que acontece (quando¿) em
(onde¿). “Animamos os jovens
a participarem ativamente das
discussões e a representarem
os rurais nas formulações de

políticas para a juventude”,
informa Cícera Nunes, direto-
ra de Políticas para a Juventu-
de da Fetape.

As Conferências Livres
aconteceram nos sindicatos
de Paudalho, Serra Talhada,
São Bento do Una, Sertania,
Ribeirão, São José do Egito,
São Lourenço, Afogados da
Ingazeira, Tabira e Vicência,
com a participação de 1200
jovens.

Durante a realização da I Conferência Estadual da Juventude,
no último mês de abril, 60 jovens de municípios rurais elegeram 15
delegados para representá-los na Conferência Nacional da Juventu-
de, um evento que aconteceu em Brasília, em maio desse ano, e que
funcionou como um instrumento estratégico para a construção de
políticas públicas no contexto da democracia participativa.

“Pernambuco contou com a maior delegação rural do Brasil.
Estamos orgulhosos, porque mais uma vez nosso Estado saiu na
vanguarda do movimento sindical”, comemora Cícera Nunes, di-
retora de Políticas para a Juventude da Fetape.

Estande da CONTAG na 1a Conferência Nacional da juventude

Conferência Livre em Paudalho

Conferência Livre em São Lourenço da Mata

A segunda edição do Con-
sórcio Social da Juventude Ru-
ral promoveu a formatura em
caprinocultura e em processa-
mento de frutas de 150 jovens
dos municípios de Afogados
da Ingazeira, Sairé, e São José
do Egito.

“Participar dessa ação
oportunizou a esses jovens
além da formação profissional,
uma formação cidadã. Eles
agora têm a possibilidade am-
pliar as alternativas de geração
de renda e permanência nos
seus locais naturais e isso for-
talece a agricultura familiar”,

Formatura de 150 jovens do Consórcio
Social da Juventude Rural

analisa Cícera Nunes, diretora
de Políticas para as Mulheres
da Fetape.

Uma unidade de proces-
samento de frutas na comuni-
dade de Sapucarama, em Bezer-
ros, já é o primeiro resultado
do consórcio e agora os jo-
vens, por meio da produção de
doces, polpas e licores já vis-
lumbram uma nova perspecti-
va de acesso a renda e, princi-
palmente, de serem produto-
res e atores de suas próprias
sobrevivências. Participam
dessa unidade jovens oriundos
de Sairé e de Sapucarama.

Festival Regional da Juventude Rural no Pajeú

Encerramento do Consórcio Social da Juventude Rural

Até o final de dezembro,
segundo Cícera Nunes, a Asso-
ciação dos Produtores de Sa-
pucarama estará recebendo
apoio técnico para potenci-
alizar a produção e comercia-
lização dos produtos. A inicia-
tiva é da Fetape, Sindicato de
Trabalhadores Rurais de Sairé
e Associação dos Produtores
de Sapucarama.

O Consórcio Social da Ju-
ventude Rural é
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Jovens

Carta da Juventude Rural entregue à Contag

Fetape tem assento no Conselho
Estadual da Juventude

Contando com a partici-
pação de 140 jovens, a direto-
ria de Políticas para a Juven-
tude promoveu seminários
nos pólos sindicais Mata Sul,
Garanhuns e Caruaru. Os even-
tos, planejados com os inte-
grantes da CEJOR e assessores
dos pólos, aconteceram
(quando) e buscavam a pro-
moção de melhorias na anima-
ção e participação juvenis nas
ações do movimento sindical
nesses locais.

Na Mata Sul foram 50 par-
ticipantes, em Garanhuns 50 e
em Caruaru 40, que vivenciaram
uma proposta diferenciada de
atividades, através da qual um
jovem e um dirigente sindical
eram convidados a participar de
mesas temáticas que aborda-
vam temas como a participa-
ção juvenil no movimento sin-

dical e as políticas públicas
voltadas para a juventude e sua
participação. Ao término das
atividades, estava construído o
planejamento das ações para a

Seminários animam participação juvenil em
pólos sindicais

No último mês de outubro o Governo do Estado de Pernam-
buco criou o Conselho Estadual da Juventude e deu posse a 28
conselheiros, dos quais 14 são representantes governamentais e
os demais não governamentais. A Fetape conseguiu garantir es-
paço e já tem um assento: “Estaremos acompanhando intensa-
mente as políticas governamentais propostas e executadas pelo
Governo de Pernambuco”, garante Cícera Nunes, que entende
ser esse um espaço democrático privilegiado para os jovens na
definição das diretrizes e controle das ações do Estado.

Com o lema Sucessão Ru-
ral: Por que a juventude está
saindo do campo? a Contag or-
ganizou e promoveu a 1º Plená-
ria Nacional da Juventude Ru-
ral, de 3 a 6 de novembro, em
Brasília.

Foram três dias de inten-
sas discussões, através de pai-
néis e de debates em torno do
aprofundamento do documen-
to base sobre a juventude, ela-
borado durante o 10º Congres-
so da Contag e que definiu as
principais questões a serem
reforçadas nas plenárias esta-
duais.

Pernambuco, representa-
do por 21 jovens da Comissão
Estadual de Jovens Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais

– CEJOR, diretoria e assessoria
de juventude da Fetape, fez
parte da comitiva que entregou
a Carta da Juventude Rural ao
Secretário Nacional de Juven-
tude, Beto Cury.

Seminário Pólo Garanhuns

Organizações e
movimentos
unem-se e
criam fórum
para juventude

Os próprios jovens,
organizações e movimen-
tos de Pernambuco estão
constituindo o Fórum Es-
tadual das Juventudes de
Pernambuco. Eles querem
manter em caráter perma-
nente as mobilizações e o
acompanhamento das po-
líticas públicas voltadas
para a juventude no Esta-
do, além das reivindica-
ções para que as políticas
de juventude de fato acon-
teçam. “Desde o último
mês de setembro estamos
liderando esse movimen-
to e temos nos reunido fre-
quentemente na sede da
Fetape”, esclarece Cícera
Nunes, diretora de Políti-
cas para a Juventude da
Fetape.

juventude dos pólos sindicais
dos municípios das referidas
regiões, a ser monitorado pela
comissão de jovens de seus res-
pectivos pólos.

Salarial

Canavieiros conquistam
segundo maior reajuste

salarial do país

   Próximo ao reajuste sa-
larial dos bancários (10%), o
maior do país, conquistado re-
centemente após uma greve
que paralisou agências em
todo território nacional, os
canavieiros de Pernambuco
conseguiram um reajuste sala-
rial de 9,95%, além da manu-
tenção dos direitos existentes
na Convenção Coletiva de Tra-
balho - CCT e vários avanços
em cláusulas sociais.

Foram oito rodadas de
negociação entre empresários
do setor sucroalcooleiro e os
sindicatos dos trabalhadores
rurais da Zona da Mata e a FE-
TAPE, representando mais de
100 mil trabalhadores e traba-
lhadoras do setor canavieiro,
com a mediação da Superin-
tendência Regional do traba-
lho e Emprego.

José Rodrigues, diretor
de Política Salarial da Fetape,
avalia o processo: “O aperfei-
çoamento da Convenção Co-
letiva este ano significa avan-
ços importantes para a cate-
goria e, com certeza, todos va-
mos nos esforçar para o cum-
primento das Cláusulas nego-
ciadas”.

O diretor de Política Sa-
larial da Fetape, José Rodri-
gues, considera avanços im-
portantes nas Cláusulas Soci-
ais a exemplo do transporte a
disposição para atendimento
de primeiros socorros em caso
de acidente, a garantia de que
o trabalhador safrista que es-

tiver acidentado ao término da
safra não será dispensado en-
quanto durar o benefício; a
proibição da contratação de
trabalhadores rurais por tercei-
ros (empreiteiros, gatos e ou-
tros), e fica permitida apenas a
prestação de serviços de em-
pregados de usinas em terras
de fornecedores e vice-versa. O
diretor destaca também o caso
de mudanças tecnológicas na
empresa, quando esta fica obri-
gada a partir de agora a comu-
nicar ao Sindicato da catego-
ria profissional do município
onde está localizada. Ainda
segundo o diretor, os pagamen-
tos efetuados por cartões ele-
trônicos em depósito bancário
agora terão de ser efetuados
nas quintas-feiras e, quando
isso não acontecer, será efetu-
ado em dinheiro na própria
sexta-feira e a Garrafa Térmica
utilizada como suporte para
água pelo trabalhador será for-
necida gratuitamente pela em-
presa. As demais cláusulas
conquistadas nos anos anteri-
ores ficaram garantidas, inclu-
sive a Tabela de Tarefas e o ins-
trumento de medição através
de Compasso.

“O aperfeiçoamento da
Convenção Coletiva deste ano
significa avanços importantes
para a categoria e, com certe-
za, todos vamos nos esforçar
para o cumprimento de todas
as cláusulas negociadas”, ava-
lia José Rodrigues.

Plenária do 15o Congresso dos Canavieiros



Novembro de 2007 – 7JORNAL DA

Combate ao trabalho escravo e a lei
que resulta no confisco de terras

Salarial

A Campanha Nacional de
Mobilização pela aprovação
da Proposta de Emenda Cons-
titucional – PEC 438 / 2001 pre-
vê o confisco de terras onde for
constatado trabalho escravo e
a conseqüente destinação des-
tas para a reforma agrária. “Já
estamos colhendo assinaturas
para a campanha junto aos tra-
balhadores canavieiros de Per-
nambuco, com o apoio de nos-
sos sindicatos de trabalhado-
res rurais, em toda a região ca-

Mais de mil trabalhadores
ocupam Superintendência do
Trabalho

Comissão monitora uso do
compasso em áreas
inclinadas

navieira do Estado”, assegura
José Rodrigues, diretor de Po-
lítica Salarial da Fetape.

A Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricul-
tura – Contag também tem se
engajado ao movimento con-
tra esse tipo de exploração do
trabalhador rural, participan-
do de fóruns e, em parceria
com as federações, tem denun-
ciado irregularidades que ain-
da ocorrem no país. Segundo
dados da Comissão pastoral da

   Uma comissão formada por representantes patronais e tra-
balhadores realizou duas visitas a engenhos da zona da mata para
o estudo técnico de implantação do compasso em áreas inclina-
das. Segundo José Rodrigues, diretor de Política Salarial da Feta-
pe, essa monitoria precisa ser constante: “Temos de garantir o
cumprimento do item 43 da cláusula segunda da convenção cole-
tiva de trabalho dos canavieiros de Pernambuco”.

   O estudo realizado pela comissão aponta para o fato de
que o compasso é um instrumento de medição que pode e deve
ser usado tanto em locais planos, quanto inclinados, baixos ou
altos, sem que isso implique em maiores dificuldades na aferição.

   Durante o encontro, as lideranças sindicais da região deci-
diram que a medição não mais será com vara, como antes, passan-
do agora a ser feita por compasso, em todo serviço de tarefa.

  Ato de protesto coorde-
nado pela diretoria de Política
Salarial da Fetape e Sindicatos
de Trabalhadores Rurais da
Zona da Mata, no último mês
de setembro, resulta na ocupa-
ção da Superintendência Regi-
onal do Trabalho e Emprego
em Pernambuco (antiga DRT)
por mais de mil agricultores.
“Nossa intenção foi de pressio-
nar o governo federal, através
de seu Ministério do Trabalho,
para que haja maior empenho
por ordem do órgão federal
com relação a questões como
o Seguro Desemprego, PIS e fis-

calização rural”, explica José
Rodrigues, diretor de Política
Salarial da federação.

   A pauta de reivindica-
ções é pela extensão do segu-
ro desemprego para os traba-
lhadores safristas que têm con-
trato por tempo determinado
ou com pequena duração, pela
universalização do direito ao
PIS aos trabalhadores indepen-
dentemente de vinculação de
emprego com personalidade
jurídica ou física e pela inten-
sificação da fiscalização rural,
de forma mais sintonizada com
o movimento sindical.

Trabalhadores e traba-
lhadoras rurais da zona da
mata canavieira foram capaci-
tados na construção do pro-
cesso de mobilização e nego-
ciação coletiva para a Campa-
nha Salarial 2008. Delegados,
animadores de base e cerca de
140 dirigentes sindicais parti-
ciparam da série de quatro ofi-
cinas de capacitação, coorde-
nadas pela Diretoria de Políti-
ca Salarial nos meses de junho
e julho desse ano.

No Vale do São Francis-
co, Fetape e Sindicato de Tra-
balhadores Rurais de Petroli-

na realizaram um encontro de
dois dias no último mês de ju-
lho. Foram mais de 80 delega-
dos e delegadas sindicais de
base, realizando o diagnósti-
co do cumprimento da con-
venção coletiva de trabalho
2008/2009 dos trabalhadores
e trabalhadoras da hortifruti-
cultura irrigada da região.
“Definimos também uma pro-
gramação para resolução de
problemas quanto ao cumpri-
mento legal da convenção
coletiva”, esclarece José Ro-
drigues, diretor de Política
Salarial da Fetape.

Da mata ao sertão oficinas e
encontros capacitam para
campanhas salariais

Capacitação de delegados na Mata Sul

Terra, de 1995 a agosto desse
ano foram libertas no Brasil
31.726 pessoas em condições
análogas à de escravidão. Isso
corresponde a uma média de
193 pessoas por mês.

A Fetape também integra
o 1° Fórum Pernambucano de
Combate ao Trabalho Degra-
dante, criado em outubro des-
se ano pelo Ministério Público
da União, do Trabalho e Pro-
curadoria Regional do Traba-
lho da sexta região.

Chapéu de Palha beneficia famílias na entressafra da cana
O Programa Chapéu de

Palha, que atende atualmen-
te cerca de 20.450 famílias du-
rante o período da entressa-
fra da cana, vem sendo mo-
nitorado pela diretoria de Po-
lítica Salarial, em conjunto
com os Sindicatos de Traba-
lhadores Rurais da Zona da
Mata.

Atualmente, o Chapéu de
Palha vem ministrando aulas
de reforço escolar e alfabeti-
zação de jovens e adultos,
cursos de reflorestamento da
zona da mata e recuperação
de praças, cursos para jo-
vens e de profissionalização

e capacitação em políticas
públicas para as mulheres
rurais, além de atendimento

médico nas ações de saúde.
“A Fetape e os sindica-

tos estão participando ativa-
mente de reuniões com mem-
bros da coordenação do pro-
grama e nós estamos sugerin-
do as mudanças necessárias,
porque entendemos que ape-
sar de importante, o Progra-
ma Chapéu de Palha precisa
avançar mais, especialmente
no melhoramento do forma-
to de suas ações”, avalia José
Rodrigues, diretor de Políti-
ca Salarial da Fetape.

Participação e
representação
em espaços
estratégicos

Através de sua diretoria
de Política Salarial, a Fetape
está ocupando espaços estra-
tégicos. No último mês de ju-
lho, o diretor de Política Sala-
rial, José Rodrigues, foi eleito
presidente da Comissão Esta-
dual de Emprego – PE e tam-
bém foi nomeado, junto a nove
sindicatos da Zona da Mata e
do Vale do São Francisco, para
integrar a Comissão Permanen-
te Regional Rural – CPRR em
Pernambuco.

A participação da direto-
ria se estende ainda ao Fórum
Pernambucano de Combate ao
Trabalho Degradante em Per-
nambuco. O diretor da Fetape
integra também, como mem-
bro, a Comissão do Território
Regional da Mata Sul, no Pro-
grama Territórios da Cidadania.
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Finanças

Investimentos estruturais
para atender demandas dos
pólos e da sede

Transparência na
prestação de contas

Seguindo a diretriz político-administrativa da Fetape,
que aponta para a transparência nas ações que envolvem
recursos financeiros, a contabilidade da federação tem in-
centivado as diretorias e assessores dos pólos a colabora-
rem com a realização de um trabalho cada vez mais organi-
zado. “Nossas atividades são executadas em prol do avanço
do movimento sindical rural e, para isso, é preciso dar muita
ênfase à prestação de contas relativas ao que foi solicitado
esse ano”, explica Ferrinho, diretor de Finanças e Adminis-
tração da Fetape, lembrando que cada um deverá fazer sua
prestação de contas do que solicitou em 2008 a fim de que
pendências não sejam acumuladas.

A Fetape entende que a transparência no processo de pres-
tação de contas é muito importante para o movimento sindical,
que precisa estar atento a todas as ações da federação, inclusive
as administrativo-financeiras. “Minha agenda ficou muito dividi-
da esse ano entre as questões internas da Fetape e, principalmen-
te, os compromissos demandados da base, a exemplo de mobiliza-
ções e articulações com os trabalhadores e trabalhadoras rurais”,
analisa Ferrinho, diretor de Finanças e Administração da Fetape,
que cita também a aquisição de materiais para a estruturação dos
pólos e da sede.

A diretoria informa que alguns automóveis da frota foram
trocados, apesar da crise e das dificuldades, a exemplo da troca
do carro no Pólo Caruaru e da aquisição de um novo veículo para
a sede.

Os emails institucionais da Fetape continuam sendo fortes
aliados quando o assunto é solicitação de recursos ou prestação
de contas. Agora, funcionários da sede, diretores e assessores dos
pólos sindicais podem solicitar via internet suas demandas dire-
tamente ao setor financeiro, através dos endereços:
caixa@fetape.org.br para solicitações e informes diretos à Jaiana
ou prestacaodecontas@fetape.org.br para solicitações ou corres-
pondências especificamente para prestação de contas de recur-
sos solicitados, endereçados a Sintia Tavares.

Capacitações em gestão e finanças
Os secretários de finan-

ças e os coletivos dos sindica-
tos de trabalhadores rurais
participaram junto com o dire-
tor de Finanças e Administra-
ção da Fetape, Ferrinho, e sua
assessoria, do Projeto de Capa-
citação em Gestão e Finanças,
promovido pela federação, em

parceria com o SENAR. “As ati-
vidades estão previstas para
ocorrer em todos os pólos e,
até o final do ano, outros sin-
dicatos ainda serão contem-
plados”, informa Ferrinho. O
diretor anuncia para 2009 mais
ações do gênero, todas de na-
tureza informativa.

Internet ajuda na solicitação
de recursos

Campanha de sindicalização
Orientada pelo Plano

Operativo 2008 e pelas deci-
sões do 7° Congresso Estadual
de Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais, a Fetape resolveu
intensificar a Campanha de
Sindicalização, que agora pas-
sa a ser unificada junto aos sin-
dicatos de trabalhadores e tra-
balhadoras rurais filiados. Para
isso, vem executando uma
agenda de oficinas com dura-
ção de três dias cada, os Encon-
tros de Pólos Sindicais em Ges-
tão e Organização Sindical. “O
objetivo desses encontros é o
de discutir e aprofundar a po-
lítica de gestão sindical e a
sustentabilidade financeira do
movimento sindical rural”, ar-

gumenta Ferrinho, diretor de
Finanças e Administração da
Fetape.

Para as oficinas foram
convocados dirigentes sindi-
cais (secretários de finanças,
secretários de formação e pre-
sidentes ou Conselheiro Fis-
cal). Os temas debatidos giram
em torno do Projeto Alternati-
vo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário; Progra-
ma Nacional de Fortalecimen-
to das Entidades Sindicais,
Contabilidade Sindical, Sus-
tentabilidade Financeira e Pla-
no Nacional de Formação da
Contag.

Segundo dados da direto-
ria de finanças e administra-
ção, até outubro desse ano 70%
dos eventos programados já

haviam sido realizados. Isso
corresponde, com base nas in-
formações, a 98 sindicatos e
300 dirigentes e funcionários
comprometidos com a neces-
sidade de sensibilizar suas res-
pectivas diretorias sindicais a
fazerem um diagnóstico da ca-
tegoria por município, através
de um cadastramento geral
dos trabalhadores rurais. “Isso
vai garantir maior eficácia no
processo de organização e sin-
dicalização da categoria, quan-
do identificaremos quem so-
mos, quantos somos e onde
estamos”, analisa Ferrinho que
espera os resultados do traba-
lho para os próximos seis me-
ses.

Com relação à Contribuição Confedera-
tiva, saiba que:

VANTAGENS
– Tudo o que é arrecadado é distribuído

com o movimento sindical rural;
– A contribuição é documento compro-

batório da atividade profissional da catego-
ria;

– A contribuição está prevista no art. 8º,
inciso IV da Constituição federal de 1988;

– A contribuição tem a organização di-
reta do movimento sindical rural;

– Em Pernambuco, a contribuição tem
sido a terceira maior fonte de arrecadação do
MSTTR;

.  Os benefícios da contribuição são no-
tadamente reconhecidos pelos trabalhadores
rurais.

DESVANTAGENS
– De acordo com decisão do Supremo

Tribunal Federal, a contribuição só é exigida

Conheça as vantagens da contribuição
confederativa

dos associados dos sindicatos;
– A contribuição concorre diretamen-

te com a Contribuição Sindical, que é obri-
gatória.

“A Contag é favorável à substituição
gradativa da Contribuição Confederativa
pela Contribuição Sindical”, afirma Ferri-
nho, diretor de Finanças e Administração
da Fetape. Segundo ele, em 2008 a federa-
ção incentivará a cobrança da Contribui-
ção Confederativa para todos os sindicatos
que já implantaram a cobrança e fará o de-
bate sobre a importância da cobrança da
Contribuição Sindical com o agricultor fa-
miliar, nos eventos sobre gestão nos pólos.
Entretanto, para os sindicatos que ainda
não implantaram a Contribuição Confede-
rativa, a Fetape irá incentivar a contribui-
ção Sindical do agricultor familiar e, já em
2009, a federação vai implantar o Sistema
de Cobrança da Contribuição Sindical Agri-
cultor Familiar em todos os sindicatos do
Estado.
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Enfim áreas da Fecomipe
são desapropriadas

Agrária

As fazendas Rancho Ale-
gre, Armazém, Milho Novo,
Gama e Açude Novo, conheci-
das em todo o Estado como
áreas da FECOMIPE foram en-
fim desapropriadas. Num pro-
cesso que exigiu muito empe-
nho, luta e superação de desa-
fios, a diretoria de Política
Agrária e Meio Ambiente da
Fetape e os Sindicatos de Tra-
balhadores Rurais de Pesquei-
ra e São Bento do Una conse-

Agricultores participam de evento em defesa
do meio ambiente do trabalho

Vários projetos de pisci-
cultura estão sendo implanta-
dos em assentamentos, visan-
do suprir as carências nutrici-
onais das famílias de agriculto-
res. “O índice de aproveitamen-
to será total, porque até o ex-
cedente da produção será co-
mercializado. Ou seja, além de
comida os assentados também
terão a oportunidade de garan-
tir renda extra para a localida-
de”, explica Paulo Roberto, di-
retor de Política Agrária e Meio

Recursos disponíveis
para recuperação de
casas

Já estão disponíveis nas contas das associações dos
assentamentos os recursos para ampliação e reforma de
casas. Os Incra Recife e Petrolina empenharam R$ 5.000,00
por casa, permitindo assim que as famílias possam melho-
rar suas condições de moradia.

Os levantamentos para execução dos projetos de
recuperação nas associações serão desenvolvidos pelo
Instituto de Capacitação do Nordeste – ICN, em parceria
com as associações dos assentamentos e a diretoria de
Política Agrária e Meio Ambiente da Fetape. “Inicialmen-
te faremos a recuperação de 830 casas, em 19 assenta-
mentos nas três regiões do Estado”, anuncia Paulo Rober-
to, diretor de Política Agrária e Meio Ambiente da Fetape.

guiram enfim que 502 famílias
fossem beneficiadas com a de-
sapropriação dessas áreas.
“Vencemos a luta, mas a bata-
lha continua. A terra é apenas
o primeiro passo, pois ainda
temos que conquistar habita-
ção, crédito e políticas básicas
de educação e saúde para nos-
sos trabalhadores e trabalhado-
ras assentados”, analisa Paulo
Roberto, diretor de Política
Agrária da Fetape.

Peixe para Comer em
assentamentos

Ambiente da Fetape. Ainda se-
gundo o diretor, esses projetos
vão contar inclusive com apoio
técnico e financeiro, desde sua
implementação até a execução
das atividades.

A atividade de piscicultu-
ra faz parte do Projeto Peixe
para Comer, uma ação realiza-
da pela Fetape, em parceria
com o PROMATA, Centro Josué
de Castro e as Associações dos
assentamentos.

Projeto piloto em
agroecologia é referência
no Estado

Um sistema agro-florestal, em uma área de 20m² ???
só???, está sendo implantado no Centro Social da Fetape,
na Mata Sul. A experiência servirá de modelo para os agri-
cultores familiares e assentados da região e, segundo o
coordenador de Meio Ambiente da Fetape, Eraldo Souza,
deverá ser replicada em outras regiões do Estado. “Nossos
agricultores e agricultoras vão poder conhecer um mode-
lo de produção ecologicamente perfeito. O projeto piloto
merece ser visitado por todos os interessados em conhe-
cer a experiência”, convida o coordenador.

O projeto-piloto em agroecologia é desenvolvido
pela Fetape, através de sua coordenação de Meio Ambien-
te, em parceria com o Centro Sabiá.

Vários agricultores e di-
rigentes sindicais participaram
do Congresso em Defesa do
Meio Ambiente do Trabalho –
Dignidade da Pessoa Humana,
de nesse mês de novembro, em
XXXXXXXXXXXX.

O evento foi organizado
pela diretoria de Política Agrá-
ria e Meio Ambiente da Fetape,
através de sua coordenação de
Meio Ambiente e contou com
o apoio, em sua organização,
da Escola Superior do Ministé-
rio Público, Procuradoria Regi-
onal do Trabalho 6º Região –
PE, Ministério de Pernambuco
e Fórum Pernambucano de
Combate aos Efeitos dos Agro-

tóxicos. “Enquanto sociedade
civil organizada representati-
va do meio rural, a Fetape está
participando ativamente das
reuniões do fórum sobre os
efeitos dos agrotóxicos, prin-
cipalmente incidentes na saú-

de dos trabalhadores e traba-
lhadoras rurais”, argumenta
Paulo Roberto, diretor de Polí-
tica Agrária e Meio Ambiente
da Fetape.
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Formação

Consórcio entre a Fetape, Projeto
Dom Helder Camara e Coopagel é

selecionado por fundo internacional

Curso oferece formação em práticas
sindicais e metodologias

Entre os dias 25 e 26 de
setembro, na Nicarágua, repre-
sentantes da Fetape, Projeto
Dom Helder Camara - PDHC e
Coopagel estiveram reunidos
na oficina “Desenvolvimento
Institucional para a Gestão de
Serviços Técnicos em Organi-
zações de Produtores” e cons-
truíram uma proposta de siste-
matização das ações do PDHC
com o Fundo para o Desenvol-
vimento da Agricultura na
América - Fidamerica junto a
famílias de assentados da refor-

ma agrária. A idéia é analisar e
gerar lições aprendidas e reco-
mendações de experiências
específicas de desenvolvimen-
to rural.

Entre as experiências a
serem sistematizadas, no Bra-
sil foi selecionada a de desen-
volvimento sustentável para
assentamentos de reforma
agrária no semi-árido da região
nordeste, fruto de um consór-
cio composto pela Fetape, Pro-
jeto Dom Helder Camara e Co-
opagel.

Durante o encontro de
dois dias, as experiências do
Brasil e da Venezuela se identi-
ficaram em vários aspectos,
tendo as experiências do Pro-
jeto Dom Helder Camara sido
destaque por possuir maior
abrangência territorial, núme-
ro de famílias, aporte de recur-
sos e de linhas de ação. Por
isso, agora existe a possibilida-
de real da Fetape realizar inter-
câmbios com o Projeto Dom
Helder Camara e a experiência
venezuelana.

De maio a outubro desse
ano, 19 sindicatos de trabalha-
dores rurais realizaram elei-
ções sindicais. Tamandaré, São
José da Coroa Grande, São Be-
nedito do Sul, Joaquim Nabu-
co, Glória do Goitá, Primavera,
Jaqueira, Jataúba, Frei Migue-
linho, Ibirajura, Terezinha, Qui-
xaba, Ipubi, Santa Filomena,
Petrolândia, Carnaubeira da
Penha, Tacaratu, Itacuruba e
Tacaimbó foram diretamente
assessorados pelo Setor Sindi-
cal da Fetape e acompanhados
diretamente pelos assessores
de seus respectivos pólos sin-

Oficina sobre comunicação
popular para agentes
multiplicadores

A vivência de técnicas
metodológicas inovadoras,
a exemplo das visitas de
campo a um engenho de
cana-de-açúcar para co-
nhecer como ele funciona
e como é a realidade de
vida e de trabalho de seus
moradores, seguidos de
uma sessão de cinema. Foi
assim que trabalhadores e
trabalhadoras rurais parti-
ciparam do I Módulo Estadu-
al de Formação de Formado-
res em Concepções, Práticas

Sindicais e Metodologias,
em Carpina, no último mês
de agosto.

O curso, que teve du-
ração de 15 dias, é realiza-
do em três módulos e
acompanha o itinerário
nacional de formação da
Escola Nacional de Forma-
ção – ENFOC, é coordena-
do em Pernambuco pela
Fetape através da diretoria
de Organização e Forma-
ção Sindical. O primeiro
módulo, com o tema Esta-

   Os agentes multiplica-
dores do Projeto Saúde e Gê-
nero no Campo foram prepara-
dos em técnicas de comunica-
ção popular a serem desenvol-
vidas em comunidades rurais.
A ação, realizada no último
mês de setembro no Seminá-
rio São José, em Garanhuns,
faz parte do processo formati-
vo desses agentes, que tem
como eixo central a divulga-
ção e o fortalecimento da po-
lítica nacional de saúde para
as populações do campo e da
floresta.

   Durante a oficina foram
vivenciadas técnicas de comu-
nicação em saúde, com base
na literatura de cordel e no
Teatro de Mamolengo, facilita-
das por Oris Martins, educa-
dor popular em saúde da pre-

feitura de Olinda. Já a técnica
de Fanzine – um tipo de jornal
popular – foi facilitada por Re-
nata e Ednelsa, ambas da BE-
MFAM.

   “Além dos multiplicado-
res do projeto saúde e Gênero,
representantes da Comissão
Estadual de Mulheres, dirigen-
tes sindicais e agentes comu-
nitários de saúde participaram
do curso”, contabiliza Maria de
Lourdes, diretora de Organiza-
ção e Formação da Fetape. Ain-
da segundo a diretora, as téc-
nicas desenvolvidas durante a
oficina foram estruturadas
com base nos materiais educa-
tivos que estão sendo produzi-
dos pela Contag para serem
utilizados como material edu-
cativo na divulgação da estra-
tégia de luta pela saúde como
direito e dever do estado.

19 sindicatos realizam eleições
dicais.

Na Zona da Mata, sete sin-
dicatos realizaram eleições,
sendo quatro com chapa úni-
ca e três com mais de uma cha-
pa. No agreste, foram cinco,
quatro destes com chapa úni-
ca e apenas um com mais de
uma chapa. Finalmente no ser-
tão, dos sete sindicatos, cinco
foram chapa única e dois se
apresentaram com mais de
uma chapa.

Das eleições realizadas,
destaque para a eleição de STR
de Tacaratu, cujo processo cul-
minou na intervenção do sin-

dicato, tendo a justiça local
dado poderes à Fetape para
coordenação do processo ad-
ministrativo, reorganização e
realização das eleições para
renovação da diretoria. Na oca-
sião assumiu uma diretoria pro-
visória, pelo período de nove
meses até que uma nova elei-
ção fosse realizada. “Duas cha-
pas concorreram e empossa-
mos a nova diretoria em junho
desse ano. Fomos ágeis e mora-
lizamos administrativamente o
sindicato”, afirma Maria de Lour-
des, diretora de Organização e
Formação da Fetape.

do, Sociedade e Ideologi-
as, abordou sub-temas
como identidade individu-
al e coletiva e identidade
de classe, sistemas de so-
ciedade e trabalho e rela-
ções de trabalho, facilita-
dos por Vera Baroni do
Uila Mucaji, Jaqueline Na-
tal do DIEESE, Bruno Ribei-
ro assessor jurídico da Fe-
tape e Danilson da Escola
Nordeste da CUT.

“Essa primeira turma
do curso teve representa-
ção de todos os pólos e já
estamos programados
para a realização de um
segundo módulo, em de-
zembro, com a temática
concepções, estrutura e
prática sindicais”, anuncia
Maria de Lourdes, diretora
de Organização e Forma-
ção Sindical da Fetape. A
diretora anuncia também,
ainda para dezembro, o
encerramento de todos os
módulos do curso através
do terceiro e último módu-
lo, cujo tema central será
desenvolvimento rural sus-
tentável.
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Mulheres

Quatro grandes ações:
mobilização, organização, for-
mação e participação das mu-
lheres do campo foram realiza-
das pela Fetape na perspecti-
va de consolidação e fortaleci-
mento da política de igualda-
de de gênero, raça e etnia no
movimento sindical de traba-
lhadores e trabalhadoras ru-
rais. As atividades seguiram as
definições do Planejamento
Estratégico e Orçamento Par-
ticipativo da federação.

Destacadamente, o 6º En-
contro Estadual de Mulheres Tra-
balhadoras Rurais, que contou
com a participação de 1.035
pessoas, foi um processo cons-
truído coletivamente pela Co-
missão Estadual de Mulheres
Trabalhadoras Rurais e pela
diretoria de Políticas para as
Mulheres. O lema Mulher, Par-
ticipação, Poder e Democracia
nas frentes de luta contou com
os enfoques temáticos Terra e
Água, entendidos como bens
naturais e indispensáveis à
vida humana e planetária e
também como principais ins-
trumentos de produção no
campo sendo, portanto, neces-
sários à preservação, conserva-
ção e democratização, impres-
cindíveis à sustentabilidade;
Educação como instrumento

Ações consolidam política de
igualdade de gênero, raça e etnia

indispensável para a plena li-
bertação da pessoa humana;
Organização da Produção com
base no Projeto Alternativo de
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e construção de estra-
tégias de enfrentamento aos
sistemas históricos e culturais,
patriarcais e capitalistas, que

Cresce a participação
feminina em espaços políticos

O Dia Internacional da Mulher desse ano contou com a
participação de 25.350 mulheres envolvidas. E o Pronaf re-
gistrou um acréscimo de 1,2% de acessos das mulheres. Atu-
almente, elas são 430 compondo as 121 comissões munici-
pais, 246 em cargos executivos dos sindicatos de trabalha-
dores rurais (dados de 2007). “Chegamos ao final de 2008
com a certeza de que precisamos acelerar ainda mais os pas-
sos de nossa caminhada e convencer as direções sindicais
de que essa não é uma luta apenas das mulheres”, avalia Maria
Aparecida – Mulica, diretora de Políticas para as Mulheres
da Fetape.

Das 451 candidaturas a
prefeituras, 54 foram de mulhe-
res. Isso corresponde a 11,97%
e a vice-prefeitura, foram 84
mulheres, correspondendo a
18,63%. Para o legislativo, dos
10.034 candidatos, 2.576 foram
mulheres. Ou seja, 22,68%. E
para cargos de diretoria no

Mulheres candidatas apoiadas
pelo movimento sindical

movimento sindical o percen-
tual de participação feminina
foi de 23,40%.  “Certamente te-
mos um problema estrutural
na organização de nossa soci-
edade, que mantém as mulhe-
res em baixos patamares de
participação há muitos anos.
Mas, se compararmos com o

passado, quando esses índices
eram infinitamente mais bai-
xos, temos mais é que comemo-
rar”, contabiliza Maria Apare-
cida, diretora de Políticas para
as Mulheres da Fetape, numa
alusão ao fato de que só em
1932 o direito ao voto das mu-
lheres foi reconhecido.

alimentam as diversas formas
de violência contra as mulhe-
res. O evento contou também
com reflexões sobre a Reforma
Agrária e o Papel dos Partidos
Políticos no Brasil e o aprofun-
damento do Debate em Defesa
do Sistema Único de Saúde.


