
ENCAMINHAMENTOS da reunião com os presidentes e secretários(as) de Políticas 

Sociais  

Como resultado da reunião com os(as) presidentes e secretários(as) de Políticas 

Sociais, que aconteceu nos dias 07 e 08 de fevereiro, no auditório da ENFOC Margarida 

Maria Alves, em Brasília-DF, ficou como encaminhamentos para serem implementados 

pelo conjunto do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR): 

CONJUNTURA POLÍTICA 

• A CONTAG continuará a fazer a luta em defesa da democracia; 

• Seguirá se posicionando contra a perseguição ao ex-presidente Lula e pelo seu 

direito de ser candidato; 

• Deverá orientar sua base a construir e participar dos comitês em Defesa da 

democracia e pelo direito de Lula ser candidato; 

• E diante do resultado da sentença dada ao ex-presidente Lula, a CONTAG 

articulará uma reunião com os partidos (PSB, PT e PCdoB), para discutir as estratégias 

em relação as Eleições 2018; 

Obs. A Federação do Rio Grande do Sul deliberou em assembleia que não participará 

das mobilizações em defesa do ex-presidente Lula. 

 

ELEIÇÕES 2018 

•           A CONTAG encaminhará às Federações as mudanças na Legislação Eleitoral 

para este ano, que vão desde o prazo de registro de candidaturas, tempo de campanha 

no Rádio e na TV, arrecadação de recursos financeiros, entre outras;   

•            As Federações também continuarão o trabalho de levantamento dos nomes 

dos candidatos(as) orgânicos e comprometidos com o Movimento Sindical, e também 

das novas indicações, onde ainda não têm nomes;  

•             A CONTAG irá realizar em maio, um Encontro Nacional, com a presença todos 

os candidatos(as) a Deputados Estaduais e Federais, onde os atuais deputados 

orgânicos do Movimento Sindical terão a oportunidade de socializar suas experiências 

de mandato com os candidatos e candidatas presentes.  

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 



• A CONTAG, Federações e Sindicatos, continuarão contra a proposta da 

“reforma” da previdência e pressionando os parlamentares indecisos e favoráveis a 

“reforma”, em suas bases eleitorais. 

• A Confederação disponibilizará para as bases a última proposta de emenda 

aglutinativa e a sua avaliação das últimas mudanças no texto;  

• Ainda ficou encaminhado que na reunião agendada pela CONTAG, com o líder 

do Governo na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro (PP-PB), em 20 de fevereiro, 

deverá ser tratada a manutenção dos direitos previdenciários dos agricultores(as) 

familiares e dos assalariados(as) rurais. Por entendimento do encontro, a reunião com 

o Líder, contará com a presença de 01 representante por Federação. 

Já confirmaram presença, representantes das Federações de: (Roraima, Mato Grosso, 

Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Sul, Pernambuco, 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Minas Gerais, Piauí e Mato Grosso do Sul). 

Obs. Os(as) representantes das Federações do Amazonas e do Rio Grande do Norte 

ficaram de consultar suas diretorias. 

19 de fevereiro- Dia Nacional de Luta 

• As Federações e Sindicatos participarão da grande mobilização e paralisação do 

dia 19 de fevereiro – Dia Nacional de Luta; 

• Entre os dias 19 a 23 de fevereiro (semana de votação da proposta de Reforma 

da Previdência), os representantes das Federações permanecerão em Brasília-DF;  

• Também ficou firmada a participação nos dias 19 e 20 de fevereiro, de 

trabalhadores(as) rurais da Bahia, do Piauí, de Minas Gerais, do Goiás, e do DF e 

entorno, para o Ato em Brasília-DF, previsto para acontecer em frente ao Congresso 

Nacional, na semana de votação. 

 

SUSTENTABILIDADE POLÍTICO-FINANCEIRA 

• A Secretaria de Finanças e Administração da CONTAG realizará Oficinas 

Estaduais para tratar da Sustentabilidade Político-Financeira, aprofundando o 

debate referente a contribuição sindical, arrecadação de balcão, campanhas de 

sindicalização, Funda do Amparo Social, entre outras ações do Plano Sustentar. 

Também entra no debate das Oficinas, o CNIS Rural, o INSS Digital e o COBAM.  

 

INSS Digital 



•         Durante a reunião, a CONTAG orientou as Federações a exigirem que o INSS 

cumpra o termo de Acordo de Cooperação Nacional do INSS Digital, assinado pela 

CONTAG e o Instituto Previdenciário, em dezembro de 2018.  

REGULARIZAÇÃO DE ENTIDADES SINDICAIS 

 •         Os representantes devem socializar em suas Federações um documento  

feito pela CONTAG, que mostra o quadro atual de regularização dos Sindicatos nos 

Estados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

• A CONTAG e as Federações estarão trabalhando em um processo de 

construção e organização da pauta do Plano Safra, além de organizar a 

mobilização a ser realizada em abril, com o Campo Unitário;  

 

• A Secretaria de Política Agrícola da CONTAG, também estará realizando seu 

Coletivo, de 12 a 15 de março, em Brasília-DF. Na reunião serão levantadas as 

propostas para o Plano Safra, além de ser traçada a estratégia de mobilização.  

INFORMES 

Além dos temas acima, também estiveram na pauta da reunião dos dias 07 e 08 de 

fevereiro, a mobilização das CONTAG, das Federações e Sindicatos, referente o 8 de 

março- Dia Internacional da Mulher, do Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA) e 

do 5º ENAFOR.  

Também foi socializada na reunião, os encaminhamentos das últimas reuniões da 

Frente Brasil Popular e do Campo Unitário.  

 

MENSAGENS DE AGRADECIMENTO  

“Foi uma reunião com importantes encaminhamentos que se alinham com as 

definições apontadas pela direção da CONTAG, no planejamento da Confederação 

(2017-2021). Saímos com uma agenda muito boa para esses próximos dias e com a 

esperança que vamos barrar essa proposta de “reforma” da previdência, através de 

uma construção unitária, com mobilização e com a capacidade de mobilização dos 

nossos Sindicatos. Aproveito para agradecer a participação de todas nossas Federações 

e mais vez dizer: Nenhum direito a menos!”, Edjane Rodrigues, secretária de Políticas 

Sociais.            



  “Avaliamos como uma reunião muito importante, que contou com a representação 

dos presidentes(as) e secretários(as) de Políticas Sociais das Federações, onde 

encaminhamos toda uma agenda de luta em defesa da Agricultura Familiar. 

Aproveitamos aqui, para mais uma vez reafirmar nossa força e resistência unitária 

contra a proposta de reforma da previdência, que se evidenciará mais uma vez nas 

manifestações que têm início no dia 19- Dia Nacional de Luta”, Aristides Santos, 

presidente da CONTAG.        

 

Aristides Santos- presidente da CONTAG 

Edjane Rodrigues- secretária de Políticas Sociais da CONTAG    


