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Composição: Marcos Rochinski, Alessandra Lunas secretária de mulheres da Contag e Luiz Claudio Lopes Silva 
(Mandela) da CNBB.  

FETRAF participa de mobilizações no semiárido 
brasileiro 

Diversas entidades que ajudam a construir políticas públicas para o semiárido brasi-

leiro estão realizando uma série de ações em municípios da Bahia, para discutir as-

suntos que refletem nos programas de apoio a convivência no semiárido, captação de 

água para consumo e produção da agricultura familiar. 

As organizações de apoio ao semiárido programam atos e mobilizações com as famí-

lias beneficiárias para debater o atual momento político do País. “Estamos explicando 

como foi o processo destas conquistas e o que está sendo ameaçado hoje pela atual 

gestão governamental. Queremos sensibilizar toda a base social para os enfretamen-

tos futuros para garantir nossos direitos já conquistados”, comenta a coordenadora de 

Formação e Educação Profissional da FETRAF Brasil, Elisângela Santos Araújo.  

Semana do Dia do Agricultor será comemorada   
com manifestações em estados brasileiros 

A FETRAF parabeniza todos os agricultores e agricultoras familiares pelo dia que se 

aproxima, 25 de julho. Numa sociedade que caminha em direção ao desenvolvimento 

sustentável, os agricultores(as) ganham cada vez mais um destaque na construção 

de políticas públicas ambientalmente sustentáveis. “Somos as mãos que alimentam a 

nação e devemos nos sentir orgulhosos por pertencer a categoria mais importante 

desse País”, destaca o coordenador geral da Fetraf, Marcos Rochinski. 

   Leia mais notícias no site www.fetraf.org.br   
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Coordenação da 
FETRAF  

A nova coordenação da 
FETRAF Brasil é composta 
por: 

 Coordenador Geral:  
  Marcos Rochinski 
 

 Coord. da Secretaria   
Geral:  

  Maria Josana de Lima 
 

 Coord. de Gestão e     
Finanças:  

   Lázaro de Sousa Bento 
 

 Coord. de Política Agrária:  
   Ant.º Chaves do Nascimento 
 

 Coord. de Mulheres:   
   Maria da Graça Amorim 
 

 Coord. de Políticas     
Sociais:  

   Maria Eliana Lima Santos 
 

 Coord. de Juventude:   
   Francisco Auri Alves Junior 
 

 Coord. de Política       
Agrícola:  

   Celso Ricardo Ludwig 
 

 Coord. de Formação e 
Educação Profissional:  

    Elisangela dos S. Araújo 
 

 Coord. de Política de  
Habitação:  

    Elvio Aparecido  
 

 Coord. de Meio Ambiente:  
    Viviane Pereira de Oliveira 
 

 Coord. de Organização 
Sindical:  

    João Santos da Silva 

 

FETRAF atua na presidência da 

Condraf 

A FETRAF está sob um novo desafio 

de liderança após o pleno Condraf 

nomear sua nova composição para 

presidir a entidade. Marcos Rochins-

ki, coordenador geral da FETRAF, faz 

parte da presidência do Conselho e 

assegura a continuidade ao trabalho 

de formular e implementar políticas 

públicas de desenvolvimento rural 

sustentável, reforma agrária e agricul-

tura familiar.



 

 

 

 

 

 

 

 Fale Conosco 

Entre em contato com a 

nossa Assessoria de  

Comunicação 

imprensa@fetraf.org.br 

(61) 3032-8857 

Acesse nosso site: 

www.fetraf.org.br 

 

Acompanhe nossas  

redes sociais: 

 

 

facebook.com/

FETRAFCUT/ 

 

twitter.com/

Fetraf_Brasil 

 

SCS Qd 2 Bloco “D” - Asa Sul  

Ed. Oscar Niemeyer - Sala 1006 

Brasília/DF - CEP: 70.316-900  

Fone: (61)3032-8857 

Gestão da CONTRAF BRASIL 2016/2020   

Delegados da agricultura familiar elegeram no IV Congresso Nacional dos Trabalhado-

res e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil a direção executiva da CONTRAF 

Brasil para o quadriênio 2016/2020. Segundo o coordenador geral Marcos Rochinski, a 

transformação de FETRAF para CONTRAF vai possibilitar mais reconhecimento da 

organização. “Essa mudança politicamente aprovada ajuda nas relações com o Gover-

no, como também sociedade”.  

Dentre as ações que o coordenador destaca, a consolidação do sistema CONTRAF 

nos demais estados é uma delas. “Já temos federações em 18 estados e ampliar esse 

leque é uma das metas’, conta.  

O registro sindical de todos os Sintrafs, federações e confederação está na lista de 

prioridades, como também intensificar o processo de formação de lideranças, capacita-

ção das representatividades dos sindicatos e seus dirigentes e daqueles que trabalham 

com negociações específicas. “Acreditamos que por meio desse processo estaremos 

fortalecendo o que já temos no estados e paralelo irá ampliar de forma significativa a 

base de atuação, seja na construção de novos Sintrafs, ou atuação política de cada 

entidade”.  

Na coordenação geral, Marcos Rochinski reafirma seu compromisso com as políticas 

públicas mais humanitárias que valorize iniciativas sustentáveis e enfrentamento as 

desigualdades sociais. “ Vamos continuar conciliando nossa capacidade de elaboração 

e propositiva ao conjunto de negociações com governos, seja em âmbito estadual ou 

federal. O nosso tripé de construção, negociação e luta é algo que jamais vamos abrir 

mão”, comenta Rochinski. 

Nessa perspectiva ele lembra das ações executivas que ocorreram nos últimos perío-

dos de políticas públicas como os programas assistenciais do Minha Casa, Minha Vida, 

Crédito Rural, Crédito Fundiário, Assistência Técnica. O coordenador afirma que dará 

continuidade a estas frentes para que estas políticas cheguem até os agricultores. 

“Os nossos eixos de atuação continuarão sendo a luta incansável pela implementação 

da reforma agrária, para que não haja nenhuma família debaixo da lona, a conquista 

de políticas públicas principalmente na área agrícola e geração de renda, para que 

tenhamos condições cada vez mais de agregação de renda as nossas propriedades 

rurais. As pautas específicas como é a luta no semiárido, das mulheres, da juventude, 

as demandas das comunidades tradicionais, são bandeiras que a CONTRAF sempre 

irão levantar”, explica Marcos. 

Marcos Rochinski. Coord. Geral da CONTRAF 


