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Resistência é a palavra de ordem dos Agricultores 
Familiares 

"A resistência continua pela democracia e a defesa de políticas públicas para 

o desenvolvimento do País". É com o tom da ‘boa batalha’, que os movimen-

tos sociais se organizam para o enfrentamento da condução política de um 

governo antidemocrático e que se instalou por meio de golpe. 

O coordenador da Federação Nacional do Trabalhadores e Trabalhadoras na 

Agricultura Familiar (Fetraf), Marcos Rochinski, acompanhou o dia de vota-

ção no Senado com as lideranças sociais, no Palácio da Alvorada. “Faremos 

das ruas as nossas trincheiras para continuarmos lutando na defesa da de-

mocracia, e fundamentalmente pelos direitos conquistados ao longo do tem-

po, da classe trabalhadora. Nós, agricultores familiares, temos consciência 

do nosso papel estratégico para a consolidação das políticas públicas e não 

abriremos mão de tudo que conquistamos”.   

A presidente Dilma foi ovacionada em seu pronunciamento com palavras de 

apoio a sua gestão, “Dilma guerreira, da pátria brasileira! ”.    

“Haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista 

pode sofrer. Quando o Lula foi eleito pela primeira vez em 2003, chegamos 

ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz e nin-

guém devia ter medo de ter esperança, porque muitas vezes, nós, lutando, 

conseguimos conquistar essa esperança e transformá-la em realidade. Por 

mais de 13 anos realizamos, com sucesso, um projeto que promoveu a maior 

inclusão social e a redução de desigualdade da história de nosso País”, dei-

xou a mensagem de resistência. 
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Dia 5 a 7 de setembro 

os movimentos sociais 

realizam a Jornada de 

Lutas Unitária dos Tra-

balhadores Trabalhado-

ras, dos Povos do Cam-

po, das Águas e das 

Florestas.  

 

Setembro é o mês da 

grande mobilização o 

Grito dos Excluídos. 

Essa será a 22ª edição 

com o lema “Este Siste-

ma é insuportável: ex-

clui, degrada, mata!”. 

 

Dia 9 de setembro ha-

verá o Grito e Resistên-

cia no Cerrado, na Tra-

vessa da Catedral, cida-

de de Goiás a partir das 

8h.  

 

A Fetraf/DF participa 

nos dias 02 a 04  e 09 a 

11 de setembro da 21ª 

Festa do Morango, na 

região de Brazlândia, 
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Fetraf ajuda agricultores familiares realizarem 
sonho de plantar em suas próprias terras 

A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Fa-

miliar (Fetraf) reuniu agricultores familiares na região de Pernambuco, para 

explicar e viabilizar o acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF). Um grande número de famílias nos municípios de Jupi e Amaraji de-

ram o ponta pé inicial para o financiamento de terras. 

O PNCF é uma política pública do Governo Federal, que permite que agricul-

tores familiares e trabalhadores rurais com ou sem acesso à terra, financiem 

sua propriedade com o objetivo de produzir e comercializar sua própria produ-

ção. É executado em parceria com os governos estaduais, cooperativas, sindi-

catos, movimentos sociais e Organizações não governamentais.   

O Sr. Adelino Gomes, do município de Jupi, é agricultor familiar desde 9 anos 

e diz que é a primeira vez que tem a chance de ter sua própria terra para pro-

duzir. “A nossa vontade é de trabalhar e nosso sonho é que isso se realize na 

nossa terra. Nunca tive uma oportunidade dessa antes. Acredito que agora irá 

dá certo. A terra é boa para produzir milho, feijão, mandioca (...)”, diz com es-

perança. 

Por meio desse convênio, a Fetraf-Brasil e o MDA/SRA, junto com as Fetrafs 

estaduais da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernam-

buco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraná e Santa Catari-

na estão expandindo às informações aos agricultores e treinando os sindica-

tos para garantir a elaboração das propostas com mais agilidade e qualidade. 

Reunião da Fetraf /PE sobre o PNCF 

O CAR é um registro eletrônico 

obrigatório para todas as proprie-

dades rurais do País, em que o 

produtor ou posseiro informa a 

situação ambiental do seu imóvel. 

Com o CAR o agricultor familiar 

poderá acessar linhas de financia-

mentos, crédito agrícola, entre 

outros. 

 Faça já o seu! 


