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Alepe celebra os 25 anos do Sintape FASER é recebida pelo novo Ministro

O CONFASER 2015 será
no Rio Grande do Sul

 O XII Congres-
so Nacional dos Traba-
lhadores da Assistên-
cia Técnica e Extensão 
Rural e do Setor Públi-
co Agrícola do Brasil 
(CONFASER) será re-
alizado de 23 a 26 de 
novembro de 2015, no 
Hotel Dall’Onder, loca-
lizado no município de 
Bento Gonçalves, no 
Rio Grande do Sul. O 
evento, que ocorre a 
cada três anos, tem se 
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consolidado como um 
momento importante 
politicamente da cate-
goria, por trazer pautas 
legítimas que ampliam 
a discussão sobre a re-
alidade do meio rural e 
a qualidade de vida dos 
extensionistas e dos 
técnicos.  
 Neste ano, o 
debate terá a “Inclu-
são Social na Exten-
são Rural”  como tema 
principal, onde serão 

expostas a visão dos 
agricultores sobre essa 
temática e como suas 
experiências podem se 
tornar soluções diante 
de crises e dificuldades. 
Com expectativa de 
atrair 800 participantes 
(entre extensionistas, 
pesquisadores, agricul-
tores e profissionais de 
outras áreas do Brasil), 
o XII Congresso Nacio-
nal será dividido em três 
fases: a primeira é a 

conferência magna – o 
convite para o discurso 
de abertura já foi feito 
ao recém-empossado 
ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Patrus 
Ananias.
 No segundo mo-
mento, teremos temas 
como Educação para 
Agricultura Familiar, 
Soberania e Segurança 
Alimentar dentre outros.
Para mais informações, 
procure o Sintape.

Confira a opinião do 
sindicato.

Retardo na 
homologação.

Extensão Rural 
completa 66 anos.

Sintape visita às 
bases. 
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 Nova Jornada. 
É assim que queremos 
marcar esta Edição do 
nosso Corre Campo. O 
ano de 2015 inicia-se 
como um ano de incerte-
zas. Este cenário já está 
bem delineado com a 
posse dos novos/velhos 
governos, estadual/fede-
ral. Até parece que foram 
outros partidos e gover-
nos que assumiram as 
administrações estadu-
al e federal. Em síntese, 
um dualismo inócuo no 
qual se tenta apresentar 
o novo em odre velho. 
 As crises econômi-
ca, energética, ambiental, 
hídrica e ética assolam a 
sociedade e mostram a 

inércia e a omissão dos 
gestores, delineados atra-
vés dos discursos patéticos 
e, até mesmo, cibernéticos, 
visando esconder a real si-
tuação das estruturas e da 
falência do estado. A au-
sência de ações programá-
ticas ao longo das gestões 
passadas, mostrou que se 
faz necessário, e de forma 
urgente, a rediscussão do 
Estado, seu sistema e fun-
cionalidade, bem como a 
ênfase no diálogo perma-
nente com os movimentos 
sociais e seus anseios.
 No movimento sin-
dical o cenário não é dife-
rente; faz-se necessário 
debates, renovações e a 
rediscussão de priorida-
des, além de uma análise 
acurada dos anseios da 
classe trabalhadora. Ade-
mais, é claro, precisamos 
promover reformas signifi-
cativas de tal maneira que 
conscientize o servidor pú-
blico do seu papel de “ser-
vo do público”.
 Daí ser urgente 
uma reforma sindical dig-
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na, em que as conquistas 
das lutas de classe sejam 
verdadeiramente daque-
les que a obtiveram e não 
compartilhada com aque-
les que se escondem atrás 
da cortina nebulosa da 
desfaçatez e se locupletam 
de direitos e benefícios que 
jamais alcançariam não 
fosse a abnegação dos 
que são muitas vezes cha-
mados loucos.
 Há questões que 
exigem uma análise mais 
aprofundada das nos-
sas categorias, como por 
exemplo: a redução dos or-
çamentos governamentais 
e institucionais face às de-
mandas cada vez maiores 
da sociedade; o desejo da 
universalização dos servi-
ços, inclusive de Ater; a fa-
lência do Sistema Nacional 
de Pesquisa Agropecuária; 
a terceirização excessiva 
dos serviços públicos etc. 
Tudo isso exige um posicio-
namento firme e um cha-
mado à reflexão de alguns 
outros temas que conside-
ramos relevantes, dentre 

eles: Discussão da LOA 
e do Orçamento Anual do 
estado e das instituições, 
de um modo construtivista 
(Governo / servidores / so-
ciedade); concurso público 
e permanente em todas as 
esferas do estado; piso sa-
larial unificado entre os po-
deres; carreira do servidor / 
empregado público.
 Por estas e muitas 
outras considerações, po-
demos afirmar que 2015 
será atípico. Faz-se ne-
cessário nos empoderar-
mos dos cenários políticos 
e econômicos, para nos 
apropriarmos desses co-
nhecimentos da funcionali-
dade do estado, negociar-
mos em pé de igualdade e 
obtermos, assim, avanços 
em nossas conquistas. Só 
desta maneira poderemos, 
então, prestar um servi-
ço público relevante, com 
qualidade e quantidade 
suficientes, que proporcio-
nem dignidade aos nossos 
beneficiários.
Manoel Saraiva
Presidente do Sintape

Rua João Lacerda, 350 | Cordeiro, Recife, 
Pernambuco, Brasil. CEP 50711-280

Fones: (81) 3445.1648
www.sintape.org.br

www.twitter.com/sintape 
sintape@sintape.org.br
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 A conquista do 
pagamento da gratifica-
ção de risco de vida para 
os servidores da CPRH 
ainda não é uma ação 
a ser comemorada. Isso 
porque a liberação des-
se direito só foi concedi-
da aos estatutários (cuja 
inclusão está normaliza-
da), deixando 17 cele-
tistas fora deste quadro. 
“Não podemos diferen-
ciar esses profissionais 
que exercem a mesma 
função por conta de na-
tureza jurídica”, afirmou 
o presidente do Sintape, 
Manoel Saraiva.
 As atividades de 

fiscalização ambiental 
expõe funcionários a di-
versos riscos e a inclu-
são da gratificação do 
risco de vida não deve 
ser encarada como be-
nefício e sim, um direito 
dos servidores.
 Desde o dia 7 de 
janeiro, o sindicato tem 
encaminhado ofícios so-
licitando uma audiência 
como o novo secretário 
de Administração, Milton 
Coelho, para que esse 
impasse seja soluciona-
do. No entanto, a entida-
de aguarda uma respos-
ta da secretaria. “Nossa 
expectativa é que o Go-

A luta pela gratificação por risco de vida continua
verno nos atenda e dê 
celeridade ao processo 
de inclusão dos celetis-
tas. Queremos sair des-
sa audiência com data 
definida para a solução 
desse problema”, alertou 
Saraiva.
 As mobilizações 
e a greve que ocorreram 
na CPRH no ano 
passado, contribuíram 
para que os servidores da 
Adagro e APAC também 
fossem beneficiados 
com a gratificação. Até 
o momento, apenas os 
servidores da Adagro 
tiveram o pagamento 
normalizado, pois a 

APAC teve problemas 
no encaminhamento 
da documentação e 
no cumprimento do 
prazo estabelecido para 
finalizar esse processo.
 De acordo com 
Manoel Saraiva, a ex-
pectativa é de que a 
audiência para resolver 
esses impasses seja fei-
ta antes do Forúm Geral 
- reunião com os sindica-
tos e as secretarias es-
taduais para explanação 
das reivindicações e de-
mais negociações, que 
está marcada para as 
primeiras sextas-feiras 
de cada mês.

Sindicato continuará cobrando a homologação

 Durante as nego-
ciações do nosso Acor-
do Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2013/2014, ficou 
acertado entre as Secre-
tarias de Administração 
(SAD), de Agricultura, o 
Sintape e o IPA a rea-
lização da Revisão e a 
Homologação do PCCS 
do IPA. O pleito teria 
sido encaminhado para 
a SAD no início de 2013, 
na época da conclusão 
das negociações do nos-
so Acordo Coletivo.
 Esta etapa ocor-
reria durante a vigência 
desse mesmo ACT, em-
bora textualmente não 
conste no nosso acordo, 
porém firmado entre as 
partes. Após uma ampla 
negociação do Sintape 
na SAD, tendo o sindica-
to cobrado o cumprimen-
to deste compromisso, 
pode-se constatar atra-
vés das afirmativas dos 
executivos da secretaria 
que o mesmo não fora 
encaminhado pelo IPA a 
Secretaria de Adminis-
tração.

 Dando prosse-
guimento, em reunião 
com a Diretoria do IPA 
ficou acordado a institui-
ção de uma Comissão 
que seria formada por 10 
representantes, sendo 
cinco indicados pelo Sin-
tape e cinco do IPA. Es-
tes se reuniram pelo me-

nos sete vezes durante 
os meses de novembro e 
dezembro de 2014. Des-
sas reuniões resultou a 
revisão do novo PCCS 
do IPA, que foi concluído 
e encaminhado à Presi-
dência do IPA no dia 28 
de dezembro passado.
 O Sintape tem 
desde o início de 2015 

PCCS do IPA: agora só falta a Homologação
solicitado do IPA os 
e n c a m i n h a m e n t o s 
tomados e constatou 
que o posicionamento 
da Diretoria do IPA foi o 
de esperar a definição 
dos novos secretários 
e dirigentes para então 
dar prosseguimento ao 
pleito.

 Desde 07 de 
janeiro, logo após o 
anuncio dos novos se-
cretários, o Sintape en-
caminhou ofícios às 
secretarias da Adminis-
tração e de Agricultura 
solicitando audiências 
para dar prosseguimento 
às pendências existentes 
na base, dentre as quais, 

o principal ponto de Pau-
ta que é a Homologação 
do PCCS do IPA.
 Em reunião ocor-
rida no dia 03 de feverei-
ro já com o Presidente 
do IPA, Gabriel Maciel, 
o Sintape fez cobrança 
de que sejam feitos os 
encaminhamentos ne-
cessários junto aos Se-
cretários Nilton Motta e 
Milton Coelho para reto-
mada das negociações, 
tendo o mesmo se com-
prometido a tomar todas 
as iniciativas para que as 
discussões sejam apro-
fundadas e seja possível 
enfim concretizar estas 
etapas que são vitais 
para categoria.
 “A busca pela 
Homologação do nosso 
PCCS  é  uma  necessi-
dade urgente para que 
então seja possível a 
realização das progres-
sões, as avaliações de 
desempenho e os en-
quadramentos  por  ti-
tulação”, afirma o presi-
dente do Sintape Manoel 
Saraiva.
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EXTENSÃO RURAL: UMA JORNADA 
DE 60 ANOS EM PERNAMBUCO

 A Extensão Ru-
ral (Ater) comemorou 60 
anos de existência em 
Pernambuco e a Assem-
bleia Legislativa (Alepe) 
celebrou a data junto 
aos representantes dos 
órgãos e representan-
tes do setor agrícola. 
Criada com objetivo de 
dar melhores condições 
aos trabalhadores do 
campo e suas famílias, 
a Ater auxiliou assen-
tamentos de reforma 
agrária, localidades qui-
lombolas, indígenas e 
pescadores artesanais, 
entre outros, estimulan-
do práticas que geram 
melhor renda e qualida-
de de vida.
 A sessão solene 
foi realizada no dia 3 de 
dezembro de 2014, a pe-
dido do deputado estadu-
al Ângelo Ferreira (PSB), 

sobre a Extensão Rural 
no Estado. “Esse serviço 
é considerado um 
processo de educação 
informal prestado aos 
agricultores, que se utiliza 
de uma metodologia 
própria baseada no 
lema: aprender a fazer, 
fazendo”, afirmou. 
 G R A V A T Á  
 Como parte das 
comemorações dos 60 
anos da Extensão Rural 
em Pernambuco, o IPA, 
o Sintape, a ASSER-PE e 

que pontuou momentos 
importantes desse pro-
grama no desenvolvimen-
to do campo, inclusive, o 
tempo em que atuou, por 
17 anos, como extensio-
nista  agrícola na extinta 
Emater-PE (Empresa de 
Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural de Pernam-
buco).
 Representante do 
Sintape, o extensionista 
agrícola do IPA, Carlos 
Alberto Vilela Barbosa, fez 
um discurso emocionado 

Vilela discursa sobre a importância da atividade na agricultura familiar.

a COOPEMATER realiza-
ram homenagens a vários 
empregados da antiga 
EMATER-PE e do IPA, 
durante o VII Seminário 
de Extensão Rural que o 
IPA promove anualmen-
te em comemoração ao 
aniversário da Extensão 
Rural Nacional e o Dia do 
Extensionista, realizado 
no dia 6 de dezembro.
 Tanto na Alepe 
quanto em Gravatá, 
houve entrega de 
Cartões de Homenagens 
a vários aposentados e 
empregados  em atividade 
na Extensão, além de uma 
apresentação em video 
institucional mostrando 
depoimentos de aguns 
desses funcionários e ex-
funcionários, bem como 
de agricultores assistidos 
desde o início da Extensão 
Rural de Pernambuco.

 As confraternizações natalinas 
nas gerências regionais e estações 
experimentais do IPA em todo o Estado 
mostraram o verdadeiro espírito de 
solidariedade. Vários diretores, delegados 
regionais e representantes de base, tiveram 
a oportunidade de se confraternizarem com 
os associados e seus familiares.

N a t a l  d o s  A s s o c i a d o s S o l i d a r i e d a d e
 Nesse período de festas natalinas foi realizada uma 
gincana, promovida pela PERPART e apoiada financeiramente 
pelo Sintape e ASSER-PE, que teve como objetivo principal 
recolher donativos para as instituições Padre Venancio (lar para 
idosos), Divina Providência (creche) e o Hospital do Câncer. 
Esse trabalho coletivo resultou no arrecadação de 2,6 toneladas 
de alimentos; 10 mil itens de material de higiene pessoal, roupas 
e brinquedos.
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Legislativo estadual comemora
25 anos do Sintape
 A Assembleia 
Legislativa de Pernam-
buco (Alepe) realizou no 
dia 10 de novembro uma 
sessão solene em home-
nagem aos 25 anos do 
Sintape (Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos 
da Agricultura e do Meio 
Ambiente do Estado de 
Pernambuco). O reque-
rimento da solenidade 
foi pedido pela deputa-
da estadual Teresa Lei-
tão (PT) e aprovado por 
unanimidade na Casa.
 Em seu discurso, 
a parlamentar rememorou 
ter acompanhado de perto 
a trajetória de luta do 
sindicato que representa 
uma parcela importante 
dos servidores públicos 

do Estado. “O Sintape 
construiu um modelo de 
sindicalismo que cresceu 
e vem se fortalecendo 
no Brasil, a partir de um 
entendimento do que é 
o papel de um sindicato 
e, sobretudo, se esse 
sindicato for para os 
trabalhadores do seviço 
público”, afirmou Teresa.
 Os servidores da 
base do Sintape são res-
ponsáveis pelo cumpri-
mento de diversas deter-
minações da Constituição 
Federal como a fiscali-
zação e preservação do 
meio ambiente, a assis-
tência ao agricultor e a 
elaboração das políticas 
públicas que impactam no 
cotidiano das pessoas.

 O presidente do 
Sintape, Manoel Saraiva, 
falou sobre a importância 
do trabalho desenvolvido 
pela entidade. “Nós 
precisamos dar dignidade 
aos nossos companheiros, 
essa sempre foi a 
tônica do Sintape”. Para 
Saraiva o poder público 
e a sociedade precisam 
reconhecer o valor da 
extensão rural, assistência 
técnica, da defesa e do 
meio ambiente, e de seus 
profissionais qualificados 
para o setor. “A nossa 
história foi construída 
em cima de lágrimas, 
dores e suor” declarou o 
presidente.
 Ao fim da ceri-
mônia, foram entregues 

placas e ramalhetes de 
flores às funcionárias da 
entidade Maria Virgínia e 
Maria das Dores. O ex-
-presidente e fundador do 
Sintape, Rui Carlos, tam-
bém foi homenageado in 
memorian.
 Presidiu a sole-
nidade o deputado José 
Maurício (PP). A mesa 
também contou com a 
presença do diretor-pre-
sidente do IPA Genil Go-
mes da Silva, de Aldo de 
Jesus, coordenador admi-
nistrativo da FASER, do 
professor Eros Marion da 
Universidade Federal de 
Santa Cantarina e Ismael 
Bento de Melo represen-
tando a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).
      

05

Servidores recebem homenagem pelos 25 anos de luta.
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Os avanços na qualidade 
de vida do meio rural

ta) é aquela esperança 
que o agricultor tem da 
presença do estado e ter 
acesso as últimas inova-
ções. Mas, infelizmente, 
nós temos um défict nes-
sa área: são 4,3 milhões 
de produtores rurais e 
apenas metade desse 
contingente tem acesso 
a esse serviço”, afirmou 
o deputado José Silva, 
destacando a importân-
cia de investimentos na 
Extensão Rural. O País 
precisa de pelo menos 
35 mil extensionistas, 
mas hoje conta com 16 
mil profissionais na área. 
Um dos pontos aborda-
dos por Saraiva, duran-
te a sessão, foi sobre os 
desníveis salariais e que 
é preciso que nos pró-
ximos quatro anos seja 
consolidada uma política 
salarial para fiscais agro-
pecuários, extensionis-
tas e pesquisadores do 
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 Presente em mais 
de cinco mil municípios 
do Brasil, a Extensão Ru-
ral completou 66 anos de 
atividade recebendo uma 
homenagem na Câmara 
dos Deputados em 10 de 
dezembro de 2014. O pe-
dido foi feito pelo deputa-
do federal e presidente 
da Frente Parlamentar 
de Assistência Técnica e 
da Extensão Rural, José 
Silva (SD-MG), em reco-
nhecimento a nova face 
da agricultura no País 
graças aos extensio-
nistas rurais. A reunião 
contou com a presença 
dos diretores do Sintape 
Manoel Saraiva (também 
coordenador da Faser), 
Carlos Vilela, Fernando 
Pinheiro, George Luiz, 
Luciene Tavares, Azarias 
Moreno, Adailton Melo e 
a conselheira Vilma Mon-
teiro.
 “Ele (extensionis-

setor agropecuário.
 Ele defendeu a 
proposta apresentada 
pela Faser de que os 
pisos salariais dos tra-
balhadores da Extensão 
Rural tenham como pon-
to de partida o piso sala-
rial do Engenheiro, e que 

seja calculado em 8,5 
salários mínimos para os 
profissionais de Nível Su-
perior e que os Técnicos 
de Nível Médio tenham o 
piso de 66% deste valor, 
e os Administrativos 35% 
do valor dos técnicos de 
nível superior. 

 Após a soleni-
dade em homenagem 
aos 66 anos da Ex-
tensão Rural no Bra-
sil, a FATER (Frente 
Parlamentar da As-
sistência Técnica e 
Extensão Rural da 
Câmara dos Deputa-
dos) prestou uma ho-

menagem especial a 
vários extensionistas 
do Brasil, inclusive 
ao diretor de Impren-
sa do Sintape, Carlos 
Alberto Vilela Barbo-
sa com o diploma de 
“Extensionista Des-
taque” do Estado de 
Pernambuco .  

ATER: uma ponte entre os agricultores e as novas 
tecnologias para meio rural

 A luta pelos interesses socioeconômicos 
das categorias representadas pelo Sintape continua 
e já é de conhecimento do novo Governo do Esta-
do de Pernambuco. Na primeira semana de instala-
ção da nova gestão, o sindicato encaminhou ofícios 
as secretarias estaduais de Agricultura e Reforma 
Agrária, Administração e a pasta de Meio Ambiente, 
solicitando audiência com os novos secretários re-
cém empossados.
 O objetivo desses encontros é apresen-
tar aos auxiliares executivos a continuidade da 
sequência de negociações em andamento. É de ex-
trema importância que este diálogo esteja estabele-
cido  para que os interesse das categorias represen-
tadas pelo Sintape (IPA, PERPART, CPRH,APAC, 
ADAGRO e da própria Secretaria de Agricultura) 
sejam expostas. O Sintape agendará audiências 
com a direção de todas as instituições que repre-
senta, continuando com sua luta incessante na am-
pliação das conquistas de suas bases.

2 0 1 5 :  N o v o s  g e s t o r e s , 
a  m e s m a  l u t a !
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Do litoral ao ser tão,
SINTAPE visita às bases

teresses dos servidores 
da agricultura do Estado 
de Pernambuco, a luta e 
a caminhada sem identi-
dade funcional continua. 
No entanto, sem deixar-
-se perder o sentimento 
do que é a extensão ru-
ral e o seu compromis-
so com a agricultura fa-
miliar. “Sou apenas um 
caminhante que perdeu 
o medo de se perder”, 
como bem afirma Augus-
to Cury.
 Após o questio-
namento do Ministério 
Público do Trabalho so-
bre a inconstitucionalida-
de da lei que garantia o 
direito dos extensionistas 
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 A Diretoria do 
Sintape realizou uma sé-
rie de visitas às bases, 
no período de 17 a 21 
de novembro de 2014. 
Dividindo-se em qua-
tro grupos, os dirigen-
tes viajaram por todas 
as regiões do interior 
de Pernambuco para 
colher reclamações e 
sugestões sobre a atu-
ação do sindicato, além 
de questões pessoais 
dos servidores. A jorna-

da também teve como 
objetivo apresentar aos 
filiados o planejamento 
estratégico do sindicato 
2014/2017 e vistoriar os 
locais e as condições de 
trabalho no IPA.
 Do litoral ao ser-
tão, a equipe do Sintape 
visitou os municípios de 
Caruaru, Garanhuns, São 
Bento, Lajedo, Vitória de 
Santo Antão, Surubim, 
Carpina, Palmares, Goia-
na e Itambé. Também es-

tiveram percorrendo as 
cidades de Ouricuri, Arari-
pina, Petrolina, Belém de 
São Francisco, Salgueiro, 
Serra Talhada, Afogados 
da Ingazeira e Arcoverde.
 Dentre as recla-
mações mais comuns, o 
Sintape constatou que, 
a valorização dos servi-
dores, com melhorias na 
taxa de interiorização, foi 
uma das mais citadas.
 Houve também 
a discussão sobre a im-

 A sonhada mi-
gração para o quadro 
de pessoal do Instituto 
Agronômico de Pernam-
buco (IPA) não obteve 
êxito e mais um ano se 
passou. Mesmo com os 
esforços titânicos do ME-
SIF e, principalmente, do 
Sintape, no seu pleno 
papel de defensor dos in-

rurais de readquirir essa 
identidade funcional, o 
processo migratório teve 
que ser reiniciado. Esse 
recomeço partiu desde a 
negociação para a revo-
gação dessa lei e, con-
sequentemente, a apro-
vação de um novo texto 
pela Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco (Ale-
pe) e a sanção do atual 
governador do Estado.
 Seria isto uma 
providência Divina para 
que as injustiças sejam 
corrigidas? Com esta 
crença alimentada pela 
fé e esperanças havere-
mos de incluir os nossos 
colegas administrativos 

portância de se construir 
uma campanha  de  filia-
ção.  Na oportunidade, o 
sindicato aproveitou para 
anunciar que estaria dan-
do apoio às confraterniza-
ções natalinas e juninas 
dos associados. Com a 
conclusão dessa extensa 
ação, o  Sintape  já  tra-
balha  com  os  dados  co-
lhidos dessas  oitivas  e  
espera prestar  um  servi-
ço  ainda melhor  para  o  
associado.

que estão no IPA, desde 
2003, e eliminar a mío-
pe visão do custo zero 
conforme nos foi imposto 
pela Secretaria de Admi-
nistração.
 A esperança não 
pode ser perdida e a luta 
deverá continuar com a 
mesma determinação e 
vigilância, pois, “uma ár-
vore que cai faz mais ba-
rulho do que um bosque 
que cresce”, segundo 
ensina o Papa Francisco. 
Convocamos os nossos 
colegas para continuar-
mos unidos para vencer 
esse desafio que nos 
atormenta há mais de 11 
anos.
 

Por: Giuberto de Lima Ramos 
(Tec. Desenvolvimento)

M i g r a ç ã o  –  M a i s  u m  a n o  d e  F r u s t r a ç ã o
VilelaGiuberto

Sintape recolhe sugestões e reivindicações de filiados no interior do Estado
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Faser é recebida pelo novo
Ministro do Desenvolvimento Agrário

 A Faser (Federa-
ção Nacional dos Traba-
lhadores da Assistência 
Técnica, Extensão Ru-
ral e do Setor Público 
Agrícola do Brasil) foi 
recebida em Brasília, no 
último dia 15 de janeiro, 
pelo recém-empossado 
ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Patrus 
Ananias. Representada 
pelo seu coordenador 
geral, Manoel Saraiva, 
e os dirigentes Carlos 
Carvalho e Ecarlos Car-
neiros, a federação foi a 
primeira entidade sindi-
cal a ter uma audiência 
com o novo titular da 
pasta – para quem pôde 
ser apresentado a histó-
ria de luta da Faser des-

de a extinção da Embra-
ter, passando pela ação 
política nacional de Ater 
e a importância de se ter 
uma conferência nacio-
nal, até os embates para 
a construção e consoli-
dação da Anater.
 Na pauta levada 
pelos dirigentes, foi entre-
gue ao ministro o projeto 
do XII Confaser, o maior 
fórum de debates sobre a 
extensão rural brasileira. 
Também foi formalizado 
o convite para que Patrus 
Ananias seja o orador da 
Palestra Magna de aber-
tura (O Congresso será 
realizado de 23 a 26 de 
novembro, na cidade de 
Bento Gonçalves, no Rio 
Grande do Sul).

 O ministro se com-
prometeu a manter um ca-
nal de comunicação aber-
to permanentemente com 
a Faser. Ele também fir-
mou o compromisso de fa-
zer uma visita a federação 
e desafiou-a a continuar 
firme em sua luta para a 
consolidação da Anater 
junto ao Ministério do De-
senvolvimento  Agrário, na 
mobilização dos trabalha-
dores e movimentos so-
ciais.
 EMATER-DF
 Manoel Saraiva 
acompanhado dos outros 
coordenadores da Faser, 
Carlos Carvalho e Ecarlos 
Carneiro, prestigiaram a 
posse do novo presiden-
te da Emater do Distrito 

Federal, o extensionista 
Argileu Martins. A cerimô-
nia, bastante concorrida, 
contou com a presença 
do Governador do Distri-
to Federal, Rodrigo Rol-
lemberg, do secretário de 
Agricultura, José Guilher-
me Leal e do ministro Pa-
trus Ananias, que afirmou 
“o campo pode viver sem 
as cidades, mas as cida-
des não podem viver sem 
o campo”. 
 Todos os presen-
tes, incluindo diversas re-
presentações e movimen-
tos sociais, enalteceram a 
trajetória e o trabalho feito 
por Argileu Martins, as-
sim como sua importância 
para esta nova missão na 
extensão rural.

Primeira entidade sindical a ter audiência com novo titular da pasta

Jornal Corre Campo Sintape MAR2015_finalizado.indd   8 11/03/15   04:55


