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Apresentação

A Cresol Central SC/RS foi fundada com o
objetivo de tornar o campo um lugar bom para
se viver. Um lugar onde o agricultor familiar
pode ser muito feliz!
Para que isso fosse possível, foi preciso participar de diversass lutas. Através delas, muitos
direitos já foram conquistados. O direito à aposentadoria rural, que veio com a Constituição
de 1988, é um dos mais importantes.
Neste momento político nacional, o direito à aposentadoria corre um sério risco de ser
cortado no Brasil. Em defesa da aposentadoria
do trabalhador e da trabalhadora rural, a Cresol
Central SC/RS se junta às diversas forças sociais
do país que tentam evitar a perda deste direito.
Com esta cartilha queremos contribuir com a
formação, a organização, a mobilização e a luta
dos agricultores e das agricultoras familiares,

cooperativados ou não, que acreditam na força
da agricultura familiar. Queremos incentivar o
debate para ajudar na defesa da Previdência rural; pois ela precisa continuar sendo um instrumento de transformação da vida no campo.
Esperamos que cada uma e cada um de vocês
dediquem um pouco do seu tempo para fazer
a leitura. Reúna a sua família, seu vizinho e os
amigos para conversar sobre a aposentadoria.
Participe das atividades do seu Sindicato, de sua
Associação e da Cresol. Isso será fundamental
para fortalecer a resistência a um grave golpe no
direito dos trabalhadores e das trabalhadoras
rurais!
Boa leitura e boa luta!
Cresol Central SC/RS
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1. Querem meter a
mão no teu direito à
aposentadoria!
Você já se deu conta que de tempos em tempos aparece a conversa de que “falta dinheiro
para fechar as contas na Previdência”?
Numa certa ocasião anunciaram que a “Previdência estava doente”. Depois, que estaria indo
para a UTI e que, se nenhuma medida radical
fosse tomada pelo governo, a Previdência iria
morrer.
Isso foi dito para assustar os trabalhadores e
aposentados. É a velha conversa de dizer que não
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tem dinheiro suficiente para pagar os aposentados e, com isso, tentar nos convencer de que
devemos ganhar menos para evitar a falência da
Previdência. É aquela história, melhor perder os
aneis, mas ficar com os dedos...
Muito recentemente um ministro anunciou:
“os direitos sociais garantidos na Constituição
de 1988 não cabem no orçamento”. Pois bem, a
frase não poderia ser mais clara. O que ele quis
dizer é: os direitos sociais, como a Previdência
rural, por exemplo, que beneficia a milhões de
brasileiros e brasileiras, não serão prioridade no
orçamento. Para esse ministro, o dinheiro público deve priorizar os interesses dos mais ricos
do país. A prioridade é pagar os juros e encargos
da dívida pública, continuar transferindo mais

de 40% do orçamento do governo federal para
os agentes financeiros (os bancos): uma parcela
pequena de bilionários que enriquece cada vez
mais com a dívida pública.
Para piorar, grandes veículos de comunicação têm anunciado que os trabalhadores e as
trabalhadoras rurais são os principais culpados
pelo déficit na Previdência. Para eles, os milhões
de agricultoras e agricultores que recebem a
aposentadoria contribuem pouco, mas recebem
muito. Por isso, eles acusam os agricultores pelo
que chamam de “rombo das contas públicas”.
Os comentaristas desses grandes meios de comunicação que acusam os trabalhadores rurais
de dar prejuízo para a Previdência e para o país,
esquecem que estão falando de pessoas que têm

uma jornada de mais de 12 horas por dia, trabalhando desde cedo pela manhã até tarde da noite,
inclusive aos sábados e domingos, para produzir
o alimento que vai na mesa de todos. E depois
de tantos anos, receberem um salário mínimo de
aposentadoria, aos 55 ou 60 anos de idade.
Empresários e o Governo Federal querem
penalizar os agricultores que conseguiram sua
aposentadoria. Eles estão organizando uma reforma da Previdência que, se aprovada, significará duras mudanças na vida de todos os trabalhadores, especialmente dos trabalhadores
e trabalhadoras rurais, dos agricultores e agricultoras familiares. Entre as medidas que estão
sendo propostas e que atingem os trabalhadores
rurais estão:
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a) Aumento da idade mínima para a aposentadoria: Hoje as mulheres se aposentam com
55 anos e os homens com 60. Esse projeto
de reforma autoriza a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural somente
aos 65 anos. Os homens teriam que trabalhar
cinco anos a mais e as mulheres dez anos a
mais;
b) Aumento do valor da contribuição: Dos atuais 2,1% para 4%, o que significa que quase
dobraria a contribuição que você deve pagar
para a Previdência;
c) Aumento do tempo de contribuição: Ampliar
o tempo que atualmente é de pelo menos 15
anos de contribuição para os trabalhadores
rurais;
d) Desvincular a Previdência do salário mínimo: Pela Constituição de 1988, todo assegurado da Previdência não deve receber menos
do que o salário mínimo. A nova proposta
não faz a relação com o salário mínimo. Então o valor pode ficar bem abaixo.
Há ainda uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 241/2016), que não trata especificamente da Previdência, mas que é tão ou
mais preocupante ainda.
É o que se chama de congelamento dos gastos públicos: a proposta do governo Temer de
manter os gastos públicos sempre no limite da
inflação do ano anterior poderá atingir também
a Previdência.
Esta PEC também prevê a desvinculação dos
gastos com educação e saúde com o orçamento
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público. Essa decisão vai provocar duas coisas:
1) vai diminuir o investimento do governo nestas duas áreas, e 2) obrigar as pessoas a gastar
ainda mais com a educação e saúde. No caso da
saúde, os principais prejudicados serão os aposentados e aposentadas.
Estas medidas anunciadas pelo governo Temer significam a possibilidade de perda de direitos conquistados. Trata-se não só de medidas
que impedem avanços. Elas impõem grandes
retrocessos que atingem diretamente a vida
das pessoas, particularmente dos agricultores e
agricultoras. O que pode acontecer daqui para
frente é aumentar a pobreza e a desigualdade,
atingindo diretamente os mais pobres.
A proposta de reforma da Previdência não
leva em conta questões importantes para o desenvolvimento do país, no qual a Previdência
tem um papel fundamental. Essa é uma proposta que tem lado ideológico e político claro,
contra os direitos dos trabalhadores, e não um
critério técnico, como dizem. Ela está baseada
em afirmar que os agricultores e agricultoras
estão prestes a quebrar o país e que não precisam e nem têm direito à proteção da sociedade.
Mais uma vez, nos consideram inferiores e não
querem reconhecer a nossa dignidade, a nossa
contribuição com a produção de alimentos e
com a preservação do meio ambiente. Querem
nosso trabalho, mas não se comprometem com
os nossos direitos e a nossa qualidade de vida
no campo!

2. Por que existe a
Previdência?
A Previdência não foi “inventada” no Brasil.
Também não foi nos últimos anos. O direito a
uma renda mensal depois de certa idade, depois de um tempo de contribuição ou por razões de deficiência ou de incapacitação para o
trabalho é resultado de uma luta longa e díficil,
mas que valeu a pena. Os trabalhadores conseguiram esse direito há mais de cem anos atrás,
depois de uma luta organizada contra o sistema
capitalista. Diferentes povos, desde a antiguidade, criaram formas de ajuda mútua e buscaram

meios de proteger as pessoas em suas comunidades. Muitas destas experiências foram construídas no meio rural por nossos avós e bisavós.
Por exemplo: troca de carnes quando não havia
energia elétrica; aquisição conjunta e troca de
máquinas e equipamentos; e várias outras. Isso
mostra que a troca e a proteção são práticas antigas e comuns em nossas culturas.
A Previdência como conhecemos hoje começou na Europa, com uma mobilização dos
trabalhadores que forçou o Estado a dar uma
garantia social para as pessoas que passaram a
vida trabalhando, ou que, por razões diversas,
não tinham condições de saúde para trabalhar.
Quando surgiram as indústrias, os trabalhadores viviam em condições degradantes. O sa-
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lário era muito baixo e não permitia uma qualidade de vida digna. Os trabalhadores comiam
mal, não tinham saneamento, as moradias eram
péssimas e seus filhos não tinham direito de estudar. A jornada de trabalho era de 14 a 16 horas por dia até para mulheres e crianças. Quando os trabalhores já não tinham mais condições
de trabalhar por estarem velhos ou doentes, ou
terem sofrido algum acidente de trabalho, eram
abandonados à sua própria sorte ou aos cuidados de sua família.
Mas o que era pior: os trabalhadores que sofriam um acidente de trabalho (isso era muito
frequente) eram culpados por supostamente
não terem tido o cuidado necessário no local
de trabalho nas fábricas. Os velhos, que recebiam um salário minguado durante toda a vida,
e que muitas vezes chegavam à velhice já doentes, eram acusados de não terem feito uma
poupança ao longo de sua vida de trabalho. Os
doentes – mesmo os que adoeciam por causa do
trabalho -eram culpados por não terem se cuidado como deveriam. Os donos das empresas,
que davam péssimas condições de trabalhao aos
empregados, enriqueciam com a força de trabalho dos operários e nunca eram responsabilizados e nem assumiam os custos da Saúde e da
Previdência.
Para reagir a todas estas situações, os trabalhadores e as trabalhadoras se organizaram e lutaram por direitos para todos. Aos poucos eles
começaram a entender que havia uma distinção
muito grande entre as pessoas. Os trabalhado-
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res foram se reconhecendo como classe social
diferente daquela dos ricos, dos burgueses, que
era dona das indústrias, dos bancos, e dos meios
de produção, para os quais a classe trabalhadora
vendia a sua força. Foram percebendo que deveriam se organizar e lutar contra a exploração
e as péssimas condições de vida, que não eram
naturais, mas impostas pela burguesia para
ampliar os seus lucros. Foram percebendo que
deveriam lutar para melhorar as condições de
vida. Para isso, eles não podiam mais assumir a
culpa por suas doenças, pelos acidentes de trabalho ou pela velhice sem poupança. Passaram
a cobrar uma responsabilidade que não era só
dos indivíduos, mas de todos, da coletividade. A
responsabilidade era também dos empresários e

do Estado. Ou seja, passaram a exigir que fossem protegidos socialmente e que a Previdência
social fosse estendida aos trabalhadores. Ao Estado cabia o papel de construir, implementar e
fazer a gestão da Previdência social .
A organização e a luta dos trabalhadores fez
com que surgisse uma proposta concreta de
Previdência por volta do ano 1890. Bismark, o
grande chanceler da unificação alemã, pressionado pela luta dos trabalhadores, criou seguros
que garantiam uma renda quando o trabalhador
estivesse doente, quando sofresse um acidente
de trabalho e também na velhice. Era garantido somente aos trabalhadores formais -aqueles
com contrato (carteira assinada). Estes seguros
não incluíam os trabalhores rurais. A responsabilidade por pagar essa conta seria do Estado, das empresas e do próprio trabalhador. A
proposta era baseada na solidariedade: todos
contribuiam, mas os benefícios, em caso de
doença ou acidente de trabalho, eram somente
para quem precisava. Daí porque, por exemplo,
quem não sofria um acidente de trabalho ou
não ficava doente, não ganhava o benefício, mas
ajudava a garantir a renda para quem precisava.
Na velhice era estendida a todos os trabalhadores com contrato de trabalho e que contribuíam
com a Previdência.
Algumas décadas mais tarde, essa proposta
foi aperfeiçoada. A classe trabalhadora foi percebendo a importância dessa segurança social e
queria que ela fosse estendida a todas as pessoas, independente de terem trabalho formal (carteira assina) ou não. Isso poderia incluir grupos

de trabalhadores como os rurais, por exemplo.
Afinal, as pessoas têm direitos por serem gente,
não pela sua condição de trabalho ou se estão
contratados (carteira assinada) ou não. Além
disso, mesmo na informalidade, as pessoas trabalham e consomem, e assim contribuem para
desenvolver o país e gerar impostos. Era a década de 1940, e a II Guerra Mundial, que devastou
milhões de vidas, ampliou o senso de solidadiedade entre as pessoas. Um economista britânico
chamado Beveridge, teve importante papel ao
criar um seguro social que reconheceu as pessoas como sujeitos de direitos. Ou seja, a seguridade social passou a ser entendida como um
dos direitos humanos e, por isso, foi estendida a
todas e todos. No final desta década, a segurida-
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de social passou a ser um dos direitos previstos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
promulgada pelas Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.
Em síntese, a seguridade social, que inclui
a assistência, saúde e Previdência, é fruto de
muita luta dos trabalhadores organizados que
desenvolveram práticas com alto grau de solidariedade entre si, em função de se reconhecerem
como classe social. Essa consciência garantiu
a construção de uma proposta coletiva, e por
isso pública. O centro desta proposta não foi de
comprar planos de saúde, assistência ou previdência privados. A proteção deveria ser pública,
estatal, cabendo ao Estado providenciá-la. Para
isso, seria destinado um percentual de recursos
das empresas e dos orçamentos públicos, mas,
sobretudo, o Estado teria o papel de cobrar os
impostos das empresas e dos trabalhadores e fazer a gestão da seguridade social. Previdência,
um direito, um bem comum, por isso, pública!

3. A Previdência no
Brasil e o rural
brasileiro
No Brasil, a construção da seguridade social
também iniciou no século XIX. No começo ela
beneficiava poucas categorias de trabalhadores,
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até porque, até 1888 a maioria dos trabalhadores eram escravos. Foi no século XX que o país
começou a se preocupar com isso. Inspirada
pelas lutas que estavam acontecendo em todo o
mundo, a classe trabalhadora organizada garantiu avanços significativos durante o governo de
Getúlio Vargas. Porém, no início – igual ao que
aconteceu na Europa, esse direito só beneficiava
os trabalhadores formais, que tinham alto grau
de organização e poder de pressão. Os trabalhadores rurais, que eram a enorme maioria no
país, estavam sem cobertura.
A construção da Previdência contou com a
contribuição gradual e progressiva de trabalhadores urbanos. No entanto, mesmo que ela não
contemplasse todos os trabalhadores, o ingresso

de recursos foi grande. Isso aconteceu porque a
Previdência, na época, tinha poucos beneficiários, visto que ainda não existia a aposentadoria
por tempo de contribuição. Como sobravam recursos na Previdência, o governo, pressionado
por empresários poderosos, começou a usar o
dinheiro da Previdência para financiar grandes
obras e também para cobrir as dívidas do Estado. O problema é que esse dinheiro nunca mais
voltou ao caixa da Previdência.
A Constituição de 1988 reconheceu a Previdência Social como um direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Junto com a saúde e a assistência social formou-se o que chamamos de
seguridade social. Ou seja, hoje a previdência é
um direito a ser garantido pelo Estado, com a
contribuição dos trabalhadores e das empresas.
Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais
passaram a ter também este direito, mesmo que
a sua inclusão mais concreta tenha sido recente.
O movimento pela seguridade social que iniciou na época de Getúlio Vargas, ganhou força
na década de 1960, quando os trabalhadores
rurais passaram a usufruir da seguridade social,
mas limitada à assistência médica e social. A
aposentadoria veio somente na década de 1970
e era somente para os homens, que recebiam
meio salário mínimo. As mulheres passariam a
receber somente no caso da morte do marido, a
conhecida pensão por morte.
O passo fundamental para a aposentadoria
rural foi dado com a Constituição de 1988. Depois de muita luta dos agricultores e agriculto-

ras (formação política, audiências, marchas e
mobilizações), a aposentadoria rural beneficiou
homens e mulheres, que passaram a ser segurados especiais da Previdência social com direito
à aposentadoria de um salário mínimo. Passaram a poder contar o tempo de trabalho rural
para aposentadoria urbana. Veio também a idade limite de 60 anos para os homens e 55 para as
mulheres para solicitarem a aposentadoria. As
mulheres passaram a ter direito ao salário maternidade.
Muitas lutas, muitas mobilizações, pressões
e negociações de agricultoras e agricultores de
todo o Brasil fizeram com que a Previdência
passasse a ser direito também para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Não dá para
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esquecer que, mesmo previsto na Constituição,
demorou cerca de 5 a 6 anos para que esse direito fosse regulamentado. A Constituição de
1988 foi o marco mais importante na histórica
Previdência brasileira. Isso porque além de reconhecer o direito a aposentadoria a homens e
mulheres rurais, determinou que nenhum beneficiário pudesse receber menos do que um
salário mínimo.

4. Qual o significado
da Previdência rural
para o Brasil?
O direito à aposentadoria produziu uma verdadeira transformação da vida no campo, especialmente para os agricultores e agricultoras familiares. O impacto se deu em diversos fatores.
O primeiro deles, e talvez o mais importante, é
que tornou as pessoas mais felizes. É o reconhecimento de que agricultores e agricultoras também têm direitos. Poder contar com um salário
mínimo, ou dois no caso de um casal, no final de
cada mês, faz toda a diferença na vida da família.
São recorrentes os exemplos de que a aposentadoria permite aos idosos rurais realizar coisas
que antes não podiam fazer, como: viajar, passear, ajudar a pagar o estudo do filho ou comprar um presente para o neto. Sobra até alguma
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coisa para a poupança. Coisas simples, mas que
homens e mulheres do campo muitas vezes não
tinham acesso e que fazem a vida valer a pena de
ser vivida. A Previdência rural proporciona felicidade, porque melhorou as condições de vida.
Um segundo fator muito importante que foi
trazido pela aposentadoria rural é o grau de autonomia das mulheres rurais. Infelizmente ainda vivemos numa sociedade muito machista e
patriarcal, na qual os homens dão as ordens na
família e mandam no dinheiro que é produzido
coletivamente. Essa cultura torna as mulheres
dependentes dos homens e muitas vezes elas
deixam de comprar ou fazer coisas que os homens se permitem. Quando a aposentadoria foi
dada aos dois e exigiu que a mulher retirasse
o dinheiro na “boca do caixa”, foi exatamente
para que a mulher tivesse autonomia financeira.
Decidir o que fazer com o dinheiro muda profundamente a vida. E o melhor é que aos poucos, os homens foram se convencendo que isso
realmente é muito bom, as mulheres sentem-se
mais felizes e realizadas.
É necessário, ainda, reconhecer a importância da Previdência no desenvolvimento econômico dos municípios. A decisão de aposentar
milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais
significou uma das maiores políticas de distribuição de renda do país e também de desenvolvimento local. Quase a totalidade do dinheiro
da aposentadoria é gasta no munícipio ou na
região de moradia dos beneficiários, alimentando uma grande cadeia econômica e gerando

milhões de vagas de trabalhono município. Isso
acontece pela compra de um eletrodoméstico,
do rancho do mês, de uma passagem de ônibus, e mesmo da compra de roupas e sapatos. E
esse dinheiro dos aposentados é tão importante
que a maioria dos pequenos e médios municípios recebe hoje mais dinheiro da Previdência,
do que o volume que vem pelo governo federal
através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Não é por nada que nos dias de
pagamento da Previdência, as pequenas cidades
ficam bastante movimentadas!
Ao refletirmos sobre esse impacto da Previdência na nossa vida pessoal, familiar e social,
restam poucas dúvidas de que o Brasil precisa
manter esse direito.

Andam dizendo por aí que a Previdência está
deficitária e que vai provocar um rombo no caixa do governo. Isso não é verdade.
Vamos olhar para alguns poucos dados.
Durante os últimos anos, o gasto com a previdêcia de todos os trabalhadores do Brasil foi em
torno de 6% do Produto Interno Bruto (PIB). Os
aposentados do campo, que hoje somam mais de
9 milhões de beneficiários, consomem em torno
de 1,5% do PIB. Isso é quase nada se olharmos
as riquezas produzidas no país. Também é pouco se comparado ao orçamento público do governo federal: enquanto a Previdência consome
em torno de 22% do orçamento, os juros e renegociação da dívida pública, que vai para alguns
poucos especuladores muito ricos do país, leva
mais de 45% do dinheiro que é de todos.

13

O gasto também é pouco se compararmos
com os rendimentos dos recursos naturais, que
são de todos e devem ajudar no desenvolvimento
do país. No Brasil, um dos maiores recursos é o
petróleo do pré-sal. Ele vale trilhões de reais e,
como é de todos, foi aprovada uma Lei em 2009
que destina parte dos recursos recolhidos com
a venda desse petróleo para a seguridade social,
especialmente saúde, educação e Previdência.
Acontece que agora as grandes empresas de petróleo do mundo estão pressionando para mudar
essa Lei e estão querendo privatizar a Petrobrás.
Eles usam os jornais e televisões para dizer que
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a coisa pública não funciona e que só serve para
a corrupção. Mesmo que a operação Lava Jato
da Polícia Federal tenha pretendido enfrentar a
corrupção, ela serve hoje mais para convencer a
população de que a Petrobrás e o pré-sal devem
ser privatizados, do que para prender corruptos e
corruptores. O objetivo é tirar este dinheiro que
seria do povo e doar para um pequeno grupo de
pessoas já muito ricas do Brasil e do mundo. É
esse tipo de corrupção que também precisamos
discutir e enfrentar. Perder estes recursos é diminuir a capacidade do Estado de garantir os nossos direitos sociais.

Podemos, ainda, citar a injustiça tributária
no Brasil como outro fator que provoca a falta
de dinheiro para pagar os compromissos públicos. No Brasil os ricos pagam pouco imposto
e os muito ricos pagam menos ainda, porque
têm diversas isenções. Por exemplo, quem ganha 30 salários mínimos, gasta com impostos
em torno de 20% da renda; mas quem ganha
até 2 salários mínimos gasta acima de 40% com
impostos. Isso é injusto e deveria ser o inverso.
Para piorar, o agronegócio exportador, formado
pelos grandes produtores muito ricos, não contribui com a Previdência. São isentos. Enquanto
os agricultores familiares contribuiem. Por isso,
para garantir os direitos e conquistas, é necessário fazer um reforma tributária que cobre mais
dos ricos e menos dos trabalhadores. Isso dará
muito mais dinheiro para a Previdência e para
políticas sociais.

ção qual está sendo a posição dos deputados,
senadores e seus partidos nesse debate e cobrar
uma posição firme em defesa dos nossos direitos. É nosso papel como cidadãos e cidadãs mostrar a eles que não concordamos com o retrocesso e a perda de direitos, com o risco de cortes na
Previdência.
Ao lado dessa ação pública, precisamos voltar
a fortalecer nossas cooperativas, os movimentos
sociais e os sindicatos. Eles tiveram um papel
fundamental para a conquista da Previdência
rural e de outros direitos. Nenhum direito que
temos hoje veio da bondade dos governos. Eles
foram arrancados com muita luta, mobilizações,
longas caminhadas, viagens mal dormidas para
Brasília, muitas mulheres e homens de garra.

5. Qual é o nosso
papel para evitar a
perda de direitos?
O grande desafio é recuperarmos nosso compromisso com a ação política. Gostar de política
é fundamental. Precisamos retomar a organização e a luta da classe trabalhadora rural e urbana.
Devemos prestar atenção nos governos que
estão propondo essas reformas. Olhar com aten-
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Uma ação muito importante agora é participar de reuniões e momentos de formação para
discutir esse tema. É fundamental estarmos bem
informados. Sabemos que os grandes meios de
comunicação como TVs e jornais não estão do
lado da classe trabalhadora e não nos ajudam
a entender esses temas. Seus compromissos são
com os endinheirados do país, que os patrocinam. Por isso precisamos buscar informações
alternativas e para isso, nada melhor do que
confiar em quem esteve lutando ao nosso lado a
vida toda. Temos um trabalho grande de explicar para nossos filhos e netos que só com muita
luta garantiremos as conquistas. É preciso mostrar a verdade, garantir e até ampliar os direitos previdenciários dos trabalhadores porque
já sabemos que promovem desenvolvimento e
felicidade.
Não há conquista de direitos sem luta. E
agora vimos que é preciso lutar também para
mantê-los. O que está acontecendo hoje é um
retrocesso para a classe trabalhadora. Propor
o aumento da idade da aposentadoria para 65
anos para ambos os sexos, o aumento da contribuição do trabalhador e querer diminuir o
valor da aposentadoria para menos de um salário mínimo, é uma afronta à Constituição de
1988. Mas, acima de tudo, é uma afronta ao ser
humano, aos trabalhadores e trabalhadoras do
campo.
É por isso que a resposta a essas reformas que
ameaçam os nossos direitos é uma só: a organização e a mobilização social. A Cresol Central,
fazendo justiça à sua história de compromisso
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com a vida no campo, quer somar-se a essa luta,
pois tem certeza de que a Previdência cumpre
um papel estrutural para a qualidade de vida
dos seus associados e de todos os agricultores e
agricultoras familiares.

“Desconfiai do mais trivial,
na aparência singelo.
E examinai, sobretudo,
o que parece habitual.
Suplicamos expressamente: não aceiteis
o que é de hábito como coisa natural,
pois em tempo de desordem sangrenta,
de confusão organizada, de arbitrariedade
consciente, de humanidade desumanizada,
nada deve parecer natural nada deve parecer
impossível de mudar.”
Bertolt Brecht

