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Em virtude da conjuntura política, econômica nacional e a pauta do governo que propõe
destruir direitos e conquistas dos trabalhadores, as entidades do campo sindical, social se
movimentam para fazer o enfrentamento e reivindicação das pautas de políticas públicas que
vinham sendo implementadas. A Contraf Brasil vem convocando todos os trabalhadores e
trabalhadoras da Agricultura Familiar para participar da Plenária Nacional dos movimentos
Rurais e Urbanos que lutam pelo direito à moradia que o correrá nos dias 24 e 25 de novembro
na cidade de São Paulo.

Em Santa Catarina, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar e
a Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiar se movimentam para participar da
atividade com Lisete Bernardi Secretária Geral e Comunicação da Fetraf SC e o coordenador
da Cooperhaf Jandir Selzler. A presença na atividade é fundamental, uma vez que as medidas
do governo apontam que o programa Minha Casa Minha Vida Rural poderá ter chegado ao fim,
ou sofrerá drástica redução nos recursos inviabilizando a operacionalização do mesmo.

Segundo o coordenador Alexandre Bergamin é preciso as entidades articular, movimentar suas
bases para sensibilizar o governo da importância em manter o Programa Minha Casa Minha
Vida Rural no ritmo que ele vinha sendo implementado nos últimos anos. A demanda da
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habitação rural ainda é grande e caso o governo não mantenha um diálogo propositivo, aí
precisamos entrar com uma pauta de pressão direta levando a Brasília os milhares de
trabalhadores rurais que ainda aguardam acessar este direito.
Secretaria de Comunicação Fetraf SC
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