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Jornal da

“No ano em que completou 50 anos de história, a Fetaemg tem - 
pela primeira vez - um presidente eleito deputado federal.”

Vilson Luiz da Silva
Presidente da FETAEMG

Prezados amigos e amigas, 
A Fetaemg foi fundada em 1968, 

período mais duro da ditadura militar, 
em que todos os direitos fundamentais 
estavam cassados e cerceados. Por isso, 
começo essa mensagem saudando a co-
ragem e a determinação dos que funda-
ram a nossa federação com a convicção 
de que era preciso lutar por melhorias na 
vida do homem e da mulher do campo. 
Essa mesma convicção nos orienta até 
hoje e tem guiado todas as nossas ações à 
frente da Fetaemg. 

No entanto, o momento que o país 
vive é bem diferente daqueles anos de 
chumbo. Com as nossas liberdades res-
peitadas e garantidas pela Constituição, 
chegou a vez dos trabalhadores e traba-
lhadoras rurais de Minas Gerais conta-
rem com um representante de verdade 
no Congresso Nacional. Sei que a nossa 
eleição representa, acima de tudo, uma 
enorme responsabilidade, pois estarei en-
tre os poucos parlamentares que atuarão 
não em defesa dos latifundiários e dos 
donos do capital, mas sim, em nome dos 
que levantam de madrugada e que conhe-
cem o peso da enxada, trabalhando de sol 
a sol para levar alimentos saudáveis e de 
qualidade para a mesa dos brasileiros. 

Tendo clareza de que não cheguei ao 
Congresso Nacional sozinho e sim acom-
panhado das mais de 70 mil pessoas que 
depositaram o seu voto no nosso projeto, 
que não é pessoal e sim da classe traba-
lhadora do campo e da cidade de Minas 
Gerais. Serão quatro anos de muito tra-
balho, sem um dia de descanso na defesa 
dos homens e mulheres que carregam o 
nosso país nas costas, através da força do 
seu trabalho e que não recebem em troca 
o direito constitucional a uma vida digna 
com Educação, Saúde, Segurança, Mora-
dia, Emprego e Renda. É em nome dessas 
pessoas que eu luto a minha vida inteira e 
que seguirei lutando em Brasília. 

Parabenizamos 
ainda a coragem 
dos companheiros 
que disputaram as 
eleições para o car-
go de deputado(a) 
estadual. Essa luta é 
de todos nós!

Palavra do Presidente
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exPediente

Em uma eleição nacionalmente marca-
da pela escalada do pensamento conserva-
dor e da defesa do neoliberalismo em todo 
país, em Minas Gerais as eleições parla-
mentares ficaram marcadas pela condução 
de um trabalhador rural e dirigente sindical 
ao cargo de deputado federal. Presidente da 
maior federação de trabalhadores(as) rurais 
da América Latina, Vilson da Fetaemg foi 
eleito para o seu primeiro mandato de de-
putado federal com a expressiva votação de 
70.481 votos alcançados. 

A eleição de Vilson irá impor um novo 
paradigma aos posicionamentos da bancada 
mineira no Congresso Nacional, especial-
mente quando se fala em temas como valori-
zação da Agricultura Familiar, Assentamen-
tos Rurais e Educação do Campo. Vilson irá 
defender, também, a revogação da Reforma 
Trabalhista e a PEC do Teto de Gastos que 

congelou, pelos próximos 20 anos, todos 
os investimentos públicos, além de atuar 
contra a aprovação do Pacote do Veneno, 
projeto que representa uma grande amea-
ça não apenas à saúde dos trabalhadores 
rurais, mas também de quem consome os 
alimentos produzidos no Campo. 

No ano em que completou 50 anos de 
história, a Fetaemg tem - pela primeira vez - 
um presidente eleito deputado federal em um 
momento de grande responsabilidade para 
os trabalhadores rurais de Minas e do Brasil. 
Atualmente, 80% dos alimentos que chegam 
até à mesa dos brasileiros são produzidos 
pela Agricultura Familiar. Com Vilson depu-
tado federal, Minas Gerais terá um represen-
tante em Brasília dedicado a melhorar a vida 
de quem trabalha no campo e na cidade. 

A eleição de Vilson representa, também, 
uma clara demonstração de que a Fetaemg 

atua em sintonia com os anseios e demandas 
dos trabalhadores rurais de todo o estado. 
Nessa conjuntura de perseguição as entidades 
de classe, patrocinada pelo governo federal, 
nossa federação se consolida cada vez mais 
como um instrumento de resistência pelos 
direitos do homem e da mulher do Campo.   

De acordo com Vilson, seu mandato 
será um espaço democrático, transparente 
e comprometido com as causas sociais. Se-
gundo o deputado federal eleito, o Brasil é o 
país com a Agricultura mais pujante e com-
petitiva do mundo, mas faltam, no Congres-
so Nacional, representantes que realmente 
trabalhem por aqueles que  atuam nesse 
setor estratégico para o desenvolvimento do 
país, que são os homens e mulheres que ti-
ram do seu suor o sustento de suas famílias. 
“Nosso mandato será exercido essencial-
mente em defesa dessas pessoas”, afirmou.  
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“Eleger um legítimo representante da classe traba-
lhadora do campo, na Câmara Federal, significa que, 
além de termos um defensor da Educação do Campo 
no congresso, nós teremos um deputado comprometi-
do com a garantia do direito à educação pública e com 
qualidade social para todos e todas.”

“Apoiamos e contamos com nosso representante 
Vilson, da Fetaemg, no Congresso Nacional, dando 
continuidade na luta pelo retorno do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário - MDA, na destinação de 
recursos para Desapropriação de Terras e Crédito Fun-
diário, no fortalecimento e crédito para os assessores.”

“Ele conhece a realidade do homem do campo 
e saberá buscar e defender o direito da nossa classe, 
fortalecendo, assim a nossa Agricultura Familiar e 
preservando também o meio ambiente, o que, conse-
quentemente, reduzirá o êxodo rural.”

“Eleger o Vilson como Deputado Federal foi um 
marco na história da Fetaemg e no conjunto do MST-
TR, principalmente neste momento tão difícil para a 
classe trabalhadora. Esse é o caminho para recuperar-
mos os direitos que perdemos e conquistar novos. No 
entanto, isso vai depender da nossa união, trabalhando 
sincronizados, unindo o mandato e o movimento sin-
dical nessa caminhada que está apenas começando.”

Ellen Vieira 
Santos

Alícia
Cardoso

Solange 
Alves da 
Silva
Antunes

Marcos 
Vinícius

“Estou engrandecida ao saber que temos um re-
presentante da classe trabalhadora no Congresso Na-
cional, com a voz e voto do povo. Teremos a oportu-
nidade de propor projetos que promovam a sucessão 
rural e a permanência de jovens no campo. Queremos 
Educação e valorização no Campo, sem que tenhamos 
que sair do campo para conquistar o que desejamos.”

“Pela primeira vez Cláudio tem a honra de eleger 
um deputado federal. É motivo de comemoração, pois 
conheço a trajetória da vida política de Vilson e sei o 
quanto ele é merecedor desta cadeira. Sei que não foi 
fácil, Vilson, mas a vitória é nossa! Sei que o nosso 
município poderá contar com você!”

“É com grande satisfação que temos o amigo Vilson 
eleito deputado federal. Eu o conheço bem, e, juntos, ba-
talhamos muito pelos trabalhadores e trabalhadoras ru-
rais de Minas Gerais. Sou testemunha da sua dedicação, 
comprometimento e intenções dentro do Movimento 
Sindical, em representação aos milhões de trabalhadores 
na Agricultura Mineira. Parabéns, querido amigo.”

Naiara
Oliveira

Geny 
Gonçalves 
de Melo

Elton 
Mendes 
Barbosa

“A eleição do companheiro Vilson, da Fetaemg, 
a deputado federal, num momento em que trabalha-
dores e trabalhadoras rurais perdem direitos com as 
reformas, é fundamental e traz esperança para que 
possamos, com a luta sindical e com o apoio do nosso 
deputado, retomar uma caminhada de conquistas dos 
assalariados e assalariadas rurais.”

“Para nós, da classe trabalhadora rural, ter um re-
presentante nosso no Congresso Nacional é um passo 
grande que demos. Para nós, mulheres, ainda mais. 
Estamos em processo de perda de direitos. Ter um de-
putado que defende a pauta das mulheres é garantir o 
avançar da nossa luta, nas nossas embolizações, como 
a marcha das margaridas.” 

“Os trabalhadores do Alto Rio doce trabalharam com 
vontade, e hoje temos, no Congresso, um trabalhador ru-
ral. Nossa meta foi alcançada. Tivemos muitos oposito-
res locais que apoiavam outros candidatos, e ainda assim 
o Vilson teve expressiva votação, motivo de orgulho.”

Pedro 
Mário

Alaíde  
Bagetto

Pedro
Ferreira 
Milagres

“Estou muito feliz, pois eleger o Vilson foi uma vitória 
de todo Movimento. Ele realmente defende os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Agora podemos dizer 
que temos novamente esperança de ver nossas demandas 
sendo pautadas em Brasília, pois temos um real represen-
tante da categoria no Congresso Nacional e confiamos no 
compromisso assumido com a Categoria. Parabéns.”

José
Bonifácio 
Gomes

Diretora de Política 
Agrária da Fetaemg

Coordenadora
Estadual de Mulheres 
da Fetaemg

Assessora do 
departamento de Educação 
do Campo da Fetaemg

Diretor de Políticas 
Salariais da Fetaemg

Coordenadora regional 
da Juventude Rural do 
norte de Minas

“Em tempos em que os trabalhadores e sua represen-
tação de classe, “Movimento Sindical”, vêm sofrendo vá-
rios ataques, a eleição de Vilson, da Fetaemg, significa a 
força que os trabalhadores têm quando estão unidos numa 
causa. O planejamento de sua caminhada, até chegar à vi-
tória eleitoral, foi construído por muitas mãos, e, assim, 
será o seu mandato. O Mandato do Povo, da Esperança, do 
Investir no Campo e no Cuidar da Cidade!”

Kátia
Gaivoto

Professora e 
Dirigente da CTB

vereadora na 
cidade de Cláudio Presidente do STTR de 

Brasília de Minas

Presidente do STTR 
do Alto Rio Doce

Diretor de Política Agrícola e 
Cooperativismo da Fetaemg

Prefeito da cidade 
de Cipotânea vice-Prefeito de Porteirinha


