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Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência 
Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil 

Fundada em 28 de novembro de 1986    Filiada a CUT 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CLEGIADO NACIONAL DA FASER 

DATA 

29 e 30.03.2016 

LOCAL  

CASA DO RETIRO SÃO BOA VENTURA 

 

TIPO DE EVENTO  Reunião Ordinária do Colegiado Nacional da FASER 

OBJETIVO Organização administrativa e política da FASER 

 

Painel - Análise do Cenário atual de ATER 

1- Presidente da ANATER – Paulo Guilherme 

Pensar a extensão rural no momento político nos remete a uma reflexão do que já passamos nestas ultimas duas 
décadas.  Hoje temos uma sociedade no meio rural muito mais organizada o que lhe da maior visibilidade exigindo 

que o Estado se reorganize para atender a esta mudança de comportamento. As ações ATER em como objetivo 
provocar um movimento de mudança, voltada para o meio rural com uma forte responsabilidade para com a 

sociedade urbana com forte comprometimento para a segurança alimentar. 
Dificuldade da ANATER – definição do contrato de gestão com resultados em ATER. Como chegar lá para encaminhar 

a proposta e chegar aos resultados pactuados. Como vai pagar: pelo esforço e pelo resultado? Qual o plus que pode 

ser adicionado a este processo. 
Como a ANATER vai contratar em um estado que esta desmontando o sistema de ATER? E uma forte interrogação.  

1- Destaca especial para que as EMATER’S não se fechem em si mesmo caso contrario não conseguiram atingir o 
desenvolvimento sustentável para o mundo rural. 

2- E preciso sim investir na formação dos quadros de ATER com uma carreira pensada para isso. E este processo 

precisa ser iniciado a partir da formação educacional formal evoluindo para dentro das instituições de forma 
mais rápida e abrangente. 

2- DATER – Marenilson Silva 
- Destaca alguns pontos fundamentais e desafiadores  

1- Barrar o desmonte que esta acontecendo na ATER pública. Como? 

2- Como a gente retoma para termos uma ATER pública forte e cumprindo o que esta nos documentos orientadores 
3- Qual é a nossa cara e o nosso papel enquanto entidade pública para dentro da sociedade e para dentro do 

governo. Qual a estratégia para a cara da ATER. 
4- Como deve ser o desafio de encarar a produção de alimentos saudáveis e qual a nossa conversação e dialogo com 

a saúde e com o movimento da segurança alimentar? 
Precisamos vertebrar e fortalecer a musculatura do sistema de ATER para vencer os desafios que estão postos e os 

que virão, até mesmo as ameaças que se encaminham. Fundamental discutir o sistema nacional de ATER e o seu 

fortalecimento institucional. 
A construção de conhecimento precisa cada vez mais inovar, cravando um conceito de que será a partir do momento 

em que esta tecnologia e conhecimento forem apropriados pela ATER ficando disponível para a agricultura familiar. E 
tudo isto ainda e pouco para mulheres, jovens e comunidades e povos tradicionais. Para alcançarmos êxito 

precisamos calibrar o processo de comunicação. 

Quem faz o caminho e quem esta caminhando. Não podemos ficar esperando ver acontecer. A FASER precisa se 
posicionar cada vez mais no sentido de verbalizar os conceitos que estão sendo construídos e que ainda esta muito 

distante da maioria dos beneficiários da ATER. 
3- Presidente da ASBRAER – Argileu Martins  

Dos 27 estados 09 tem ações de pesquisa e extensão na mesma instituição o que representa 1/3 da ASBRAER . 
Destaca que o momento e importante, pois ele retrata um espaço de construção conjunta entre trabalhadores e 

dirigentes de ATER, e faz uma alusão de que neste momento a mesa e redonda. 

Os desafios estão postos. E se dão em alguns aspectos dos quais podemos destacar:  
1- Trabalhar nossa pauta com apropriação do conhecimento pela sociedade com os ajustes necessários, dai a 

necessidade de estabelecermos um forte processo de negociação com os movimentos sociais representati vos 
dos agricultores familiares. 

2- Contar para a sociedade o que fazemos – meio de comunicação oficial. Dai a necessidade de trabalharmos um 

processo de tecnologia da informação na extensão rural. 
3- Hoje estamos disputando o poder pelo poder. O primeiro setor que sofre na crise e o setor primário e neste a 

agricultura, sendo muito difícil organizarmos e juntarmos este setor para termos capacidade de reagir , pois as 
perdas acumuladas pela inflação impactam de forma substancial ao agricultor. 
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4- Lucio Valadão – Diretor Executivo da ASBRAER 

Das 27 entidades – 12 empresas públicas, 12 autarquias, 1 beneficente e 2 departamentos 

Temos 4.449 unidades de atendimento local incluindo centros de capacitação e unidades de pesquisa. Ou seja temos 
uma forte capilaridade. 

Pessoal – 20.339 sendo 67% de extensionistas dos quais 60% tem nível superior. 
Publico atendido informado sem repetição: 

- Agricultor familiar: 1.789.450 
- Assentados: 76.374 

Orçamento executado em 2014: 2,8 bilhões de reais. Tirando a pesquisa ainda resta 2,4 bilhões de reais.  

Dotações de ATER no orçamento federal – R$ 480 milhões aproximadamente para 2016. 
A ASBRAER vem levantando o que esta sendo feito nos Estados enfocando como mudar a realidade e como esta 

realidade já mudou ao longo dos anos para melhor. 
Questionamentos da diretoria executiva: 

1- Como vai ser o contrato de gestão da ANATER? 

2- Qual vai ser o comportamento da ANATER frente aos estados que estão desmontando o serviço público de 
ATER? 

3- Que ação a ASBRAER esta desenvolvendo em relação a influência na gestão do sistema de ATER nos Estados?  
Pois a conferencia temática nacional de ATER e as conferencias estaduais o que elas estão fazendo? Assim 

questiono qual o compromisso da ASBRAER com o fortalecimento da ATER e sua importância? 

4- Qual a ação da ASBRAER para valorização dos extensionistas do Brasil e da ATER nos Estados? 

ABORDAGENS DOS FACILITADORES E CONCLUSÕES PARA FASER  

1- Temos que ampliar nossos aliados. Precisamos fazer uma forte aliança com educação (merenda escolar) e 
com o setor de Saúde – produção de alimentos sem agrotóxicos 

2- CONTAG – precisamos fazer uma integração mais orgânica com os movimentos sociais da agricultura familiar . 

3- Precisamos de que ATER?  E para um produtor que e fácil de dar respostas ou para aqueles que realmente 
precisam do trabalho integrado fazendo o debate da política incluindo ai a extensão e a assistência técnica. 

Este papel da discussão da política e eminentemente sindical e cabe a FASER ter esta ação. 
4- Quem defende a democracia defende a agroecologia, a produção orgânica a segurança alimentar e a 

educação no campo integral. Quem defende a ditadura defende o uso do veneno, os transgênicos, o 
agronegócio exportador. Por isto a FASER precisa criar o seu documento norteador para o trabalhador da 

extensão rural do Brasil e estra posição defende o nosso futuro ou não. 

5- A quem interessa o desmonte da ATER? Quem defende o desmonte? A quem interessa as chamadas públicas? 
Por que alguns estados defendem e outros não? 

6- Para isso a FASER tem que mostrar a cara. Tem que dizer o que ela sugere para o conjunto dos seus 
trabalhadores e para sociedade como um todo. Precisa construir e definir sua bandeira de luta a partir desta 

realidade. 
 

CONCLUSÃO GERAL - não podemos deixar a crise nos abater. Caso isso aconteça podemos ter ficado 
muito para trás. Por isso precisamos continuar construindo e formulando processos inteligentes para o 

desenvolvimento rural. 

 

Reunião do Conselho Deliberativo da FASER 

Foram indicados como coordenador Juliano Porsche (RS) e como secretaria Lucia Moraes Kinceler (SC) .  

Ações administrativas da Faser. 

1- Renovação das representações da Faser no Condraf; 

2- Refeita a ficha cadastral das associadas da Faser por uma necessidade de atualização cadastral e até para 

confrontar com os dados da Asbraer, por entender que alguns destes dados estão inconsistentes; 

3-  Registro da federação no Ministério do Trabalho esta finalizada.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 
 

Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência 
Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil 

Fundada em 28 de novembro de 1986    Filiada a CUT 

4- Busca do apoio financeiro para o MDA para realização da conferência temática de ATER.  

5- Principais ações e eventos dos quais a Faser participou: reunião do Condraf com avaliação do Plano Safra; reunião 

do Comitê de ATER do Condraf; reunião do Fórum dialoga Brasil. Participamos da conferência temática do Meio 

Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Esta semana temos a nossa Conferência Temática de Ater, as 

reuniões da coordenação executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo.  

6- Plano de Trabalho sendo: cabe ao conselho deliberativo fazer à apreciação da proposta e as devidas correções a 

mesma para que possamos homologar a aprovar o plano de trabalho de forma oficial. Foram aprovados quatro 

grupos de trabalho para avaliarem sobre a proposta de cada coordenação, proposta finalizada que será 

encaminhada a todos os conselheiros. 

7- Coordenador executivo fica com o compromisso de encaminhar até o dia cinco de abril, para cada filiada o plano 

de trabalho aprovado. Cada filiada assume o compromisso de até o dia doze de abril retornar à diretoria 

executiva o plano de trabalho com a sua indicação da prioridade de trabalho para cada coordenação executiva 

para o ano de 2016 (Esta ação não se concretizou no prazo estabelecido). 

8- Foi apresentada a nova proposta do site da federação que com as devidas correções e sugestões foi aprovado por 

todos os presentes, inclusive com a contratação de profissional da área de comunicação que terá como 

responsabilidade a manutenção do site e de outras ferramentas virtuais. 

9- Metodologia para 1ª Conferência Nacional Temática de Ater, sendo que esta conferência temática poderá 

encaminhar até 30 propostas para à Conferência Nacional. O coordenador de Ater da federação expos a 

metodologia sendo a mesma aprovada por todos. 

10- Apresentação do parecer do Conselho Fiscal da federação. O referido parecer conclui que as referidas 

demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da federação no período de outubro de 2015 a janeiro 

de 2016 manifestando-se pela sua aprovação. Colocando em votação o parecer do conselho fiscal o mesmo foi 

aprovado por unanimidade pelos coordenadores presentes. 

11- Apresentação dos Estados sobre a situação da Ater. 

12- Situação financeira da federação. Todos são unanimes para necessidade de aplicação do disposto no Estatuto, 

pois todos têm muito tempo de caminhada sindical e sabemos de nossos compromissos. Após as discussões foi 

aprovado que as entidades devam encaminhar à diretoria executiva da FASER a ficha cadastral atualizada e 

comprovação de receita, e que seja proposta uma equalização da contribuição de forma progressiva e constante 

a partir de maio de 2016 sendo que em janeiro de 2017 todas as filiadas estejam cumprindo a definição 

estatutária sendo esta negociação realizada pela diretoria executiva, ficando as entidades devedoras cientes de 

que não há, por este ato quitação do passivo.  

 
 


