
CARTA FESTA DAS SEMENTES

Vivemos  um  momento  de  grande  mudança  na  conjuntura  brasileira,  que  nos
coloca novos e grandes desafios, pois estamos em meio a uma ruptura democrática. Este
cenário está inserido num contexto de crise internacional e aumento da exploração do
trabalho. Assim, denunciamos o recente golpe de Estado no Brasil  e os ataques aos
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. O principal interesse
do capital nestes momentos é se apropriar dos recursos naturais e diminuir o custo da
mão de obra, para que isso se efetive estão em votação diversos Projetos de Lei que
ferem nossos direitos.

Dentre os ataques está o PL 4059/2012 e o PL 2269/2007 que propõe liberar a
compra  de  terras  no  Brasil  por  estrangeiros,  projeto  que  fere  a  soberania  nacional.
Tentativa de reduzir a atuação do Ministério do Meio Ambiente e da Anvisa para liberar
agrotóxicos propondo, através do PL 3200/2015 (PL do Veneno), que pretende mascarar
o  termo  agrotóxico  substituindo-o  pelo  termo  "defensivo  fitossanitário".  O  PL
827/2015,  busca  limitar  os  direitos  dos  agricultores  e  agricultoras  a  produzir  suas
próprias  sementes;  do  PL 1117/2015  “TERMINATOR”  o  qual  libera  as  sementes
estéreis, ou seja, que não germinam uma segunda vez. Também denunciamos a falta de
fiscalização  e  não  aplicação  de  sanções  à  contaminação  genética  das  sementes
agroecológicas.

Além  disto,  denunciamos  os  cortes  na  educação  visando  definir  um  teto  e
limitando  os  investimentos  ao  valor  equivalente  ao  ano  anterior  mais  as  correções
inflacionárias, contrária a política de investimento de 10% do PIB previsto no Plano
Nacional  de  Educação  e  dos  75% dos  royalties  do  pré  sal.  O mesmo critério  será
utilizado com os investimentos na Saúde, perdendo os 25% dos royalties do pré sal. 

Neste  contexto,  também pretendem propor  a  reforma da  previdência,  visando
estabelecer uma idade mínima de 70 anos para a aposentadoria equiparando a idade
entre  homens  e  mulheres.  Ainda,  para  agricultores  e  agricultoras  a  proposta  é  de
desvincular o Salário Mínimo do piso previdenciário e  retirar o direito  de segurado
especial.

Já  faz  13  anos  que  a  Festa  das  Sementes  se  constitui  como  um  espaço  de
articulação dos trabalhadores do campo e da cidade, de discussão política e construção
de  um projeto  popular.  Assim  como  se  torna  ferramenta  de  resistência,  de  defesa,
multiplicação e partilha das sementes contribuindo para a soberania dos agricultores.

SEMENTES DA RESISTÊNCIA: CONSTRUINDO O PROJETO POPULAR

Francisco Beltrão-PR, 11 de Agosto de 2016.

FÓRUM REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES E INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS DO SUDOESTE DO PARANÁ


