FETAESC
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina
CARTASINDICAL, MTPS 134526/68

- CNPJ 83.900.399/0001-94

Manifesto pela continuidade dos serviços de Assistência Técnica e Extensão RuralATER no Estado de Santa Catarina
1)
A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA - FETAESC e seus sindicatos vem nestes últimos três
anos apoiando as entidades de ATER que prestam serviços para o Governo Federal através das
Chamadas Públicas.
2)
O objetivo das Chamadas foi de prestação de assistência técnica e extensão
rural para agricultores/as familiares, com prioridades relevantes para a sociedade e para
agricultura familiar Catarinense, como: 1) Promoção da diversificação de produção e renda em
áreas de produção de Tabaco; 2) Promoção da agricultura familiar agroecológica, orgânica e
agroextrativista; 3) Promoção da agricultura familiar sustentável da cadeia produtiva do leite.
3)
Neste trabalho conjunto desenvolvido pelos agricultores, técnicos e lideranças
sindicais "plantaram-se sementes" que já renderam bons "frutos", mas outras ainda necessitam
ser "colhidas" e para que isso aconteça é necessário que o serviço de ATER seja continuado.
4)
Infelizmente, até o final do corrente ano muitas das Chamadas públicas para
Santa Catarina irão finalizar e até o momento o Governo Federal não sinalizou a prorrogação
dos serviços contratados ou novas Chamadas de ATER.
5)
Ressaltamos que neste trabalho estão sendo beneficiadas cerca de 8.500
famílias, com cerca de 150 profissionais envolvidos num processo de ATER que visa
promover mudanças na qualidade de vida e na renda das famílias, utilizando-se de novas
tecnologias, que garantem a sustentabilidade da produção e a conservação dos recursos
naturais.
6)
Como entidade representativa dos trabalhadores rurais do Estado de Santa
Catarina a FETAESC ressalta a importância da continuidade dos serviços de ATER, pois o
mesmo vem ao encontro das necessidades dos agricultores e da sociedade, que demanda por
alimentos produzidos de forma sustentável.
7)
Assim sendo, a FETAESC vem a público pedir o apoio da sociedade
Catarinense, dos servidores públicos e dos representantes políticos, para que juntos possamos
garantir a continuidade dos serviços de ATER para os agricultores do Estado de Santa
Catarina.
8)
Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos a disposição para
qualquer esclarecimento que se faça necessário.
São José, 05 de maio de 2017.
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