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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ESTADO DO MARANHÃO

Palavra do Presidente

“Análise para MSTTR”

chico miguel - presidente

I

nicio agradecendo ao
apoio de todos (as) os
(as) dirigentes sindicais,
e lideranças que compõem o Movimento Sindical
dos Trabalhadores(as) Rurais
no Maranhão, de forma especial, aos que construíram
o 7º Congresso Estadual dos
Trabalhadores(as) Rurais, onde
num processo democrático
e participativo, saímos com
uma vitória bastante expressiva, atingindo 76% dos votos
válidos, uma demonstração de
confiança no trabalho que a
Fetaema e suas Regionais Sindicais, estão desenvolvendo em
nosso estado.
O dia 31 de julho de 2012,

foi à data que nós da nova diretoria executiva, conselho fiscal,
coordenadores (as) regionais
sindicais e suplentes, fomos
empossados, assumindo o
compromisso de continuar na
construção e implementação
do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS, tendo
como meta fazer o enfrentamento qualificado e eficiente,
ao atual modelo de desenvolvimento amplamente defendido por setores dos governos:
municipais, estadual e federal, que ao longo da história,
concentra terra, renda, agredi
o meio ambiente, e expulsa
os trabalhadores(as) rurais de
suas terras e territórios tradicionais, negando a estes (as)
direitos fundamentas a dignidade humana. Como fruto deste modelo de desenvolvimento,
temos hoje milhões de famílias
vivendo em extrema pobreza.
No Maranhão, o que se observa são os grandes empreendimentos se instalando na nossa
zona rural, a exemplo da (Refinaria de Bacabeira, Gasoduto de
Capinzal do Norte, Santo Antônio dos Lopes e Coroatá, Mineradora em Centro Novo do Maranhão, Hidrelétrica de Estreito,

Suzano Celulose, Empresas de
Ferro Gusa, Vale, Alumar, dentre
outras). Estes empreendimentos, além de causarem grande
impacto ambiental, a cada dia
provocam disputas por terra,
onde os latifundiários, motivados pela possibilidade de negócios extremamente lucrativos,
e sob a tutela de alguns órgãos
que deveriam defender o pleno
exercício da lei, iniciaram uma
série de ações visando à retirada dos trabalhadores (as) do seu
local de trabalho e moradia. Esta
realidade coloca o Maranhão na
condição de campeão em Conflito Agrário do Brasil, sendo que
o próprio estado que deveria garantir a segurança dos trabalhadores (as) rurais, é justamente
quem apoia toda esta grilagem.
Para combater a pobreza extrema em nosso estado, defendemos uma Reforma Agrária,
com direito a terra, território e
dignidade, alicerçada no fortalecimento da agricultura familiar, e na soberania e segurança
alimentar. Através desta estratégia política, e de ações de lutas
unificadas com outros movimentos sociais, acreditamos na
efetiva permanência dos trabalhadores (as) no campo.
Vamos reivindicar através
de ações organizadas de massa
do MSTTR (Grito da Terra Maranhão, Grito da Terra Brasil,
Marcha das Margaridas, Festi-

val Estadual e Nacional da Juventude Rural, Mobilização dos
Assalariados (as) Rurais Nacional e Estadual, entre outras),
por uma Assistência Técnica de
ponta, que melhore a qualidade
da nossa produção de alimentos orgânicos. Ainda no plano
da Agricultura Familiar, participamos do lançamento do
Plano Safra 2012-2013, onde foi
apresentado pelo ministro do
MDA, Pepi Vargas, uma quantia de 429 milhões destinados
a agricultura familiar para o
Maranhão. Outro momento
importante que tivemos, foi
uma audiência com a CONAB e
Banco do Nordeste, onde ficou
firmado uma parceria entre
estas instituições para cadastrar os trabalhadores(as) rurais
no Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA. A Fetaema
juntamente com as regionais
também já cadastraram mais
de mil famílias no Programa de
Habitação Rural.
Uma análise que merece
reflexão do MSTTR é a eleição
partidária de outubro deste
ano, onde tivemos 116 candidatos a vereadores, 8 vice prefeitos e 2 prefeitos, tendo como
resultado a eleição de 52 vereadores eleitos e 5 vice prefeitos.
Baseado nos números acima, a
Fetaema juntamente com sua
base precisa refletir os rumos
do MSTTR para as próximas

eleições no Maranhão. Como
próximo passo, precisamos
abrir um debate para construir
candidaturas para deputado
estadual e federal.
O 11º Congresso Nacional
da Contag, será um espaço para
discussão de vários temas relevantes, entre eles: Avanço do
capitalismo no campo e seus
impactos; Agronegócio brasileiro e cenário internacional;
Opção política do governo pelo
agronegócio; Exclusão, desigualdade e violação de direitos;
Lutas de resistência e pressão
popular pelo desenvolvimento
sustentável e solidário; entre
outros eixos relevantes para categoria. Diante de tantos temas
desafiadores, a Fetaema vem
debatendo todos estes entraves
que prejudicam diretamente os
agricultores(as) familiares. Vamos participar do Congresso
contribuindo com a construção
de propostas para os próximos
4 anos do MSTTR.
Depois de 90 dias de mandato desta diretoria, percebemos o tamanho do desafio
que está proposto para nossa
gestão, porém, estamos firmes
e confiantes na certeza que
iremos melhorar nossa participação na implementação do
PADRSS. Contamos com a contribuição coletiva de todos os
sindicatos do nosso Estado. E
vamos à luta!�

Você sabia?

Conheça o PADRSS
Para contrapor o atual modelo de
desenvolvimento agrícola praticado no
país, excludente e concentrador de terra e renda, os delegados e delegadas
do 6º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, realizado
em 1995, iniciaram o debate e afirmaram a necessidade de formular um
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS). Já o 7º Congresso Nacional de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais,
realizado em 1998, aprovou os pontos
centrais que deveriam nortear a construção e implementação do PADRSS.
O MSTTR entende que o desenvolvimento brasileiro deve incluir crescimento

econômico, justiça, participação social e
preservação ambiental. Este desenvolvimento deve privilegiar o ser humano
na sua integralidade, possibilitando a
construção da cidadania. Neste caso, as
questões econômicas têm que estar articuladas às questões sociais, culturais,
políticas, ambientais e às relações sociais
de gênero, geração, raça e etnia.
ELEMENTOS CENTRAIS DO PADRSS
Tem como centro o bem-estar e a
valorização dos sujeitos do campo e da
floresta.
• Reafirma a realização da reforma
agrária ampla, massiva, de qualidade e participativa.

•

•
•

•
•

•
•

Reafirma a agricultura familiar
como a base estruturadora do
desenvolvimento rural sustentável e solidário.
Pauta-se na preservação e conservação ambiental.
Afirma a soberania alimentar
como o direito e o dever dos povos e das nações.
Visa a soberania territorial.
Reconhece o espaço rural em sua
diversidade ambiental, cultural,
política e econômica.
Rompe com a estrutura de poder
e com a cultura patriarcal.
Compromete-se com a justiça,
autonomia, igualdade e liber-

•

•

•
•
•

dade para as mulheres.
Afirma a organização e a participação política de jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais,
reconhecendo-os como sujeitos
estratégicos que promovem a
sucessão rural.
Reconhece, respeita e valoriza
o papel das pessoas da Terceira
Idade nas relações sociais, políticas e produtivas do campo.
Resgata e constrói compromissos
com a igualdade racial e étnica.
Pauta-se pela garantia do direito
ao trabalho decente no campo.
Pauta-se no fortalecimento das
políticas públicas.

expediente
Publicação da Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura do Estado do
Maranhão
estrada do aracagy, s/n
raposa - paço do lumiar-ma
www.fetaema.org.br
fetaema@fetaema.org.br
facebook: fetaema

diretoria: Francisco de Jesus Silva - Presidente | Ângela Maria de Sousa Silva - Secretaria Geral | José Chateo Brian Costa Rêgo - Secretaria de Administração e Finanças | Maria Lúcia Vieira
dos Santos - Secretaria de Política Agrária | Joaquim Alves de Sousa - Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente | Francisco Ivaí da Silva Santos - Secretaria de Formação e Organização
Sindical | Rosmarí Malheiros - Secretaria de Políticas Sociais, Terceira Idade e Idosos (as) | Ana Maria de Oliveira Freitas - Secretaria de Assalariados(as) Rurais | Bertolina Célia Ferraz Martins
- Secretaria de Mulheres | Simone Sousa de Almeida - Secretaria de Juventude Rural
assessoria: Política Agrária - Hilton Alves Reis, Evandro Araújo - Política Agrícola e Meio Ambiente - José Domingos Cantanhede Silva, Miguel Henrique Pereira Silva, Antônio Francisco,
formação e Organização Sindical - Secretaria de Pólíticas Sociais - Hélica Araújo Silva, Eliane Cristina Abreu Castro, Coordenação Estadual de Mulheres - Sueli Cordeiro Abreu,
Coordenação Estadual de Jovens - Luciane Ferreira Silva, Assessoria Jurídica - Luis Antonio Câmara Pedrosa, Neusa Maria Duarte, Léia Oliveira, Diogo Cabral, Ana Maria Menezes
Rodrigues, - Assessoria de Comunicação -Barack Coutinho Fernandes, Assessoria Contábil - Hamilton Souza, Martha Isabel Pinto, Secretária Executiva - Mara Freitas, Informática Zeuxis Rafael Pinto. diagramação/projeto gráfico: Edvaldo Silva (ideart criação) - Tiragem: 2000 exemplares

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ESTADO DO MARANHÃO

ANO viii - NÚMERO 23

3

A expansão do capitalismo no campo
e a luta unitária pela Reforma Agraria
José Domingos Cantanhede Silva
Mestre em Políticas Públicas

A

s organizações sociais do
campo, das florestas e
das águas compartilham
o entendimento de que
ha necessidade de articulação
dos diversos grupamentos sociais
em torno da luta unitária contra a
ofensiva do capital, representado
pelo hidro e agronegócio. Fruto
do compromisso do Estado brasileiro com o capital nacional e
transnacional em torno de um
modelo de desenvolvimento que,
embora enfeitado pelo discurso
da sustentabilidade, tem como
objetivo central a financeirização,
transformação dos bens da natureza em mercadoria e a acumulação do capital.
Sobre as consequências sociais da implementação do modelo de desenvolvimento em
questão, o Manifesto das Organizações Sociais do Campo sublinha que:
“O aprofundamento do capitalismo dependente no meio
rural, baseado na expansão do
agronegócio, produz impactos
negativos na vida dos povos do
campo, das florestas e das águas,
impedindo o cumprimento da
função socioambiental da terra e
a realização da Reforma Agrária
(...)”.
“(...) O agronegócio representa um pacto de poder das classes
sociais hegemônicas, com forte
apoio do Estado Brasileiro, pautado na financeirização e na acumulação de capital (...) gerando
concentração e estrangeirização
da terra, contaminação dos alimentos por agrotóxicos, destruição ambiental, exclusão e violência no campo, e a criminalização
dos movimentos, lideranças e
lutas sociais”.
O processo de articulação da
luta unificada contra a ofensiva
do capital no campo culminou na
realização do “Encontro Unitário
dos Trabalhadores e Trabalhadoras e Povos do Campo, das Águas
e das Florestas”, realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2012,
em Brasília.
A Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, Comissão
Pastoral da Terra, Cáritas, MST,
Articulação dos Povos Indígenas, Coordenação Nacional
das Comunidades Quilombolas, entre outras, avaliam que a
luta contra a expansão do hidro
e agronegócio é o denominador comum que une os povos
e grupos sociais ameaçados de
perderem os seus direitos terri-

fetaema denuncia conflitos agrários no maranhão em coletiva de imprensa
toriais e produção de alimentos
saudáveis.
De acordo com a Contag
(2012, p. 9) “(...) a concepção atual
de agronegócio é resultado de um
pacto politico voltado ao fortalecimento do modelo agroexportador, formado pela aliança do
grande capital, representado pela
agricultura patronal com os setores financeiro e industrial, apoiado e financiado pelo Estado. Portanto, mais do que os negócios da
agricultura, o agronegócio representa uma concepção ideológica
de desenvolvimento (...)”[2].
O impacto negativo do avanço do capitalismo no meio rural,
ancorado no hidro e agronegócio,
impõe, a milhares de brasileiros
e brasileiras, situações de exclusão social, pobreza e degradação
do meio ambiente. Aqui no Maranhão, a face desse modelo de
desenvolvimento é retratada nos
baixos indicadores sociais, nas
áreas da saúde e educação; além
do agravamento dos conflitos
agrários.
O Movimento Sindical de
Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais propõe um modelo de
desenvolvimento sustentável e
solidário, tendo como eixos desencadeadores da melhoria das
condições de vida no campo, a
Reforma Agrária e a expansão da
agricultura familiar.

audiência pública em bacabeira
Nesse sentido, a FETAEMA
já apresentou diversas propostas
ao Governo do Estado do Maranhão através das pautas do Grito
da Terra Maranhão. O conjunto
de proposições elencadas nestas
pautas tratam da formulação e
implementação de políticas públicas relativas à justiça social
e econômica no campo maranhense. As poucas respostas do
Governo sempre foram muito
pequenas, sem qualquer impacto na melhoria dos indicadores
sociais.
O MSTTR do Maranhão
também acredita na luta unificada contra a expansão do
agronegócio e a expulsão dos

trabalhadores rurais dos seus
territórios de vida e produção
de alimentos saudáveis. O 7º
Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do
Maranhão foi contundente
ao deliberar que a FETAEMA
deve criar coletivos de Reforma Agrária articulados pelos
STTR´s, associações, entidades parceiras, áreas do Crédito
Fundiário e territórios quilombolas (...)[3].”
Seguindo esta deliberação, a
FETAEMA realizou, em setembro/2012, uma Oficina Estadual
de Reforma Agrária na qual foram
identificadas as principais consequências do avanço do capitalis-

mo no campo, além de ter feito
reflexões acerca da indiferença do
Governo do Estado do Maranhão
quanto às proposições apresentadas nas pautas do Grito da Terra
Maranhão. A CPT, MST, Aconeruq
e outras Organizações Sociais do
Campo compartilharam com FETAEMA as suas percepções relativas à conjuntura agrária brasileira
e maranhense.
É neste cenário que se assenta
a retomada da luta pela Reforma
Agrária, a partir da unidade das
Organizações Sociais do Campo,
nucleadas pela necessidade de
enfrentamento da expansão do
capitalismo no campo, encarnado no hidro e agronegócio.
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Realidade dos Assentamentos da
Reforma Agrária no Maranhão

A

maioria dos Assentamentos no Maranhão têm uma grande
quantidade de recursos retidos nas contas das Associações para Crédito Instalação,
que possibilita aos associados
(as) serem contemplados com
a construção de casas, acesso
aos créditos de apoio e reforma
dos estabelecimentos, dentre
outras. Porém atualmente estes benefícios não têm chegado
aos assentados (as), em função
da incapacidade operacional
do INCRA de executá-los.
Hoje no Maranhão temos
943 assentamentos, administrados pelo INCRA, ocupando
uma área de aproximadamente
4 milhões e 500 mil hectares,
contemplando cerca de 135 mil
famílias de agricultores e agricultoras rurais. Paralelo a esta
realidade, o Programa Nacional
de Crédito Fundiário – PNCF,
executado pela Unidade Técnica Estadual – UTE, administra
418 unidades produtivas, em
uma área de 442 mil hectares,

assistindo aproximadamente
12 mil de beneficiários.
Se comparado os números
acima, com a realidade social
do Maranhão, percebe-se o
quanto ainda temos que avançar. Por anos consecutivos,
temos sido o Estado campeão
de Conflitos Agrários e Pobreza Extrema. Da população de
6,5 milhões de habitantes, 1,7
milhão está abaixo da linha de
miséria (ganham até R$ 70 por
mês). Isso representa 25,7% dos
habitantes, mais que o triplo da
média do país, que é de 8,5%.
Os números são da ultima
pesquisa do IBGE. No que diz
respeito à disputa pela terra, o
Maranhão continua a liderar o
ranking de Conflitos Agrários
no Brasil.
Em visitas feitas pela FETAEMA, através de sua Secretária
de Política Agrária, é constatada a omissão dos Governos
Federal (INCRA) e Estadual
(ITERMA) em resolver os problemas fundiários do campo.
A FETAEMA, compreende

assentamento agrovila em palmeirândia-ma
que um Assentamento da Reforma Agrária que atenda com dignidade os homens e mulheres
do campo, precisam de infraestrutura que possibilite qualidade
de vida, como: habitação, educação, saúde, segurança alimentar.
Os assentamentos rurais,

são frutos de intensas lutas pela
reforma Agrária promovidas
pelo MSTTR através de suas
ações de massa, a exemplo do
Grito da Terra Brasil e Maranhão, Marcha das Margaridas,
Festival Nacional da Juventude
Rural, entre outras. Desempe-

nham um importante papel no
espaço rural brasileiro, como a
contribuição social e econômica que podem gerar emprego
e renda, diminuição do êxodo
rural, a segurança alimentar,
incrementos na produção da
agricultura familiar, etc.

Mulheres: Igualdade de gênero, raça e etnia e combate a violência
O movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais vem lutando para fortalecer a implementação de políticas públicas
no campo e também dentro do
MSTTR, na perspectiva da igualdade de gênero, raça e etnia e do
combate a violência.
Por isso um dos temas que
merecem avançar dentro das
instâncias do MSTTR, é a discussão da paridade, isso significa
avançar na participação ativa das
mulheres nos espaços de poder e
decisão. A Fetaema, já vivencia
este momento histórico! Temos
atualmente 6 mulheres na diretoria executiva, uma vitória de
muitas mãos e com a cumplicidade e decisão daquelas que não
se dobraram as barreiras impostas. A paridade entre mulheres e
homens nas delegacias sindicais,
STTR´s, Coordenações Regionais, é um passo gigantesco na
correção das desigualdades históricas existentes no MSTTR.
Quando se fala em mulheres
do campo, é importante ressaltar sua identidade étnico racial.
No Maranhão, a maioria das
trabalhadoras rurais são negras
e vivenciam o preconceito, por
serem mulheres, negras e pobres, o que impulsiona o Movimento Sindical a somar com
outros Movimentos Sociais, no
enfrentamento desta múltipla

delegação do maranhão na plenária nacional de mulheres da contag
discriminação. Historicamente, a maioria dos povos nãobrancos tem sido submetidos
à opressão e exploração. No
caso, específico, da mulher negra essas mazelas são acentuadas pela tripla discriminação
de que são vítimas: de gênero
(por parte de homens negros e
não-negros); de raça/etnia (por

serem negras, são afetadas pelas manifestações do racismo:
a discriminação racial e o preconceito racial) e de classe (em
sua maioria estão alocadas nos
seguimentos mais despossuídos da sociedade).
Sempre presente nas ações
de massa do MSTTR, a exemplo
da Marcha das Margaridas, a

luta contra violência a mulher,
tem sido uma das grandes bandeiras da categoria no enfrentamento a este fenômeno que
não respeita fronteiras de classe social, raça, etnia, religião,
idade e grau de escolaridade.
É necessário neste contexto o
resgate da cidadania e dos direitos humanos das mulheres

tais como o reconhecimento
de seus direitos sociais, econômicos, civis e políticos. E
principalmente garantir que a
Lei Maria da Penha seja implementada na sua plenitude nos
espaços rurais.
Na perspectiva de garantir
cidadania, a Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da
Fetaema, juntamente com entidades do Comitê Estadual do
Programa Nacional de Trabalhadoras Rurais, realizou 32 mutirões, contemplando cidades das
Regionais Sindicais da Baixada
Maranhense, Baixada Oriental,
Cocais, Baixo Parnaíba e Alto
Turí. Um importante espaço de
inclusão social e garantia de direitos. “Este primeiro semestre
de atuação a frente da Fetaema, nos possibilitou levantar as
principais demandas, fortalecer
a articulação junto aos Movimentos e Feministas, garantir a
participação das Mulheres nos
espaços de decisão e pautar de
forma transversal as questões de
gênero. Entendemos como desafio que precisamos avançar no
combate a violência, contemplar
mais mulheres com a documentação, acesso a terra, ao crédito e
assistência técnica, entre outras
bandeiras de luta”, destacou a
secretária de Mulheres da Fetaema, Lina Martins.
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Pistolagem no Maranhão
Diogo Cabral,
assessor jurídico da FETAEMA

N

o Maranhão, em decorrência de violentos conflitos fundiários, 8 pessoas foram
executados nessas terras em
2012. Além, há dezenas de trabalhadores rurais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos ameaçados
de morte.
Por aqui, comunidades inteiras estão ameaçadas. Em 2012,
vários ataques realizados por
fazendeiros vitimaram quilombolas do território Aldeia Velha,
Pirapemas-Ma. As lideranças
José da Cruz, José Patrício estão
juradas de morte. É comum a
presença de pistoleiros na região. A grave situação motivou a
Anistia Internacional a lançar, no
final de 2011, Ação Urgente em
defesa da Comunidade. Contudo, apesar dos vários apelos pela
integridade física de seus membros, a onda de violência continua. Recentemente, no mês de
junho, uma casa de uma moradora foi incendiada criminosamente. Vários roçados foram
destruídos em razão da criação
de gado bovino pelos fazendeiros. No último dia 16 de julho
de 2012, o fazendeiro Ivanilson
Pontes de Araújo, com 3 (três)
homens armados, ameaçou de
morte o líder José da Cruz.
Em Santa Maria dos Moreiras, Codó, no dia de 06 de abril
de 2012, jagunços do deputado
estadual Cesar Pires (DEM-MA)
desmataram extensas matas de
babaçual utilizada por dezenas
de famílias quilombolas, por
meio de um trator, no total de
200 linhas. Alguns dias depois,
vários homens armados invadiram a comunidade, dispararam
vários tiros de escopeta calibre
12, pistola P. 40 e pistola PT 380
contra a comunidade.
Na comunidade de Puraquê,
também em Codó, na primeira
quinzena de setembro de 2012,
vários homens armados (milicianos), portando pistolas, escopetas, revolveres e espingardas,
a mando de Biné Figuereido,
ex-prefeito de Codó, invadiram
o povoado, ordenando que as
famílias cessassem os trabalhos
de roça.
Já nos meses de outubro e
novembro de 2012, os homens
armados, em número de 26, escoltavam o trabalho de um tratorista, que derrubou várias palmeiras de babaçu da localidade,
árvore vital para a subsistência
das famílias de Poraquê.
Em 15 de novembro de
2012, pelo menos 26 homens

fortemente armados ordenaram que as famílias deixassem seus lares imediatamente.
Em ato contínuo, derrubaram
uma casa, mataram alguns víveres e ameaçaram de morte os
moradores, bem como o presidente do STTR de Codó, Sr. Antônio Barros.
Em 21 de novembro de
2012, por ocasião da Caravana
da Liberdade, realizada nesta
cidade de Codó-Ma, várias autoridades, entre elas Procuradores do Trabalho, Promotor de
Justiça do Estado do Maranhão,
Superintendente do INCRA no
Estado do Maranhão e agentes
do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal estiveram na comunidade
quilombola de Puraquê, onde
puderam constatar a destruição
de roças e de palmeiras de babaçu, promovidas a mando de Biné
Figuereido.
No momento em que a
comissão se encontrava nos
quintais das casas, um homem,
em tom ameaçador, anunciou
que o gerente da fazenda estava
a caminho, para resolver as “coisas”. Logo em seguida, homens
numa caminhonete S-10 preta,
ameaçou todos os presentes,
afirmando que se as pessoas não
saíssem daquele local, teriam
problemas. Os homens empunhavam armas longas.
Imediatamente, os agentes
da PRF se deslocaram até o local onde estavam os homens armados, ocasião que realizaram
a abordagem e apreenderam
armas de grosso calibre, como
Pistola P.40, Pistola 380, Escopeta Calibre 12 e rifle de caça
(fotografia em anexo). Os nacionais que portavam as armas
se identificaram como policiais
militares a serviço do requerido
Biné Figueireido e se encontram
presos, administrativamente.
Um trator continua a derrubar extensas porções de matas e
babaçuais, o que compromete a
subsistência das famílias.
Na Baixada Maranhense,
região que concentra centenas
de comunidades quilombolas,
a onda de violência também é
crescente contra este grupo étnico. Nos últimos 2 anos, três
quilombolas foram mortos em
razão de conflitos territoriais. Há
mais de 60 quilombolas ameaçados de morte. Vários despejos
contra quilombos foram realizados, violando seus direitos fundamentais, como a moradia, trabalho, alimentação e religiosos.
Lideranças, como Gil Quilombola, são perseguidos frequentemente por pistoleiros. Mal conseguem, em casos de violência,
registrar boletim de ocorrência.

No Quilombo Açude, Serrano do
Maranhão, as famílias quilombolas, quando iniciaram a preparação das roças – como fazem
há várias gerações – foram, no dia
16 de julho, intimidadas por homens armados sob o comando
dos senhores Ucijara Gonçalves
Abreu e Cadete Gonçalves, os
mesmos são filhos da senhora
Iná Gonçalves de Abreu. Cumpre lembrar que várias intimidações e ameaças foram levadas ao
conhecimento das autoridades
deste Estado, entretanto nada foi
feito até o presente.
No sudoeste do Maranhão,
nas últimas duas décadas, pelo
menos 90 trabalhadores foram
mortos em razão de conflitos.
Atualmente, na região de Buriticupu, Açailândia, Bom Jesus
das Selvas, Bom Jardim, Senador
La Roque, Santa Luzia, Arame
Vila Nova dos Martírios, graves
violações aos direitos humanos
têm ocorrido sistematicamente:
assassinatos, trabalho escravo,
ameaças de morte, despejos forçados formam o panorama desta
região, abandonada pelo Estado
Brasileiro. Há uma extensa relação de pessoas marcadas para
morrer e valores de tabela para
cada morto. A vida de Raimundo
Alves Borges custou R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
No acampamento Cipó Cortado, localizado entre João Lisboa e Senador La Roque, Desde
o ano de 2009, a Polícia Militar
do Maranhão, especialmente
agentes públicos lotados nos
Batalhões de Buritirana, Senador
La Roque e Imperatriz, ao lado
de pistoleiros, ameaçam a integridade dos trabalhadores acampados. Na referida área, o juiz da
Comarca de Senador La Roque,
Marcelo
Baldochi,envolvido
com trabalho escravo, concedeu
liminar contra os trabalhadores,
numa Ação de Interdito Proibitório, onde ficou determinado
que os trabalhadores não mais
poderiam roçar.
Numa operação de busca

e apreensão de armas, ocorrida em 25 de julho de 2010, a
Polícia Militar do Maranhão,
às 5 horas da manhã, retirou
várias famílias de suas casas, e
posteriormente concentraram
todas num campo de futebol.
Na operação, os policiais ( não
identificados) usaram de violência bruta, arrebentando as
portas das casas. O senhor por
nome Antonio foi preso, por
supostamente ter desacatado
policial, ao contestar as ações
violentas da polícia militar. Ao
término da operação, os Policiais Militares atiraram em direção das pessoas, compostas
por dezenas de criança. Uma
senhora, de nome Tatiane,
ao presenciar a destruição de
seus pertences, gritou e um
policial derrubava seu fogão
de barro, um policial não identificado atirou no pé do ouvido
da trabalhadora.
Em novembro de 2010,
trabalhadores foram sequestrados e levados até a sede da
fazenda, onde foram interrogados sob a mira de armas
de fogo apontadas para suas
cabeças. Os jagunços procuravam obter informações sobre
as lideranças do acampamento
e do MST na região. No dia 13
de julho de 2012, os fazendeiros Wanderley Milhomem,
Elder Milhomem, Osvaldo Milhomem, Veríssimo Milhomem
e Raimundo Sousa Lima,
conhecido como Raimundo
Crente, além de vários outros desconhecidos,invadiram
a sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de João Lisboa-Ma e os
mesmo passaram a agredir e
ameaçar de morte o Sr. Cosmo
Rodrigues de Araújo, vice-presidente do Sindicato e um dos
coordenadores do acampamento Cipó Cortado. Além das
ameaças sofridas, o Sr. Cosmo
foi fotografado pelos invasores.
A extensão dos conflitos
violentos, não sendo um dado

contingente pode se tornar uma
ação genocida, entendida enquanto extermínio físico de uma
determinada categoria social,
simbolizada tanto por indígenas, quanto por posseiros e semterra. Esta ação pode se tornar
ainda etnocida pela destruição
sistemática dos recursos naturais e dos meios de vida, que
asseguram a reprodução física e
social de uma dada etnia.
Os assassinatos ocorridos
em 2012, além das mortes ocorridas nos últimos 2 anos repetem
os mesmos fatos ocorridos nas 3
décadas passadas- violência extrema contra os trabalhadores.
Nos meandros deste sistema
agrário repressivo a violência
tornou-se, todavia, um instrumento tão efetivo de controle e
coerção, quanto a única forma
de comunicação entre as estruturas de poder e os segmentos
camponeses e indígenas. A força bruta e os constrangimentos
físicos constituíram-se numa
forma de relação legitimada, de
maneira implícita, pelos aparatos de poder. A banalidade das
chacinas, tornadas rotineiras, e
a inexistência de medidas efetivas para a apuração dos delitos
e para a transformação da estrutura fundiária tratam-se, pois,
de um corolário desse sistema
repressor da força do trabalho.�
Trabalhadores rurais denunciam existência de grupos de extermínio no campo, associações
de pistoleiros, valores de tabela
para cada serviço e o Estado
Brasileiro permanece inerte.
As violações aos direitos humanos de índios, ribeirinhos,
quilombolas e camponeses
são decorrência da estrutura
agrária injusta e violenta em si
mesma, enquanto produtora
massiva de miséria, fome, desesperança e dor.
A violência no Maranhão
não é passageira. É permanente, disfarçada, consolidada.
O estado de exceção à vida, à
dignidade, virou regra.
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Importância da 3ª Idade e
Idosos(as) Rurais para o MSTTR

H

omens e mulheres com mais de 60
anos já representam
11,3% da população
brasileira, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais do que
envelhecer com tranquilidade,
esse contingente de brasileiros
também quer integrar-se às
dinâmicas mudanças do mundo atual.São pessoas que estão
descobrindo uma nova vida depois dos 60 anos, dando prioridade a hábitos novos, como
viajar, fazer passeio, participar
de conselhos e grupos de idosos. “É preciso mudar a ideia
de que o envelhecimento torna
as pessoas, necessariamente,
limitadas e dependentes dos
outros até para as tarefas mais
simples do dia-a-dia”, Rosemarí
Malheiros, secretária de Políticas Sociais da Fetaema.
A classe da terceira idade
vem alcançando elevado grau
de importância em todos os
segmentos da sociedade, seja
produtiva, seja na área da saúde, juristas e política.
Sabendo dessa importân-

cia, a FETAEMA realizou no
decorrer do ano Plenárias da
Terceira Idade e Idosos Rurais
com a participação de, aproximadamente 500 idosos das
regionais do Mearim, AltoTuri, Pindaré e Baixo Parnaíba.
Estes eventos são espaços de
debate dos problemas enfrentados por este segmento, como
Violência contra pessoa idosa,
Empréstimos
consignados,
cumprimentos dos Direitos
regulamentados pelo Estatuto
do Idoso e a Importância do
idoso para o Movimento e Sindical. “A Fetaema reconhece o
potencial que a terceira idade
e idosos tem para a sustentação da estrutura sindical e que
precisamos realizar eventos de
valorização deste segmento. A
nova cultura associada ao que
é ser idoso exige postura diferenciada da sociedade e traz
desafios para o movimento
sindical de fazer valer os direitos conquistados por esta
parcela significativa da população”, Rosemarí Malheiros,
secretária de Políticas Sociais
da Fetaema.

plenária regional da terceira idade e idosos(as) rurais

Audiência Pública sobre o Combate ao Racismo
“O Preconceito Continua”
Frases como esta acima,
marcaram a Audiência Pública
sobre o Combate ao Racismo,
solicitada pela Central Única
do Trabalhador - CUT/MA, que
aconteceu dia 21 de novembro,
na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.
Fetaema denuncia o descaso
com negros (as)!
Com a presença da Fetaema,
representada por sua secretária
de Mulheres, Lina Martins e de
outras entidades ligadas a defesa
dos negros no Maranhão, o debate seguiu em uma mesma direção, onde todos (as) presentes,
apontaram que o racismo continua, principalmente quando se
fala de Maranhão. “O Maranhão,
como todo mundo já sabe é o estado brasileiro, que tem os piores
indicadores sociais do Brasil, na
educação, saúde, em conflitos
por terra, trabalho escravo, entre
tantos outros índices vergonhosos. E quem são estes que estão
abaixo da linha de pobreza? Não
são na sua maioria quase total,
os negros (as) maranhenses?
Sim! Somos nós descendentes

de matriz africana que ainda levamos os “açoites” do descaso de
um Governo inoperante e cego
quanto às Políticas por Igualdade Racial”, denunciou a secretária de Mulheres da Fetaema, Lina
Martins.
Falta de acesso a Políticas
Públicas
Durante a audiência foram
apresentados relatos das dificuldades enfrentadas pelas
comunidades negras no Brasil
e no Maranhão. “Os negros recebem menos que os brancos,
não têm acesso a maioria das
políticas públicas, morrem todos os dias em situações degradantes”, relatou Maria Adriana
Oliveira, presidente da CUTMA.
Direito a Terra!
O descaso dos Governos
Federal (INCRA) e Estadual
(ITERMA), quanto à questão
fundiária, também mereceu
destaque nas falas. “Os principais problemas enfrentados pelos quilombolas da zona rural e
da zona urbana são: regulari-

zação fundiária e falta de água.
Precisamos construir uma nova
abolição com terras e educação
de qualidade para a população
negra do Maranhão”, defendeu
professor Doutor Luiz Ferreira.
Emendas dos deputados de
oposição são barradas por
Roseana Sarney!
Bira do Pindaré (PT), requerente da Audiência Pública
solicitada pela CUT-MA e único
deputado presente, lembrou
os avanços promovidos pelo
Governo do PT no combate ao
racismo, como a política afirmativa de cotas raciais em Universidades Federais e as recentes cotas para o funcionalismo
público. O deputado aproveitou para denunciar o Governo
Roseana Sarney. “Companheiros e companheiras estou na
luta com vocês, sei que houve
vários pedidos aqui, para que
direcionemos nossas emendas
para projetos que promovam
a Igualdade Racial, porém, tenho que lamentavelmente informar, que as emendas dos
deputados da bancada de opo-

audiência pública pelo combate ao racismo
sição, tem sido barradas pela
Governadora Roseana Sarney
Murad”, denunciou o deputado
Bira do Pindaré (PT).
Encaminhamentos
Ao final foi encaminhado
pela mesa de debate, a:
• Criação da Frente Parlamentar de combate ao racismo;
• Celeridade na criação da
Medalha, no âmbito da Assembleia Legislativa “Magno
Cruz”. A proposta do parlamentar espera aprovação do

plenário desde 2011.
• Realização de ações para
marcar o inicio da década
de combate ao racismo em
2013.
• Oficialização do dia 20 de
novembro como feriado estadual.
• Realização de audiências
municipais para tratar da temática;
• Criação de um grupo para
estudar os artigos da constituição que se referem aos
direitos das comunidades
negras, entre outros pontos.
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O MSTTR E AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012
Luis Antonio Câmara Pedrosa
Assessor Jurídico da Fetaema

É

válido fazer uma reflexão sobre os resultados eleitorais do MSTTR do Maranhão, em
2012. Esses resultados podem
apontar tendências para a etapa seguinte – 2014, mas também e principalmente podem
desvelar um perfil ideológico
do nosso movimento.
Podemos também, olhando
para o passado recente, entrever o crescimento do MSTTR,
enquanto força eleitoral específica, no conjunto do Estado e
nas disputas do poder nos municípios.
As eleições de 2012, é preciso dizer, significam uma
etapa de arrumação das
oposições no Estado, depois da cassação do governador Jackson Lago, em 2009.
Após esse marco histórico, o
Grupo Sarney refez sua base
política, a partir do Poder Executivo. Hoje, por exemplo, na
Assembléia Legislativa do Estado, contamos com apenas
oito deputados oposicionistas:
Marcelo Tavares (PSB), Rubens
Pereira Júnior (PCdoB), Bira do
Pindaré (PT), Othelino Neto
(PPS), Eliziane Gama (PPS),
Carlos Amorim (PDT), Cleide Coutinho (PSB) e Gardênia
Castelo (PSDB).
O mapa político no Estado
é complexo, em função da posição do Grupo Sarney, na base
de sustentação do governo federal. Desta forma, os partidos
da base aliada conquistaram
80% das prefeituras maranhenses, mas nem todos estão ao
lado do grupo Sarney.
Nas eleições municipais
de 2012, as oposições contabilizam 38 prefeitos eleitos,
incluindo aqueles que não
apoiam o governo Dilma. Os
oposicionistas venceram em
7 dos dez maiores municípios:
São Luís, Açailândia, Caxias,
Codó, Imperatriz, Santa Inês
e Timon. O governo Roseana
venceu em São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Bacabal.
Em 2012, o resultado das
eleições revela que o domínio
político da oligarquia foi mantido basicamente nos pequenos municípios. Das 38 cidades
com menos de 10 mil habitantes, os sarneyzistas comandam
31.
A principal candidatura das
oposições no Maranhão está
representada por Flávio Dino
(PCdoB) e se movimenta com o
apoio de uma ampla frente política, constituída basicamente

pelos partidos que elegeram
Edvalda Holanda em São Luís:
PCdoB, PDT, PSB e a dissidência do PT. No bojo desse campo, suas diversas siglas abrigam
hoje lideranças políticas que
migraram da própria base oligárquica, ou que simplesmente
representam determinados interesses do agronegócio e dos
grandes projetos, sob a hegemonia de um núcleo duro mais
progressista.
O grupo Sarney divide-se
entre dois nomes, no momento: o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão - que já foi
governador (e tem boa votação
nos municípios das regiões Tocantina e Sul do Estado), e o
secretário estadual de Governo,
Luiz Fernando, ex-prefeito de
São José de Ribamar. É o campo mais conservador, mas que
atua como principal interlocução com o Governo Lula, em
função da aliança estratégica
de coalização existente para
sustentação do governo central.
Um campo político alinhado radicalmente com as bandeiras históricas dos movimentos sociais ainda está por ser
construído no Estado.
De acordo com o mapa político dos eleitos do MSTTR, é
possível concluir que, dentre
os 52 vereadores eleitos, temos
31 formalmente no chamado
campo democrático-popular.
Os outros concorreram pelos
mais variados partidos do campo da direita, inseridos ou não
na base de sustentação do governo Dilma.
Em 2008, o MSTTR, que no
Maranhão é representado pela
Fetaema e seus 214 sindicatos,
conseguiu eleger 57 vereadores
(48 homens e nove mulheres),
nove vice-prefeitos e dois prefeitos.
Se há uma leitura possível
nesta colcha de retalhos, é a
de que ainda prevalece a pulverização ideológica, com uma
ligeira redução de espaço do
campo democrático popular,
entre os sindicalistas. No aspecto mais geral, diminuímos
em vereadores, vice-prefeitos e
prefeitos. De outro lado, a participação do MSTTR ainda não
contém unidade política para
representar um projeto específico de poder.
As mulheres avançaram em
número (17), mas também no
aspecto ideológico, retratando
que um fenômeno digno de
análise mais profunda ocorre
no MSTTR e envolve a emergência da militância feminina no
cenário da política partidária.
Cabe refletir se, no aspecto da
disputa de 2014, se o MSTTR já
pode se identificar como uma

TABELA DAS ELEIÇÕES 2012 NO MARANHÃO
Nº
Candidato
01
Cleiva
02
Rogério
03
Lúcia
04
Carlos Augusto
05
Roberto
06
Leia Pereira
07
Maria Vanusa
08
José Pereira
09
Maria José
10
Neto
11
Aguinaldo
12
Maria das Dores (Dorinha)
13
Deusamar
14
Bentinha
15
Antônio
16
Antônio Pires
17
Antônio
18
Celino
19
Elaine
20
Luis Fernandes Leite (Luizim do Elzírio)
21
Gildo do Lucindo
22
Ronaldo
23
Madalena
24
Jesus Monteiro
25
Joel
26
Maria dos Rodrigues
27
Elias Martins (Leomar)
28
Luciano França Cruz
29
Antônio José Barbosa (Derreis)
30
Elidevan
31
Zeca de Odália
32
Josivânia
33
Hildener Souza
34
Zé Orlando
35
Narlene
36
Joana Gaspar
37
Miguelzinho
38
Zé da Carne
39
João
40
Jair Baixalimpa
41
Leidiana
42
Irmão Coquinho
43
Chagabina
44
Valdeci Marreiros
45
Neto
46
Francisco
47
Professor Galego
48
Reges
49
Willian
50
Walter
51
Paulo Jackson
52
Raimundo
TOTAL DE VOTOS

força política que terá como se
inserir na luta contra o projeto
oligárquico de poder. Pensamos que ainda teremos que
cumprir algumas tarefas de

município
Amarante
Amapá do Maranhão
Anapurus
Axixá
Barra do Corda
Bernardo do Mearim
Buriti
Cândido Mendes
Cantanhede
Caxias
Cidelândia
Centro do Guilherme
Centro do Guillherme
Centro do Guilherme
Chapadinha
Coelho Neto
Colinas
Coroatá
Davinópolis
Fortuna
Fortuna
Governador Nunes Freire
Icatu
Igarapé Grande
Itaipava do Grajaú
João Lisboa
Junco do Maranhão
Junco do Maranhão
Lima Campos
Lago do Junco
Lago do Junco
Loreto
Maranhãozinho
Matinha
Miranda do Norte
Monção
Nova Olinda
Palmeirândia
Passagem Franca
Pastos Bons
Pedro do Rosário
São João do Caru
Santa Quitéria
Santo Amaro
São Bento
São Bernardo
São João do Sóter
São João do Paraíso
Senador La Roque
Serrano do Maranhão
Viana
Zé Doca
25.709

unidade.
No cômputo geral, em termos de vereadores eleitos,
contando-se os 5 vice-prefeitos
e um punhado de secretários

partido
PCdoB
PCdoB
PT
PRTB
PT
PR
PCdoB
PT
PMN
PT
PT
PR
PSD
PSDB
PRB
PSD
PT
PT
PT
PT
PT
PCdoB
PV
PSB
PMN
PSB
PT
PTB
PV
PT
PT
PT
PR
PP
PSB
PSB
PSB
PDT
PT
PSL
PT
PSC
PP
PV
PMDB
DEM
PDT
PRB
PT
PT
PSB
PCdoB

votação
645
205
669
310
861
269
613
286
257
1.198
338
214
307
255
787
1.261
651
1.173
242
752
432
498
498
493
546
212
171
205
346
429
326
460
413
580
401
556
311
290
831
694
504
263
663
373
498
533
280
227
374
226
1.045
738

municipais, convém perguntar
também se realmente estamos
caminhando em direção ao
projeto alternativo do MSTTR
na disputa de poder local.
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Melhores condições de vida para
Assalariados(as) Rurais

A

relação capital x trabalho sempre existiu.
Infelizmente a classe
trabalhadora sai em
desvantagem na relação, pois,
a exploração da mão de obra é
constante.
Para combater tamanha exploração, o Movimento Sindical
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR, busca
efetivar um dos eixos do Projeto
Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
– PADRSS, que são as melhorias
nas condições de vida e trabalho do assalariado (a) rural.
O objetivo maior da Política de Assalariados é formalizar
os contratos de trabalho, realizando ações como os Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalho, que dentre outros
direitos, asseguram: aumento
salarial, condições dignas de
trabalho, auxílio maternidade,
auxílio doença, FGTS, 13º salário, entre outros.
Ainda este ano no mês de
março, a Fetaema representada por sua delegação exclusiva
de trabalhadores(as) assalaria-

dos rurais, dos mais diversos
ramos de atividades: (cana de
açucar, grãos, suinos, granjeiro,
eucalipto, entre outros), esteve
presente na 1ª. Mobilização
Nacional dos Assalariados e
Assalariadas Rurais que reuniu
cinco mil assalariados e assalariadas rurais, em Brasília, para
reivindicar melhores condições
de vida e trabalho, especialmente na busca pela construção de políticas públicas e do
protagonismo deste segmento
no desenvolvimento rural sustentável e solidário.
Dando continuidade à consolidação da garantia dos direitos para os (as) assalariados (as)
rurais, a Fetaema, já com sua
nova secretária de Assalariados
(as) Rurais, Ana Maria Oliveira,
vem realizando capacitações de
dirigentes sindicais sobre rescisões de contrato de trabalho
e cálculos trabalhistas, como
o que aconteceu em Vargem
Grande, contemplando as regiões Oriental e do Baixo Paranaíba. “Estas capacitações servem
para orientar nossos dirigentes
sindicais na análise das resci-

Curso Estadual de Capacitação em Negociações Coletiva
sões contratuais de trabalho,
verificando os cálculos trabalhistas, não permitindo que os
nossos (as) trabalhadores (as)
sejam lesados em seus direitos
pelos patrões”, Ana Maria Oliveira, secretária de Assalariados (as) Rurais.
O Curso Estadual de Capacitação em Negociações Coletiva foi outro importante espaço,

que teve como objetivo fortalecer a estrutura sindical e capacitar nossos (as) dirigentes sindicais e a nossa base. O evento
que foi realizado pela Fetaema
e Contag, capacitou 50 pessoas
de todo Maranhão. “Este curso
serviu para intensificar a organização dos (as) assalariados
(as) rurais através das técnicas de negociação coletiva, a

exemplo dos Acordos e Convenções Trabalhistas – ACT´s.
Aprendendo as técnicas DCE
Negociação, o nosso público
se sente mais firme nas mesas
de rodada de negociação com
o patronal, podendo assim, debater e exigir direitos para os
nossos trabalhadores(as)”, Ana
Maria Oliveira, secretária de
Assalariados(as) Rurais.

Fetaema apresenta reivindicações ao presidente do INSS
Contratação de médicos;
Qualidade no atendimento das
agências do INSS no Maranhão;
Liberação dos convênios de
Agendamento Coletivo; Mediação junto aos órgãos fundiários
do Estado, em parceria com o
MSTTR, quanto à resolução das
problemáticas relativas às declarações de atividade rural; Ampliação de atendimentos através dos mutirões. Foram alguns
pontos apresentados na pauta
de reivindicações, entregue pela
Contag, Fetaema e seus STTR´s
filiados, ao presidente do INSS,
Mauro Luciano Raushild, na reunião do Movimento Sindical dos
Trabalhadores (as) Rurais junto
ao INSS, que aconteceu dia 20 de
setembro, no CESIR São Luis.
A reunião que contou com a
participação de boa parte da diretoria da Fetaema, do secretário
de Políticas Sociais da Contag, Zé
Wilsom, da presidente da CUT
– MA, Maria Adriana Oliveira e
do presidente nacional do INSS,
Mauro Raushild, que no ato estava acompanhado da auditora geral do INSS, Suelly Aparecida, do
superintendente do INSS Nordeste, João Lopes, da ex gerente
executiva do INSS São Luis, Rosângela Cabral e da atual gerente
executiva do INSS São Luis, Nadia Quinzeiro. Foi um importan-

abertura política da reunião
te momento de debate para discussão da parceria entre INSS e o
MSTTR, que é representa maior
público do órgão federal, que são
os trabalhadores e trabalhadoras
rurais brasileiros.
Respostas!
Em resposta a pauta de
reivindicação entregue pelo
MSTTR, o presidente do INSS,
apresentou algumas respostas.

Em relação à contratação de
médicos peritos para garantir o
atendimento nas APS – Agências
da Previdência Social. Mauro
prometeu que a partir de 2013,
o INSS irá contratar cerca de 500
técnicos e mais 127 médicos peritos e ainda fazer um processo
de pós graduação para mais de
800 peritos.
Quanto ao aprimoramento
e treinamento dos novos servi-

dores das APS. Mauro, ressaltou
que o INSS já criou um centro de
formação do INSS.
Em relação aos atendimentos através de mutirões. Ficou
definido, que a nova gerente executiva do INSS, Nadia Quinzeiro,
irá fazer um planejamento para
2013.
Na questão da imediata liberação dos convênios de Agendamento Coletivo protocolados

nas Gerências Executivas do
INSS de Imperatriz e São Luís. A
ex gerente executiva de São Luis,
Rosângela Cabral, assumiu o
compromisso de fazer uma nova
análise e liberação do convênio.
Na questão da mediação junto aos órgãos fundiários do Estado, em parceria com o MSTTR,
quanto à resolução das problemáticas relativas às declarações
de atividade rural, referentes às
terras devolutas ou em situação
de conflito fundiário e posses. O
presidente do INSS, Mauro Rachild, deverá fazer a agenda de
trabalho no Estado e pedir a participação da Procuradoria.
Quanto à qualificação do
atendimento prestado aos trabalhadores (as) Rurais. Foi esclarecido que dirigentes sindicais e
segurados (as) especiais, devem
usar algum tipo de identificação
na resolução de problemas nas
APS e registrar a reclamação no
número telefônico 135 do INSS.
E em resposta ao pedido do
MSTTR, referente à estruturação
e implantação das novas APS –
Agências da Previdência Social
do Maranhão. Mauro Raushild,
afirmou que os processos estão
em andamento e que existe um
orçamento de mais de 50 milhões para construção de novas
APS.
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Ações de combate a Estiagem
Miguel Henrique P Silva
Mestre em Ciência Política

A

Bolsa Estiagem é uma
ação do governo federal destinada a fazer
frente às necessidades decorrentes da estiagem,
é um benefício instituído pela
Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, que oferece apoio
aos agricultores familiares com
renda mensal média de até dois
salários mínimos, que vivem
em localidades onde foi decretado estado de calamidade
pública ou situação de emergência, reconhecidos pelo governo. A situação de Estiagem
na região nordeste é grave, porém, poderíamos ter uma política publica melhor direcionada para minimizar ou tentar
combater os resultados do fator
climático, que assola o semiárido brasileiro, dentro de uma lógica que envolva o fator técnico
e ações de controle social dos
recursos públicos envolvidos
neste processo.
Existem ações, como por
exemplo, a implantação de
cisternas, que antes eram feitas pela Articulação do Semiárido – ASA, ações realizadas
pelas Fetag´s que estão na região da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, que está atualmente
está desenvolvendo ações do
Programa Água para Todos. No
Maranhão já foram instaladas
1.409 cisternas nos municípios
de Arari, Cantanhede, Codó,
Matões do Norte e São Mateus
do Maranhão. A CODEVASF
também trabalha com a implantação de Arranjos Produtivos Locais. Em2013 ela irá aplicar cerca de R$ 127 milhões no
Maranhão. Os recursos serão
investidos em diversos programas e projetos desenvolvidos
pela empresa, beneficiando
149 municípios nas bacias dos
rios Parnaíba, Itapecuru e Mearim no estado. Temos, ainda, as
organizações da sociedade civil
que desenvolvem ações, como
o Projeto Dom Helder Câmara, a Diaconia, oCentro Sabiá,
a Caatinga e outras entidades
que atuam no semiárido brasileiro. O que podemos questionar é a falta de uma articulação
destas ações. Quem mora no
semiárido anseia porações que
tenham continuidade, um planejamento que envolva uma
discussão conjunta, pois ações
isoladas, sem uma percepção
do conjunto da realidade do
semiárido, geralmente torna-se
uma ação pontual.

No último dia 27 de novembro foi aprovada na Câmara dos
Deputados Federais, a Medida
Provisória 583/12, que viabiliza
um aporte financeiro de R$ 676
milhões destinados a combater os efeitos da estiagem nos
municípios por ela atingidos,
sendo 300 milhões destinados
a ações da Defesa Civil e para
a Operação Carro – Pipa, que
atende 706 municípios.
O auxilio financeiro emergencial para os agricultores familiares enquadrados nos critérios do benefício, onde cada
família recebe a importância
de R$ 560,00 (Quinhentos e
sessenta reais), sendo este valor dividido em sete parcelas
mensais de R$ 80,00 (Oitenta
reais). Originalmente, a bolsa
estiagem tinha o valor de R$
400,00 (Quatrocentos reais)
divididos em cinco parcelas
de R$ 80,00 (Oitenta reais). No
inicio de novembro, o governo
federal anunciou o aumento
de parcelas da bolsa estiagem,
para garantir recursos às famílias assistidas, que ainda enfrentavam uma situação grave
de estiagem.
O valor destinado por Bolsa
é pequeno, porém, o impacto
social desta ajuda é significativo
quando olhamos somente pelo
lado social.Quando questionamos a aplicação de recursos
públicos na região do semiárido
brasileiro, a falta de uma política efetiva de tecnologias sociais
e a recuperação da cobertura
florestal, a ausência de uma
estratégia em longo prazo, voltada para um desenvolvimento
sustentável e solidário, percebemos assim, que as ações realizadas não conseguiram dá uma
resposta efetiva as questões dos
recursos hídricos, da proteção
ambiental, do aquecimento
global, da garantia de qualidade de vida, que passa pelas
desigualdades regionais.Ações
interessantes e planejadas com
eficiência em alguns casos, porém, atacam pontos ou focam
necessidades de forma isolada.
O semiárido necessita de políticas que venham maximizar o
aproveitamento das articulações, para que sejam alcançados resultados duradouros.
O MSTTR necessita trabalhar informaçõessobre políticas públicas que tenham
ou venham a ter relação com
problemas de estiagem, como
o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária – PROAGRO e o Garantia Safra. Recentemente, o PROAGRO teve
sua obrigatoriedade definida
pela Resolução nº 4.121 do
Conselho Monetário Nacional
– CMN, de 02 de agosto desse

ano, tornando obrigatório o
uso deste seguro:
“A partir de 1º de novembro
de 2012, a concessão de crédito
de custeio agrícola vinculado ao
Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) e financiado com recursos controlados do crédito rural,
de que trata o MCR 6-1-2, deve
ser efetuada obrigatoriamente
com enquadramento no PROAGRO ou em modalidade de seguro rural, quando destinado a
empreendimento compreendido no Zoneamento Agrícola de
Risco Climático (ZARC) (NR)”
O Garantia Safraé uma ação
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) voltada para os
agricultores e as agricultoras
familiares localizados na região
Nordeste do país, na área norte
do Estado de Minas Gerais, Vale
do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na área norte do Estado
do Espírito Santo ― área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), majoritariamente
Semiárida ― que sofrem perda
de safra por motivo de seca ou
excesso de chuvas. (http://comunidades.mda.gov.br/portal/
saf/programas/garantiasafra)

Para participar do Garantia
Safra, é necessário que, anualmente, estados, municípios e
agricultores residentes na área
de atuação da SUDENE façam
adesão ao Garantia-Safra. Talvez esta forma, que necessariamente envolve o poder público
municipal e estadual, muitas
vezes torna-se uma armadilha!
Muitos prefeitos não têm informações, uma assessoria capaz
de conduzir este processo, outros fazem conexãocom ações
políticas partidárias, tudo isto
atrapalha a ação deste seguro,
que tem um cunho de beneficiar os agricultores familiares.
Talvez seja necessário tornar o
acesso a este seguro mais direto, sem tantos intermediários,
que muitas vezes atrapalham
sua funcionalidade.
A Resolução n° 4.159 do
Conselho Monetário Nacional
– CMN definiu novo prazo para
as contratações da linha de
crédito emergencial, nas operações de custeio e investimento. Este crédito vem auxiliar
os agricultores familiares que
necessitam de recursos para
superar as adversidades oriundas da Estiagem. Para acessar
estes créditos, é necessário que
o município decrete situação

de emergência ou estado de
calamidade pública, junto ao
Ministério da Integração Nacional. Infelizmente, medidas
como estas não conseguem alcançar um número crescente
de municípios que deixaram
de aderir, por desconhecerem
o processo, falta de interesse
ou por conotações políticopartidárias, que preferimos não
tratar aqui. Existe também a
questão de recuperação destas
áreas e rebanhos, falamos dos
municípios que sofreram esta
calamidade e ficaram de fora
do acesso aos benefícios cedidos pelo governo federal.Eis a
questão de uma ação articulada e suprapartidária, onde os
interesses socioeconômicos do
cidadão deveriam vir em primeiro plano para os gestores,
que em vários casos deixaram
de beneficiar seus concidadãos. Pode parecer estranho,
mas, enquanto não nos depararmos com hordas de famílias
saindo na buscar de melhores
condições de vida, pretendendo encontrar condições que
garantam sua reprodução, não
vamos acreditar na gravidade
da estiagem, nem na repercussão que isto terá para a Agricultura Familiar.

Pesquisa
Agricultores familiares da região Nordeste atingidos pela estiagem, podem contratar crédito
especial do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) até
fevereiro de 2013. A linha de crédito emergencial foi criada em maio deste ano e o prazo
para aquisição terminaria no dia 30 de dezembro de 2012.
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Proposições para a Juventude Rural

A

Contag através da Secretaria Nacional de
Juventude realizou nos
dia 15 a 17 de outubro
a 2º Plenária Nacional da Juventude Rural com o tema Sucessão
Rural com: Desenvolvimento
sustentável e Solidário, Participação Social e Sindical. A Plenária foi um espaço de debate,
proposição e definição de estratégias coletivas protagonizadas
pela juventude rural, e teve por
objetivo ampliar, potencializar e
qualificar a participação da dos/
as jovens nas etapas preparatórias e no próprio 11º Congresso
Nacional de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais da Contag. Além de aprofundar o debate, na perspectiva da juventude
do campo, sobre o PADRSS, a
sucessão rural e as politicas publicas para melhoria da qualidade de vida no meio rural.
Além do coletivo estadual de
jovens participaram da plenária
secretários de jovens de todas as
09 regionais da FETAEMA ´e uma

delegação do maranhão na plenária nacional de juventude da contag
criança que representou as crianças do Maranhão na Plenarinha.
Foi um grande marco na Plenária a realização da Plenarinha
Infantil, com filhos(as) dos jovens
presentes na Plenária, que desde
o 1º Festival Nacional da Juven-

tude Rural, a comissão nacional
vem discutindo da importância
de ter um espaço de formação
para as crianças, o que nessa Plenária foi possível ser criado, um
espaço apropriado para expressarem os seus desejos. Os temas

foram abordados de forma lúdica
utilizando da pintura, desenho
histórias, poesias e musicas.
Avançar em cada uma destes 194 pontos é o próximo
passo para o MSTTR, pois a juventude discutiu e faz propos-

ta para todos os temas do 11º
CNTTR principalmente o que
se trata da participação da juventude nas direções em todas
as instâncias, assim como os
rumos do MSTTR para os próximos 4 anos.

Alunos(as) do Projeto Juventude e Gênero aprendem Marketing na Agricultura Familiar
Alunos (as) do Projeto Juventude e Gênero no Campo
continuam a colher os frutos,
dos ensinamentos que eles (as)
aprenderam em sala e que já
estão praticando em suas localidades. Nos núcleos de Açailândia, Pinheiro, Vargem Grande e
Esperantinopólis, as realidades
são semelhantes. O que hoje se
contempla, são jovens motivados com as suas criações de aves,
suínos, plantações das mais variadas hortaliças, árvores frutíferas, entre outras importantes
conquistas adquiridas desde a
implantação do Projeto Juventude e Gênero no Maranhão.
Um destes importantes ensinamentos repassados em sala
de aula é a marketing das suas
produções. Não dizem que a
propagando é a alma do negócio,
então o empreendimento destes
jovens agricultores (as) familiares também é um negócio, e eles
e elas estão aprendendo a fazer
propaganda de seus produtos, e
não só isso, têm que usar as ferramentas do marketing no desenvolvimento de sua atividade.
Como são alunos (as) de
4 regiões diferentes no Maranhão, é importante se entender
que cada turma, assim como os
seus produto terão sua forma de
venda diferenciada, para desta
forma alcançar os objetivos desejados, respeitando suas especificidades.
Outro ponto importante, que

aluno (as) do projeto juventude e gênero em aula de campo
eles (as) já estão tendo conhecimento é a importância da escolha da Embalagem Rotulagem e
Identificação Própria, com nome
do agriclutor ou o nome de sua
propriedade e endereço para a
pessoa que consumir saber de
quem está comprando e se lembrar disso quando voltar a comprar.
E na hora de vender os alunos (as) já aprenderam a lição,
têm que seguir a legislação buscando sempre satisfazer as ne-

cessidades de seus clientes, de
forma consciente.
As aulas de Marketing desenvolvida dentro do Projeto Juventude e Gênero no Campo estão
sendo aplicadas nos principais
pontos de venda das cidades
sede dos núcleos, e têm sido um
bom espaço de por em prática
todo conhecimento adquirido
em sala de aula. Com todas estas
dicas repassadas, fica impossível
não ter sucesso nas vendas. Então! Boas Vendas e sucesso!

Pesquisa
O PRONAF JOVEM é uma linha de crédito destinada
a jovens agricultores, entre 16 e 29 anos. Para obter
os recursos o interessado deve ter concluído ou estar
cursando o último ano em Centros Familiares Rurais de
Formação por Alternância ou Escola Técnica Agrícola
de nível médio. Também podem participar aqueles
que tenham feito curso ou estágio de formação
profissional com carga horária superior a 100 horas. O
financiamento conta com reembolso de até dez anos,
com até três anos de carência, e juros de 1% ao ano
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Avanços da Sustentabilidade
Sindical no Maranhão

“Quanto mais transparente, atuante e
democrática for à entidade sindical, mais
forte ela se tornará perante a sua base”

A

qualificação da gestão
sindical tem se tornado eixo de análise e
reflexão para o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras - MSTTR
no Maranhão. Sendo a busca
por gestões mais transparentes, éticas e democráticas uma
meta para a FETAEMA.
Desta forma, o Orçamento Participativo se apresenta
como instrumento capaz de
transformar a realidade das
entidades sindicais, na medida em que consegue articular
projeto político e planejamento
estratégico como forma para
alcançar a Sustentabilidade
Sindical.
São nove anos de construção do Orçamento Participativo, onde a FETAEMA se mostra
de forma clara e transparente
aos seus sindicatos e permite
a participação de sua base na
escolha dos rumos a serem tomados.
As receitas e despesas da FETAEMA são discutidas coletivamente. Com base na realidade
da entidade e nos propósitos do
projeto político é possível tomar
decisões que aproxime o MST-

Avaliação Contag!

plenária de orçamento participativo da baixada maranhense
TR do que a base realmente requer de uma entidade sindical.
A FETAEMA tem aperfeiçoado o Orçamento Participativo
através da construção de instrumentais de gestão sindical,
como: Bloco Seriado, SIGA, Regionalização da Contabilidade
e Formação dos Conselheiros
(as) Fiscais, com o objetivo de
incentivar que os sindicatos

caminhem juntos rumo a esse
novo modelo, que prima pela
democracia interna e participação dos associados.
O Orçamento Participativo
é considerado como uma estratégia política, pois, ele impulsionou a sustentabilidade política e financeira da FETAEMA
e é isso que também se quer
para os STTR´s filiados. “Quan-

to mais transparente, atuante
e democrática for à entidade
sindical, mais forte ela se tornará perante a sua base. Tendo
como resposta uma base mais
comprometida, firme e defensora dos princípios do sindicalismo e da importância do movimento sindical”, José Chateo
Brian, secretário de Finanças e
Administração da FETAEMA.

“Se quisermos reconstruir
a nossa organização sindical o
caminho é esse, que a Fetaema
vem trilhando. Utilizando o
Orçamento Participativo como
uma metodologia que faz
mudar o comportamento dos
(as) dirigentes, assessores (as),
que qualifica a Política e as
ações, planejando, avaliando
e monitorando todo processo.
Se quisermos um sindicalismo
renovado, democrático
e transparente em sua
gestão Política e Financeira,
com ações de massa que
sejam fortes, combativas,
representativas, com
credibilidade e presença na
base, o modelo de Orçamento
Participativo da Fetaema é um
belo exemplo a ser seguido,”
declarou o secretário de
Finanças e Administração da
Contag , Aristides Santos,
ao final da Plenária de OP
da Baixada Oriental, onde
participou com assessores da
Contag.

Fortalecimento da Rede de Educadores!
A formação sindical no
Maranhão tem alinhado sua
atuação de acordo com as diretrizes da Política Nacional de
Formação – PNF. Assim, é que a
Escola Nacional de Formação
da CONTAG – ENFOC tem sido
o meio para expandir processos
de multiplicação de formação
Sindical no Estado.
O contínuo avanço da formação de educadores e educadoras populares do Movimento
Sindical dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais - MSTTR
tem feito a formação sindical
chegar até a base, imbuídos
pelo sentimento de militância.
“Nossos (as) educadores (as)
tem propagado a orientação
política da Escola difundindo
os grupos de Estudos Sindicais
– GES nos espaços regionais
e diretamente nas delegacias,
assentamentos e comunidades
rurais”, Ivaí Santos, secretário
de Formação e Organização
Sindical da FETAEMA.
É assim que a formação sindical tem avançado! Com um

I Encontro Estadual de Educadores e Educadoras Populares do MSTTR no Maranhão
sistema de multiplicação do
aprendizado, onde o Maranhão
conta atualmente com mais de
200 educadores (as) formados
nos Espaços Nacional, Regional
e Estadual. Somente em 2012
no 3º Curso Estadual formaram
68 educadores (as), demonstrando um crescimento do número de formandos em relação
as turmas anteriores e compro-

vando o valor dado pelo MSTTR a formação sindical e suas
repercussões na base.
Pensando no processo de
continuidade da formação e
auto-formação desses educadores, a FETAEMA resolve promover o I Encontro Estadual
de Educadores e Educadoras
Populares do MSTTR no Maranhão, com dois dias de debates

e trabalho coletivo visando a
constituição da Rede Estadual
de Educadores (as) Populares
do MSTTR, criação do coletivo
Estadual de Formação, discussão de estratégias para ampliar
o GES na base e ações para animar, fortalecer e integrar essa
rede. “Acreditamos que é preciso criar formas e instrumentos
para manter vivo o sentimento

de luta e de compromisso com
a estratégia formativa da ENFOC e com a transformação
social da nossa base. Confiamos nesses homens e mulheres
que são nossos (as) educadores
e educadoras populares, para
multiplicarmos o aprendizado
e a ação sindical”, Ivaí Santos,
secretário de Formação e Organização Sindical.
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FETAEMA avança com o
Programa de Habitação Rural

U

ma das bandeiras de
luta do Movimento
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR, e pauta
constante nas edições de ações
de massa, como o Grito da Terra
Brasil, Grito da Terra Maranhão,
Marcha das Margaridas, Festival
da Juventude Rural, entre outras
manifestações, é a reivindicação
por moradia digna no campo. O
direito a habitação, além de estar
previsto na Constituição Federal,
também está entrelaçado entre
outros direitos humanos.
Levantamento feito pela
IBGE constata que no Maranhão,
existem 339 mil famílias morando em casas de palha, tapadas de
taipa, ou do mesmo material da
cobertura. E pasmem! Lançado
em 2009, o Programa de Habitação Rural do Governo Federal, que deveria beneficiar parte
dessas famílias, simplesmente
parou no Maranhão, uma demonstração do descaso com os
homens e mulheres do campo.
Pensando nessa problemáti-

avaliação estadual do pnhr
ca, a FETAEMA, vem discutindo,
organizando as demandas de
cadastros das famílias no Programa de Habitação Rural no
Maranhão, a FETAEMA. Várias
reuniões já aconteceram com os
parceiros, onde estão sendo definidas as tarefas para cada uma
das instituições envolvidas

No mês junho, a FETAEMA,
realizou a 1ª etapa do cadastramento, contemplando749 famílias. Neste mesmo período aconteceu o Encontro de Avaliação
da Atuação dos STTR´s e Coordenações Regionais Sindicais no
cadastramento das famílias nos
municípios a serem beneficia-

dosnesta 1ª etapa de execução
do PNHR.
Em outubro, o superintendente de Negócios Imobiliários,
Varejo e Governo do Banco do
Brasil, Tarcísio Gerotto, sugeriu
que a Cooperativa Nossa Casa,
formalizasse a extensão dos termos de Contrato com a Superintendência do Banco do Brasil
para execução do PNHR no Maranhão, como área de atuação da
Cooperativa.
Nos próximos meses será
definido o quadro técnico, que a
Nossa Casa, disponibilizará em
cadaregional da FETAEMA para
servir de suporte ao trabalho
técnico social e formatação do
projeto de engenharia das casas.
A Federação também já formalizou e oficializou junto ao Banco
do Brasil, o termo de Cooperação
com a Nossa Casa.
A 2ª etapa, que será iniciada
em janeiro de 2013, a FETAEMA e
Cooperativa Nossa Casa cadastrarão3 mil famílias e buscará implementar a execução das unidades
habitacionais, junto ao Banco do

Brasil e a Caixa Econômica Federal. Neste sentido a direção daFetaema estaráreunida no próximo
dia 04 de dezembro com representantes da Cooperativa Nossa
Casa, juntamente como Superintendente de Negócios imobiliários, governo e varejo do Banco do
Brasil para discutirem o modelo
(ou modelos), a logística e a estratégia de contratação e construção
das primeiras Unidades.
Outro ponto que merece
destaque é a definição do público beneficiário do Crédito
Fundiário e remanescentes do
antigo Fundo de Terras e Cédula
da Terra, que no Maranhão somam aproximadamente 8.567
famílias queainda não foram
contempladas, nem com aplicação do Crédito Habitação pelo
INCRA como eram atendidos os
remanescentes do Banco da Terra e Cédula da Terra e nem com o
PNHR atual.
A FETAEMA, continuará a
cobrar que os recursos do PNHR,
alcancem o público do crédito
fundiário.

Romaria dos Aposentados e
Pensionistas da Baixada Oriental
Mais um dia em defesa de
políticas para os precursores do
Movimento Sindical dos Trabalhadores (as) Rurais – MSTTR.
Assim, foi a 13ª edição da Romaria dos Aposentados e Pensionistas da Baixada Oriental, que este
ano trouxe como tema: Defesa
e Fortalecimento da Pessoa da
Terceira Idade e Idosa, contando com a participação de mais
de 1500 romeiros (as) na cidade
balneária de Barreirinhas.
No ato político que aconteceu
na praça da matriz, nossos dirigentes sindicais do MSTTR, chamaram a atenção do poder público, para a urgência em responder
as demandas do documento base
da 13ª Romaria. “Precisamos mais
agilidade, no que diz respeito, as
questões ligadas diretamente à
pessoa idosa. Demandas como
saúde, lazer, cultura, Combate a
violência, criação de espaço esportivo, educação continuada,
acesso a moradia, entre outros”,
reivindicou o presidente da Fetaema, Chico Miguel em sua fala.
Palavras de agradecimento
e encorajamento aos heróis e
heroínas do MSTTR, foram falas presentes em quase todos os
pronunciamentos. “Se hoje estamos aqui, se podemos realizar
um evento como este em praça
pública, é resultado da luta de

DAP - DECLARAÇÃO DE
APTIDÃO AO PRONAF
O que é DAP?
A Declaração de Aptidão ao Pronaf é a comprovação
de enquadramento do agricultor como pequeno
produtor. É indispensável para acesso a políticas
públicas como o Pronaf, o Programa de Aquisição
de Alimentos, Merenda Escolar e Habitação Rural.

anos e anos de cada um (a) de
vocês. Nós que fazemos atualmente a defesa da categoria dos
trabalhadores e trabalhadoras
rurais, somos resultado de toda
resistência que vocês enfrentaram em uma época bem mais
difícil. Por toda história de vocês, nós só temos a dizer muito
obrigada”, agradeceu a secretária de Assalariados (as) da Fetaema, Ana Maria Oliveira.
Depois das falas dos Coordenadores Regionais da Baixada
Oriental, Maria Paula Azevedo,
Carlos Magno dos Santos, das
presidentes de STTR´s da região,
Eduvaldo (STTR – Humberto de
Campos), Toinho (STTR de S.
de Ribamar), Francisco Farias
(STTR de Barreirinhas), da se-

cretária de Políticas Sociais de
Barreirinhas, Lívia Karla, entre
outras autoridades presentes. O
presidente da Fetaema, Chico
Miguel, enalteceu a grandiosidade da 13ª Romaria dos Aposentados e Pensionistas da Baixada
Oriental e agradeceu a todos
(as) que direto ou indiretamente contribuem com a luta por
melhores condições para os (as)
idosos (as) do campo brasileiro.
Lazer!
À tarde foi de muita festa e
confraternização para os idosos
(as)! Uma oportunidade de rever companheiros (as) de luta,
fazer novas amizades, dançar
e banhar no rio Preguiças, nos
Lençois Maranhenses.

Quem emite DAP?
Para obtê-la, o agricultor(a) familiar deve dirigirse a um órgão ou entidade credenciada pelo MDA
(Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais), munidos de CPF e dados acerca de seu
estabelecimento de produção (área, número
de pessoas residentes, composição de forma de
trabalho e da renda, endereço completo).
Quais as vantagens de ter a DAP?
O Agricultor (a) é reconhecido como Agricultor
Familiar, podendo acessar a diversos Programas
do Governo Federal para desenvolvimento da
agricultura como financiamentos com baixa taxa
de juros, comercialização, programas de Habitação
Rural, além de ter um documento comprovando
as atividades agrícolas do agricultor para
aposentadoria.

