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APRESENTAÇÃO

Diretoria da Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do
Maranhão – FETAEMA – traz o presente documento ao
9º Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras – CETTR – ETAPA TEMÁTICA,
que acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro de 2020. O
congresso da categoria sempre aconteceu junto às eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da FETAEMA. O debate temático precisava ter o tempo necessário a ﬁm de que o conjunto do movimento
sindical pudesse analisar, com qualidade, a conjuntura política,
econômica e social em que estão inseridos os trabalhadores rurais
agricultores e agricultoras familiares do Maranhão. E para corrigir essa situação, a diretoria da FETAEMA, gestão 2016 a 2020,
trabalhou politicamente e conseguiu aprovar, em seus estatutos,
a separação do Congresso Eleitoral do Congresso Temático.
Para esse momento de análise e construção de estratégias,
visando ao 9º CETTR-MA – ETAPA TEMÁTICA, elaborou-se
este documento político. Ele será referência para todo conjunto
do MSTTR (Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) no Maranhão, bem como para a atual gestão. A sua
pretensão, portanto, é fazer a ponte entre o acúmulo de experiências do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais – MSTTR – e as formulações de diversos parceiros que
lutam pelo desenvolvimento sustentável. Ele apresenta, também,
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um conjunto de informações sobre a realidade do Nordeste e do
Maranhão, de modo a que possamos nos posicionar, estratégica e
criticamente, sobre as pautas dos povos dos campos, das ﬂorestas
e das águas.
Este documento não quer ser um recurso deﬁnitivo, mas, como
todos os demais que envolvem o interesse coletivo, precisa ser
discutido e reelaborado durante as nossas lutas. E isto porque é
uma orientação estratégica que demonstra a preocupação da atual
diretoria com a formação política de nossa base. Pretendemos
que ele seja uma contribuição consistente para a formulação de
um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário (PADRSS) que incorpore as lutas de nossa categoria e a
diversidade dos sujeitos sociais que se estabelecem no meio rural.
E, de igual modo, que ele sirva à ampliação da rede de parceiros,
numa relação respeitosa, propositiva, valorosa e de fortalecimento
conjunto da identidade de classe e de representatividade, colaborando para construção de um mundo mais justo, com equidade de
gênero, geração, etnia e raça.
O atual contexto é desaﬁante, provocando-nos a qualiﬁcar ainda mais a capacidade de formulação de nossas propostas e estratégias mobilizadoras de nossa base e com os parceiros, a ﬁm de fazer
valer os direitos coletivos, o fortalecimento da agricultura familiar
e do MSTTR. Para tanto é importante acreditar na construção
coletiva e na ampliação dos espaços de participação de todos e
todas para ampliação de nossas frentes de luta e reconstrução de
um país mais igualitário.
O Documento Base está estruturado em duas partes: Contextualização e Ações Estratégicas. No tópico Contextualização
acham-se expostos: Agricultura Familiar e Produção de Alimentos Saudáveis; Diretrizes para as ações político-sindicais e o Plano
de Lutas. A Contextualização apresenta elementos da conjuntura
político e socioeconômica da Região Nordeste e especíﬁcas do
Maranhão, assim como os desaﬁos para a agricultura familiar,
bem como os do MSTTR para consolidar o Projeto Alternativo de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS).
A partir da Contextualização, são apresentadas, em seguida,
no tópico Ações Estratégicas, táticas para a ação político-sindical,
que objetivam o fortalecimento da agricultura familiar, que são:
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o Acesso à terra, Política de meio ambiente; Política agrícola e
agroecologia, Políticas Sociais e a intensiﬁcação da participação
dos sujeitos políticos do campo, da ﬂoresta e das águas; Educação,
saúde, Previdência Social, proteção infanto-juvenil; Organização
e estrutura sindical, Educação popular no contexto do desenvolvimento rural sustentável e solidário; Comunicação sindical e
popular; Sustentabilidade político-ﬁnanceira e o fortalecimento
das entidades sindicais. As Ações Estratégias são apresentadas
em forma de diretrizes e propostas para o Plano de Lutas do
MSTTR no Maranhão, que objetiva orientar e robustecer a ação
político-sindical para os próximos 10 anos entre os Sindicatos e a
FETAEMA.
Bom trabalho!
DIRETORIA DA FETAEMA
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INTRODUÇÃO

m um quadro de retrocesso político, como o atual, nossa
primeira tarefa é entender – de maneira breve, mas não
superﬁcial – as suas causas. Este é passo indispensável,
que serve para iluminar os caminhos de nossas ações.
Por meio da exposição e compreensão das motivações
econômicas, políticas e sociais, deste momento de
nossa história, acumula-se subsídios a ﬁm de construir um projeto nacional que uniﬁque e articule os planos regionais e locais.
Assim como amplia a capacidade de resistência ao desmonte das
políticas de inclusão cidadã e produtiva, oriundas de nossas lutas
históricas e que agora estão em iminente risco. Além de fortalecer
a construção de outro projeto de poder, mais sensível e mais atento às demandas e potencialidades de nossa base, e comprometido
com um exercício de governança participativa e, assim, mais aberta às ações diretas da sociedade civil organizada.
O desempenho sindical que conquistamos precisa e deve
avançar, cada vez mais, para que representemos com adequação
a classe, visando a construção coletiva de um projeto político da
agricultura familiar maranhense. E quanto mais bem organizados
e melhor aparelhados, para ouvir e discutir as pautas de interesse coletivo, mais sólido e responsável será o projeto político da
agricultura familiar maranhense a ser apresentado à sociedade,
disputando espaço com as demais narrativas dos novos tempos.
Nossa intervenção no espaço público, com suas questões e postu-
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ra diferenciadas nos processos eleitorais e nos partidos políticos,
marca um espaço de disputa no corpo das praxes institucionais
do país, em prol de nosso projeto de classe, que foi pensado, construído e articulado com o conjunto da categoria. E num momento
tão complicado da vida nacional, é imperioso rediscutir e redirecionar a forma de como o MSTTR está fazendo e participando da
política partidária.
Por isso mesmo, e sob esses fundamentos, é urgente construir
candidaturas próprias, sempre que possível, ﬁrmadas no compromisso com um projeto de mudança social, com a democratização
da economia e com a igualdade de oportunidades. Nossa expectativa é que tais candidaturas espelhem o esforço de articulação
coletiva que empreendemos, feito por e para todos e todas. E nós
podemos construir esse caminho. Só precisamos dar o primeiro
passo e sabermos onde queremos chegar. A história de ontem e
de hoje já mostrou que mudar é possível. E é nosso real desejo.
Democratizar as direções dos partidos, garantindo mais espaço
para as lideranças emergentes dos movimentos; aprofundar o debate sobre os mandatos parlamentares coletivos; chegar cada vez
mais perto de nossa base para que, de mãos dadas, os homens, as
mulheres, a juventude, as pessoas da terceira idade, as crianças, a
brava gente que faz a nossa agricultura familiar camponesa, possam avançar rumo a um mundo no qual a felicidade e o amor sejam
as principais referências.
Enfrentaremos o fascismo racista, machista e homofóbico, que
se intensiﬁcou no país, com a celebração da vida, com a defesa do
meio-ambiente, com a disposição e garra que sempre marcaram a
agricultura familiar camponesa de nosso Estado. Combateremos o
discurso do ódio com a alegria presente na produção de alimentos
saudáveis em bases agroecológicas, agregando nossas tradições
culturais juntamente com a mobilização de nossa juventude, aliado à ﬁrme defesa do patrimônio genético e hídrico do Maranhão.
Encararemos o despotismo étnico com a luta pela garantia dos
territórios tradicionalmente ocupados pelos povos originários,
pelo secular extrativismo das quebradeiras de coco babaçu, das
comunidades quilombolas. Queremos fazer dos assentamentos
da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário a demonstração viva
de que outro mundo é possível. Um mundo que valorize os produtos presentes na sociobiodiversidade; que fortaleça e expanda
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a agricultura familiar camponesa juntamente com a produção de
alimentos saudáveis!
O fortalecimento e a expansão da agricultura familiar requerem a autonomia econômica dos homens e mulheres que vivem
nas comunidades rurais. E este é o caminho para a construção
da nossa autonomia política, a ﬁm de fortalecer e valorizar nosso
protagonismo na construção de processos sustentáveis de desenvolvimento territorial. Para isto, se faz necessário sensibilizar a
sociedade e o poder público, transformando a produção de alimentos saudáveis em prioridade para os governos federal, estadual e municipal. É indispensável aﬁrmar a importância política
e econômica da agricultura familiar camponesa para a democratização da sociedade.
Mas para isso é essencial romper com as diversas formas de
dominação existentes dentro da unidade produtiva familiar, no
seu entorno e na sociedade. E para começar a romper com esses
grilhões, faz-se urgente facilitar o acesso da juventude e das
mulheres ao crédito, à assistência técnica e à comercialização,
respeitando, valorizando e reconhecendo as especiﬁcidades dos
povos e comunidades tradicionais. Tanto quanto é fundamental
elaborar diversos projetos que incorporem a diversidade cultural,
os saberes, valores e tradições que existem no meio rural. Além, é
claro, de investir, maciçamente, na qualiﬁcação das mulheres e da
juventude, articulando a dimensão política e econômica da luta
sindical, preparando, assim, novos quadros para exercer a direção
nas organizações representativas e econômicas da categoria.
Não podem existir separações entre o apoio às atividades produtivas das famílias e a democratização das relações sociais de gênero, geração, raça e/ou etnia. A subordinação dos indivíduos em
dada sociedade se reproduz a partir do controle sobre a produção
e o seu planejamento. Existe, portanto, ligação direta entre a superação da dependência econômica, o combate às subordinações
sociais e a construção da autonomia política dos homens e mulheres, que formam as nossas comunidades. Favorecer o aumento das
oportunidades de todos e todas, estimulando para que as pessoas
conquistem a autonomia necessária a ﬁm de melhorar as suas próprias vidas e a vida de suas comunidades é o que nos impulsiona.
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A nossa prioridade é a produção de alimentos saudáveis e a valorização dos produtos da sociobiodiversidade; qualiﬁcar o acesso
aos mercados e ao crédito, criando um ambiente propício à dinamização econômica dentro dos territórios; viabilizar o acesso à
terra e à regularização dos territórios tradicionalmente ocupados.
Serão esses, os nossos desaﬁos e o nossos principais compromissos. Estaremos sempre na linha de frente deste combate, que é de
todos, homens e mulheres, que fazem a força política e econômica
da agricultura familiar camponesa do Estado do Maranhão. Vamos à luta!!!

16

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 O MUNDO RURAL MARANHENSE
01. O Maranhão é rural. A iluminação noturna é um bom indicador do nível de urbanização dos territórios. A imagem a seguir, obtida do projeto Black Marble1, da NASA,
em parceria com o Google Maps, demonstra que o Maranhão é um Estado rural.
02. Os dados do Censo 2010 conﬁrmam. Segundo o IBGE, viviam no campo 2.425.955
habitantes, perfazendo cerca de 37% da população do Estado. Entretanto, se utilizarmos a noção de municípios essencialmente e relativamente rurais, este percentual cresce bastante. Ainda segundo o Censo de 2010, cerca de 59% dos municípios
maranhenses tinham menos de 20.000 habitantes (essencialmente rurais) e 90%
tinham menos de 50.000 (relativamente rurais), o que representava quase 54% da
população total do Estado, 3.533.342 habitantes.
03. Esses dados do censo evidenciam, ainda, a capacidade da agricultura familiar em
absorver a força de trabalho no meio rural. No Maranhão, a agricultura familiar
gera ocupações produtivas para 86% da população que trabalha na agropecuária,
enquanto a agricultura patronal ocupa apenas 14%.
04. Na mesma direção dos dados nacionais, a agricultura familiar do Maranhão, mesmo
sem contar com o apoio do setor público ao longo dos anos, ainda é responsável por
grande parte da produção de alimentos de origem vegetal e animal que compõem
as tradições alimentares da população: 88,68% da produção de arroz; 74,5% do fei1 “Black Marble”, cujo significado em português é “Mármore Negro”, é um projeto da Nasa cuja finalidade é
fazer capturas fotográficas noturnas do Planeta, de maneira a contribuir com a pesquisa sobre poluição
luminosa, pesca ilegal, incêndios, impactos e recuperação de desastres, assentamentos humanos e infraestruturas de energia associadas.

17

O Maranhão à Noite

Fonte: Google Maps: Black Marble.
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jão preto; 84,6% do feijão caupi, fradinho e de feijão de corda; 86,5% da mandioca;
78,4% do milho; 55% do leite de vaca; 67,3% do leite de cabra; 65% de ovos; 86%
dos suínos.
05. Uma característica do Maranhão rural é o elevado número de projetos de assentamento estaduais e federais existentes. Segundo os dados oﬁciais do INCRA, são
1.017 projetos, com 132.292 famílias assentadas, numa área total de 4.676.670,2039
hectares. Só no município de Zé Doca, são 46 assentamentos. São mais 130 mil unidades produtivas, a maioria sem assistência técnica e acesso ao crédito, mas com
imenso potencial para a produção de alimentos saudáveis.
06. Outra característica maranhense é que, mais uma vez, utilizando o Censo de 2010,
quase 63% das famílias viviam em situação de extrema pobreza. Este quadro de
exclusão social foi agravado, no passado recente, pelo desmonte e sucateamento da
máquina pública estadual responsável pelo apoio à agricultura familiar e reforma
agrária. Esta situação está sendo revertida pelo atual Governo, mas é um trabalho
de médio e longo prazo e precisa de uma ação coordenada e articulada do setor
público com a sociedade.
07. Segundo Paes de Barros, mais de 75% das famílias rurais maranhenses que vivem
em situação de pobreza ou extrema pobreza, são produtoras de arroz e mandioca.
Isso quer dizer que a maior parcela da pobreza rural no Estado é formada por agricultores(as) familiares, proﬁssionais da agricultura especializados(as) na produção
dos alimentos mais ligados à cultura e à soberania alimentar maranhense. Por essa
razão, em nosso Estado, a Agricultura Familiar é o principal vetor orientador para
os projetos e programas de superação da pobreza. A redução na extrema pobreza
rural no Maranhão vai requerer aumentos do trabalho e na produtividade da terra,
no cultivo do arroz e da mandioca, melhorias na comercialização destes produtos e/
ou diversiﬁcação da produção.
08. Para que ocorra a inclusão produtiva, não basta que existam boas oportunidades.
Elas devem estar efetivamente voltadas aos mais pobres, e é imprescindível que
essas famílias possam aproveitar plenamente as oportunidades. Para serem efetivas, as chances requerem protagonismo, o que demanda processos de mobilização
e organização social. Sem essa mobilidade não será possível alcançar sucesso na
inclusão produtiva.
1.2 A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MARANHÃO
09. De acordo com o Censo Agropecuário 2017 (IBGE), são 10.115.559 homens e mulheres que compõem a força produtiva dos 3.897.408 estabelecimentos familiares no
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: IBGE 2019.
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CAD Único: 2020.
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país, sendo que 54,75% desses são dirigidos por negros e negras. No Nordeste, são
1.838.846 estabelecimentos, 4.708.670 de pessoas ocupadas, com 72,64% dirigidos
por negras e negros. No Maranhão, são 187.118 unidades produtivas familiares e
547.278 pessoas, 79,92% dirigidos também por negras e negros.
010. Apesar dos esforços governamentais realizados no período 2003-2014 para ampliar a oferta de crédito, facilitar o acesso à terra e para qualiﬁcar outras políticas
de fortalecimento da agricultura familiar: a base da pobreza rural no Maranhão
são os(as) agricultores(as) familiares, proﬁssionais da área especializados na produção de alimentos. Isso é perceptível no mapa anterior, com a renda per capita por
município. As menores rendas são perceptíveis em territórios com predomínio da
agricultura familiar. O mapa a seguir, com o percentual de agricultores familiares
que se encontram em situação de extrema pobreza, deixa esta situação ainda mais
evidente.
011. Outro problema é a falta de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) que
atenda às necessidades dos agricultores e das agricultoras familiares. Segundo o
Censo Agropecuário 2017 (IBGE), no país apenas 18,17% dos estabelecimentos da
agricultura familiar (708.318) tiveram acesso a serviços de ATER. Na Região Nordeste esse percentual é de 7,33% (134.829) e no Maranhão cai para 2,89% (5.408).
Tais números vêm gerando polêmicas no universo dos órgãos estaduais de ATER
da Região, em função do baixo índice de agricultores(as) que aﬁrmaram receber
serviços de ATER no Censo 2017. Sem entrar no mérito dos registros censitários,
é no mínimo estranho que, no Nordeste, 92,67% das famílias aﬁrmem não receber
esses cuidados apenas por conta de supostos erros metodológicos do IBGE.
012. Daí porque é necessário qualiﬁcar a oferta dos serviços de ATER, assim como adequar as suas tecnologias e metodologias à realidade dos territórios, dialogando com
a diversidade de biomas existentes. A diﬁculdade de acesso aos serviços de ATER
é um dos grandes gargalos da agricultura familiar. A Lei 12.188, de 11 de janeiro de
2010, regulamentada pelo decreto 7.215 de 15 de junho de 2010, representou um
importante avanço neste sentido. Ao instituir a Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (PNATER), o Programa Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER) e
deﬁnir os princípios e os objetivos dos serviços de ATER, estabeleceram-se marcos
que devem orientar o trabalho da extensão pública no país.

22

013. Após muitas discussões e análises, chegamos aos pontos que devem comandar as
nossas ações. São eles: a) Estruturar os direcionamentos de ATER, respeitando as
dinâmicas produtivas e culturais das famílias, para fortalecer processos de inserção
cidadã, produtiva e tecnológica; b) A partir de abordagem agroecológica, valorizar
suas dinâmicas socioprodutivas, articulando as vantagens comparativas da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis; c) Investir em tecnologias
adequadas a cada bioma e no beneﬁciamento da produção, estruturando as unidades familiares de produção, diversiﬁcando a produção e buscando a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos empreendimentos; d) Articular a oferta de
suporte técnico-gerencial às organizações da agricultura familiar, envolvendo as
Universidades e os Institutos de Educação em ações de capacitação voltadas para
as equipes técnicas e para as famílias; e) Desenvolver uma rede estadual de ATER,
formada por redes articuladas nos territórios e municípios, envolvendo entes públicos e privados no desenho e execução de ações integradas voltadas para o fortalecimento e expansão da agricultura familiar em nível local, municipal e territorial;
f) Construir propostas de trabalho comum, deﬁnindo metas e resultados objetivamente veriﬁcáveis, relacionados com o acesso ao crédito, a mercados e a processos de beneﬁciamento da produção primária; g) Construir, por adesão, redes de
ATER, plurais e multidisciplinares, em distintos níveis: Locais, nas comunidades
atendidas, com caráter sócio-técnico-pedagógico, formadas por agricultores(as)
experimentadores(as) e escolas; Municipais, formadas por empresas/entidades
que atuam no município e por representantes do(as) agricultores(as) das redes
locais; Territoriais, formadas por empresas/entidades que atuam nos municípios
e por agricultores(as) representantes das redes municipais; e Estadual, formada
por empresas e entidades que participam das redes territoriais e municipais e por
representantes dos(as) agricultores(as) que integram essas redes.
014. Ampliar a oferta dos serviços de ATER é fundamental. Basta observar o cartograma
a seguir para se perceber que existem vazios territoriais no acesso a esses serviços.
015. Com relação ao crédito Pronaf, de acordo com a Matriz de Dados do Crédito Rural
(MDCR) do Banco Central do Brasil (BCB), em 2019, foram realizados, no Maranhão, 73.060 contratos e aplicados R$ 496.734.364,87. Segundo o Censo, apenas
34,44% das famílias acessam os créditos do Pronaf no país. Esta proporção cai
para 24,74% no Nordeste e chega a 19,52% em nosso Estado, a menor da Região,
apesar do Maranhão ter a segunda maior captação de recursos do Pronaf no Nordeste e ter o segundo maior ticket médio, como ilustra a tabela a seguir. Este é um
tema que precisa ser melhor analisado, pois é uma pauta de pesquisa importante
para ser articulada com nossos parceiros.
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CENSO 2017.
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UF

RECURSOS

CONTRATOS

TICKET MÉDIO

BA

1.004.360.646,78

207.668

4.836,38

MA

496.734.364,87

73.060

6.798,99

CE

491.738.992,63

100.737

4.881,41

PE

474.932.292,22

91.401

5.196,14

PI

408.411.094,89

85.567

4.773,00

PB

285.572.070,28

61.919

4.612,03

AL

230.076.830,99

35.025

6.568,93

SE

215.324.424,55

25.193

8.546,99

RN

185.849.772,83

42.531

4.369,75

NE

3.793.000.490,04

723.101,0

5.245,46

Fonte: BCB: MDCR: 2019.

Fonte: BCB: MDCR: 2019.

016. É muito importante fazer o recorte de gênero em relação ao acesso ao Pronaf. Do
valor total liberado, apenas 16,53% foram acessados por mulheres. Na Região, este
percentual é de 35,49%, enquanto no Maranhão é de 34,65%. Em ambos os casos,
mais do que o dobro do percentual nacional. Já em relação ao número de contratos, o percentual realizado em nome de mulheres no Estado sobe para 46,70%,
conforme demonstram os gráﬁcos. O Subprograma Pronaf Mulher, no Maranhão,
representou apenas 1,39% do total dos valores (0,71% dos contratos) acessados
por DAP’s emitidas em nome de mulheres.
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017. As importantes conquistas realizadas nesta área, consequências da mudança de
postura e de linguagem, que veio, sobretudo, ampliar o espaço das mulheres na direção política da categoria, devem ser comemoradas. Mas é necessário avançar na
luta contra as estruturas materiais que dão sustentação às subordinações sociais
de gênero.
PRONAF 2019 NE: DETALHAMENTO DA PRESENÇA FEMININA
UF

PRONAF GERAL (1)
RECURSOS

CONTRATOS

SUBPROGRAMA PRONAF MULHER (2)
TICKET
MÉDIO

RECURSOS

CONTRATOS

TICKET
MÉDIO

PERCENTUAL (2 EM 1)
CONTRATOS RECURSOS

BA

334.622.728,17

91.112

3.672,65

6.813.405,64

888

7.672,75

0,97

2,04

MA

172.107.924,80

34.122

5.043,90

2.390.666,25

241

9.919,78

0,71

1,39

CE

167.476.096,72

42.544

3.936,54

2.068.798,04

298

6.942,28

0,70

1,24

PE

168.877.742,10

41.316

4.087,47

3.231.676,31

371

8.710,72

0,90

1,91

PI

165.730.302,35

39.179

4.230,08

2.787.189,54

425

6.558,09

1,08

1,68

PB

117.318.166,29

28.586

4.104,04

989.933,70

159

6.226,00

0,56

0,84

AL

83.715.695,55

16.124

5.191,99

1.789.335,38

262

6.829,52

1,62

2,14

SE

60.029.348,18

10.545

5.692,68

895.637,52

113

7.926,00

1,07

1,49

RN

76.440.674,27

19.787

3.863,18

2.357.312,20

367

6.423,19

1,85

3,08

NE

1.346.318.678,43

323.315

4.164,11

23.323.954,58

3.124

7.466,05

0,97

1,73

Fonte: BCB: MDCR 2019.

018. Construir estratégias de enfrentamento cotidiano da subordinação econômica das
mulheres, para dar sustentabilidade à sua batalha política no cotidiano, enquanto
sujeitos de direitos e protagonistas das lutas gerais da agricultura familiar camponesa. Qual é a nossa proposta de política agrícola diferenciada para as 34.122
mulheres agricultoras familiares maranhenses que acessaram o Pronaf em 2019?
Quem são essas mulheres? Quais são as suas demandas especíﬁcas? Outra pauta
de pesquisa importante.
019. Aﬁrmar a transversalidade de gênero2 no MSTTR implica em conectar diretamente suas reivindicações especíﬁcas às questões centrais das lutas mais gerais
da categoria, dando direção política às reinvindicações das mulheres, e que ajude
a mobilizar mais ainda o conjunto da nossa base. No caso especíﬁco do Pronaf,
estamos falando de 46,70%, quase a metade, dos contratos realizados no Estado.
O Censo 2017 traz à tona outras pautas importantes no âmbito da luta econômica
das mulheres. Apenas 1.024 estabelecimentos cheﬁados por elas recebem assistência técnica no Maranhão, 2,54% de um total de 40.238. Este número se aproxima
2 A expressão “transversalidade de gênero” denomina a estratégia de atuação que estrutura a política para
mulheres e igualdade de gênero.
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do total de contratos de Pronaf com mulheres descrito acima, 34.122. Mais uma
pauta para pesquisa se impõe: É possível checar esta informação? Precisamos
avançar na construção de uma estratégia de gênero, que também esteja focada na
superação dos problemas da agricultura familiar como um todo, adentrando na
raiz das lutas econômicas femininas no meio rural e permitindo avanços para além
das questões ideológicas e de representação. A autonomia econômica é a base para
a emancipação política.
020. O caso do Subprograma Pronaf Jovem é ainda mais complexo que o do Pronaf
Mulher. Em 2019, foram apenas 262 contratos, no valor de R$ 3.265.061,08, em
todo o país; 59 na Região e com montante de R$ 365.285,05; 18 no Estado e com
montante de R$ 148.724,88. Os valores são irrisórios quando se analisam os ﬁnanciamentos realizados, a partir do recorte de idade utilizado pelo BCB (começa por
até 19 anos e vai avançando de dez em dez) para caracterizar quem é jovem. Foram
estabelecidos 145.344 contratos, perfazendo um total de R$ 700.850.653,34.
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: Censo 2017.
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PRONAF 2019: ACESSO POR JOVENS ATÉ 29 ANOS
ATÉ 19 ANOS

19 A 29 ANOS

UF CONTRATOS RECURSOS T. MÉDIO CONTRATOS RECURSOS

TOTAL (ATÉ 29 ANOS)
T. MÉDIO CONTRATOS RECURSOS

T. MÉDIO

BA

2.089

10.200.082,23 4.882,76

30.727

141.138.165,23 4.593,29

32.816

151.338.247,46 4.611,72

MA

2.178

10.182.765,66 4.675,28

17.537

89.999.808,28 5.132,00

19.715

100.182.573,94 5.081,54

PI

1.998

9.433.725,04 4.721,58

17.829

81.915.579,47 4.594,51

19.827

91.349.304,51 4.607,32

PE

1.800

7.759.400,85 4.310,78

19.842

94.298.969,81 4.752,49

21.642

102.058.370,66 4.715,76

AL

995

5.033.455,70 5.058,75

8.378

52.453.498,31 6.260,86

9.373

57.486.954,01 6.133,25

PB

842

3.634.807,21 4.316,87

11.003

48.041.611,66 4.366,23

11.845

51.676.418,87 4.362,72

CE

741

3.421.059,56 4.616,81

16.105

73.172.242,33 4.543,45

16.846

76.593.301,89 4.546,68

SE

411

2.766.370,49 6.730,83

4.732

34.395.672,90 7.268,74

5.143

37.162.043,39 7.225,75

RN

567

2.300.712,60 4.057,69

7.570

30.702.726,01 4.055,84

8.137

33.003.438,61 4.055,97

NE

11.621

54.732.379,34 4.709,78

133.723

646.118.274,00 4.831,77

145.344

700.850.653,34 4.822,01

Fonte: BCB: MDCR 2019.
PRONAF JOVEM 2019 POR GÊNERO
UF

MASCULINO

FEMININO

CONTRATOS RECURSOS T. MÉDIO CONTRATOS RECURSOS

MA

17

133.724,88

7.866,17

CE

8

59.961,50

7.495,19

PE

11

51.120,87

4.647,35

RN

9

44.101,24

PI

4

PB
NE

1

T. MÉDIO CONTRATOS RECURSOS T. MÉDIO
18

148.724,88

8.262,49

8

59.961,50

7.495,19

15

81.114,11

5.407,61

4.900,14

9

44.101,24

4.900,14

16.467,90

4.116,98

4

16.467,90

4.116,98

5

14.915,42

2.983,08

5

14.915,42

2.983,08

54

320.291,81

5.931,33

59

365.285,05

6.191,27

4

5

15.000,00

TOTAL

29.993,24

44.993,24

15.000,00
7.498,31

8.998,65

Fonte: BCB: MDCR 2019.

021. No tocante ao acesso aos serviços de ATER, segundo o Censo 2017, 16,77% dos
estabelecimentos cheﬁados por jovens com menos de 35 anos no país têm acesso
aos serviços de ATER. No Nordeste, essa relação cai para 6,82% e, no Maranhão,
mais especiﬁcamente, para 2,33%.
022. A agricultura familiar tradicionalmente tem sido fornecedora de matéria-prima
para atravessadores intermediários, além de algumas empresas e agroindústrias.
Em relação à agroindustrialização, 720.644 estabelecimentos no país aﬁrmaram
ao Censo 2017 possuir algum tipo de agroindústria rural em seu interior. No Nordeste, são 269.412 unidades produtivas, 37,38% do total do país e, no Maranhão,
91.662, 34,02% do regional. Uma das metas da ação sindical deve ser a promoção
da agregação de valor à produção primária, ampliando a participação da agricultura familiar nas cadeias produtivas, onde atua. Esse processo requer a revisão das
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estratégias de organização da produção, a qualiﬁcação do acesso aos mercados e a
ampliação/fortalecimento das parcerias.
023. É preciso ressaltar a importância do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que têm o papel de
promover a segurança alimentar e nutricional das populações em vulnerabilidade
social, assim como garantir alimentação saudável e adequada para as crianças nas
escolas. Por outro lado, estes mercados institucionais contribuem para a inclusão
produtiva e geração de renda da agricultura familiar, ao facilitar o acesso ao mercado. Nessa perspectiva, é fundamental que sejam ampliados os recursos para o PAA
previstos no Orçamento Geral da União.
024. A dinamização dos espaços rurais e a efetividade das políticas públicas na vida
dos agricultores e agricultoras familiares pressupõem não só a articulação dessas
políticas no âmbito dos governos federal, estadual e municipal, mas a construção
e fortalecimento de alianças em torno de uma agenda comum que construa estratégias potencializadoras das parcerias, considerando toda a cadeia produtiva.
Essa produção precisa estar articulada às necessidades e demandas crescentes do
mercado por produtos mais saudáveis, socialmente inclusivos e ambientalmente
sustentáveis.
025. Para concretizar essa estratégia, é necessário ampliar e potencializar as parcerias
com organizações socioeconômicas da agricultura familiar, bem como outros agentes e atores sociais, a ﬁm de planejar a inserção qualiﬁcada nos diversos mercados,
como as cadeias curtas ou de proximidade, a exemplo das feiras livres, seja da agricultura familiar ou não; mercados estaduais, nacionais e internacionais; grandes
redes de atacado e varejo; comércios institucionais; redes e mercados de produtos
especializados; produtos orgânicos e agroecológicos; de identidade geográﬁca e
cultural; dentre outros.
026. Segundo o Censo Agropecuário 2017 (IBGE), no país, da totalidade dos estabelecimentos da agricultura familiar, apenas 10,58% se encontram associados a
cooperativas e 22,06% a sindicatos. No Nordeste, essa participação é de apenas
1,32% nas cooperativas (a menor do país) e 25,43% nos sindicatos. No Maranhão,
apenas 0,64% (a menor do Nordeste) e 33,08% nos sindicatos, o que indica que
muito precisa ser feito em relação à organização produtiva da agricultura familiar
no país, mas, sobretudo, no Nordeste e, em especial, no Maranhão.
027. A tabela seguinte demonstra a fragilidade da organização produtiva do Nordeste
em relação à estrutura da produção, com certeza um dos entraves que inibem o
potencial da agricultura familiar para contribuir com o desenvolvimento regional.
O elevado grau de famílias que se enquadram no Pronaf B (89,22%) também é um
forte indicador das diﬁculdades econômicas da categoria na Região.
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Fonte: Projeto/AKSAAM/UFV/FIDA: IBGE: Censo 2017.
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UF
N

TOTAL AGRICULTURA FAMILIAR
Total

Cooperativa

%

480.575

15.542

3,23

NE 1.838.846

24.212

1,32

Sindicato

AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF B
%

66.626 13,86

Total

Cooperativa

%

Sindicato

%

319.575

7.242

2,27

42.923 13,43

467.692 25,43 1.640.708

16.893

1,03

424.350 25,86

SE

688.945

100.129 14,53

127.854 18,56

401.723

28.192

7,02

77.850 19,38

S

665.767

248.036 37,26

177.707 26,69

254.157

45.610 17,95

47.405 18,65

CO

223.275

24.386 10,92

BR 3.897.408

412.305 10,58

20.059

8,98

116.627

6.225

5,34

859.938 22,06 2.732.790

104.162

3,81

8.409

7,21

600.937 21,99

Fonte: IBGE: Censo 2017.

UF

TOTAL AGRICULTURA FAMILIAR
Total

Cooperativa

%

Sindicato

AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF B
%

Total

Cooperativa

%

Sindicato

%

MA

187.118

1.200

0,64

61.897 33,08

164.043

901

0,55

55.021 33,54

PI

197.246

1.534

0,78

86.875 44,04

186.030

1.128

0,61

82.529 44,36

CE

297.862

2.631

0,88

85.625 28,75

270.663

1.878

0,69

78.545 29,02

RN

50.680

926

1,83

16.235 32,03

40.206

608

1,51

12.920 32,13

PB

125.489

2.244

1,79

41.508 33,08

111.693

1.562

1,40

37.168 33,28

PE

232.611

2.457

1,06

40.862 17,57

206.862

1.856

0,90

36.970 17,87

AL

82.369

2.324

2,82

7.598

9,22

73.914

1.513

2,05

6.953

SE

72.060

1.146

1,59

8.471 11,76

58.542

863

1,47

7.208 12,31

BA

593.411

9.750

1,64

118.621 19,99

528.755

6.584

1,25

107.036 20,24

NE 1.838.846

24.212

1,32

467.692 25,43 1.640.708

16.893

1,03

424.350 25,86

9,41

Fonte: IBGE: Censo 2017.

028. Esta situação se repete no Maranhão, que apresenta os piores indicadores em
relação ao Nordeste, no que diz respeito à participação em cooperativas, como
demonstra a tabela anterior. O mapa a seguir reforça esta aﬁrmação.
029. A ordenação da produção precisa integrar duas vertentes: a do trabalho de campo e a organização comercial e logística da distribuição dos seus produtos. Um
esforço coletivo voltado para ampliar a qualidade, a competitividade e a oferta do
que é produzido. Além disso, na agricultura familiar, com pequenas unidades de
produção dispersas em um território, é necessário articular as famílias, de modo
a permitir ganhos de escala e de produtividade, em um ambiente democrático e
colaborativo criado com esta ﬁnalidade, as cooperativas.
030. O processo de estruturação do quadro social de uma cooperativa deve estar integrado ao processo de organização da base produtiva. A cooperativa é um instrumento
das famílias para dirigir o seu processo de trabalho e facilitar sua articulação no interior das cadeias produtivas. Uma estrutura organizativa que estabiliza, gerencia
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e qualiﬁca a intervenção no mercado dos (as) associados (as), aumentando, assim,
sua produtividade e a renda do seu trabalho.
031. Ela ainda pode ampliar a participação organizada das famílias nos espaços territoriais de discussão das políticas públicas, articulando a comercialização e a
produção com um processo de formação continuada fundamentado na análise da
prática. Um ambiente onde os(as) associados(as) possam aprender a organizar
seu processo produtivo, a gerir seus negócios e as relações mercantis daí decorrentes, de forma coletiva, exercitando sua cidadania e fortalecendo o apoio mútuo no
interior das comunidades rurais.
032. Para isso é necessário identiﬁcar e enfrentar a burocratização destas organizações
ainda em sua origem. Criar mecanismos de decisão participativos, sem cair no
assembleísmo, mas ajudando a manter a coerência entre a ação da direção e as
potencialidades, desejos e necessidades da base, estimulando e orientando um
debate transparente e franco sobre as opções mais adequadas para o grupo.
033. É nessa perspectiva que é possível desenvolver atuação complementar entre o
MSTTR, o associativismo e o cooperativismo solidário, superando os excludentes
mecanismos de mercado do sistema capitalista e os limites das atuais políticas públicas de apoio à agricultura familiar, em promover equilíbrio entre os agentes de
mercado. Ampliar as ações de cooperação para agregação de valor, geração de renda e diminuição dos níveis de intermediação na comercialização são fundamentais
para ampliar o protagonismo e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e
das agricultoras familiares.
034. Por outro lado, a Região Nordeste representa apenas 5,87% dos(as) associados(as) em cooperativas do país (412.305), segundo o Censo 2017, com 24.212
cooperados(as), como demonstra o gráﬁco anterior. E o Maranhão apenas 4,9%
dos (as) associados (as) da região, 1.200, como demonstra o gráﬁco a seguir, o que
representa 0,29% dos(as) associados(as) do país.
035. Um dos principais desaﬁos para o MSTTR é contribuir para o processo de organização das famílias, partindo das experiências já existentes, como as diversas
associações no Estado. Daí a necessidade de realizar ações de apoio à sua reestruturação e à melhoria dos seus procedimentos gerenciais, fortalecendo seu quadro
social, qualiﬁcando seu corpo dirigente, modernizando seus instrumentos
de gestão e ampliando os espaços da agricultura familiar camponesa nos
mercados e na sociedade.
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Fonte: IBGE: CENSO 2017

Agroecologia
036. A transição agroecológica deve ser uma das principais bandeiras políticas do MSTTR no Maranhão, em especial no que diz respeito à assistência técnica. E isso de
modo a articular a agricultura familiar com a produção de alimentos saudáveis,
fortalecendo a segurança nutricional e a soberania alimentar, permitindo múltiplas formas de obtenção de renda. Assim como promover a utilização de sistemas
de produção agroﬂorestais, integrando a agricultura, a pecuária e o manejo das
matas nativas, em que representa uma evolução desta discussão. Também é indispensável ver os ativos ambientais como a base para o planejamento das atividades
econômicas agropecuárias e ﬂorestais, que é uma das intenções dessas unidades
produtivas.
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037. Mas para isso é necessário conhecer a unidade produtiva familiar e seus ecossistemas, seu potencial hídrico e produtivo, organizando a gestão dos recursos naturais
e as ações de recuperação ambiental e de solos, junto a essas atividades produtivas.
As demandas por tecnologias adequadas e/ou capacitação das famílias deve ser
deﬁnida, em conjunto com as pessoas interessadas, a partir das suas reais necessidades, num esforço de diagnóstico participativo e coletivo. O resgate e a crescente
valorização de sistemas de produção agroecológicos, com foco na qualidade dos
alimentos oferecidos à população, leva à necessidade de se investir no planejamento da unidade produtiva familiar, e no seu entorno, como um todo. Isto representa
um avanço signiﬁcativo para a agricultura familiar. E isso porque resgata saberes a
partir das práticas das comunidades, como é o caso dos bancos de sementes.
038. Infelizmente, o Censo Agropecuário de 2017 não traz informações sobre a produção agroecológica, mas os números sobre a produção orgânica dão uma ideia
do longo caminho a percorrer até a desejada e necessária transição agroecológica.
No país, apenas 2,38% dos estabelecimentos da agricultura familiar informaram
produzir num padrão orgânico. No Nordeste, este percentual cai para menos da
metade, 1,12% e, no Maranhão, para 0,97%.
039. É sempre bom ressaltar que são as mulheres agricultoras familiares que, na maioria
dos casos, tomam a iniciativa e estimulam as suas famílias à transição de produções convencionais para o modelo agroecológico. Elas são responsáveis por grande
parte da produção e são fundamentais para garantir a conservação e manejo da
biodiversidade, com destaque para o resgate e multiplicação da diversidade das sementes crioulas e para a produção de alimentos saudáveis, desde os seus quintais
produtivos, pautando, a partir de suas práticas, uma lógica econômica comum, na
qual a produtividade está associada à diversiﬁcação da produção agroecológica e à
valorização do autoconsumo, além da inserção no mercado.
040. Nesse sentido, destacam como tema mobilizador e articulador de suas ações a soberania e segurança alimentar, o que ressalta o papel histórico que elas cumprem
nesse campo, uma vez que são levadas a enfrentar os mais diversos contextos em
que se manifestam a insegurança alimentar.
1.3 PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS,
SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR
041. A produção de alimentos saudáveis é a principal vantagem comparativa da agricultura familiar nos mercados. Por isso deve ser uma prioridade estratégica para o
desenvolvimento rural sustentável. Articula a agricultura familiar perante as necessidades da população urbana, sendo uma componente essencial das estratégias
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de preservação ambiental. Do ponto de vista estritamente econômico, facilita e
qualiﬁca o encadeamento das atividades produtivas da agricultura familiar nos
territórios, associando a soberania alimentar e a segurança nutricional com a
inclusão produtiva. Já em uma abordagem ambiental/agroecológica, equilibra a
relação tecnológica, produção e a preservação.
Domicílios particulares (1 000 domicílios)
Região

Segurança Alimentar

Insegurança Alimentar
Total

Leve

Moderada

Grave

Norte

2.151

2.846

1.589

749

508

Nordeste

8.864

8.985

5.318

2.391

1.276

Sudeste

20.682

9.371

6.774

1.733

864

Sul

8.431

2.195

1.621

338

237

Centro-Oeste

3.459

1.878

1.240

387

251

43.587

25.275

16.541

5.598

3.136

Brasil
Fonte: IBGE: POF 2017-2018.

042. Esta é uma questão extremamente importante para o Nordeste e para o Maranhão e deve ser utilizada como um dos argumentos centrais na negociação com os
distintos níveis de governo. Os resultados da pesquisa sobre Orçamento Familiar
2017-2018, recentemente divulgada pelo IBGE, são assustadores. O ﬂagelo da fome
está voltando. Na Região, é de 50,34% o percentual de domicílios em situação de
insegurança alimentar, maior do que aqueles que tiveram acesso pleno e regular
aos alimentos, como podemos observar na tabela anterior.
043. A pior situação é no nosso Estado, onde 66,15% dos domicílios convivem com algum nível de insegurança alimentar (IA) e 12,34% em situação grave de IA, como
demonstram os gráﬁcos a seguir. Os efeitos da crise econômica ampliada pela
pandemia, aliados ao criminoso desmonte das políticas de Segurança Alimentar
e Nutricional pelo atual Governo Federal, são as causas imediatas deste desastre.
044. Por outro lado, a participação dos alimentos in natura ou minimamente processados é muito alta na Região. No Maranhão, chega a 67,27%. Eles favorecem o
investimento na produção local para o atendimento da demanda populacional
por alimentos saudáveis. O que gera oportunidade de integração da agricultura
familiar com a política de segurança alimentar e nutricional, como parte estruturante de uma estratégia pública de geração de emprego e renda para o Estado
do Maranhão. Além de dieta mais adequada, livre dos males causados pelos
alimentos ultraprocessados, que resultam em casos como obesidade, diabetes,
hipertensão etc.
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Fonte: IBGE: POF 2017-2018.
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Fonte: IBGE: POF 2017-2018.

Fonte: IBGE: POF 2017-2018.
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045. Esta tabela demonstra como os produtos tradicionais da agricultura familiar fazem
parte da cultura gastronômica cotidiana do Maranhão, e que favorece a integração
produção de alimentos saudáveis – soberania e segurança alimentar e nutricional – inclusão
social produtiva no desenho de políticas públicas de desenvolvimento para o Estado.
Essa é uma das razões para que a nossa prioridade seja a produção de alimentos
saudáveis, vinculando o apoio da população urbana voltado à agricultura familiar.
E isso nos leva a disputar e defender, no espaço das agendas de interesse público, a
narrativa do desenvolvimento rural com o agronegócio na sociedade, mostrando a
importância política e econômica da agricultura familiar para a construção de um
Maranhão democrático e inclusivo.

Fonte: IBGE: POF 2017-2018.

046. A desoneração dos produtos da cesta básica, produzidos localmente, seria uma ação
tributária estadual complementar a este processo. A política ﬁscal não é apenas um
instrumento de arrecadação, porque pode ter caráter de indutora de processos de
inclusão produtiva, desde que também seja entendida como mais um instrumento
de apoio ao desenvolvimento. Esta medida, além de ampliar a competitividade no
mercado, dos produtos e sabores do Maranhão, vai estimular a geração de postos
de trabalho nos pequenos municípios, contribuindo para a dinamização econômica dos territórios e, consequentemente, ampliando a arrecadação.
047. O setor público também precisa inovar e ousar em políticas de apoio à comercialização. A agricultura familiar precisa de mais e melhores mercados, para não ﬁcar
dependente e vulnerável às grandes cadeias de distribuição. Viabilizar a constru39

ção de canais cada vez mais adequados à pluralidade e diversidade da produção da
agricultura familiar, como as feiras da agricultura familiar, por exemplo. O MSTTR
deve aproveitar esses espaços para investir na articulação de alianças estratégicas
entre consumidores(as) e agricultores(as) em torno do acesso à alimentação de
qualidade. Deve, ainda, integrar a comercialização da produção com a garantia do
abastecimento regular de alimentos saudáveis e adaptados aos hábitos alimentares
dos consumidores. Além de qualiﬁcar essas feiras, ampliando seu caráter de evento
puramente comercial para o de um ambiente onde se exercita a comercialização
proativa e tenhamos a prática da cidadania.
048. No tocante às compras governamentais, qualquer ação do poder público nos
mercados deve ter caráter regulador e de redistribuição de renda. As compras governamentais de alimentos, além de estarem pautadas na aquisição de alimentos
saudáveis, devem ser instrumento da agricultura familiar para a comercialização
não subordinada unilateralmente às regras do mercado. Ademais, têm que facilitar
a continuidade da oferta de alimentos, oferecendo proteção às famílias, contra as
ﬂutuações especulativas.
049. Uma estratégia interessante para os governos estaduais seria o estímulo à integração do PAA com o PNAE e o PRONAF, agregando a base municipal, para ampliar
a oferta de alimentos de qualidade às crianças e jovens e aos (as) beneﬁciários (as)
das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, viabilizando maior envolvimento das prefeituras no apoio à dinamização das cadeias produtivas da agricultura familiar. E esse desenho operacional seria relativamente simples. Para participar
do PAA, as associações de agricultores(as) familiares precisam ter a DAP jurídica,
que é fornecida pelos órgãos estaduais de ATER. A prefeitura, por sua vez, ajudaria
as associações a deixar em dia as suas certidões negativas, facilitando o acesso ao
PAA.
050. A partir disso, seria realizado um processo participativo de planejamento, procurando integrar os recursos dos dois programas, numa tentativa de vincular a
disponibilidade ﬁnanceira do setor público municipal e estadual para ofertar
alimentos saudáveis às crianças e jovens nas escolas e aos demais equipamentos
atendidos pelas políticas de SAN. Mas, para ter uma ideia mais precisa do que isso
signiﬁcaria em termos de articulação de recursos públicos para a comercialização
da agricultura familiar, o melhor caminho é analisar uma situação concreta.
051. As prefeituras também podem ter papel relevante na comercialização, se instituírem um Sistema de Inspeção Municipal (SIM), formatado para que possa se
integrar ao Sistema Uniﬁcado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).
Trata-se de certa “equivalência sanitária” entre a União, os estados e os municípios
que aderirem ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
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(SISBI-POA), conforme o Decreto 5.471, de 5 de março de 2006. Os municípios
podem solicitar adesão ao SUASA, individualmente ou em forma associativa, por
meio de consórcios. Essa deve ser uma das nossas prioridades junto às prefeituras.

O esvaziamento do PAA foi um crime cometido contra a agricultura familiar brasileira pelo
então juiz Sérgio Moro. Em 2013, o ex-juiz, criminalizou agricultores no Paraná pela entrega de
produtos em quantidade inferior ao que constava no contrato. Essa diferença era compensada
com a entrega de outros alimentos, prática necessária por conta da sazonalidade e das incertezas
da atividade agrícola. Dezenas de companheiros e companheiras tiveram suas vidas devastadas
pela Polícia Federal, e alguns foram presos e humilhados, causando um prejuízo ao programa e
às vidas dessas famílias. Tal arbitrariedade tinha um objetivo político evidente: desestruturar
uma política pública que beneﬁciava a agricultura familiar e as populações em situação de insegurança alimentar no país. Os gráﬁcos ao lado demonstram este quadro, com a queda abrupta
de desempenho do Programa em 2013 e o seu posterior e criminoso esvaziamento.
Fonte: CONAB 2019.
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052. Só para se ter uma ideia do montante de recursos mobilizados pelo PNAE, um dos
poucos instrumentos ainda inviabilizados pelo atual Governo Federal, em 2019,
o Governo do Estado do Maranhão recebeu do FNDE, para o PNAE, um total de
R$ 30.814.901,20, através da Secretaria de Estado da Educação. O montante de
recursos captados pelas prefeituras municipais pelo mesmo programa foi de R$
181.213.532,84, quase seis vezes maior. Ou seja, R$ 212.028.434,04 para aplicação na compra de alimentos para as escolas no Maranhão. Por força da lei, R$
63.608.530,21, no mínimo, para serem utilizados com produtos da agricultura
familiar. Um volume de recursos expressivo para a realidade do Estado, cuja utilização deve acontecer de forma articulada para que se possa alcançar resultados
mais expressivos.
053. Além disso, é grande o potencial dos mercados institucionais para a agricultura
familiar, sobretudo para a valorização do trabalho das mulheres. O Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) podem favorecer as mulheres que já produzem nos quintais produtivos.
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a participação feminina nas modalidades do PAA, em 2019, alcançou 79,88% do total. Apesar do número total de participantes ser bastante reduzido, 4.701 mulheres e 1.184 homens,
este percentual expressivo revela não só a capacidade produtiva das organizações
compostas por mulheres, mas a importância de medidas no âmbito das políticas
públicas para estimular tal participação. A partir de 2011, um dos critérios de
priorização na seleção e execução foi a participação mínima de 40% de mulheres
como beneﬁciárias fornecedoras na modalidade CDS e 30% na modalidade CPR
Estoque, de acordo com a Resolução do GGPAA, nº 44/ 2011. Os circuitos curtos e
de proximidade de comercialização são instrumentos que favorecem a conquista
da autonomia econômica feminina e dos jovens, razão pela qual devem ser prioridades do MSTTR em suas pautas de organização produtiva.
1.4 ACESSO À TERRA
054. O fortalecimento e a expansão da agricultura familiar demandam políticas públicas
de acesso à terra, uma das bandeiras históricas do MSTTR. Isto se dá na luta pela
reforma agrária, pelo acesso ao crédito fundiário e pela regularização fundiária das
áreas devolutas. No Brasil, segundo o Censo 2017, 2.048.118 estabelecimentos possuem área de até 10 hectares, representando 40,37% do total existente no país. No
Nordeste, são 1.213.079, o que representa 52,23% dos estabelecimentos da Região
e, no Maranhão, 107.059, 48,72% das unidades produtivas familiares do Estado.
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055. Como se observa neste gráﬁco, mais de 1/3 da área total dos estabelecimentos cheﬁados por mulheres no país, se encontra no Nordeste. Na região, este percentual se
apresenta maior incidência na Bahia. Isso amplia a responsabilidade das dirigentes
sindicais nordestinas no sentido de avançarem rumo às estratégias de gênero para
o movimento sindical que ajudem a integrar o conjunto de nossas pautas especíﬁcas, ampliando a capacidade do MSTTR em mobilizar a nossa base.
056. Desde o ano de 2015, com a implantação do ajuste ﬁscal de Joaquim Levi, o Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) vem sofrendo ataques, iniciados com
a redução de orçamento do MDA e do INCRA. A partir do golpe parlamentar de
2016, esta situação se agravou. Com a posse do atual Governo, em 2019, as medidas

Fonte: IBGE: Censo 2017.
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contrárias à reforma agrária foram ampliadas, que culminaram com a nomeação de
um preposto da UDR para a presidência do INCRA. Isto resultou na paralisação
total do Programa, na desistência dos processos de desapropriação em andamento,
no despejo de famílias, na redução de mais de 99% do orçamento para o ano de
2021 e nas tentativas de criminalização das organizações da agricultura familiar
camponesa que lutam pela terra. Atualmente, tramitam no Congresso Nacional
mais de 20 projetos de lei que buscam criminalizar as atividades dos movimentos
sociais e sindicais, como os atos terroristas.
057. Mesmo a tão propagada emancipação dos assentamentos é uma falácia do atual
Governo. As famílias não conseguem acessar os créditos de implantação e nem sequer as DAP’s são emitidas. As tentativas do Governo Estadual em colaborar com
a emissão das DAP’s, via um acordo de cooperação técnica com a AGERP, encontram-se paralisadas nos gabinetes do INCRA, sem que uma medida tão simples,
que não implica no repasse de recursos federais para o Estado, seja autorizada.
058. Os assentamentos estaduais, apesar de estarem todos inseridos no SIPRA, demonstram descaso do setor público para com os assentados da Reforma Agrária.
O mapa a seguir mostra que a extrema pobreza também está localizada nas áreas
de assentamento, o que, por si só, já representa uma contradição enorme. Um dos
principais instrumentos de política pública voltados para a superação da pobreza
rural e o apoio ao desenvolvimento não está funcionando a contento em nosso
Estado. Uma vergonha que precisa ser revertida urgentemente.
059. O ITERMA, apesar de dirigido pelo mesmo grupo político que controla a superintendência Regional do INCRA, não consegue superar este impasse. Isso porque
continua se atendo a uma política de titulações individuais de posses, num contexto
estadual em que as demandas das comunidades quilombolas e extrativistas necessitam de ação ﬁrme no sentido de priorizar a regularização dos territórios tradicionalmente ocupados. É bem verdade que algumas ações foram realizadas neste
sentido, mas muito aquém das necessidades da nossa base e de forma ainda tímida,
sem caracterizar-se em termos de decisão política estratégica do Governo Estadual.
060. Este contexto adverso acirrou os conﬂitos no campo, com aumento da violência
contra a vida e total desrespeito aos direitos humanos. O caderno Conﬂitos no
Campo Brasil, da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2019), registrou 1.823 conﬂitos,
envolvendo 859.023 pessoas e resultando em 32 assassinatos, como bem aﬁrma o
documento. A posse do Governo da extrema direita foi um sinal para o crescimento
da violência contra os pobres, os negros, as comunidades indígenas, os povos dos
campos, das matas e das águas, protagonizado pelo Estado e pelo latifúndio. Até
mesmo a tímida política de combate à desigualdade fundiária está sendo negada
pelos dirigentes do aparelho de Estado responsável pela sua implementação.

44

Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CAD Único: 2020.
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061. A luta pela terra e pela defesa dos territórios dos movimentos sociais do campo foram se deslocando: das ações de ocupações e acampamentos para as manifestações.
O ano de 2019 apresentou o maior número de ações de protestos e reinvindicações
já registrados pela CPT, b ao todo 1.301 manifestações, que envolveram 243.712
pessoas.
UF

Conﬂitos

Famílias

Área

AL

15

803

3.580,00

BA

111

9.746

769.489,00

CE

5

1.698

3.784,00

MA

133

15.342

2.027.998,00

PB

19

2.753

17.950,00

PE

26

4.423

19.583,00

PI

11

296

12.000,00

RN

4

492

800,00

SE

-

-

-

NE

324

35.553

2.855.184,00

Fonte: CPT 2020.

062. Na região Nordeste, foram 324 conﬂitos, envolvendo 35.553 famílias, distribuídas
em uma área de 2.855.184 hectares. No Maranhão, são 133 áreas de conﬂito, em 71
municípios, envolvendo 15.342 famílias e 2.027.998 hectares. Infelizmente, somos
liderança nacional em conﬂitos agrários, e reverter esta situação é o nosso maior
desaﬁo relacionado à questão agrária maranhense. Mas, mesmo assim, as famílias
continuam resistindo e precisam de nosso apoio para a construção da Reforma
Agrária, mesmo sem o apoio governamental do INCRA.
063. A recente experiência do Governo do Estado de Alagoas, em adquirir algumas áreas
de conﬂito que foram priorizadas pelos movimentos para assentar as famílias é
uma luz no ﬁm do túnel. Uma alternativa que pode ser aprofundada e replicada em
nível regional e estadual. A localização dos acampamentos existentes no Estado
está registrada no mapa a seguir.
064. O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), como política complementar
à reforma agrária, foi o que restou de instrumento de política pública de acesso à
terra. O recém-intitulado Terra Brasil, vem passando por sucessivas modiﬁcações
legais e operacionais, sendo, uma delas, a exclusão do movimento sindical na concessão da elegibilidade aos candidatos e candidatas ao Programa, o que na prática
caracteriza o retorno do Banco da Terra, a especulação imobiliária ﬁnanciada por
recursos públicos. As ações já vinham caminhando muito lentamente na maioria
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA 2020.
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dos estados, e, em muitos deles, estão literalmente paradas. As localizações das
áreas do PNCF constam do mapa a seguir.
065. Além do mais, ainda é preciso investir na estruturação de algumas unidades produtivas do PNCF no Estado, para que o programa possa cumprir plenamente a
sua missão e seja efetivamente superada a situação de pobreza das famílias, como
demonstra o mapa a seguir, com a localização das áreas do programa onde as pessoas ainda vivem em situação de extrema pobreza. Apesar dos louváveis esforços
da UTE/SAF, sem o acesso a recursos federais para infraestrutura ao crédito do
Pronaf e a serviços de ATER regulares e de qualidade, esta situação diﬁcilmente
será revertida.
066. A regularização fundiária em terras públicas é uma das demandas dos agricultores
e agricultoras familiares, entretanto, desde 2016, a prioridade do Governo é facilitar
e garantir a regularização apenas das médias e grandes propriedades, em especial
na Amazônia Legal e nas áreas do MATOPIBA (áreas do cerrado do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia), conﬁrmada pelas Medidas Provisórias Nº 759/2016 e Nº
910/2019, esta última substituída pelo Projeto de Lei Nº 2.633/2020.
067. São 337 municípios que representam uma área total de cerca de 73 milhões de
hectares. De acordo com a EMBRAPA, engloba cerca de 324.326 estabelecimentos
agrícolas que ocupam uma área de 33.929.100 ha., além de 46 unidades de conservação (8.334.679 ha.), 35 terras indígenas (4.157.189 ha.) e 781 assentamentos de
reforma agrária e áreas quilombolas (3.033.085 ha.), em um total de 13.967.920 ha
de áreas legalmente atribuídas.
068. Ainda segundo a EMBRAPA, pelas suas características de solo e clima, é um território privilegiado para a incorporação e a organização de espaços com o objetivo
de atender aos interesses e às estratégias de acumulação dos principais agentes
da produção agrícola globalizada. Nos documentos oﬁciais da EMBRAPA, ocupa
quase todo território do Maranhão, como demonstra o mapa a seguir.
069. Ainda segundo a EMBRAPA, cerca de 800 mil pessoas precisam complementar
sua renda com trabalho assalariado e dependem das políticas de transferência de
renda para sobreviver. Ao reconhecer a situação de pobreza da população rural,
a narrativa oﬁcial desqualiﬁca o potencial produtivo das famílias pobres daquele
território. Tal discurso aﬁrma que esse grupo de agricultores representa um problema complicado para a assistência técnica, e necessita de engenhosidade para
separar aqueles que devem ser assistidos pelas políticas de transferência de renda, daqueles para
os quais há possibilidades para a agricultura ser a solução para mitigar a pobreza.
070. Este preconceito institucionalizado contribuiu para que fossem deixados à margem, nos debates e proposições sobre as perspectivas do território, os setores que
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA 2020.
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não se enquadravam no desenho proposto pelo agronegócio. Mudanças que estão
tendo impactos violentos nas vidas das famílias que habitam aqueles territórios.
Seus mecanismos históricos de geração de renda e suas estratégias de sobrevivência nem sequer foram levadas em consideração. O trecho a seguir de uma nota
técnica da Embrapa resume a visão oﬁcial: “Pelo mercado, a maioria vai abandonar
a produção, migrando, vivendo de transferência de renda ou de emprego em tempo
parcial.”
071. A regularização dos territórios tradicionalmente ocupados e das posses de agricultores e agricultoras familiares, continua sendo um sério problema. A falta de
vontade política, a burocracia excessiva e os altos custos cartoriais são razões
pelas quais as famílias não conseguem, de geração em geração, regularizar suas
áreas, facilitando a grilagem, gerando insegurança jurídica e diﬁcultando o acesso
às políticas públicas.
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CADÚnico 2020.
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Fonte: Greenpeace com base em dados da EMBRAPA (2015).
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1.5 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
072. A pauta ambiental tem desaﬁos que precisam ser enfrentados de frente pelo MSTTR, porque estão diretamente relacionados à expansão do agronegócio, que tem
provocado desmatamento, queimadas desenfreadas, a contaminação das águas de
superfície e dos lençóis freáticos, a destruição das matas ciliares e nascentes e o
uso indiscriminado de agrotóxicos, afetando drasticamente nossos biomas. No
caso do Maranhão, com o avanço da monocultura no MATOPIBA, a situação é
bastante complexa.
073. A criação de Zonas Livres de Agrotóxicos nos territórios voltados para a produção de
alimentos saudáveis é uma forma de evitar a contaminação da terra, do ar, das
lavouras, das criações, dos lençóis freáticos e demais fontes de água. Além de ser
uma ação de proteção ambiental e de saúde pública, viabiliza um processo simples
de certiﬁcação de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, agregando valor aos
produtos da agricultura familiar. Desta forma, estimula a transição para um novo
padrão de produção e possibilita a consolidação da agroecologia nos territórios.
Esta deve ser a prioridade da luta ambiental do MSTTR no nosso Estado. É preciso
pressionar a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado neste sentido.
074. A situação da Amazônia Nordestina, totalmente localizada em nosso Estado, é
estarrecedora. Os impactos da atuação humana sobre a ﬂorestas continuam sendo
intensos. E o avanço do agronegócio no MATOPIBA está eliminando as poucas
áreas de transição que ainda existem. Segundo estudos recentes, devido ao desmatamento e fragmentação descontrolada, o Maranhão não possui mais áreas de
núcleo ﬂorestal (fora de áreas protegidas) com o tamanho mínimo para garantir
práticas sustentáveis de manejo ﬂorestal para a produção de madeira. As únicas
áreas de ﬂoresta remanescentes são as terras indígenas e as unidades de conservação, como detalha o cartograma a seguir.
075. Segundo o Censo Agropecuário 2017, 61,75% dos estabelecimentos familiares no
país não utilizam agrotóxicos. No Nordeste, este percentual é de 74,27% e, no
Maranhão, 74,45%. Nos estabelecimentos cheﬁados por mulheres no país, esse
percentual é de 75,73%, e, no Nordeste, 79,78% e, no nosso Estado, 81, 89%. Entretanto, a maior parte dos alimentos in natura comercializados no mercado aberto
é produzida com a utilização de agrotóxicos e os processados pela indústria da
alimentação utilizam transgênicos, colocando em risco a saúde da população, em
especial dos segmentos em situação de pobreza e extrema pobreza. A transição
para uma forma mais sustentável, com base na produção orgânica e agroecológica
é um dos desaﬁos para a agricultura familiar, inclusive para ampliar a articulação
com os setores urbanos da sociedade.
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076. Os mapas a seguir detalham essa realidade no Maranhão, inclusive com informações sobre o número de pessoas intoxicadas por agrotóxicos de uso agrícola por
município. Diante dessa realidade, é necessário que o MSTTR amplie sua participação nas ações voltadas para contrapor esse quadro, fortalecendo a Campanha
Permanente Contra o Uso de Agrotóxicos e Pela Vida e incentive novas práticas
agrícolas que superem o modelo convencional, de acordo com as diretrizes do
Programa Nacional para Redução de Agrotóxicos (PRONARA).
077. Outro aspecto é o acesso regular à água potável, que se dá de forma precária no
campo e nem sempre com a qualidade adequada ao consumo humano. Ao mesmo
tempo, as grandes corporações capitalistas tentam transformar a água em uma
mera mercadoria, se apropriando de reservas e fontes naturais. A luta pela água
como bem comum é uma das bandeiras de luta do MSTTR, que se articula com
várias organizações e iniciativas como o Fórum Alternativo Mundial da Água
(Fama), que defende a água como um direito fundamental.
078. É necessário avançar na construção e execução de uma Política de Gestão dos
Recursos Hídricos, ampliando e fortalecendo as políticas públicas de acesso permanente à água de boa qualidade para o consumo humano. As ações desenvolvidas
pelas organizações da sociedade civil que compõem a ASA – Articulação do Semiárido Brasileiro –, assim como a metodologia utilizada, são referências neste campo.
O Programa 1 Milhão de Cisternas, P1MC, hoje chamado de Programa Nacional
de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso
à Água – Programa Cisternas –, já atendeu cerca de 1.300.000 famílias. O mapa
anterior explicita a necessidade de universalizar este direito básico em toda a região, inclusive no Maranhão. O MSTTR deve ampliar sua articulação com a ASA
e investir no acesso das famílias que compõem a nossa base, às tecnologias sociais
de acesso à água para consumo e para produção.
079. Ainda existem estabelecimentos da agricultura familiar sem acesso à energia
elétrica. Mas a produção de energia pelas usinas hidrelétricas é outro elemento
impactante nas questões sociais e ambientais do País, que afetam as comunidades
e seus territórios rurais. Em contraponto a esse modelo, o MSTTR precisa avançar
no desenho de propostas para o desenvolvimento de fontes de energia limpas e
renováveis, como a energia solar, iniciativas que fomentem a geração de energias
renováveis.
080. Outro ponto a ser destacado se refere às políticas de acesso à rede de esgoto, tratamento de resíduos sólidos e coleta de lixo. Este é um ponto pouco discutido nos
espaços de formulação e tomada de decisão do MSTTR, e como se não tivesse uma
relação direta com a agricultura familiar. Mas, para além da contaminação dos
lençóis freáticos pelos resíduos líquidos dos lixões, a solução trazida pelas usinas
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Fonte: Celentano, D., Land Use Policy (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.041
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Fonte: Bombardi, Larissa Mies. Geograﬁa do uso dos agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São
Paulo, FFLCH - USP, 2017.
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Fonte: Bombardi, Larissa Mies. Geograﬁa do uso dos agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São
Paulo, FFLCH - USP, 2017.
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: IBGE: CENSO 2017.
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Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: IBGE: CENSO 2017.
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de compostagem, derivadas da reciclagem de lixo dos centros urbanos, pode ser
uma fonte de adubos orgânicos para as práticas agroecológicas.
081. Já em outra vertente, e no caso especíﬁco do Maranhão, o impacto das grandes
obras, como o Porto de Itaqui e a ferrovia da Vale, precisa ser aprofundado, naquilo
que diz respeito aos impactos socioambientais, quanto na democratização da gestão dos recursos de compensação ambiental que são destinados aos municípios. É
indispensável que, num atual ambiente de aguda limitação orçamentária em todos
os níveis de governo, a destinação dos insuﬁcientes recursos captados pelo setor
público deve ter a participação da sociedade.
082. Outro elemento importante para a nossa política ambiental no Estado diz respeito às unidades de conservação. O Parque do Mirador e o Parque dos Lençóis são
situações distintas que demonstram a necessidade de uma atuação planejada do
MSTTR. Os direitos das populações já residentes nestas áreas têm que ser reconhecidos e respeitados, tanto no momento de sua demarcação e implantação, quanto
no momento em que estão sob ameaça dos prepostos da especulação imobiliária e
da indústria hoteleira.
1.6 FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS POLÍTICOS DO CAMPO,
DA FLORESTA E DAS ÁGUAS
083. O MSTTR reconhece a necessidade de dar visibilidade e maior espaço de participação para todos os sujeitos do campo, da ﬂoresta e das águas em sua luta por
melhores condições de vida e de trabalho. O momento exige que sejam ampliadas
as pautas de luta, de modo a incorporar a diversidade que se manifesta nas identidades de gêneros, étnico-raciais e na orientação sexual. O MSTTR reconhece a
legitimidade dos sujeitos sociais que expressam essa diversidade e suas demandas,
buscando novas formas do fazer sindical, ampliando suas parcerias com os demais
movimentos sociais, mas também se legitimando como espaço de representação
da diversidade social, cultural, geracional e de gênero da agricultura familiar.
1.6.1 Extrativismo
084. Os mapas a seguir demonstram a localização das populações extrativistas (áreas
verdes, à esquerda) e daquelas em situação de extrema pobreza (áreas vermelhas,
à direita). São raras as áreas onde existem diferenças pontuais. Os povos e comunidades tradicionais têm, no extrativismo, uma maneira própria de lidar com a natureza, coletando de forma sustentável os produtos que utilizam e estabelecendo
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equilibradas relações sociais de trabalho que necessitam para a manutenção do seu
modo de vida, com respeito às leis da natureza. Isto permitiu a preservação de um
patrimônio genético e a constituição de uma forma de conhecimento particular, o
conhecimento tradicional. Todavia, esses sistemas tradicionais de preservação e
utilização da natureza estão ameaçados, em decorrência das mudanças climáticas,
da concentração da terra e consequente privatização dos recursos naturais, da
perda de seus territórios e da falta de tecnologias adequadas ao uso sustentável e
integrado destes recursos.

Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CADÚnico 2020.

085. É preciso viabilizar o acesso às políticas públicas de inserção produtiva que respeitem seus territórios e saberes ancestrais. Assim como defender os interesses
das comunidades da exploração predatória dos recursos naturais, da utilização
inescrupulosa do patrimônio genético existentes nos territórios tradicionalmente
ocupados e da apropriação privada dos conhecimentos que apenas estes povos
detêm sobre este patrimônio. Principalmente num contexto em que as mudanças
climáticas e a degradação ambiental ameaçam de forma crescente a sociobiodi61

versidade. Os ativos ambientais destas comunidades podem compor a base para
um processo sustentável de inclusão produtiva e recuperação ambiental, atraindo investimentos da comunidade internacional. Trata-se de viabilizar fontes de
ﬁnanciamento que permitam remuneração justa às comunidades pelos serviços
ecossistêmicos prestados na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
086. Um segmento das comunidades tradicionais, que assume uma dinâmica de lutas
em defesa do extrativismo, são as quebradeiras de coco babaçu. Elas assim se
denominam em uma relação direta com sua atividade produtiva e com a ﬂoresta
nativa de babaçuais. Segundo o MIQCB, existem mais de 400 mil quebradeiras de
coco babaçu no nosso Estado. Entre o Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, estão
concentrados cerca de 10 milhões de hectares com ocorrência de palmeirais de
babaçu, uma ﬂoresta secundária habitada por famílias que vivem do extrativismo
desta amêndoa. Os estados que concentram a maior quantidade de palmeiras por
hectare são o Maranhão e o Piauí, com áreas onde a densidade é superior a 200 palmeiras por hectare, sendo que o Maranhão concentra cerca de 93% da produção
nacional de amêndoas. Entretanto, o preço médio recebido pelas produtoras na
comercialização da amêndoa é relativamente inferior quando comparado a estados
com menor representatividade na produção.
087. As quebradeiras de coco são as principais defensoras da preservação das ﬂorestas
de babaçu. A cada ano, contudo, as palmeiras vêm sendo devastadas para dar lugar
aos empreendimentos do agronegócio, como as monoculturas de soja e eucalipto,
bem como da exploração mineral de gás natural e ferro gusa.
088. Uma das principais vitórias das comunidades extrativistas foi a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), que

Preço médio recebido pelo kg amêndoa de babaçu em dezembro de 2019 (R$/Kg)
Fonte: SIAGRO/CONAB 2019.
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contribui com cerca de 60% da remuneração de venda das quebradeiras de coco
que conseguem acessar a política. Segundo a CONAB, em 2019 a PGPM-Bio subvencionou a venda de 5,3 mil toneladas da amêndoa, pagando 8,7 milhões de reais
para 5,5 mil famílias. Garantindo renda às produtoras, esta subvenção contribui
para a proteção ao meio ambiente, a redução do desmatamento e a minimização
dos efeitos das mudanças climáticas. As produtoras também conquistaram, através da Lei do Babaçu Livre, o direito de transitar pelas propriedades que contêm
babaçuais e coletar seus frutos. Por outro lado, proíbe o proprietário de mais de um
módulo ﬁscal de terras a retirar as palmeiras de babaçu sem um plano outorgado
por órgão ambiental federal; não podem ser retiradas as palmeiras improdutivas e
é vedado o uso de herbicidas.
089. No caso especíﬁco do Maranhão, além da importância histórica da indústria do
óleo de babaçu, várias atividades extrativistas se destacam, como o açaí, a juçara, o buriti, o bacuri etc. São atividades importantes para a vida econômica das
comunidades, que requerem ações articuladas do poder público, em torno de um
Programa de Apoio ao Extrativismo no Estado. Os principais eixos deste programa
deverão ser:
a) Garantir condições fundamentais para a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais.

b) Apoiar e garantir a inclusão produtiva, resgatando, desenvolvendo e facilitando
o acesso às tecnologias sustentáveis, infraestrutura produtiva e canais de comercialização, num esforço de valorização dos recursos naturais, das práticas,
saberes e tecnologias tradicionais.
1.6.2 Povos Indígenas
090. Estes mapas demonstram a localização das populações indígenas (áreas verdes, à
esquerda) e sua situação de extrema pobreza (áreas vermelhas, à direita). Os mapas são praticamente iguais. O que comprova o descaso histórico e institucional
do Estado Brasileiro para com os povos originários e a necessidade de um envolvimento maior do MSTTR nas lutas especíﬁcas desses povos.
091. A população indígena originária do nosso Estado era formada por cerca de 30 etnias
diferentes. A maioria foi exterminada. Hoje são mais de 20 mil indígenas pertencentes a sete grupos étnicos e dois troncos linguísticos: Tupi-Guarani (Guajajara,
Awá-Guajá, Urubu-Kaapor) e Macro-Jê (Canela Apaniekrá e Ramkokamekrá,
Pukobyê (Gavião), Krikati e Timbira Krepum Katuyê).
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Fonte: UFV: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA 2020.

092. Durante a Ditadura Militar, as remoções forçadas de lideranças e mesmo de comunidades inteiras, deram continuidade a essa violência histórica. Mais recentemente, em pleno século XXI, o assassinato de 42 lideranças da etnia Guajajara, com
destaque para Paulo Guajajara, teve repercussão mundial. Combater tal violência
contra os povos indígenas e todos(as) os(as) demais companheiros(as) dos campos, das águas e das ﬂorestas é uma das prioridades da ação sindical no Estado.
1.6.3 Comunidades Negras Rurais e Remanescentes de Quilombo
093. É necessário que o movimento sindical amplie o debate sobre a questão étnico-racial, fortalecendo as formulações estratégicas e implementando ações aﬁrmativas
no sentido de reconhecer e valorizar esses sujeitos. A noção de sociedade mestiça
plurirracial só pode ser compreendida se for analisada a partir do contexto histórico de um passado escravocrata.
094. Nesse sentido, o MSTTR não deve negar as tentativas das elites de apagar as marcas
da violência racial e sexual, concretizadas pelo cativeiro e pelo trabalho forçado,
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que marcam a história do país. A armadilha ideológica da existência de “democracia racial e sexual” sustenta a invisibilidade do problema, negando o caráter
estruturador das relações raciais aos processos de construção das subordinações
sociais existentes na sociedade brasileira.
095. A utilização permanente e eﬁcaz de uma simbologia racista e sexista, caracterizada pela apologia à “sensualidade da mulata”, ou pela ode à caricata imagem de
“preguiça festiva” inerente à população baiana e maranhense, “coincidentemente”,
dois dos estados com maiores raízes étnicas negras e indígenas. Essa caricata
imagem de um “povo preguiçoso” ainda hoje acompanha a agricultura familiar
maranhense e deve ser denunciada e combatida como uma postura criminosa e
racista das elites.
096. É preciso romper com a reacionária noção de “minorias sociais”. Assim como é
indispensável mostrar que a pobreza deste país tem uma raiz majoritariamente
negra e indígena, e que este fato foi sendo “naturalizado” ao longo da história. Denunciar que as mulheres e a juventude negra são os segmentos sociais em situação
de maior vulnerabilidade.
097. As comunidades quilombolas, ou comunidades negras rurais, nem sempre são
isoladas ou surgidas de insurreições. São grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência e organização, produzindo e reproduzindo seus modos de
vida tradicionais, com experiências comuns e trajetórias compartilhadas na luta
pela consolidação de seus territórios. A expressão remanescente de quilombo
representa uma herança cultural e material, um sentimento de ser e de pertencer a
um território e a um grupo especíﬁco.
098. Por outro lado, a situação das 33 comunidades quilombolas no município de Alcântara, em conﬂito com o dito Centro de Lançamento de Foguetes, requer uma
ação imediata. São cerca de 1.100 famílias ameaçadas pelo despejo, num processo
que vem se arrastando desde meados dos anos 80 do século passado, sem que os
direitos ancestrais destas comunidades sejam levados em devida consideração.
099. O sentimento de pertença e de territorialidade produzidos por estas comunidades garantem reconhecimento comum às pessoas que nelas vivem. Os vínculos
estreitos de solidariedade e querença constroem uma história comum, e permite
que se identiﬁquem como originárias de um mesmo território, essencial para a
construção da identidade nas comunidades negras remanescentes de quilombos.
0100. Os mapas a seguir demonstram a localização das comunidades quilombolas
(áreas verdes, à esquerda) e sua situação de extrema pobreza (áreas vermelhas,
à direita). A semelhança das condições de existência entre eles é assustadora. É
preciso avançar na formulação de políticas de inclusão socioprodutiva que incor-
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pore suas identidades especíﬁcas como fator de competitividade nos mercados, a
exemplo do Selo Quilombola, que deve ser expandido para todas as comunidades
do Estado.
0101. A importância da herança cultural negra no meio rural maranhense também se
manifesta na forte presença dos povos de terreiro no Estado. Os mapas acima demonstram a localização das comunidades de terreiro (áreas verdes, à esquerda) e
sua situação de extrema pobreza (áreas vermelhas, à direita). Em algumas áreas
ainda existem bolsões de extrema pobreza, uma situação que não pode mais ser
tolerada na vida dos homens e mulheres, independentemente de sua cor da pele
ou etnia, que compõem a diversa tipologia da agricultura familiar maranhense. O
MSTTR deve assumir essas lutas, organizando os companheiros e companheiras
das comunidades de terreiro para acessarem as políticas públicas de inclusão
socioprodutiva existentes.

Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CADÚnico 2020.

66

Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA 2020.

1.6.4 Pesca Artesanal
0102. Um dos elos frágeis da pesca artesanal é a comercialização. Como o pescado é altamente perecível, depende de infraestrutura física de apoio no local da produção
para a erradicação de perdas por falta de conservação do produto. Estruturas de
pequeno porte seriam adequadas, destinadas ao abastecimento das embarcações
(combustível, gelo e material de manutenção), beneﬁciamento e armazenamento
(câmaras frias).
0103. Os apetrechos e as embarcações utilizadas para o trabalho são rudimentares e não
têm capacidade de operar em águas profundas. Grande parte da frota pesqueira
do Nordeste é composta por embarcações velhas que proporcionam péssimas
condições de trabalho, de higiene e sanidade. Os mapas anteriores demonstram
a localização das comunidades pesqueiras (áreas verdes, à esquerda) e sua situação de extrema pobreza (áreas vermelhas, à direita). Os mapas, como já dito, são
muito semelhantes. É inaceitável a realidade de um Estado com alto índice de
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domicílios em situação de insegurança alimentar, quase 67%, e com carência de
oferta de proteínas de origem animal de qualidade.

Fonte: Projeto AKSAAM/UFV/FIDA: CADÚnico 2020.

0104. A tabela a seguir demonstra o ﬁnanciamento, em 2019, para a aquisição de
equipamentos de pesca mais modernos e embarcações de maior alcance. Isto
vai permitir a captura de espécies de peixe de águas mais profundas, diversiﬁcando a oferta do pescado e facilitando a inserção das comunidades pesqueiras aos mercados. Este quadro teve melhora signiﬁcativa de 2018 para 2019.
O número de operações de PRONAF no país saltou para 8.090, mas destas,
85,29% são no Nordeste, 6.900 contratos. O volume de recursos aplicados
também deu um salto, passando para R$ 32.396.591,46, uma variação
expressiva, de 619%. Por outro lado, o ticket médio teve redução de
59,15%, passando para R$ 4.695,16.
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UF

Nº

VALOR

T. MÉDIO

AL

506

2.475.156,57

4.891,61

BA

898

4.643.165,32

5.170,56

CE

927

4.458.856,02

4.809,98

MA

1.486

7.160.104,99

4.818,37

PB

516

1.820.258,22

3.527,63

PE

344

1.341.337,96

3.899,24

PI

1.029

4.457.476,40

4.331,85

RN

691

3.782.307,98

5.473,67

SE

503

2.257.928,00

4.488,92

6.900

32.396.591,46

4.695,16

TOTAL

Fonte: BCB: MDCR: 2019.

0105. No ﬁnal de 2019, um crime ambiental de grande proporção causou danos incalculáveis aos ecossistemas e à vida das populações de todo o litoral nordestino
e algumas praias do Sudeste, inclusive no sul maranhense: Um derramamento
de óleo, cuja origem ainda hoje é desconhecida. Milhares de pescadores e pescadoras artesanais, além de comunidades extrativistas e RESEXs sofreram com
o descaso do Governo Federal. Esta situação foi agravada com o advento da
pandemia do COVID-19, uma vez que é muito curto o ciclo de comercialização
das comunidades pesqueiras artesanais, e o isolamento social acabou afastando
ainda mais os compradores tradicionais, já estes arredios por conta da contaminação ambiental.
0106. O mapa anterior, com informações oﬁciais do IBAMA, demonstra a amplitude
territorial do derramamento de óleo, que é considerado por muitos especialistas
como o maior desastre ambiental já ocorrido no litoral brasileiro. A luta pela punição dos culpados e pela indenização dos prejuízos sofridos pelas comunidades
pesqueiras precisam ser encampadas pelo MSTTR.
1.6.5 LGBTQIA+
0107. Outro tema a ser debatido é o direito à orientação sexual livre e sem discriminação. As pessoas LGBTQIA+ são sujeitos de direito na sociedade como todos
os outros que compõem a população das cidades, do campo, das ﬂorestas e das
águas. Suas demandas precisam fazer parte das pautas do movimento sindical
para ampliar nossa representatividade, dando visibilidade e denunciando a violência sexista, a opressão e exclusões ligadas à estrutura patriarcal, machista e
LGBTfóbica da sociedade. Esses sujeitos, pelo simples fato de terem orientação
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sexual diferente, são vítimas de todos os tipos de violência, da rejeição por suas
famílias e comunidades, ataques verbais e humilhações, até o isolamento e morte.
Este tema não pode ser ignorado pelo MSTTR.

Fonte: IBAMA, 2020.

1.7 A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS
0108. O peso relativo das pessoas idosas na população dos territórios onde domina
a produção familiar (inclusive como resultados de décadas de forte emigração
dos mais jovens para outras áreas do Nordeste e do país) é elevado. Por conta
disso, como demonstram a tabela e os gráﬁcos a seguir, também é alta a importância relativa da aposentadoria especial dos trabalhadores(as) rurais.
É forte o seu impacto na economia dos estados nordestinos. Em 2019 foram R$
54.618.723.545,20, um volume maior ao que é repassado em termos absolutos
70

pela União via FPE (Fundo de Participação dos Estados) e pelo FPM (Fundo de
Participação dos Municípios). No Maranhão, foram R$ 8.500.914.400,22. Em
anexo, uma tabela onde estes valores estão detalhados por município.
INSS AGRICULTURA FAMILIAR X TRANSFERÊNCIAS 2019 (R$)
UF

INSS RURAL

FPE

MA

8.500.914.400,22

5.585.298.350,20

PI

4.697.432.568,56

CE

%

FPM

%

65,70

3.795.652.913,46

44,65

3.377.335.740,57

71,90

2.401.106.068,48

51,12

9.169.699.884,57

5.641.146.839,51

61,52

4.490.200.410,64

48,97

RN

3.119.160.462,74

3.256.918.550,45

104,42

2.238.879.678,00

71,78

PB

4.285.877.712,70

3.676.012.623,85

85,77

2.837.967.393,96

66,22

PE

6.857.436.295,40

5.340.208.542,76

77,87

4.444.623.150,00

64,81

AL

2.210.781.582,03

3.303.469.494,72

149,43

2.051.412.990,69

92,79

SE

1.728.323.572,43

3.214.447.184,69

185,99

1.350.765.099,06

78,15

BA

14.049.097.066,55

7.237.594.886,65

51,52

8.299.739.483,21

59,08

NE

54.618.723.545,20

40.632.432.213,40

74,39

31.910.347.187,50

58,42

Fontes: INSS, 2019. Secretaria do Tesouro Nacional, 2019.

0109. O comércio e os serviços das pequenas cidades giram em torno dos benefícios
recebidos pelos (as) aposentados(as). A contribuição das pessoas que compõem
o universo da agricultura familiar para a economia da região é maior do que a
produção de alimentos e/ou a garantia de ocupações produtivas.

Fontes: INSS, 2019. Secretaria do Tesouro Nacional, 2019.
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Fontes: INSS, 2019. Secretaria do Tesouro Nacional, 2019.

0110. Apesar da importância desses números para a dinamização econômica dos estados, municípios e territórios, o MSTTR teve que se mobilizar para enfrentar as
consequências da reforma da Previdência e da MP 871/2019 (convertida na Lei
Nº 13.846/2019), que trata das revisões das aposentadorias. Nossa mobilização
conseguiu garantir alguns dos direitos essenciais, mas precisamos estar atentos
para novas tentativas de ataque por parte do Governo Federal.
1.8 EDUCAÇÃO, SAÚDE, PREVIDÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL
0111. Na perspectiva de melhoria da qualidade de vida, também é preciso que sejam
fortalecidas as políticas sociais para os povos do campo, da ﬂoresta e das águas. A
Constituição Federal de 1988, no artigo 194, deﬁniu as políticas públicas de Saúde, Previdência e Assistência como o tripé da Seguridade Social. Também ﬁcou
assegurada no artigo 205 a Educação como um direito de todos e todas, dever do
Estado e da família. Essas conquistas são essenciais para o desenvolvimento dos
territórios rurais.
0112. No atual contexto, essas políticas públicas encontram-se ameaçadas em decorrência de ajuste ﬁscal e teto de gastos, impostos pela Emenda Constitucional Nº
95, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2016, instituindo o Novo
Regime Fiscal, e tornando constitucional a política econômica de austeridade por
20 anos. Esta emenda, também conhecida como PEC da Morte, foi considerada

72

pela Organização das Nações Unidas (ONU) a medida econômica mais drástica
do mundo contra direitos sociais.
0113. Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), até 2019, o Sistema Único de Saúde (SUS) já perdeu R$ 17,6 bilhões e, para 2020, a estimativa é de que as perdas
sejam de R$ 4,9 bilhões. Destaca-se, ainda, que o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) 2021 não prevê a manutenção dos R$ 35 bilhões como
orçamento emergencial para enfrentamento da pandemia. Portanto, o SUS terá
um corte signiﬁcativo no momento em que mais precisa ampliar o seu orçamento,
pois milhares de pessoas já perderam suas vidas e a tendência é que esta situação
ainda seja mantida por um bom período.
0114. Com relação à educação, a meta 20 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabeleceu que, até 2024, 10% do PIB deve ser destinado à educação, sendo que,
em 2020, esta meta não alcançou, até o momento, 6%. Os recursos destinados ao
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) caíram de R$ 32
milhões, em 2015, para cerca de R$ 3 milhões, em 2020. A redução de recursos
compromete vários cursos em andamento, a exemplo dos de licenciatura em Educação do Campo, existentes em 42 universidades públicas e Institutos Federais
de todo o País.
0115. O argumento para usar o termo Educação Básica do Campo para Educação do
Campo aparece nos debates relativos às Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo, em 2001, e tem a marca do MSTTR e de seus parceiros envolvidos nessa luta: Temos preocupação prioritária com a escolarização
da população do campo. Mas, para nós, a educação compreende todos os processos sociais de formação das pessoas como sujeitos de seu próprio destino. Nesse
sentido, educação tem relação com cultura, com valores, com jeito de produzir,
com formação para o trabalho e para a participação social.
0116. Precisamos avançar neste processo de formulação de propostas e de articulação
das lutas pela educação no campo, e não aceitarmos os recuos impostos pelo atual
Governo. É preciso aﬁrmar e reaﬁrmar o potencial libertador da ação educativa
e sua relação com a construção da vida digna no campo. Daí a capacidade de mobilização de um processo de consulta/confronto entre os diversos modos de ser/
estar/sentir/pensar/agir presentes na nossa base, ajudando a construir sínteses
que apontem a direção e o sentido da ação estratégica do MSTTR. É necessário
garantir práticas pedagógicas nas escolas que contribuam para a produção de
saberes e para a aﬁrmação de vontades coletivas, e fundamentalmente estratégias
de gestão focadas na democratização dos processos de tomada de decisões. Para
que os homens e as mulheres se percebam como sujeitos (consciência em si) e come-
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cem a escrever a própria história, elaborando e encaminhando seus projetos de
vida na sociedade (consciência para si).
0117. O objetivo da educação pública deve atender às demandas educacionais das pessoas que vivem no campo, ampliando e qualiﬁcando a participação de homens e
mulheres na construção do seu futuro. Da alfabetização até a qualiﬁcação proﬁssional de jovens e adultos, passando pela gestão da unidade produtiva familiar e
pelos serviços de ATER, vinculando a educação aos esforços de implantação de
empreendimentos produtivos associativos integrados a estratégias sustentáveis
de desenvolvimento que reaﬁrmem a importância da agricultura familiar para a
sociedade. A integração entre as escolas e os serviços de ATER é fundamental
para concretizar essa abordagem. Levar o mundo do trabalho da agricultura familiar para as escolas e levar a reﬂexão pedagógica construída nas salas de aula
para os cotidianos familiares.
0118. Na Previdência, nos meses de janeiro a março de 2020, a quantidade de benefícios indeferidos foi maior que os concedidos. Na Assistência Social, conquistas
importantes como os programas sociais de transferência de renda, a exemplo
dos Programas Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), dentre outros, também
correm o risco de serem modiﬁcados ou até mesmo extintos.
0119. Na proteção infanto-juvenil, destacam-se dois grandes desaﬁos que precisam ser
superados: combater a violência contra crianças e adolescentes e a erradicação
do trabalho infantil. Com relação ao trabalho infantil, segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), em 2016, havia 2,4 milhões
de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Na
área rural, havia 1 milhão de crianças e adolescentes trabalhadores (41,66%) e, na
área urbana, 1,4 milhão (58,33%). Na perspectiva de superar o desaﬁo especíﬁco
desta problemática na agricultura familiar, o III Plano Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil (2019-2022) estabeleceu-se uma meta para este
ﬁm, ﬁcando a CONTAG com a responsabilidade de monitorar o cumprimento
desse propósito no Plano.
0120. Com relação à moradia digna, estima-se, no Brasil, um déﬁcit habitacional de
mais de 7,8 milhões, sendo 1,3 milhão no meio rural. Além disso, há 1,7 milhão de
casas no campo que precisam ser reformadas, ampliadas ou concluídas.
0121. É importante destacar que mais de 60% das 600 mil famílias inscritas no Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR) ainda não foram contempladas. Da mesma
maneira, há alto índice de beneﬁciários(as) da reforma agrária que não recebeu o
crédito habitação e reforma habitacional. A política habitacional que retornou ao
Incra em 2018, através do Decreto Nº 9.424/2018, segue paralisada, como todo o
74

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Diante das ameaças e desaﬁos
postos, o movimento sindical deve intensiﬁcar as ações em defesa das políticas
públicas sociais.
INSS 2019 X FPM
MUNICÍPIO
Açailândia

Benefícios (R$)
Total

Rural

FPM (R$)

202.297.288,41

116.639.655,38

35.709.806,43

10.172.009,12

7.657.233,00

6.695.588,94

3.009.758,91

1.899.690,19

8.927.451,79

Alcântara

37.608.283,67

30.696.623,46

13.391.177,61

Aldeias Altas

40.297.917,16

33.078.455,00

15.623.040,48

Altamira do Maranhão

18.783.856,32

16.277.649,62

6.695.588,94

Alto Alegre do Maranhão

20.541.072,27

16.184.645,76

15.623.040,48

Alto Alegre do Pindaré

43.049.524,14

34.966.719,11

17.854.903,35

Alto Parnaíba

22.580.668,10

16.642.300,55

8.927.451,79

5.856.300,74

4.868.770,39

6.695.588,94

Amarante do Maranhão

72.573.627,06

62.719.944,18

20.086.766,25

Anajatuba

48.098.951,53

40.681.085,43

15.623.040,48

Anapurus

8.359.479,91

6.530.286,42

11.159.314,66

21.687.034,52

17.227.780,74

13.391.177,61

Araguanã

1.734.263,24

1.303.471,02

11.159.314,66

Araioses

82.982.381,02

67.967.463,59

22.318.629,15

Arame

54.402.057,47

47.038.181,88

17.854.903,35

Arari

74.965.767,29

52.459.364,44

15.623.040,48

Axixá

15.844.102,27

13.327.023,89

8.927.451,79

288.920.060,06

152.305.133,31

35.709.806,43

7.422.465,45

3.743.177,48

13.391.177,61

40.112.198,83

32.131.310,20

13.391.177,61

4.047.189,32

3.532.307,43

6.695.588,94

205.912.358,06

87.591.651,49

33.477.943,55

Barão de Grajaú

34.575.878,39

23.761.475,67

13.391.177,61

Barra do Corda

261.864.294,28

187.979.981,17

31.246.080,68

Barreirinhas

106.784.295,83

82.093.086,94

26.782.354,93

6.598.620,66

4.676.564,73

6.695.588,94

18.146.619,48

12.656.766,14

8.927.451,79

5.491.610,07

4.421.031,65

6.695.588,94

54.334.974,89

44.813.126,92

13.391.177,61

Bernardo do Mearim

163.322,59

85.970,93

6.695.588,94

Boa Vista do Gurupi

7.519.401,91

6.045.220,18

6.695.588,94

Afonso Cunha
Água Doce do Maranhão

Amapá do Maranhão

Apicum-Açu

Bacabal
Bacabeira
Bacuri
Bacurituba
Balsas

Belágua
Bela Vista do Maranhão
Benedito Leite
Bequimão
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Bom Jardim

70.271.843,77

59.586.492,23

20.086.766,25

Bom Jesus das Selvas

16.500.448,95

12.208.444,77

17.854.903,35

Bom Lugar

15.581.356,82

10.340.881,56

11.159.314,66

Brejo

82.483.125,72

65.682.936,92

17.854.903,35

8.096.487,40

6.912.074,96

6.695.588,94

Buriti

49.922.161,40

43.104.766,76

15.623.040,48

Buriti Bravo

65.328.207,16

58.943.297,11

15.623.040,48

Buriticupu

117.853.903,87

93.508.897,18

29.014.217,84

Buritirana

18.176.376,11

14.688.667,10

11.159.314,66

1.041.205,65

477.968,78

6.695.588,94

Cajapió

16.358.704,00

14.294.756,90

8.927.451,79

Cajari

20.145.553,12

16.573.126,57

13.391.177,61

Campestre do Maranhão

21.402.345,39

13.340.379,39

11.159.314,66

Cândido Mendes

41.294.002,54

33.038.197,84

13.391.177,61

Cantanhede

61.390.768,77

50.256.863,67

13.391.177,61

7.250.866,60

5.819.862,30

8.927.451,79

Carolina

64.864.670,74

34.779.576,41

15.623.040,48

Carutapera

53.394.489,66

42.506.938,83

13.391.177,61

Caxias

357.245.668,83

221.880.959,71

86.677.318,99

Cedral

13.907.518,87

11.786.697,35

8.927.451,79

Central do Maranhão

11.939.815,82

10.121.628,95

6.695.588,94

Centro do Guilherme

7.647.495,66

6.191.835,22

8.927.451,79

13.333.890,22

11.288.867,83

13.391.177,61

Chapadinha

193.204.575,64

145.019.635,89

29.014.217,84

Cidelândia

13.317.790,08

10.388.520,30

11.159.314,66

Codó

288.732.619,31

178.318.200,54

37.941.669,32

Coelho Neto

121.409.053,93

83.146.356,09

22.318.629,15

Colinas

105.825.896,26

90.032.245,14

20.086.766,25

11.961.689,95

9.694.347,53

11.159.314,66

Coroatá

184.526.010,17

133.681.126,27

26.782.354,93

Cururupu

102.291.339,21

77.471.717,91

17.854.903,35

Davinópolis

11.029.059,98

7.078.985,74

8.927.451,79

Dom Pedro

62.219.046,47

46.089.139,70

13.391.177,61

Duque Bacelar

21.668.343,41

18.275.082,00

8.927.451,79

Esperantinópolis

55.691.960,93

47.608.310,43

13.391.177,61

Estreito

69.319.602,08

40.386.066,48

20.086.766,25

Feira Nova do Maranhão

8.496.381,90

7.287.961,36

6.695.588,94

Fernando Falcão

3.779.005,08

2.878.850,73

8.927.451,79

28.977.845,23

24.437.891,36

13.391.177,61

Brejo de Areia

Cachoeira Grande

Capinzal do Norte

Centro Novo do Maranhão

Conceição do Lago-Açu

Formosa da Serra Negra
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Fortaleza dos Nogueiras

35.448.335,38

26.038.475,89

8.927.451,79

Fortuna

35.819.723,11

31.049.718,75

11.159.314,66

Godofredo Viana

6.114.309,63

5.050.195,43

8.927.451,79

Gonçalves Dias

40.264.041,21

33.682.961,51

13.391.177,61

Governador Archer

21.493.057,99

18.166.693,15

8.927.451,79

Governador Edison Lobão

11.082.249,90

6.179.476,35

13.391.177,61

Governador Eugênio Barros

32.398.474,98

26.383.744,92

11.159.314,66

7.513.155,15

6.439.222,54

6.695.588,94

Governador Newton Bello

13.631.069,36

11.143.936,64

8.927.451,79

Governador Nunes Freire

38.016.012,62

29.179.732,44

15.623.040,48

4.159.497,49

3.288.058,43

6.695.588,94

125.591.471,20

93.846.326,45

26.782.354,93

Guimarães

24.644.704,59

20.052.731,08

8.927.451,79

Humberto de Campos

48.884.010,93

38.862.621,38

15.623.040,48

Icatu

42.884.743,97

34.667.689,73

15.623.040,48

Igarapé do Meio

19.622.187,82

13.827.522,67

11.159.314,66

Igarapé Grande

53.359.626,69

44.606.417,21

8.927.451,79

619.941.409,67

223.812.613,39

86.677.318,99

12.759.247,68

10.887.435,37

11.159.314,66

125.849.257,25

90.116.208,58

26.782.354,93

63.563.515,96

36.710.642,42

15.623.040,48

1.842.854,18

1.456.359,61

8.927.451,79

Jenipapo dos Vieiras

13.314.695,48

11.095.405,25

11.159.314,66

João Lisboa

58.840.368,06

42.662.399,16

13.391.177,61

Joselândia

24.155.058,11

20.336.181,54

11.159.314,66

2.571.336,54

2.107.606,20

6.695.588,94

Lago da Pedra

173.680.620,61

144.856.226,56

22.318.629,15

Lago do Junco

16.004.330,80

13.424.025,01

8.927.451,79

Lago Verde

42.938.358,74

31.981.605,58

11.159.314,66

5.694.710,42

5.138.909,66

8.927.451,79

Lago dos Rodrigues

15.129.419,59

12.797.897,48

6.695.588,94

Lagoa Grande do Maranhão

13.664.337,94

11.916.789,80

8.927.451,79

Lajeado Novo

11.961.204,21

9.847.784,63

6.695.588,94

Lima Campos

35.234.991,23

28.395.832,66

8.927.451,79

Loreto

23.894.414,61

18.751.992,14

8.927.451,79

6.014.754,70

5.153.946,02

6.695.588,94

Magalhães de Almeida

15.101.682,42

12.674.262,36

13.391.177,61

Maracaçumé

69.844.593,99

53.669.764,70

13.391.177,61

2.277.036,07

1.964.069,22

6.695.588,94

Governador Luiz Rocha

Graça Aranha
Grajaú

Imperatriz
Itaipava do Grajaú
Itapecuru Mirim
Itinga do Maranhão
Jatobá

Junco do Maranhão

Lagoa do Mato

Luís Domingues

Marajá do Sena
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Maranhãozinho

10.277.759,39

8.332.501,01

11.159.314,66

Mata Roma

46.908.258,50

38.359.174,33

11.159.314,66

Matinha

49.253.136,78

39.712.089,20

13.391.177,61

Matões

50.795.485,01

42.556.356,84

17.854.903,35

Matões do Norte

3.448.188,37

2.889.212,74

11.159.314,66

Milagres do Maranhão

3.804.386,58

2.331.064,04

6.695.588,94

Mirador

43.953.683,06

38.837.746,64

13.391.177,61

Miranda do Norte

34.563.653,33

24.422.436,97

15.623.040,48

Mirinzal

35.397.385,15

29.530.194,99

11.159.314,66

Monção

44.744.919,40

36.024.357,89

17.854.903,35

Montes Altos

19.880.544,96

17.006.951,19

6.695.588,94

Morros

19.053.605,53

14.635.526,28

13.391.177,61

Nina Rodrigues

8.675.429,07

6.290.589,04

11.159.314,66

Nova Colinas

6.507.919,73

5.298.312,26

6.695.588,94

Nova Iorque

5.647.015,73

4.829.671,35

6.695.588,94

Nova Olinda do Maranhão

30.244.151,66

24.698.435,11

13.391.177,61

Olho d’Água das Cunhãs

39.858.071,25

29.226.497,54

13.391.177,61

Olinda Nova do Maranhão

21.207.946,65

18.055.212,10

11.159.314,66

138.625.227,08

69.547.918,89

86.677.318,99

Palmeirândia

28.255.147,05

23.769.184,46

13.391.177,61

Paraibano

53.326.912,86

44.155.715,82

13.391.177,61

Parnarama

59.293.117,86

50.033.687,61

17.854.903,35

Passagem Franca

41.794.226,07

37.610.773,14

13.391.177,61

Pastos Bons

24.768.281,02

20.935.902,47

13.391.177,61

Paulino Neves

4.668.157,56

3.665.023,59

11.159.314,66

Paulo Ramos

59.294.122,07

51.141.831,96

13.391.177,61

205.131.724,39

133.325.680,61

20.086.766,25

Pedro do Rosário

16.563.417,91

13.986.607,58

15.623.040,48

Penalva

71.661.678,47

58.550.355,82

20.086.766,25

Peri Mirim

19.799.404,34

16.045.229,06

11.159.314,66

Peritoró

32.343.908,37

26.982.728,69

13.391.177,61

Pindaré-Mirim

63.661.444,59

48.188.463,96

17.854.903,35

Pinheiro

261.141.986,59

170.555.059,71

31.246.080,68

Pio XII

49.982.291,97

40.944.319,79

13.391.177,61

Pirapemas

11.208.904,63

9.665.104,45

13.391.177,61

Poção de Pedras

43.864.809,01

36.014.801,89

13.391.177,61

Porto Franco

50.442.002,51

33.562.378,24

13.391.177,61

Porto Rico do Maranhão

11.467.734,65

10.320.104,21

6.695.588,94

186.339.273,34

137.139.815,78

22.318.629,15

Paço do Lumiar

Pedreiras

Presidente Dutra
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Presidente Juscelino

8.348.593,72

5.733.718,04

8.927.451,79

Presidente Médici

5.885.835,77

4.650.484,91

6.695.588,94

Presidente Sarney

27.133.882,48

20.562.369,34

13.391.177,61

Presidente Vargas

5.818.334,54

4.812.457,72

8.927.451,79

11.053.068,35

9.512.010,65

11.159.314,66

Raposa

6.668.814,34

3.804.097,13

17.854.903,35

Riachão

48.672.542,62

37.155.292,96

13.391.177,61

7.971.952,27

5.565.296,47

6.695.588,94

123.827.016,38

76.145.108,38

20.086.766,25

12.398.139,22

10.081.492,42

6.695.588,94

6.668.996,69

5.106.574,19

6.695.588,94

95.319.329,12

76.136.333,02

20.086.766,25

Santa Inês

291.035.791,68

186.046.101,35

31.246.080,68

Santa Luzia

141.892.239,25

118.938.304,24

29.014.217,84

Santa Luzia do Paruá

81.692.935,45

67.061.969,69

15.623.040,48

Santa Quitéria do Maranhão

69.441.382,03

60.414.901,78

15.623.040,48

Santa Rita

74.372.204,16

44.164.553,68

20.086.766,25

Santana do Maranhão

2.697.818,12

2.076.570,76

8.927.451,79

Santo Amaro do Maranhão

7.232.342,54

5.945.183,07

11.159.314,66

Santo Antônio dos Lopes

50.184.902,95

42.032.069,47

11.159.314,66

São Benedito do Rio Preto

36.470.984,43

30.196.636,26

13.391.177,61

113.379.898,24

89.662.291,71

22.318.629,15

91.793.627,21

76.001.411,08

15.623.040,48

2.174.648,81

1.843.198,78

6.695.588,94

88.704.361,72

70.903.838,68

17.854.903,35

São Félix de Balsas

9.338.916,56

7.469.430,01

6.695.588,94

São Francisco do Brejão

8.007.545,48

6.653.950,33

8.927.451,79

São Francisco do Maranhão

22.703.112,70

20.543.053,66

8.927.451,79

São João Batista

57.235.236,28

48.930.643,13

13.391.177,61

São João do Carú

22.267.945,48

18.566.687,53

11.159.314,66

São João do Paraíso

23.199.290,97

18.819.417,12

8.927.451,79

São João do Soter

9.125.096,64

7.084.056,70

13.391.177,61

São João dos Patos

97.767.118,65

73.235.224,06

15.623.040,48

São José de Ribamar

205.939.954,38

77.552.628,44

86.677.318,99

São José dos Basílios

3.014.463,49

2.493.545,06

6.695.588,94

2.393.457.492,95

356.514.723,78

483.163.137,05

49.236.353,25

42.181.695,93

13.391.177,61

São Mateus do Maranhão

109.827.251,57

83.374.508,70

20.086.766,25

São Pedro da Água Branca

12.825.569,46

9.687.227,92

8.927.451,79

Primeira Cruz

Ribamar Fiquene
Rosário
Sambaíba
Santa Filomena do Maranhão
Santa Helena

São Bento
São Bernardo
São Domingos do Azeitão
São Domingos do Maranhão

São Luís
São Luís Gonzaga do Maranhão
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São Pedro dos Crentes

5.521.285,78

4.248.347,23

6.695.588,94

São Raimundo das Mangabeiras

48.086.406,65

32.423.125,48

13.391.177,61

São Raimundo do Doca Bezerra

17.831,82

7.651,17

6.695.588,94

1.163.522,01

1.034.389,63

6.695.588,94

54.028.557,39

45.210.840,30

13.391.177,61

9.413.263,00

7.286.167,47

11.159.314,66

Senador Alexandre Costa

19.433.149,25

15.167.083,78

8.927.451,79

Senador La Rocque

53.307.946,18

43.140.724,36

11.159.314,66

Serrano do Maranhão

11.385.249,22

9.636.997,90

8.927.451,79

Sítio Novo

30.004.240,75

26.285.779,55

13.391.177,61

Sucupira do Norte

14.807.793,79

13.545.300,87

8.927.451,79

2.087.692,41

1.505.985,38

6.695.588,94

Tasso Fragoso

13.851.821,35

10.309.831,48

6.695.588,94

Timbiras

58.605.675,56

50.065.383,47

15.623.040,48

205.113.113,13

81.500.288,58

86.677.318,99

Trizidela do Vale

5.155.426,19

3.149.478,71

13.391.177,61

Tuﬁlândia

6.052.988,63

4.738.998,65

6.695.588,94

Tuntum

87.184.864,93

72.998.151,41

20.086.766,25

Turiaçu

57.879.644,54

50.747.521,50

17.854.903,35

Turilândia

14.825.484,78

11.883.662,38

15.623.040,48

156.840.807,16

102.979.094,80

24.550.492,00

Urbano Santos

66.764.440,62

53.175.248,66

17.854.903,35

Vargem Grande

97.905.700,32

68.071.837,09

24.550.492,00

146.749.453,24

108.436.424,78

24.550.492,00

Vila Nova dos Martírios

15.429.183,30

11.519.762,33

8.927.453,41

Vitória do Mearim

58.865.811,10

43.931.568,80

17.854.903,35

Vitorino Freire

77.356.496,21

61.004.796,97

17.854.903,35

123.890.827,32

94.718.696,08

24.550.492,00

13.944.192.609,02

8.500.914.400,22

3.795.652.913,46

São Roberto
São Vicente Ferrer
Satubinha

Sucupira do Riachão

Timon

Tutóia

Viana

Zé Doca
TOTAL
Fontes: INSS 2019; SRF 2019
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2. ESTRATÉGIAS PARA AÇÃO
POLÍTICA-SINDICAL COM FOCO
NO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR NO MARANHÃO.

2.1 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA AGRÁRIA
0122. Na sua atuação política, a FETAEMA tem por base o projeto alternativo de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS –, que ao longo dos
tempos vem passando por um processo de atualização a partir da leitura dos
cenários que se apresentam, bem como pelas experiências da sua implementação
pelo conjunto do MSTTR.
0123. Como base desse conjunto de políticas estruturantes está a Política de Reforma
Agrária; sem ela é impossível pensar em fortalecimento da agricultura familiar,
pois constitui uns dos principais eixos que sustenta o PADRSS, e deste modo o
MSTTR busca estabelecer um modelo de desenvolvimento que proporciona aos
sujeitos do campo oportunidades econômicas e sociais.
0124. Portanto, a reforma agrária deve interferir na base da estrutura fundiária, de modo
a romper com o desenvolvimento excludente concentrador de terra e renda, bem
como reprodutor do poder latifundiário. Deste modo, o Brasil é considerado
fortemente como sendo dependente do agronegócio e altamente concentrador
de terra, visto que nunca realizou uma reforma agrária estrutural com grande
distribuição de terra.
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0125. Ao falar sobre desapropriação de terra e regularização fundiária deve-se pensar
que estes dois temas precisam estar alinhados a uma política agrícola forte, que
destine linhas de crédito, assistência técnica e extensão rural, investimento em
infraestrutura, saúde, educação, formação proﬁssional, dentre outras atividades
voltadas para agricultura familiar.
0126. Outro ponto que merece atenção diz respeito à implantação dos assentamentos
de reforma agrária que devem avançar para se tornarem espaços de desenvolvimento rural sustentável e solidário, que assegurem políticas públicas a ﬁm de
garantir a produção e comercialização de alimentos saudáveis decorrentes de
sistemas agroecológicos, o fortalecimento às culturas locais, proteção ao meio
ambiente e o fortalecimento da agricultura familiar.
2.1.1 Desapropriação e Regularização Fundiária
0127. A desapropriação é conhecida como sendo um procedimento que o poder público
retira do dono a propriedade de certo bem móvel ou imóvel com fundamento em
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social de forma compulsória,
adquirindo para si, mediante justa e prévia indenização.
0128. Segundo os últimos estudos, as ações de desapropriação movidas pelo poder
público para expropriação de imóveis rurais sobre áreas ambientalmente protegidas ainda é objeto de discussão pelo poder público, no que diz respeito a
pagamento de indenização prévia sobre a inclusão de algumas áreas de cobertura
vegetal no cálculo da indenização.
0129. Atualmente o INCRA está cancelando processos de desapropriação pela reforma
agrária, sem embasar suas decisões em estudos técnicos ou ﬁnanceiros. Em suas
decisões, o INCRA alega que não há verba para concluir os processos ou que
estão por demais demorados. Deste modo, o órgão se limita a aﬁrmar, de forma
genérica, a indisponibilidade orçamentária ou demora na solução da demanda,
acarretando prejuízos e frustrações às famílias que aguardam por anos o seu
pedaço de terra, porque essas famílias nutrem a expectativa que será atendida
pela política pública.
0130. A quase ausência de orçamento para a desapropriação de terras em favor dos
trabalhadores rurais agricultores familiares, bem como a drástica diminuição do
orçamento para a realização dos trabalhos do INCRA, evidenciando que o ritmo
das desapropriações/titulações vai diminuir ainda mais, de forma a praticamente
paralisar todas as atividades em 2021, o que afetará sobremaneira centenas de
comunidades que há décadas enfrentam conﬂitos agrários.
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0131. Para além dos problemas de baixo orçamento, a atuação do órgão, atualmente,
se restringe a entregar títulos deﬁnitivos a assentados da Reforma Agrária e
regularizar terras da União ocupadas por posseiros, com destaque para áreas
da Amazônia Legal. Isso porque os atuais gestores do órgão estão aplicando a
política de esvaziamento das ações do INCRA, mais especialmente paralisando
a criação de assentamentos de reforma agrária e regularização de territórios de
comunidades quilombolas.
0132. Um outro aspecto que chama atenção é que em todas as ações, os “objetos” de
disputa possessória são territórios ocupados há gerações por dezenas de famílias,
com procedimentos administrativos que tramitam no INCRA há mais de uma
década. E, apesar da ocupação tradicional, em todas os processos analisados, os
camponeses são tratados como “invasores” pelo Poder Judiciário.
0133. Nessa direção, as decisões analisadas atestam que o sistema de justiça brasileiro
consolidou o entendimento pela criminalização dos trabalhadores rurais e dos
movimentos sociais do campo e a imunização das ações criminosas de grileiros,
empresários rurais, das estruturas sociais de desigualdade, do Estado e de suas
instituições. Assim, o Poder Judiciário do Estado do Maranhão é demarcado
por reiterações de práticas, rituais simbólicos que mantêm a estrutura de poder
estabelecido.
0134. Os impactos de decisões fundamentadas em interesse patrimoniais de grandes
empresas do agronegócio têm impactado diretamente na vida das comunidades.
Entende-se que o Poder Judiciário do Maranhão tem sido fundamental para a expulsão de comunidades inteiras de seus territórios tradicionalmente ocupados.
E quando vão a julgamento os direitos dos camponeses à terra/território são, em
geral, aniquilados pela “máquina jurídica”, visto que estes poderes decidem pela
inconstitucionalidade dos imóveis sem função social, na medida em que optam,
nas ações possessórias, por quem apresenta títulos de propriedade (seja qual for
a origem!), e não por banalizar o direito a partir de valores sociais determinados
pela Constituição Federal de 1988.
0135. Outro elemento signiﬁcativo para essa discussão se refere ao orçamento do Governo Federal destinado à reforma agrária e regularização de terras quilombolas
no Brasil, que diminuiu 90% nos últimos 10 anos. Segundo dados do próprio
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em 2010, o órgão recebeu R$ 32,1 milhões para titulação de territórios quilombolas. No ano de
2019, a soma caiu para R$ 3,4 milhões. Enquanto isso, desde 1995, apenas 7,2%
dos processos de titulação que foram abertos no Incra foram concluídos. Até
agora, o órgão emitiu 127 títulos dentre os 1.747 processos iniciados. O Estado da
Federação com maior número de processos instaurados junto ao INCRA é o Ma-
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ranhão, com 399 (trezentos e noventa e nove) processos em tramitação. Desses
dados é possível concluir que, a seguir o ritmo atual de titulação de territórios
quilombolas, serão necessários ao INCRA ao menos 605 anos para titular todos
os processos quilombolas instaurados no âmbito da autarquia agrária.
0136. No projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, enviado pelo Governo Federal
ao Congresso em 31 de agosto, a verba para o INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) foi praticamente reduzida a zero. Dos R$ 3,4
bilhões destinados ao órgão, R$ 2,1 bilhões (66%) serão destinados ao pagamento de precatórios, ou seja, dívidas com fazendeiros que conseguiram na Justiça
aumentar o valor de indenização por terras desapropriadas por improdutividade.
0137. Por outro lado, programas da reforma agrária, como ações de assistência técnica
e extensão rural, promoção de educação no campo e regularização fundiária tiveram redução de mais de 99% de verba, ﬁcando próximo de zero. Já o corte nas
ações de reconhecimento e indenização de territórios quilombolas, concessão de
crédito às famílias assentadas e aquisição de terras ﬁcou acima de 90%. Monitoramento de conﬂitos agrários e paciﬁcação no campo tiveram redução de 82% e
a consolidação de assentamentos rurais, 71%.
0138. Em relação ao Instituto de Terras do Estado do Maranhão, este se encontra
completamente deﬁcitário, com forte limitação orçamentária, o que compromete
seu pleno funcionamento. Não há informações por parte do instituto acerca dos
estoques de terras públicas do Estado do Maranhão, as equipes de trabalho são
diminutas e prova dessa gravíssima situação se revela quando nos últimos 5 anos,
o órgão expediu somente 06 títulos de reconhecimento de domínio para comunidades quilombolas que ocupam tradicionalmente terras públicas do Estado.
0139. A situação se torna mais dramática no atual contexto da pandemia do Coronavírus. No Brasil, há mais de 5 milhões de pessoas infectadas e cerca de 161 mil
mortos. No Maranhão, foram registradas cerca de 180 mil pessoas infectadas e
mais de 4 mil mortes. Apesar da gravidade, o Estado Brasileiro não adotou nenhuma política de atenção especíﬁca a ﬁm de proteger as comunidades rurais,
não havendo sequer dados quanto ao número de pessoas contaminadas/mortas.
0140. O acesso à terra é fundamental para que essas comunidades rurais possam construir de forma autônoma condições de vida digna. O Estado Brasileiro, ao privar
as comunidades rurais do acesso à terra, as relega a condições de acentuada vulnerabilidade política, econômica, social, cultural e ambiental, entre outras, que
reforçam a prevalência do racismo.
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2.1.2.1 Diretrizes
a) Criar estratégias de ação política sindical para todas as instâncias do MSTTR na luta
pela retomada do Programa Nacional de Reforma Agrária.

b) Contribuir para atualização dos índices de produtividade para adequar a área à realidade brasileira.

c) Pressionar permanentemente os governos Federal e Estadual para que a reforma agrária e a regularização fundiária ocupem lugar de destaque na agenda destes governos,
buscando o diálogo com a sociedade a ﬁm de que esta compreenda a importância da
democratização da terra.
d) Qualiﬁcar os pedidos de desapropriação formulados pelo MSTTR.

e) Articular em nível municipal a criação de coletivo de reforma agrária, articulado pelos STTR´s, associações, entidades parceiras, áreas do crédito fundiário e território
quilombolas.
f) Continuar lutando pela garantia de recursos ﬁnanceiros no orçamento federal e
estadual, suﬁcientes para atender às demandas de obtenção e desenvolvimento dos
assentamentos. Fazer gestão junto aos referidos governos, pelo ﬁm do contingenciamento dos recursos da reforma agrária.
g) Fazer o controle social das políticas públicas implementadas dentro dos assentamentos de reforma agrária e inserir propostas nos PPA’s federal e estadual, que
garantam o acesso a essas políticas.
h) Continuar lutando para que o Governo do Estado disponibilize recursos ﬁnanceiros
para o ITERMA adquirir imóveis através de compra e disponibilizar às famílias que
necessitam deste meio de produção.
i) Lutar pela discriminação e regularização de todas as terras públicas estaduais, garantindo a proteção possessória dos agricultores familiares ocupantes de áreas públicas.
j) Continuar pressionando o Governo do Estado, no sentido de que este proceda à
reestruturação do ITERMA, de maneira que este órgão cumpra a sua função de identiﬁcar, arrecadar e distribuir as terras públicas estaduais aos agricultores familiares,
prestando assistência técnica necessária para o desenvolvimento sustentável das
unidades de produção.
k) Pressionar o Governo do Estado para que o ITERMA levante o estoque de terras estaduais devolutas e construa um banco de dados com informações acessíveis a todas
as entidades que atuam no campo.
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l) Lutar junto ao Governo do Estado para que o ITERMA, a partir de uma formulação
de planos de desenvolvimento, revitalize todos os assentamentos estaduais, criando
uma política forte de crédito e infraestrutura básica.
m) Acompanhar e participar do processo de discussão e aprovação da Lei Estadual de
Terras pelo MSTTR.
2.1.3 Conﬂitos Agrários
0141. O Estado do Maranhão não foge à logica da grande concentração fundiária. Latifúndio, grilagem de terras, expulsão de camponeses, assassinatos de trabalhadores rurais e superexploração de trabalhadores rurais fazem parte, infelizmente,
da história agrária maranhense durante os séculos XX e XXI.
0142. Os dados levantados pela FETAEMA ao longo de 2020, a partir de acompanhamento direto de situações de conﬂitos, apontam que o Estado do Maranhão é a
unidade da Federação com maior concentração de conﬂitos agrários do Brasil. As
disputas por terras no Maranhão, com algumas peculiaridades, seguem o mesmo
padrão que tem marcado a luta do campesinato no Brasil e no mundo, no qual o
campesino é pressionado pela grande massa de produção mecanizada, colocando
em xeque o seu modo de uso da terra e de vida.
0143. Neste ano, foram contabilizadas 297 comunidades em conﬂito agrário em todas
as regiões do Estado, envolvendo diretamente 6.492 famílias, e em disputa mais
de 834 mil hectares de terra.
0144. Esses conﬂitos ocorrem no contexto de expansão do agronegócio, sobretudo na
região sul do Estado e permeados por graves desigualdades sociais e violência
praticada por agentes públicos e privados.
0145. De início, importa destacar que as populações rurais maranhenses são formadas por diversos grupos étnicos, notadamente quilombolas, quebradeiras de
coco babaçu, ribeirinhos, posseiros que baseiam suas atividades econômicas
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos
ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. Esses agentes
desempenham papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da
diversidade biológica.
0146. Por outro lado, o Maranhão vem se consolidando como fronteira de expansão do
capital. Nele se dá a produção e movimentação de cifras elevadas de commodities
minerais, agrícolas e, mais recentemente, energética.
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0147. Dada a completa ausência de autoridade pública, milhares de hectares de terras
no Estado do Maranhão têm sido apropriadas criminosamente por quadrilhas
organizadas e articuladas que, como num passe de mágica, transformam territórios tradicionalmente ocupados (inclusive em áreas públicas) em fazendas com
registro em cartório, desrespeitando descaradamente os direitos seculares de
comunidades rurais. Outra estratégia de apropriação de terras tradicionalmente
ocupadas por comunidades rurais maranhenses se opera dentro do Poder Judiciário, a partir do manuseio das denominadas ações possessórias.
0148. Os conﬂitos decorrentes de disputas judicializadas pela terra no Estado do Maranhão tiveram grande aumento nos últimos dez anos – sobretudo na região leste
do Estado, que é alcançada pelo Matopiba. Nesse mesmo período, percebeu-se
aumento exponencial dos crimes de ameaças de morte, tentativas de homicídios
e homicídios de lideranças camponesas na aludida região.
2.1.4.1 Diretrizes
a) Manter atualizadas as informações acerca da reforma agrária, em relação aos: assentamentos, conﬂitos agrários, áreas devolutas e áreas adquiridas através de compra,
bem como a situação das famílias que nelas vivem e divulgá-las para a proposta em
questão.
b) Construir estratégias de atuação junto ao Poder Judiciário, com a ﬁnalidade de
monitorar e acompanhar os processos de imissão da terra e de processos relativos a
conﬂitos fundiários, debatendo a participação dos STTR’S nessa estratégia.
2.1.5 Aquisição de terras – TERRA BRASIL (PNCF)
0149. O Grito da Terra Brasil é um movimento de trabalhadores rurais que acontece
em todo o País. Foi através do Grito que em 2003, o movimento sindical lutou
pela implementação da reforma agrária e acesso à terra, no mesmo ano foi criado
o Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF – que substituiu o Banco da
Terra.
0150. Sua criação representou uma grande conquista do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais do MSTTR, pois garantiu maior transparência no processo
de obtenção de crédito e melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores rurais,
contribuindo para o fortalecimento e consolidação da agricultura familiar no
país.
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0151. O Governo Federal publicou em 16 de outubro de 2020 no Diário Oﬁcial da
União, a Portaria nº 133, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo
– MAPA –, no qual aprovou o Regulamento Operativo do Programa Terra Brasil
– Programa Nacional de Crédito Fundiário.
0152. As mudanças no Programa iniciaram com a publicação do Decreto nº 10.126, de
21 de novembro de 2019, que mudou o nome do PNCF para TERRA BRASIL
– Programa Nacional de Crédito Fundiário – e forneceu a base para mudanças
estruturais neste dispositivo de ﬁnanciamento.
0153. Além deste Decreto, também ocorreram alterações no Manual de Crédito Rural
e no lançamento do serviço digital de obtenção de ﬁnanciamento para aquisição
de terras denominado Obter Crédito, visto que o programa Terra Brasil continua
sendo um complemento à reforma agrária.
0154. O Programa Terra Brasil tem como objetivo principal o acesso à terra, apesar dos
impactos com as famílias que se enquadram no PNCF Social, já que todos os investimentos em infraestrutura que constituíam os Subprojetos de Investimentos
Comunitários – SIC – agora devem ser ﬁnanciados pelas próprias famílias.
0155. O controle social nesse novo formato do programa será através dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS. Onde não houver
Conselho Municipal constituído, as análises iniciais dos projetos poderão ser
feitas através de audiência pública convocada pelo governo municipal da sede
do imóvel;
0156. Com o ﬁm do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF –, a participação das entidades nacionais ocorrerá por meio do Colegiado
Terra Brasil que foi criado pelo Decreto nº 10.126, de 21 de novembro de 2019,
e regulamentado pela Portaria 134, de 20 de outubro de 2020. da Secretaria de
Agricultura Familiar e Cooperativismo.
0157. O Colegiado Terra Brasil é constituído pela Secretaria de Agricultura e Cooperativismo, Departamento de Gestão do Crédito Fundiário, Associação Brasileira
das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, CONTAG e
CONTRAF e possui caráter consultivo.
0158. O risco de ﬁnanciamento para a linha PNCF Social e PNCF Mais será assumido
pelo Fundo de Terras, enquanto o risco da linha PNCF Empreendedor será assumido pela instituição ﬁnanceira.
0159. O Programa Terra Brasil poderá ﬁnanciar, além da compra da terra, os custos
de operacionalização dos projetos, dentre eles a elaboração do projeto técnico, a
implantação dos projetos de infraestrutura e produtivos e a assistência técnica.
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0160. Os beneﬁciários irão pagar pela elaboração do Projeto Técnico, podendo chegar
a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por proposta. Nesse formato, as empresas de assistência técnica passam a ter papel da execução do programa, pois
irão centralizar todas as etapas do processo.
0161. A experiência de atividade rural será comprovada por autodeclaração, informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), acompanhados de
outros documentos, dentre eles “declaração das cooperativas, associações ou
sindicatos representativos por grupos de produtores ou trabalhadores rurais”.
0162. As propostas que estão tramitando nas condições vigentes, e que forem autorizadas pelo DECRED, poderão ser contratadas até seis meses após a publicação do
Regulamento Operativo, ou seja, até abril de 2021, sem a necessidade de serem
reelaboradas.
0163. A Federação e sindicatos não irão mais inserir as demandas no Sistema de Informações Gerenciais do Crédito Fundiário (SIG/CF), muito menos poderá se
habilitar para promover a capacitação inicial e emitir declaração de elegibilidade
para os agricultores e agricultoras.
2.1.5.1 Diretrizes
a) Reaﬁrmar a política de aquisição de terras através do Programa Nacional de Crédito
Fundiário, recentemente transformado pelo Governo Federal, por meio de decreto,
em Programa Terra Brasil – PNCF, como uma importante ação complementar à
reforma agrária que deve continuar sendo priorizada através da desapropriação e
regularização fundiária;
b) Dialogar com os STTRs e demais parceiros responsáveis pela execução do Terra
Brasil – PNCF, para juntos e juntas criarmos estratégias frente às novas regras impostas pelo Governo Federal, que a todo momento tenta deixar o MSTTR de fora da
execução e controle social do Programa.
c) Elaborar metas para aquisição de terras, a partir das demandas trazidas pelos sindicatos, bem como deﬁnir as estratégias e formas de parcerias com entidades de
ATER, no auxílio da elaboração dos projetos de aquisição pelo programa Terra Brasil
– PNCF.
d) Firmar parcerias e/ou termos de cooperação técnica com institutos, cooperativas,
empresas privadas, instituições públicas de ATER, e outras, para garantir que as
demandas identiﬁcadas, organizadas e qualiﬁcadas pelo FETAEMA, sejam encaminhadas via sistemas do Governo Federal, atendendo todas as exigências legais e
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normativas para contratação dos referidos projetos de aquisição de terras, bem como
acompanhar os processos e execução dos projetos produtivos.
e) Orientar e assessorar os sindicatos no processo de identiﬁcação, mobilização e organização dos projetos de aquisição de terras pelo programa Terra Brasil – PNCF, bem
como construir estratégias para qualiﬁcar os (as) dirigentes dos sindicatos ﬁliados
à FETAEMA, para identiﬁcar corretamente as demandas, e potenciais beneﬁciários
e beneﬁciárias ao Programa.
f) Fazer o controle social do Programa Terra Brasil – PNCF.

g) Lutar para que os beneﬁciários dessas políticas e programas tenham acesso aos serviços de assessoria e assistência técnica na gestão da propriedade, no planejamento
ﬁnanceiro e elaboração e tramitação de projetos para o PRONAF, PAA, PNAE e
outros programas.
2.2 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
0164. No contexto atual, a política ambiental tem sido cenário de inúmeras discussões
e divergências entre o Governo Federal e as entidades civis, tendo em vista, o
desmonte do Ministério do Meio Ambiente, a perda da Agência Nacional das
Águas, o desmatamento e as queimadas desenfreadas, o uso de agrotóxicos, a
contaminação da água e a destruição das matas e nascentes, ações que impactam
diretamente o meio ambiente, provocando a destruição de ecossistemas e afetando de forma drástica os biomas.
0165. Estudos do Observatório do Clima aponta que o Ministério do Meio Ambiente
não gastou nem 1% do dinheiro destinado a programas de preservação. Com
a utilização de dados públicos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o Observatório do Clima, chegou-se à conclusão de que o Ministério só
utilizou R$ 105 mil, 0,4% do permitido, tendo em vista que nos primeiros oito
meses, o Ministério tinha em caixa mais de R$ 26,5 milhões para investir, contudo utilizou muito pouco.
0166. Como se não bastassem as omissões e falhas do Governo Federal no que diz
respeito ao enfrentamento das políticas ambientais, o uso indiscriminado de
agrotóxicos tem sido pauta de diversas discussões acerca do uso indiscriminado e ilegal de pesticidas que contaminam e provocam mortes em todo o País.
Contudo, em 22 de outubro de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento publicou a Instrução Normativa Conjunta nº3, em que deﬁniu
os procedimentos para a ﬁscalização quanto à utilização e o recolhimento dos
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estoques remanescentes de produtos à base do ingrediente ativo Paraquat, em
posse dos agricultores brasileiros.
0167. Levando em consideração a legislação, decretos, instruções normativas, projetos, que destacam a importância para a política ambiental, seja no campo ou
na cidade, o conjunto do MSTTR no Maranhão (FETAEMA/STTR’s), traçará e
trabalhará as seguintes linhas de ação:
2.2.1 Dos parques
0168. Conforme o Programa de Desenvolvimento da Amazônia Oriental, foram deslocados investimentos públicos e privados de complexos-logísticos para o Maranhão
no sentido de viabilizar e potencializar atividades de exploração no eixo Norte-Nordeste. Para tanto, foram criados: um distrito industrial; três complexos
portuários: Ponta da Madeira (administrado pela empresa Vale S/A e VLI), Porto
da ALUMAR (administrado pela empresa Alumínios do Maranhão – ALUMAR)
e o Porto do Itaqui (administrado pela Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP –, no entanto, o berço 105 é operado pela Vale S/A e VLI); a
Estrada de Ferro Carajás, que conecta a área de mineração privada da Serra dos
Carajás, PA, ao Porto de Ponta da Madeira em São Luís, MA.
0169. Especiﬁcamente em relação ao Estado do Maranhão, unidade federativa que nos
últimos anos assistiu a um crescimento exponencial do monocultivo, sobretudo
da soja, a proteção dos bens da natureza ganha contorno de emergência.
0170. Um outro aspecto se refere à proteção do patrimônio material e imaterial de diversas comunidades que ocupam tradicionalmente terras que foram convertidas
no século XX em parques, que são áreas de manutenção dos ecossistemas livres
de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto
dos seus atributos naturais (unidades de conservação de uso integral).
0171. Quanto a este aspecto, a FETAEMA, nos últimos 10 anos, tem acompanhado
diretamente os conﬂitos socioambientais que ocorrem no Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses e Parque Estadual do Mirador. Em ambos os conﬂitos,
percebe-se que a ação do Estado promoveu perda da autonomia territorial das
famílias, comprometendo o funcionamento da sua organização social e produtiva, pois todas as suas atividades, passaram a ser vistas como colidindo com o
que estabelecem os dispositivos normativos para esta modalidade de unidade de
conservação de proteção integral.
0172. Embora tenha sido criado pelo Decreto Federal nº 86.060, de 2 de junho de 1981,
o PNLM foi inserido no grupo das Unidades de Proteção Integral (UPI), a partir
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da aprovação da Lei nº 9.985, com o objetivo básico de “preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais” (Brasil, 2000),
como preconiza o inciso VI do seu artigo 2º.
0173. Num contexto histórico em que predominava a concepção dicotômica sociedade-natureza, a criação de tal área pressupõe a preservação de espécies da ﬂora
e da fauna, restringindo o acesso a seus recursos naturais, assim como do seu
entorno, deﬁnido como zona de amortecimento, com condicionantes ambientais
para sua utilização e proibição, em tese, da existência de populações humanas
em seu interior.
0174. Por força dessa legislação, estabeleceu-se uma série de restrições às comunidades
tradicionais que habitam o interior do parque e que se servem dos recursos naturais e dos atributos do lugar para sua subsistência, por meio de atividades como
pesca, roça, pecuária extensiva e extrativismo, entre outras.
0175. O conjunto de exigências impostas pelo documento legal impactou uma população que, desde as grandes secas do ﬁnal do século XIX, se instalou nas bordas dos
Lençóis e, a partir de então, vem desenvolvendo práticas de subsistência na área,
conforme às suas tradições nos padrões de uso e ocupação do solo. A medida teve
como consequência direta o acirramento dos conﬂitos preexistentes e o aﬂoramento de outros, mais complexos, com reﬂexos na gestão do território do parque.
0176. O Parque Estadual do Mirador, que foi criado através do Decreto nº 7.671, de 4 de
junho de 1980, possuía 700 mil hectares. No entanto, essa região tradicionalmente conhecida como Travessia do Mirador ou Tapicuru, já era ocupada há anos por
comunidades tradicionais.
0177. Por seu turno, apesar de no Artigo 4º, do Decreto de Criação da UC, o Estado do
Maranhão assumir a presença de famílias na área e deixar sob a competência da
Secretaria de Recursos Naturais (SERNAT), através da Companhia de Terras do
Maranhão (COTERMA), a execução de estudos e levantamentos necessários à
implantação do Parque, bem como entrar em entendimento com os posseiros da
região, visando sua realocação e/ou outras providências cabíveis (MARANHÃO,
1980), o processo de reconhecimento das famílias passa por uma série de diﬁculdades, tornando ainda mais difícil a luta pelos direitos de manutenção dos
modos de existência desses grupos sociais.
0178. Em contraposição a isso, empresas do agronegócio (AgroSerra / BrasilAgro)
atuam na Região Sul maranhense, com apoio dos governos federal, estadual e
municipais, inclusive no reconhecimento e participação desses grupos do poder privado nas tomadas de decisão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
(SEMA).
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2.2.1.1 Diretrizes
a) Lutar pela aprovação dos termos de compromissos em unidades de conservação
onde haja a presença de comunidades tradicionais;

b) Denunciar a violência e o abuso das ﬁscalizações dos órgãos ambientais sobre comunidades tradicionais instaladas em unidades de conservação;
c) Participar dos colegiados deliberativos de unidades de conservação onde haja a presença de comunidades tradicionais;
d) Discutir com os STTRS onde existem unidades de conservação.

e) Dialogar com o STTRS sobre unidade de conservação criadas na sua base de atuação.
2.2.2 Cadastro ambiental rural
0179. O Cadastro Ambiental Rural tornou-se uma ferramenta importantíssima e a sua
criação decorre da Lei 12.651/2012, que foi regulamentada pela Instrução Normativa nº 2, de 5 de maio de 2014.
0180. O cadastro é um registro público eletrônico de âmbito nacional, sendo obrigatório para todos os imóveis rurais, a ﬁm de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais referentes às Áreas de Preservação Permanente –
APP –, de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de ﬂorestas e demais
formas de vegetação nativa, e das áreas consolidadas.
0181. O cadastro compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. A inscrição no
cadastro é crucial para se obter a regularidade ambiental do imóvel, que irá
contemplar os dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo
imóvel rural; dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou
posse; e informações georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de
interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da localização
dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente,
das áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e das Reservas Legais.
0182. Além da regularização ambiental do imóvel rural, o Cadastro Ambiental Rural –
CAR – também é requisito para obter acesso a ﬁnanciamentos junto aos bancos
credenciados, isso implica em dizer que a não realização desse cadastro impede
o agricultor familiar de solicitar crédito ou ﬁnanciamento agrícola junto aos
bancos, tendo em vista a obrigatoriedade do cadastro.
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0183. Em razão dessa problemática, começaram a chegar diversas reivindicações que,
de início, foram levadas para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA
–, mas, atualmente, a discussão passou a ser tratada na Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar – SAF –, que retomou as discussões, resultando na aprovação do Projeto “Mais Sustentabilidade no Campo – CAR”, em dezembro de 2017,
pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contemplando os
pequenos imóveis rurais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, ou comunidades tradicionais.
0184. No âmbito estadual foi realizada a contratação de quatro empresas, contudo
duas estão em fase de distrato por não cumprirem com as cláusulas determinadas no contrato, acarretando um problema na realização do cadastro em todo o
Maranhão, tendo em vista a necessidade dos trabalhadores rurais e agricultores
familiares de realizarem o cadastro ambiental rural de forma a regularizar o seu
imóvel, bem como, requerer ﬁnanciamentos e créditos junto aos bancos.
2.2.2.1 Diretrizes
c) Acompanhar todo o processo da realização do cadastro ambiental rural no Maranhão junto a SAF.
d) Discutir com os STTRS a importância da realização do Cadastro Ambiental Rural
– CAR.
e) Realizar seminários e processo formativo de conscientização para debater o CAR.
2.2.3 Agrotóxicos
0185. É de suma importância que os STTRS e toda a sociedade maranhense compreendam a importância de se discutir o uso do agrotóxico e os malefícios provocados
em razão do uso de forma exagerada e ilegal.
0186. Ao compreender que o uso indiscriminado do agrotóxico não contamina apenas
a água, o ar e as frutas, mas também prejudica a saúde de toda uma coletividade,
é que se faz necessário debater o seu uso, de forma a conscientizar os trabalhadores e agricultores familiares de que o seu emprego descontrolado provoca não
só problemas de saúde, mas a morte.
0187. Por vezes, o uso de forma negligente desse produto deixa marcas e sequelas, já
que quando não se faz o manuseio de equipamentos de proteção pessoal se está
automaticamente exposto aos perigos que o veneno provoca.
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0188. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) mostram que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo.
O relatório traz um comparativo entre o valor investido em pesticidas nos 20
maiores mercados globais em 2013, e atribui três rankings com diferentes perspectivas, sendo em números absolutos, número por área cultivada e por volume
de produção agrícola. Portanto, dados da pesquisa apontam que naquele ano o
Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxicos no Planeta, em torno de US$
10 bilhões.
0189. O grande problema é que os agrotóxicos no Brasil, na maioria das vezes são
usados de forma indiscriminada, seja por falta de informação ou de assistência
técnica, gerando sérios problemas para as pessoas que têm contato com os venenos, aplicando de forma descontrolada e sem receituário.
2.2.3.1 Diretrizes
a) Debater sobre a utilização dos agrotóxicos no campo.

b) Realizar seminários e processo formativo e conscientização do uso do agrotóxico.

c) Discutir sobre o uso dos agrotóxicos e seus impactos nos biomas, na saúde da população e na produção de alimentos, discutindo o processo de transição da agricultura
tradicional para a agroecológica.
2.2.4 Recursos hídricos
0190. Os recursos hídricos são os mananciais de águas superﬁciais ou subterrâneas
disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacias. Por esse motivo, a água
é um tema que deve ser trabalhado com muita atenção, tendo em vista ser a água
o bem mais precioso para nossa sobrevivência.
0191. Sendo a água um recurso renovável estaria à disposição para a utilização do homem, contudo, em razão do excesso no consumo, nos deparamos com a falta da
água e a diminuição de sua qualidade, sobretudo em razão da poluição hídrica.
0192. É importante destacar o papel fundamental da água na agricultura familiar,
quando se trata da questão da produção de alimentos, porque tem papel na segurança alimentar do país, com a conservação do meio ambiente.
0193. Ao falarmos de desenvolvimento responsável, veriﬁcamos que o manejo sustentável dos recursos, compreende ações que têm por objetivo garantir os padrões
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de qualidade e quantidade da água, dentro de suas unidades de conservação e
bacia hidrográﬁca.
0194. O Estado do Maranhão possui 12 bacias hidrográﬁcas, sete estaduais, três federais e dois sistemas. As bacias dos rios Parnaíba, Tocantins e Gurupi são de
domínio federal. As bacias de domínio estadual são representadas pelos sistemas
hidrográﬁcos estaduais das ilhas maranhenses e do Litoral Ocidental, bem como
as bacias hidrográﬁcas do Mearim, Itapecuru, Munim, Turiaçú, Maracaçumé,
Preguiças e Periá.
0195. Como a água é essencial à vida, porque necessária à subsistência e às atividades
humanas, tem que ser tratada com um bem precioso, e deve, portanto, ser protegida e preservada.
0196. E como ela é de valor inestimável, é importante organizar grupos de trabalho a
ﬁm de discutir acerca das bacias hidrográﬁcas e de como utilizá-las. Em razão
disso, existem no Maranhão dois comitês estaduais criados e instituídos, que são
dos rios Munim e Mearim e, está em formação, o do rio Itapecuru e rio Preguiças.
0197. O MSTTR deve implementar, o quanto antes, fóruns para se discutir acerca da
água, de que forma utilizá-la, e, mais do que isso, avaliar, com o olhar no futuro,
pensando em ações e estratégias para que os trabalhadores rurais e agricultores
familiares façam o uso mais consciente desse recurso natural, e tenha compreensão de sua importância para a vida no campo e na cidade.
2.2.4.1 Diretrizes
a) Debater, capacitar e aprimorar o processo de controle social sobre o uso da água pelas
grandes corporações capitalistas ligadas ao agronegócio e a latifundiários.

b) Discutir com as regionais sindicais sobre as estratégias de luta para preservação das
bacias hidrográﬁcas maranhenses.
c) Realizar processos formativos sobre a preservação das bacias hidrográﬁcas.

d) Promover a luta pela promoção da política de recuperação das nascentes e matas
ciliares dos rios, lagos, lagoas, contra o assoreamento.
2.2.5 Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE
0198. O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE – tem por ﬁnalidade orientar os
projetos e as políticas de desenvolvimento com base nas potencialidades e limi-

97

tações de cada região de planejamento, bem como municiar instituições públicas
e a sociedade de informações, para que assim possam orientar melhor suas ações.
0199. O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE – é um instrumento de Política
Nacional de Meio Ambiente, conforme preconiza o Artigo 9º, inciso II, da Lei
6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto Federal nº. 4.297/2002.
0200. No Estado do Maranhão, as atividades do zoneamento estão em fase de conclusão das audiências públicas para formulação do ZEE da Amazônia Maranhense,
e foram deﬁnidas as atividades para concluir os biomas do Cerrado e do Litoral.
2.2.5.1 Diretrizes
a) Discutir o Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE – nas regionais.

b) Promover debates nos STTRS a respeito do Zoneamento Econômico Ecológico e sua
importância para o movimento sindical.
2.2.6 Energia Eólica
0201. A energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil e, alternativa aos combustíveis fósseis, ela é considerada renovável por estar de forma
permanentemente disponível, ser produzida em qualquer região, é limpa, não
produz gases de efeito estufa durante toda a produção e requer menos terreno.
No que diz respeito ao impacto ambiental, sua geração é até menos problemática
se comparada a outras fontes de energia.
0202. No Estado do Maranhão, o Complexo Eólico Delta 3 é um conjunto de parques
eólicos de produção de energia localizado na região dos Lençóis Maranhenses,
em Barreirinhas e Paulino Neves, e que constitui o maior complexo dessa modalidade energética no Estado.
0203. Assim, o Estado do Maranhão é considerado o 7º com maior capacidade instalada para a produção de energia eólica, com o alcance de 328,8 MW em agosto
de 2019, e é o terceiro maior crescimento na geração de energia pela força dos
ventos.
0204. Portanto, a beleza natural dos Lençóis Maranhenses, que dispõe de todos os
recursos naturais favoráveis à geração de energia eólica com vento unidirecional,
constante e favorável, se faz presente no Maranhão. Por tais razões se faz necessário acompanhar esse complexo de geração de energia limpa, e veriﬁcar de qual
modo o conjunto eólico afeta diretamente a vida das famílias que residem em
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torno dos municípios de Barreirinhas e Paulino Neves, bem como na preservação
do meio ambiente.
2.2.6.1 Diretrizes
a) Discutir nos STTRS a forma como o complexo eólico Delta 3 inﬂuencia nas áreas de
preservação ambiental, e nos espaços de ocorrência da agricultura familiar.
b) Realizar debates, analisando os pontos negativos e positivos do complexo eólico
Delta, e dos programas eólicos de forma geral.
2.2.7 Licenciamento ambiental
0205. É essencial que os membros do MSTTR busquem conhecer e discutir os artigos
contidos no Código Florestal Brasileiro que tratam do licenciamento ambiental.

0206. É importante ressaltar que este tema faça parte de rodas de conversas para que
os agricultores familiares possam estar interagindo e discutindo a respeito desse
tema, em razão da sua importância e de buscar na prática conhecimentos a partir
da legislação ambiental.
0207. É sabido que ultimamente estamos vivenciando inúmeros casos de desmatamento e queimadas em todo o País, e, no Maranhão essa realidade não é diferente.
O desmatamento em massa interfere de forma direta no clima, prejudicando o
acesso aos lençóis freáticos.
0208. No que diz respeito às Áreas de Preservação Permanente – APP’s – , a essas ﬁca
proibida a exploração econômica, até mesmo de manejo, já que possuem função
importante não só dentro do ecossistema, mas na preservação dos recursos hídricos, além de ser corredor ecológico.
0209. É importante ressaltar acerca das áreas de proteção ambiental, como sendo área
natural destinada à proteção e à conservação dos atributos bióticos, estéticos ou
culturais existentes, de muita importância para a qualidade de vida da população
e para a proteção dos ecossistemas da região.
0210. A APA da Baixada Maranhense é uma das sete regiões ecológicas do Maranhão,
além de ser uma Área de Proteção Ambiental (APA), criada pelo Decreto n°
11.900 de 11 de julho de 1991. Ela é considerada atualmente uma Unidade de Uso
Sustentável na categoria de Área de Proteção Ambiental, conforme o Sistema
Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), Lei Ordinária Nº 9.413, de 13 de
julho de 2011. Ela possui aproximadamente 1.775.035 hectares e está totalmente
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inserida no bioma Amazônia, Costeiro e Marinho, abrangendo 47 municípios
da região, formada pelas bacias hidrográﬁcas dos rios Mearim, Pindaré, Grajaú,
Pericumã, Turiaçu e outros menores.
0211. A importância ambiental desse espaço territorial advém da inundação de áreas
de planície durante o ciclo das águas, o que proporciona o desenvolvimento de
um ecossistema típico e único no Estado, com grande diversidade biológica.
0212. As principais atividades desenvolvidas pelas comunidades tradicionais da região
que ocorrem nos campos são a pesca, a agricultura, pecuária e o extrativismo e
essas atividades apresentam um vínculo estreito com o ecossistema de várzea.
0213. Os conﬂitos envolvendo os campos naturais da Baixada Maranhense estão relacionados, a princípio, com a criação de búfalos na região, e atingem também
as comunidades tradicionais (moradores, ribeirinhos, coletores da carnaúba,
pescadores, pequenos agricultores, quebradeiras de coco etc.), mas, atualmente,
envolvem grupos interessados na produção agrícola dentro dos campos alagados
e na criação do gado comum.
0214. A APA da Baixada Maranhense é reconhecida também como Sítio Ramsar, espaço territorial de ecossistemas úmidos relevantes, de acordo com a convenção
estabelecida em fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar. Ela foi incorporada plenamente ao arcabouço legal do Brasil em 1996, pela promulgação do
Decreto nº 1.905/96.
0215. Apesar de protegido por leis ambientais, esse espaço ecológico nunca elegeu seu
Conselho Consultivo e nem elaborou o seu plano de manejo, o que tem fomentado o crescimento desordenado da região, e assim diﬁcultado a sua preservação,
abrindo espaço para disputas fundiárias, decorrentes do cercamento ilegal (inclusive com cercas elétricas) dos campos e suas áreas adjacentes, da União ou
terras estaduais devolutas.
0216. Em função disso, mais recentemente os conﬂitos voltaram a recrudescer, com situações envolvendo prisões e mortes de trabalhadores rurais, e com a emergência
de um forte movimento de mobilização dos trabalhadores rurais.
0217. Percebe-se que em relação aos conﬂitos socioambientais, é patente a diﬁculdade
que o Estado tem de conceber os modos de existência dos povos e comunidades
tradicionais como agentes produtores da vida e da diversidade. E é justamente por
conta dessa relação público-privado que há transferências de responsabilidades
sobre setores que ainda não foram transformados em mercadoria e atendimento
de interesses particulares. Ademais, é o próprio Estado que tem fomentado atividades econômicas altamente impactantes, que se revelam como violadoras dos
direitos territoriais de milhares de comunidades rurais no Maranhão.
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0218. De forma que, diante desse contexto, é necessário aprimorar os estudos que
dizem respeito à legislação ambiental, ao estudo do licenciamento como um
instrumento de execução, de modo a avaliar os impactos e os danos causados no
meio ambiente como um todo.
2.2.7.1 Diretrizes
a) Discutir a legislação ambiental.

b) Debater o licenciamento ambiental como instrumento de execução.
c) Promover discussões acerca das áreas de preservação permanente.

d) Aprofundar discussões sobre as unidades de conservação nas regionais.

e) Examinar com o poder público uma política de prevenção às queimadas e ao
desmatamento.
f) Acompanhar os conﬂitos agrários nos quais estiver presente a sustentabilidade dos
recursos naturais e a ameaça dos ecossistemas necessários à sobrevivência dos agricultores familiares;
g) Observar, em conjunto com outras entidades da sociedade civil, os impactos do programa MATOPIBA, no território do Estado do Maranhão.

h) Acompanhar os impactos de grandes empreendimentos sobre ecossistemas necessários à sobrevivência de comunidades tradicionais e demais agricultores familiares;
i) Promover a formação política com o conhecimento de informações básicas sobre leis
ambientais que se relacionam com a agricultura familiar.

2.3 AGRICULTURA FAMILIAR: REDISCUSSÃO DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO
DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
0219. O Estado do Maranhão, com seus 329.642,182 Km² e população estimada para o
ano de 2020 de 7.114.598 pessoas3, reúne condições favoráveis ao desenvolvimento da agricultura familiar.
0220. Embora estudiosos tenham estabelecido os signiﬁcados da “agricultura familiar”, há a necessidade de um acréscimo em relação ao emprego do conceito
neste texto. Ao fazer uma análise de diversas concepções de agricultura familiar,
concebidas por estudiosos, podemos aﬁrmar que a noção de agricultura familiar
3 Projeções do Censo Demográfico do IBGE.
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está relacionada à prática agrícola de grupos familiares, desenvolvida em pequenas e médias propriedades, que podem ou não ter empregados, desde que
não ultrapassem a mão de obra familiar empregada na atividade produtiva
da propriedade.
0221. A agricultura familiar está relacionada à práxis agrícola e vai além do autoconsumo, antigamente denominada economia de “subsistência”. Ela envolve sujeitos
diversos, meios e métodos diferenciados, porém baseados na clássica forma: produção x comercialização, mesmo que esta última seja realizada pelo escambo.
Quer tenha propriedade rural ou não, o agricultor familiar trabalha a terra e dela
retira seu sustento, quer seja proprietário, posseiro ou pratique outro tipo de uso
e posse da terra.
0222. Assim, dentro deste binômio (produção x comercialização), precisamos desenvolver nosso conhecimento sobre a importância da política agrícola para o MSTTR. Na atual conjuntura, necessitamos aprofundar, ainda, nosso conhecimento
sobre a questão da representação especíﬁca da agricultura familiar.
0223. Embora pareça estar simpliﬁcando a deﬁnição de agricultura familiar, por
questão didática, o básico é o envolvimento com a produção e o processo da
comercialização.
0224. Quando se trata de nos aprofundarmos na discussão da agricultura familiar, é indispensável entender a legislação. Necessitamos ler a Lei nº 11.326, de 24 de Julho
de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e o Decreto nº 9.064,
de 31 de Maio de 2017, que a regulamentou.
0225. A lei da agricultura familiar, como é conhecida a Lei nº 11.326/2006, necessita ser
bem discutida, pois traz informações fundamentais para entendermos o complexo mundo agrícola, que agora pode ser urbano ou rural.
2.3.1 Organização da Produção
0226. Neste mundo agrícola, existem inúmeras políticas públicas que se destinam a
contribuir com o fortalecimento de ações, planos e projetos, para dinamizar as
práticas de produção e comercialização da agricultura familiar.
0227. As políticas públicas carecem de ser percebidas dentro de um contexto da produção e da comercialização, de dinamização de práticas que visam o desenvolvimento socioeconômico das famílias.
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0228. Segundo o último censo agropecuário, realizado em 2017, temos 219.765 mil
estabelecimentos no Estado, destes, 187.118 são estabelecimentos da agricultura
familiar. Por esses dados podemos presumir a força da agricultura familiar no
Estado, contudo, o mesmo censo agropecuário aponta outras situações que, no
aspecto geral, precisamos discutir.
0229. Atualmente, o processo produtivo está relacionado à tecnologia, investimento
e logística mercadológica, que envolve várias ações para buscar o melhor local
para a venda dos produtos, como também a forma organizada de chegar até o
mercado.
0230. Esse processo na agricultura familiar no Estado do Maranhão ainda está vagaroso, contudo precisamos rediscutir a forma como produzimos, em termos da
organização da produção.
0231. Não vamos debater neste texto as questões de posse e uso da terra: proprietário,
posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro etc. Mas, vamos abordar a questão
do trabalho independente da forma de posse da terra, vamos falar de investimento, vamos falar do crédito rural.
0232. A agricultura familiar é beneﬁciada pelo Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, um programa criado em 1995, para fortalecer e atender
à demanda por crédito rural, por parte da agricultura familiar. Se vinte e cinco
anos se passaram, como podemos avaliar o empoderamento dos agricultores e
agricultoras familiares no acesso ao crédito viabilizado pelo PRONAF? Como
estamos acessando o crédito?
0233. O PRONAF possui hoje 15 linhas de crédito, a que outros chamam de subprogramas. Vamos destacar duas linhas, para fazermos umas ponderações. A primeira
linha de crédito que vamos analisar é a do Grupo “B” do Pronaf (Microcrédito
Produtivo Rural), que muitos conhecem somente pelo nome de “Agro amigo”, do BNB. Em 2019 e 2020, o Microcrédito Produtivo Rural teve a seguinte
movimentação:
Demonstrativo da Movimentação do Microcrédito Produtivo Rural – 2019 /2020
Contratos/2019

R$ (Valores)/20194

Contratos/2020

R$ (Valores) / 20205

58.598

238.778.764,76

58.871

236.934.184,97

Fonte: Banco Central do Brasil

4 Os valores foram calculados de janeiro a dezembro de 2019.
5 Estes valores são referentes ao levantamento realizado de janeiro a outubro de 2020.
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0234. Como podemos perceber, mesmo no período atípico da pandemia da Covid-19,
houve um acréscimo no volume de contratos e o valor poderá superar o resultado
de 2019.
0235. A segunda linha de crédito que ressaltamos, será a do Grupo “A”, destinada para
as famílias beneﬁciadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA)
e o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), que se enquadram neste
grupo. O PNCF teve seu nome alterado recentemente para PNCF – Terra Brasil.
Demonstrativo da Movimentação do Grupo “A” – 2019 /2020
Contratos / 2019

R$ (Valores) / 20196

Contratos / 2020

R$ (Valores) / 20207

3.974

22.071.838,40

2.201

13.369.259,66

Fonte: Banco Central do Brasil

0236. Apresentamos apenas 2 linhas, das 15 existentes hoje, mas a discussão de fundo
é: o acesso ao crédito rural está sendo feito de forma ampla? Estamos empoderados na discussão sobre as linhas de créditos e de como usá-las? Para embasar esta
discussão, vamos colocar alguns números.
0237. No Maranhão, temos 380 áreas do crédito fundiário, que correspondem a
357.762,44 ha. O INCRA possui no Estado 1.028 assentamentos, com área de
4.741.259 ha. Como estamos realizando a discussão do acesso ao crédito nestas
áreas e nas comunidades de ocupação tradicional dos agricultores (propriedades
ou ocupações)?
0238. Como podemos pensar em ações estruturantes se não conseguimos acessar o
crédito? O volume do Microcrédito Produtivo Rural parece muito, contudo é um
volume muito fracionado, embora pareçam números surpreendentes. Na prática,
teremos muitas diﬁculdades em provocar e estimular o desenvolvimento local se
ﬁcarmos presos a essa linha de crédito.
0239. Temos diﬁculdades de acessar o crédito em todas as linhas do PRONAF. A realidade dos assentamentos humanos, com relação ao crédito, é complexa e necessita de uma ampla discussão, porém, quando percebemos que temos terra, há um
programa de crédito destinado exclusivamente aos agricultores familiares, o que
está, então, faltando para acessarmos? Como vamos superar este impasse?
0240. A agricultura familiar tem linhas de crédito que atendem às suas necessidades,
desde máquinas agrícolas (tratores com vários tipos de acessórios, máquinas
para beneﬁciamento, para fabricação de alimentos para animais etc.), carros,
6 Os valores foram calculados de janeiro a dezembro de 2019.
7 Estes valores são referentes ao mês de outubro de 2020. O levantamento foi realizado de janeiro a outubro
de 2020.
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recursos para investimento e custeio; e há créditos atendem também projetos
para a bioeconomia, para a agroecologia e reﬂorestamento. Qual a causa de não
usufruirmos desses créditos?
0241. Outra política pública que interage com o crédito é a Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER), e quando queremos discutir ações estruturantes no
campo, a ATER tem grande importância na questão da organização, orientação e
da aplicação do crédito, buscando otimizar a multifuncionalidade da agricultura
familiar.
0242. O problema é a baixa participação da ATER na vida dos agricultores familiares.
Daí a urgência de termos uma ATER de qualidade, voltada para as necessidades
das famílias, interagindo com o cotidiano dos agricultores, buscando adaptar
tecnologias e promovendo a inserção dos princípios agroecológicos nas práticas
agrícolas das famílias.
0243. Existe uma desconexão entre as duas políticas públicas mencionadas antes,
e isso gera inúmeros problemas relacionados à produção e à comercialização.
Quando falamos em políticas estruturantes, pensamos em acompanhamento
técnico, diálogos proativos, que capacitem e ajudem na formação das famílias
beneﬁciadas pela política, ajudando na disseminação de práticas e tecnologias
que possam aumentar a produtividade e proteger a natureza, através do uso das
técnicas agroecológicas.
0244. Diante de um quadro estadual como o já explicitado, podemos fazer algumas
reﬂexões: Por que não discutimos a prática atual da ATER, como beneﬁciários?
Será que não temos noção da importância da ATER no processo produtivo e
na comercialização? Estamos ientes da importância de contar com essa política
pública?
0245. A Organização da Produção pressupõe a existência de itens básicos: terra, crédito e assistência técnica e extensão rural. Então, podemos começar a formular
algumas ponderações: temos terra, temos uma política pública de crédito exclusiva para os agricultores familiares, e nos deparamos com a incipiência da ATER
0246. Além disso, os sujeitos que deveriam ser beneﬁciários das linhas de ação da ATER
não entendem bem a sua importância, sua ﬁnalidade. Diante do exposto, como
poderemos fomentar a participação dos agricultores familiares para que tenham
domínio e controle do processo de organização da produção?
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2.3.2 Associativismo e Cooperativismo
0247. Quando provocamos a discussão da organização da produção, implicitamente
estamos querendo revelar a questão do associativismo e cooperativismo, como
algo de extrema importância para que se possa discutir os processos desta ação.
0248. Essa discussão precisa ganhar intensidade dentro do MSTTR no Estado. Temos
inúmeras associações e cooperativas, e como é que o MSTTR está dialogando com
elas? Será que entendemos a importância desses espaços sociais e econômicos?
0249. As associações que existem na base do Movimento Sindical devem ter o papel de
discutir as necessidades básicas do coletivo e planejar ações efetivas para alcançar
seus objetivos. Servem também para organizar as ações sociais de representação
política, para incentivar o diálogo e a proatividade dos seus membros.
0250. Como estamos falando da área rural do Estado, temos associações em áreas de
assentamentos rurais, em áreas de povoamento tradicionais, em quilombos etc.
Estas associações devem ser vistas como uma espaços importantes para a discussão da organização da produção; daí, precisamos interagir com elas a ﬁm de
fortalecer a questão da representação social e o papel das políticas públicas para
o mundo rural.
0251. Como são associações compostas por agricultores e agricultoras familiares,
precisamos fortalecer o diálogo e debater a dinâmica produtiva e comercial da
comunidade. Desta forma, teremos capacidade de discutir a constituição de
cooperativas, embasadas em um diálogo proativo, fundamentadas no respeito
mútuo e discussões sobre problemas do coletivo. Isto seria o ideal, porém, a
realidade nos coloca diante de práticas algumas vezes desligadas desta projeção
idealizada.
0252. Isto é ruim? Sim. Como poderemos ter associativismo forte, quando não construímos os alicerces da discussão produtiva, comercial e política nos grupos de
base?
0253. Como poderemos fortalecer a representação da categoria, quando não fortalecemos o associativismo e o cooperativismo, para ajudar na organização da produção? Teremos muitas diﬁculdades na constituição de cooperativas, pois, apesar
dos esforços, falta muita avaliação e discussão sobre produção, comercialização
e organização política na base.
0254. Precisamos nos esforçar para que o entendimento da ﬁlosoﬁa cooperativista seja
compreendido e praticado por todos os futuros sócios e sócias das cooperativas.
Temos que evitar “desvios”, tais como cooperativas que têm “donos”, ou onde
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os sócios e sócias não entendam os princípios do cooperativismo e as regras de
comercialização do grupo.
0255. Hoje temos uma organização cooperativista, a Federação UNICAFES/MA, que
fomenta a discussão associativa e solidária junto a 32 cooperativas da agricultura
familiar.
0256. Existem mais cooperativas no Estado, e o MSTTR precisa colaborar no fortalecimento das ações associativas, estimulando o diálogo na sua base de atuação e
junto `as congêneres da agricultura familiar na sua área de abrangência.
2.3.3 A Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
0257. O tema da comercialização é muito importante para a agricultura familiar e para
a política agrícola. Existem muitas políticas públicas que atuam para o fortalecimento da comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar.
0258. No Maranhão, temos por parte do setor governamental o Programa Estadual
de Compras da Agricultura Familiar (PROCAF) e o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). Temos, também, através do uso de recursos federais diretos
e coordenados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – CONAB, e a Política de Garantia de
Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).
0259. Contamos, ainda, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
coordenado no Estado pela Secretaria de Educação do Estado do Maranhão
(SEDUC), pelos governos municipais e institutos de ensino federais. Existe,
também, o PAA institucional, que abre chamada pública dos órgãos federais para
compra de produtos da agricultura familiar.
0260. Como podemos perceber, mercados existem e precisamos entender seus
funcionamentos.

0261. Os mercados supracitados são chamados de “institucionais”, são políticas públicas destinadas a fortalecer a comercialização da agricultura familiar. Todos
os mercados possuem regras, exigências, quer sanitárias, tributárias ou rastreamento dos produtos.
0262. Precisamos nos adaptar às regras de boas práticas de produção e de fabricação.
Mercados mais exigentes querem informações sobre a forma da produção dos
alimentos e dos processos de transformação, por isso precisamos nos adequar às
normas existentes para comercializarmos com vários tipos de mercado.
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0263. Necessitamos compreender as legislações e as formas de acesso a mercados locais, regionais, estaduais e nacionais.
0264. Isto signiﬁca que precisamos discutir o processo de certiﬁcação dos produtos
da agricultura familiar. Existem várias formas de certiﬁcação, sempre através de
selos, e que não são de fácil o entendimento, pois existem certiﬁcações estaduais,
municipais e federais.

0265. Quando falamos de certiﬁcação federal, referimo-nos ao Selo Nacional da Agricultura Familiar e ao Sistema Uniﬁcado de Atenção à Sanidade Agropecuária
(SUASA), que reúne os Serviços de Inspeção dos Estados e do Distrito Federal
(SIE), o Serviço de Inspeção dos Municípios (SIM) e o Serviço de Inspeção Federal (SIF).
0266. O debate sobre a certiﬁcação de produtos da agricultura é fundamental e urgente. Essa discussão vai abranger a produção dos aviamentos, dos alambiques, da
produção agrícola em geral, extrativismo, carnes e peixes.
0267. A certiﬁcação vai ajudar na comercialização dos produtos da agricultura familiar
e possibilitar acesso a novos mercados. Ela garante a implementação das boas
práticas de produção e de fabricação.
0268. Outra discussão essencial, que vai exigir mais rigor na abordagem, é sobre as
feiras da agricultura familiar nos municípios, também denominados circuitos
curtos de comercialização.
0269. A realização das feiras viabiliza o escoamento da produção agrícola, possibilita
a discussão sobre a produção de alimentos saudáveis, que garantem a segurança
alimentar e nutricional das famílias, garantindo o exercício sobre comercialização direta, formulação de preços e fortalecendo o processo de organização de
grupos produtivos.
0270. Esse exercício comercial ajuda na exposição da produção local, no debate das
normas sanitárias e no processo das relações humanas, no trato com os clientes.
Além, de ensinar a relevância da multifuncionalidade da agricultura familiar.
0271. Diante da discussão da comercialização, da certiﬁcação dos produtos da agricultura familiar, temos o processo de agroindustrialização, que vem para ajudar na
diversiﬁcação da produção e agregar valor aos produtos da agricultura familiar.
0272. Temos uma diversidade de ﬁnalidades, desde a produção de polpa de frutas e
de alambiques, a aviamentos que não são registrados, não passam por nenhuma
inspeção sanitária, contudo existem as que possuem algum tipo de registro ou
formalidade sanitária.
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0273. No Maranhão, segundo o Censo Agropecuário de 2017, temos 91.662 agroindústrias, que foram distribuídas da seguinte forma:
a) 44.838 – Instalações de beneﬁciamento – própria (instalação do próprio
estabelecimento agropecuário);
b) 10.749 – Instalações de beneﬁciamento – Comunitária Pública (instalação de
uso comunitário);

c) 1.667 – Instalações de beneﬁciamento – Comunitária Privada (cooperativa,
sindicatos etc.);
d) 34.408 – Instalações de beneﬁciamento – Terceiros (instalação pertencente
a outro estabelecimento).

0274. Segundo um trabalho realizado pelo Dieese / Subseção Contag, com base no
Censo Agropecuário 2017, o Maranhão possuía, na época, apenas 91 agroindústrias regularizadas, com CNPJ.
0275. A certiﬁcação vai ajudar a desenvolver as agroindústrias familiares, coletivas ou
individuais, existentes no mundo da agricultura familiar. Há tendência para que
todo produto da agricultura familiar seja rastreado, para que seja identiﬁcada a
origem, a forma que foi produzido, e demais informações exigidas pelo mercado
(consumidores).
0276. É perceptível que estamos sempre falando de dois momentos distintos: produção
e comercialização. O momento atual exige que tenhamos uma ferramenta muito
importante, extremamente necessária, um planejamento estratégico da nossa
produção.
0277. Precisamos entender que existem etapas de produção que se relacionam com o
processo de comercialização, que dependem de um mercado (de termos consumidores para nossos produtos – termos demanda).
0278. A agroindustrialização abre um horizonte de comercialização importante para
os agricultores familiares, e possibilita agregação de valor, enﬁm, ter margem
para negociações de seus produtos.
0279. Porém, devemos compreender as regras para acessar alguns mercados, para vendermos bolos tradicionais, doces, biscoitos, licores, vinhos de frutas da época,
polpa de frutas, carnes de pequenos animais e peixes; temos que ter certiﬁcação,
e isto requer crédito para formalizar a estrutura, a atuação efetiva da ATER, para
ajudar no desenvolvimento das ações e gestão do empreendimento.
0280. Precisamos de planejamento estratégico para olhar além da ação propriamente
dita, precisamos compreender a lógica dos custos, dos lucros, da mão de obra
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e da gestão dos empreendimentos, para obtermos sucesso na venda dos nossos
produtos.
2.3.4 Agroecologia, Segurança Alimentar e Sementes Crioulas
0281. No texto do 8º Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares, utilizamos uma deﬁnição de agroecologia elaborada por
CAPORAL e COSTABEBER (2002), que procura demonstrar a importância da
agroecologia para a agricultura familiar:
A noção de agroecologia vai além de uma prática ou tecnologia para a agricultura.
Ela é uma ciência multidisciplinar, isto é, envolve os saberes de outras ciências, na
sua dinâmica de construção. A agroecologia é embasada em uma série de princípios,
conceitos e metodologias, que nos permitem estudar, analisar, dirigir, desenhar
e avaliar os agroecossistemas8, favorecendo o acúmulo de conhecimentos sobre
questões como o equilíbrio do meio ambiente, conhecer a relação do homem com
o cultivo, com a terra, com a água e os animais. É uma relação dinâmica, onde o
homem interage com seu meio ambiente, sem produtos químicos, utilizando apenas
recursos naturais do meio ambiente, construindo níveis de sustentabilidade9.
0282. Assim, podemos trabalhar nosso entendimento sobre a agroecologia, analisando
que é uma forma de sistematização de saberes e práticas, utilizando diversas disciplinas cientíﬁcas, de modo a trabalhar a agricultura de forma ambientalmente
sustentável.
0283. Podemos aﬁrmar, que a agroecologia se contrapõe às práticas da monocultura,
procurando fomentar a produção em moldes ecológicos, e que, assim, confronta
a alta utilização de mecanização e a dependência dos insumos químicos, além de
que gera conﬂitos com as comunidades tradicionais, quando realizam seus tratos
culturais com herbicidas.
0284. A agricultura familiar, tradicionalmente, era apontada como defensora do meio
ambiente, justo pela relação das famílias com a terra, com os recursos hídricos e
a preservação da fauna. Entretanto, nos últimos anos, agricultores familiares vêm
fazendo uso de herbicidas, utilizando-os de forma indiscriminada prejudicial ao
meio ambiente e a si mesmo, provocando intoxicação e doenças.

8 É um sistema ecológico adaptado à produção de alimentos, utilizado na produção agrícola ou pecuária,
seguindo diferentes tipos de manejos, que minimizem os impactos sobre o equilíbrio biológico e geoquímico.
9 CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Porto Alegre,
v.3, n.2. p.13-16, abr./jun. 2002.

111

0285. A própria noção de preservação está abalada, por isso, o assunto agroecologia
precisa ser discutido como uma questão fundamental para a agricultura familiar,
de maneira a garantirmos a manutenção do meio ambiente, da água, do clima, até
mesmo da reprodução no mundo rural.
0286. Precisamos produzir, mas como faremos? Vamos alterar nosso processo para a
monocultura? Vamos desistir da nossa produção diversiﬁcada?

0287. É imprescindível revitalizar nossas práticas. É fundamental voltarmos a debater a
segurança alimentar e nutricional. A agricultura familiar é tida como a base desta
discussão, como mantenedora desta prática, garantindo alimentação saudável,
assegurando alimentos livres de agrotóxicos, por isso, não podemos esquecer,
também, no interior desse debate, as sementes crioulas. Como produzir pagando
royalties10 as empresas que exploram os agricultores em todo o mundo?
0288. O debate sobre a preservação das sementes é uma necessidade premente e, em
breve, seremos obrigados a comprar sementes, perderemos nossa soberania alimentar, teremos gastos com a compra das sementes que não se multiplicam.
0289. Isto porque não cuidamos das sementes. Apesar de alguns ainda as possuírem,
perdemos muito material genético, e existe a discussão sobre o problema da
contaminação e perda da semente.
0290. O estado tem um Plano Estadual de Sementes Crioulas11. Existe conhecimento
deste plano? Temos também a Lei nº 10.986, de 21/12/2018, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (PEAPOMA).
Como podemos observar, temos lei, planos que nos dão base para um diálogo
necessário sobre agroecologia, sementes crioulas e segurança alimentar. Vamos
discutir?
2.3.5 Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP
0291. Esta política pública ganhou importância para além da discussão do crédito. Ela
se tornou um documento que possibilita o acesso a diversas políticas públicas

10 Royalties são quantias pagas por alguém a um proprietário pelo direito de uso, exploração e comercialização
de um bem. São exemplos de bens: produtos, obras, marcas e terrenos. (https://www.sunoresearch.com.
br/artigos/royalties).
11 O Plano Estadual de Sementes Crioulas foi elaborado no ano de 2016. No Estado do Maranhão, as sementes
foram batizadas de “Sementes da Independência”. Em todo o Nordeste brasileiro, as sementes são conhecidas por nomes diferentes, em cada estado elas tem um nome. O Plano Estadual de Sementes Crioulas
precisa ser divulgado na base sindical, para fortalecer a discussão sobre a importância das sementes
crioulas no Estado.
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mantidas pelo Governo Federal e governos estaduais; por isso, precisamos entender a sua ﬁnalidade e quem tem direito a acessar esse documento.
0292. Os STTR´s são emissores de DAP e devem ser os primeiros a defender o uso deste
documento, tendo certo cuidado com sua emissão, lendo as portarias que regulamentam a emissão e deﬁnem quem tem direito ao uso do documento.
0293. Temos atualmente os seguintes grupos de portarias:
a) O que dispõe sobre as competências:

• Portaria n° 1, de 13 de abril de 2017 – Dispõe sobre as competências, condições e procedimentos especíﬁcos para a emissão, validação, suspensão,
cancelamento e exercício do controle social da DAP.
• Portaria n° 2, de 29 de agosto de 2017 – Altera a Portaria nº 1, de 13 de abril
de 2017.
• Portaria nº 62, de 2 de julho de 2019 – Altera a Portaria nº 1, de 13 de abril
de 2017.

b) O que disciplina a emissão:

• Portaria n° 523, de 24 de agosto de 2018 – Disciplina a emissão de declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).
• Portaria nº 1, de 29 de janeiro de 2019 – Altera a Portaria nº 523, de 24 de
agosto de 2018.
• Portaria nº 128, de 4 de julho de 2019 – Altera a Portaria nº 523, de 24 de
agosto de 2018.

0294. Todos os diretores dos STTR´s devem ter acesso a esses documentos. Eles são
importantes para termos noção sobre a emissão e as competências do documento e levantar discussões com a base.
0295. A DAP é um documento que dialoga com várias políticas públicas para o mundo
rural, portanto é dever dos diretores dos STTR´s lerem e se apropriarem do conteúdo das portarias, para compreenderem a importância desta política pública e
o papel dos STTR´s na sua execução.
2.3.6 Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS)
0296. Não poderíamos deixar de mencionar o Projeto Alternativo de Desenvolvimento
Rural Sustentável e Solidário (PADRSS). O projeto começou a ser rediscutido
no ano passado, por iniciativa da CONTAG, para favorecer adequações às novas
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realidades rurais do campo brasileiro, contudo, por causa da pandemia, não foi
possível a conclusão desse importante trabalho.
0297. Entretanto, no documento base do 8º Congresso Estadual de Trabalhadores
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, no texto da Secretaria de Política
Agrícola, já tratamos deste assunto, e constatamos a atualidade da discussão, por
isso vamos utilizar parte do texto, para que possamos relembrar a importância
deste projeto para o MSTTR.
O PADRSS é um processo dinâmico que necessita ser compreendido por todos os
membros do MSTTR, visto que sua operacionalização transcende a estrutura sindical e avança para a massa do MSTTR, que forma sua base.
Discutir ações estratégicas e estruturantes para o MSTTR, na atualidade, põe a
realidade da produção no mesmo patamar da bandeira da Reforma Agrária, para o
mundo sindical de agricultores e agricultoras familiares.
Necessitamos fortalecer ações estratégicas e estruturantes, promovendo a eﬁciência
do PADRSS, utilizando suas ferramentas para difundir e fortalecer as demandas
da base, e as estruturas do MSTTR; para alcançarmos um canal de comunicação
comum e um nivelamento da realidade sindical, aonde o projeto alternativo poderá ajudar a fortalecer as diferentes formas organizativas encontradas no seio do
MSTTR.
0298. Necessitamos repensar a importância do PADRSS e sua dinâmica em nosso
cotidiano. Mesmo que alguns pensem que se trata de algo distante, o PADRSS
foi construído dentro da estrutura sindical e deve ser reforçado por sua base,
viabilizando a utopia da continuidade da luta por melhores condições de vida.
0299. Precisamos internalizar a discussão do projeto alternativo dentro dos STTR´s,
na base do MSTTR e com nossos parceiros, pois o PADRSS serve de orientação
e alimento para a caminhada sindical.
0300. Como um projeto criado pelo MSTTR, para ajudar na construção de uma identidade coletiva, não mantém discussão constante na base do movimento?

0301. Necessitamos fazer reﬂexões sobre este assunto. Será que o MSTTR do Estado
compreende a importância do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário?
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2.3.6.1 Diretrizes para as ações da Secretaria de Política Agrícola:
a) Crédito Rural
• Promover discussões sobre crédito rural nas regionais sindicais, proporcionando
o entendimento por parte dos STTR´s sobre legislações e Manual do Crédito
Rural.
• Discutir a política de crédito rural com as instituições ﬁnanceiras.
• Orientar os STTR´s para acompanhar as demandas de projetos produtivos
dos agricultores (as) familiares e a aplicação dos recursos do crédito rural no
município.
b) ATER
• Promover a discussão sobre o formato de ATER para o MSTTR.
• Lutar para que as práticas agrícolas de ATER sejam orientadas pelos princípios
agroecológicos.
• Fomentar a captação de recursos para os empreendimentos da agricultura
familiar.
c) Associativismos
• Fomentar a reorganização das associações dos agricultores familiares.
• Discutir a importância do associativismo como ferramenta de organização dos
agricultores familiares.
d) Cooperativismo
• Discutir propostas para reorganizar as cooperativas da agricultura familiar.
• Promover formação sobre novos mercados e normas sanitárias.
e) Comercialização
• Discutir a inserção nos mercados institucionais e programas de comercialização.
• Discutir o processo da certiﬁcação dos produtos da agricultura familiar.
• Discutir a importância dos circuitos curtos de comercialização, feiras da agricultura familiar, para estimular novos formatos de venda para os agricultores
familiares.
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• Divulgar as normas da agroindustrialização nos regionais do MSTTR, para favorecer a transformação (beneﬁciamento) e agregar valor aos produtos.
f) Agroecologia
• Discutir os princípios agroecológicos e de produção ecológica, tendo em vista a
produção de alimentos saudáveis.
• Mapear e difundir as experiências agroecológicas exitosas por regionais do
MSTTR.
g) Segurança Alimentar
• Discutir a importância da alimentação com base agroecológica.
• Fomentar discussões sobre a importância da soberania alimentar e nutricional.
h) Sementes Crioulas
• Incentivar o empoderamento dos agricultores familiares sobre as ações do Plano
Estadual de Sementes.
• Promover discussões sobre a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (PEAPOMA) com os regionais do MSTTR.
i) Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP
• Debater o papel dos emissores no controle social da DAP.
• Promover capacitações contínuas sobre as normas de emissão da DAP.
j) Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS
• Incentivar a inclusão e valorização dos sujeitos do campo nos processos produtivos, e construir parcerias visando o fortalecimento da agricultura familiar a partir
da implementação do PADRSS.
• Estimular e dar visibilidade ao PADRSS em todos os espaços do MSTTR, procurando conscientizar a base sindical que ele deve estar presente em nossas ações e
práticas sindicais.

116

2.4 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DA PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS POLÍTICOS DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS ÁGUAS.
2.4.1 Previdência Social Rural
0302. Mesmo estando presente em apenas 30% dos domicílios no campo, a Previdência
Social Rural contribui com a redução da pobreza, beneﬁciando hoje 9,5 milhões
de moradores do campo, metade deles na região Nordeste. Além da redução das
desigualdades, a Previdência Rural impacta positivamente na renda familiar, na
agricultura e estimula a economia de pequenas cidades.
0303. Entretanto, somente neste ano, até 01 de julho de 2020, havia 1.380.871 requerimentos de benefícios previdenciários aguardando análise pelo INSS. Desse total,
463.344 benefícios esperavam avaliação inicial dos seus requerimentos e 917.527
já haviam sido analisados, mas não foram concedidos e aguardam o cumprimento
de exigências demandadas aos requerentes.
0304. Essa situação é gravíssima para o meio rural, pois o agricultor familiar, segurado especial do INSS, muitas vezes é submetido a condições de trabalho que
envolvem a exposição diária ao sol e à chuva, sobrecargas de trabalho, onde
adoecem com frequência. Entretanto, não estão conseguindo acessar o benefício
auxílio-doença, por exemplo, uma vez que as agências estão fechadas, as perícias
presenciais suspensas e não está sendo cumprida a determinação de antecipação
de um salário mínimo quando do requerimento do benefício até a normalização
do atendimento.
0305. Apesar da previsão de tratamento prioritário em favor de pessoas deﬁcientes,
idosas e incapazes, seja em razão de limitações físicas e psíquicas que decorrem
naturalmente da velhice, de barreiras físicas ou sociais com as quais se deparam
as pessoas com deﬁciência, da proteção à maternidade ou da condição de pessoa
em desenvolvimento, asseguradas a tais sujeitos principalmente no Estatuto
do Idoso (Lei no. 10.741/2003), no Estatuto da Pessoa com Deﬁciência (Lei no.
13.146/2015), no Estatuto da Criança e do adolescente (Lei no. 8.069/1990) e na
Lei no. 8.213/1991, todos projetados a partir da Constituição Federal de 1988.
0306. Os dados apresentados pelo INSS na Ação Civil Pública nº. 080208354.2019.4.05.8102 (16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará – TRF5)
apontam que, nos últimos anos, houve aumento substancial da ﬁla de espera da
autarquia, cujas causas são as seguintes (ﬂ. 07 – id. 4058102.17061090):
a) Diminuição do número de servidores;
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b) Abertura dos canais de acesso sem adequado redimensionamento da saída
dos requerimentos;
c) Foco prioritário no atendimento presencial;

d) Defasagem tecnológica de sistemas e suporte oferecido pela Dataprev;
e) Aumento do número de requerimentos (fase pré-reforma);

0307. Quanto à diminuição do número de servidores, é importante assinalar que, só�
neste ano, 1.547 (mil, quinhentos e quarenta e sete) servidores do INSS, na Região Nordeste, se aposentaram, o que representa redução de 18%, sem haver, no
entanto, qualquer perspectiva de reposição dessa força de trabalho.
0308. Quanto aos sistemas, é válido salientar que, frequentemente, há inconsistência
nos canais remotos de requerimento de benefícios e para os serviços de trocas de
senha pessoal: 135, MEU INSS e INSS DIGITAL (sistemas muitas vezes fora do
ar ou inoperantes).
0309. Outro elemento utilizado pelo INSS na tentativa de justiﬁcar a paralisação da
análise dos processos concessórios diz respeito à Medida Provisória no. 767/2017,
que em seus artigos 3o, 4o e 5o, instituiu o Bônus de Desempenho Institucional
por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, consistente no pagamento
de R$ 60,00 (sessenta reais) “por perícia médica extraordinária realizada nas
agências da Previdência Social, em relação a benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS há mais de dois anos”, contados da data de publicação
da aludida Medida Provisória.
0310. A Lei no. 13.846/2019 (anteriormente Medida Provisória no. 871/2019), em seus
artigos 2o., 3o., 4o., 10o. e 11º., adiante transcritos, instituiu, além de Bônus Pericial
(BPMBI), consistente no “pagamento de R$ 61,72 (sessenta e um reais e setenta
e dois centavos) para cada perícia médica extraordinária realizada no âmbito do
Programa de Revisão”, o Bônus por Análises de Benefícios (BMOP), consistente
no “pagamento de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) para
cada processo integrante do Programa Especial concluído sem prejuízo das atividades regulares do cargo de que o servidor for titular”.
0311. Quanto à realidade do INSS no Estado do Maranhão, tem-se uma “indústria” de
indeferimentos dos pedidos previdenciários sem fundamentos legais (média de
60% de indeferimento). A grande maioria dos processos concessórios está apresentando um prazo de tramitação muito superior a 30 dias, sendo computada a
sua tramitação já em meses, e não em dias;
0312. Além disso, há falha na ordem cronológica de tramitação e conclusão de processos concessórios, falha, essa, que parece estar atingindo mais diretamente os
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segurados que requerem aposentadoria por idade rural, os quais vêm tendo a
análise de seus requerimentos preteridos em detrimento de requerimentos formulados por segurados urbanos;
0313. Inexistência de uma padronização de conduta ao longo de um ano, dadas às diversas e subsequentes alterações que vem sendo promovidas na normatização de
rotinas de análise dos processos que ali tramitam;
0314. Também há o extrapolamento excessivo e desarrazoado no prazo de conclusão
de processos resultantes desses requerimentos, pois recursos administrativos
levam até 180 dias para serem julgados;
0315. A observância de prazos, estabelecidos na Lei do processo administrativo, se
justiﬁca ainda mais em se tratando de processos previdenciários face a natureza
substitutiva dos benefícios requeridos, uma vez que o trabalhador deixa de auferir sua renda mensal, quando por algum motivo tem a sua capacidade laboral
reduzida, e, em decorrência disso, passa a ter direito à proteção social, que se
consubstancia através do benefício previdenciário.
0316. Os dados a seguir estão relacionados às gerências executivas de São Luís e Imperatriz, correspondentes ao período de agosto de 2017 até novembro de 2019,
conforme o INSS.
0317. Quanto à realidade maranhense, em se tratando da quantidade total de benefícios concedidos, relativa ao período de agosto de 2017 até novembro de 2019, por
gerência executiva, tem-se: 157.899 benefícios pela Gerência Executiva de São
Luís e 58.130 pela Gerência de Imperatriz.
0318. Quanto ao grupo de benefícios têm-se os seguintes dados: Salário maternidade 76.684, Aposentadoria por idade 76.286; Auxílio-doença 32.166; Pensão por
morte 24.367; Aposentadoria por invalidez 4.979; Auxílio acidente 589; BPC
idoso 447; BPC deﬁciente 390; Auxílio reclusão 115; Aposentadoria por tempo
de contribuição 6.
0319. De acordo com o Boletim estatístico da Previdência Social, em relação ao Estado
do Maranhão, referente à participação dos benefícios rurais no total da concessão por unidades da Federação, o Estado encontra-se atrás somente do Estado do
Piauí, somando 27,22% em junho de 2020.
2.4.1.1 Diretrizes
a) Lutar pela garantia dos direitos dos (as) trabalhadores (as) rurais na concessão de
benefícios previdenciários e que nenhum direito seja retirado.
119

b) Assegurar processos formativos continuados voltados para formação de dirigentes
e funcionários dos sindicatos sobre legislação previdenciária, mudanças normativas,
para qualiﬁcar intervenção das lideranças sindicais juntos ao INSS.
c) Assegurar a participação de jovens, fomentar atividades para que esses possam estar
qualiﬁcados e envolvidos, contribuindo, inclusive, na organização da documentação
do segurado especial da sua comunidade.
d) Garantir reuniões periódicas com as gerências executivas sobre as demandas da
previdência social para discussão conjunta dos entraves nos encaminhamentos e
concessão dos benefícios.
e) Lutar pela contratação ou nomeação através de concurso público de funcionários
para todos os quadros do INSS e pela realização de força tarefa para análise dos requerimentos em espera e homologação às exigências cumpridas.
f) Fortalecer a organização da documentação do agricultor para a garantia do acesso
aos direitos sociais, previdenciários e econômicos. Priorizar, também, as revalidações
das autorizações dos aposentados e pensionistas.
g) As revalidações das autorizações dos aposentados e pensionistas.

h) Realizar Oﬁcinas de capacitação com o MSTTR com objetivo de discutir, avaliar e
propor a qualiﬁcação das demandas previdenciárias;

i) Capacitar lideranças sindicais sobre o sistema do “Meu INSS” e “INSS DIGITAL”
(consulta CNIS, carta de concessão ou indeferimento, análise processual, atualização de dados, requerimentos de benefícios e outros serviços). Além de discutir no
MSTTR a MP 871/2019 (convertida em Lei 13.846/2019) e PEC 06/2019 (reforma)
que trata dos Impactos na Previdência Rural.
2.4.2 Educação do Campo
0320. O direito à educação está assegurado no Artigo 205, da Constituição Federal
de 1988, o qual assegura ser a “educação direito de todos e dever do Estado e da
família, [...] promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualiﬁcação para o trabalho”; e no Artigo 208, que garante a provisão pública
de “ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, p.
130-131).
0321. Partindo-se deste princípio, e indo mais além no que se refere à garantia de direitos, como aﬁrmar que o direito à educação está sendo instituído e contemplado
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no mundo rural se o que se observa é a fragilidade desta política, uma vez que os
professores são mal remunerados; o material didático é inadequado; os prédios
escolares, com instalações e equipamentos precários e os resultados, em termos
de aprendizagem, são insatisfatórios.
0322. É frente a esse cenário de contradições, de perdas de direitos e de retrocessos
vigentes no país que surge a urgência da Educação do Campo, no Campo e para
o Campo, que atenda às necessidades dos sujeitos que nele vivem, resgate as suas
identidades com o campo e que venha ao encontro dos interesses socioculturais
e econômicos, da população que habita o espaço rural.
0323. A ampliação da Política de Educação do Campo é, portanto, uma urgência para
o meio rural maranhense, visto que, além das condições estruturais das escolas,
das condições de trabalho dos educadores ainda convivemos com uma signiﬁcativa parcela da população rural analfabeta ou com poucos anos de escolaridade.
0324. O enfrentamento sindical diante deste contexto precisa ter como diretriz a luta
para que crianças, jovens e adultos tenham acesso à educação formal básica
de qualidade, além de cursos técnicos, proﬁssionalizantes, cursos superiores e
especializações.
0325. Destaca-se, aqui, a importância das Escolas Família Agrícola – EFA – e Casa Familiar Rural – CFR – que surgem com o propósito de realizar educação voltada
aos interesses do homem e da mulher do campo, contribuindo, assim, para que
eles permaneçam no campo com dignidade.
0326. Assim como as escolas de alternância acima citadas, existem os institutos federais
e o PRONERA, que são espaços educacionais criados para serem diferenciados
das demais escolas, principalmente para as famílias da zona rural, por ter um
modelo de ensino que é considerado apropriado para os sujeitos que vivem no
campo e do campo.
0327. No Maranhão, temos 17 EFA’s, 19 casas familiares rurais e 29 institutos federais
que, mesmo funcionando dentro de vários limites, vêm se consolidando como
verdadeiras estratégias de fortalecimento da agricultura familiar e de sucessão
rural.
0328. Desde 2015, o Governo do Estado já construiu e reformou mais 800 escolas no
âmbito do Programa Escola Digna. O Programa Escola Digna tem, dentre os seus
objetivos, a construção de unidades escolares adequadas, e necessárias, à substituição das escolas de taipa, palha, galpões e/ou outros espaços devidamente
certiﬁcados como inadequados, hoje em funcionamento na Educação Pública do
Estado do Maranhão. No entanto, a demanda por escolas no campo, principalmente por creches, educação infantil e ensino médio ainda permanece.
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0329. Sem sombra de dúvidas a bandeira da educação do campo é uma prioridade do
MSTTR, haja vista ser importantíssima sua função social, principalmente no que
se refere à formação dos sujeitos do campo, a ﬁm de transformá-los em cidadãos
protagonistas de sua vida, de proporcionar a consciência crítica acerca das reais
condições em que vivem as famílias rurais e de, sobretudo, ajudar a traçar estratégias de enfrentamento destas condições.
2.4.2.1 Diretrizes
a) Garantir às(aos) professoras(es) da EFA e Casa Família Rural, formação contínua,
permanente e especíﬁca para trabalharem com sujeitos que vivem do e no campo,
na perspectiva de aprimorar seus conhecimentos, trocar experiências e socializar
saberes. Tudo isto com vistas à valorização do campo e dos sujeitos que nele vivem; e
de contribuir para que sejam capazes de aproximar cada vez mais os conteúdos escolares da realidade dos educandos (as), possibilitando o desenvolvimento de sujeitos
críticos e conscientes, capazes de intervir na sua realidade.
b) Fortalecer a articulação e a interação entre escolas, sindicatos, família e comunidade
na perspectiva de se construir uma rede e de possibilitar interlocução entre saberes
construídos em sala de aula e aqueles construídos na produção, na família, na convivência social, na cultura local, etc.
c) Inserção da discussão mais aprofundada sobre as relações de gênero; movimentos
sociais; controle social; e políticas públicas para o campo nos currículos escolares.
d) Potencializar a participação política do MSTTR nos diversos espaços de participação social, dentre os quais se destaca as entidades sindicais; as associações; os conselhos de Políticas Públicas, assim como os demais movimentos sociais que atuam em
defesa da educação do campo e no campo.
2.4.3 Saúde
0330. As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões, tomadas
pelos governos nacional, estadual ou municipal, que afetam a todos os cidadãos,
de todas as escolaridades, independente de sexo, cor, religião ou classe social. E
devem ser construídas a partir da participação direta ou indireta da sociedade
civil, visando assegurar o direito a determinado serviço, ação ou programa. No
Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)
que deverá ser universal, integral e gratuito.
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0331. O Sistema Único de Saúde (SUS), por sua vez, criado pela Constituição de 1988,
é um conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta ou
indireta. Cabe destacar que, hoje, 152 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde (80% do total da população
brasileira), segundo dados divulgados pelo Portal da Saúde do Governo Federal.
Daí a importância do exercício da participação popular, na qual os cidadãos podem, por meio de suas entidades representativas, participar da formulação das
políticas de saúde e controle da sua execução.
0332. O contexto atual de retirada de direitos e ameaça ao SUS, requer de todos, especialmente da população do campo, da ﬂoresta e das águas, o reconhecimento da
importância da política pública de saúde e do sistema universal.
0333. No nosso Estado, não diferente de outras regiões do país, a população do campo
tem sofrido os efeitos perversos do cenário atual de subtração de recursos da
área social, estagnação econômica, desmonte dos serviços públicos, aumento da
pobreza, alto desemprego e população fora de qualquer proteção.
0334. Somada a essas questões, ainda há os efeitos do teto de gastos – Emenda Constitucional 95 – que, somente em 2019, retirou aproximadamente R$ 17,6 bilhões da
saúde, além dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que impedem o
aumento de investimentos na saúde dos estados e municípios, nesse momento de
crise extrema. Um impacto de grandes proporções no momento mais desaﬁador
de nossa História.
0335. É nesse cenário que o Coronavírus chega, e a pandemia expõe a fragilidade das
medidas neoliberais adotadas, com privatização dos serviços públicos, desregulamentação do trabalho e exclusão do Estado como garantidor dos direitos
sociais.
0336. O momento que atravessamos não tem precedentes na História recente. E o
presidente, em vez de liderar as medidas de combate e prevenção à propagação
do vírus, desrespeita todas as determinações das autoridades de saúde mundiais,
para fomentar e participar de atos públicos pelo país que têm como pauta o ataque à democracia e a defesa da intervenção militar no Brasil. Além disso, o plano
apresentado pelo Governo Bolsonaro vai na contramão das medidas adotadas
pelos países mais afetados pelo Coronavírus para combater a pandemia e proteger as economias locais.
0337. Devido às grandes desigualdades sociais existentes no Estado do Maranhão, essa
crise afeta de forma ainda mais intensa as comunidades rurais, que enfrentam a
negação de direitos, e que historicamente não possuem acesso a serviços públi-
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cos de abastecimento alimentar, saúde e saneamento de qualidade adequada e
disponível a todos e todas.
0338. O Maranhão enfrenta, ainda, as consequências do agronegócio e mineração, que
visam o lucro acima da vida, promovendo a destruição de ecossistemas e modos
de vida. Esse modelo de desenvolvimento vem gerando desmatamento, queimadas, contaminação de todas as formas de vida por agrotóxicos, destruição dos
rios, poluição do ar, intensiﬁcado conﬂitos e violências no campo e ameaçando a
vida dos povos e comunidades tradicionais.
2.4.3.1 Diretrizes
a) Garantir o atendimento de toda a população do campo, nos serviços de saúde, por
meio do SUS, valorizando os agentes de saúde, de forma que a atenção básica e os
programas de saúde da família no campo sejam priorizados. Bem como o funcionamento dos hospitais regionais para atendimento da população maranhense para
além dos grandes centros urbanos.
b) Ampliar a participação popular nas instâncias de controle social, ﬁscalização e formulação de estratégias da efetivação das políticas públicas e dos recursos de saúde,
como os conselhos de saúde municipais, de alimentação escolar.
c) Lutar para a garantia de atendimento e políticas que incluam como prioridade a proteção de idosos e idosas, bem como a população com doenças crônicas ou comorbidades e que sejam incluídas em grupo de risco, como ocorre na pandemia enfrentada.
d) Assegurar o cumprimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que tem papel de promover a
segurança alimentar e nutricional das populações em vulnerabilidade social e garantir uma alimentação saudável e adequada para as crianças nas escolas. Favorece-se,
assim, a inclusão produtiva e geração de renda da agricultura familiar.
e) Construir parcerias para a implementação de práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) integradas ao desenvolvimento das atividades produtivas da
agricultura familiar.
f) Fomentar o debate nos municípios sobre o uso de agrotóxicos e seus impactos na
saúde e no meio ambiente e lutar contra o uso indiscriminado.
g) Articular e fortalecer o debate para suspender imediatamente todas as medidas que
retirem direitos, que o Estado possa garantir à população mais vulnerável a proteção
necessária nesse momento que inclui a proteção à renda, com garantia e ampliação
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dos programas existentes na seguridade social, bem como a proteção à saúde, com
segurança alimentar e medidas de combate ao contágio com medidas especíﬁcas.
h) Valorizar a agroecologia, reconhecendo-a como uma forma ambientalmente equilibrada e socialmente justa e solidária de produzir e viver.
2.4.4 Proteção Infanto-juvenil
0339. Discutir proteção infanto-juvenil no campo perpassa pela garantia dos direitos
fundamentais previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que são: Direito
à vida e à saúde, ao nascimento e ao desenvolvimento saudável; Direito à alimentação e à vida; Direito a um nome e ao registro civil, à cidadania e à nacionalidade;
Direito à uma família, ao convívio com seus pais, irmãos e irmãs; Direito à educação e às oportunidades futuras; Direito à cultura, ao esporte e ao lazer. Direito de
expressar suas habilidades e dons; Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
como sujeitos de direitos; Direito de brincar.
0340. A proteção infanto-juvenil continua como um grande desaﬁo, haja vista que
temos duas situações a serem combatidas: a violência contra crianças e adolescentes e o trabalho infantil. No Maranhão, em 2019, o Disque 100 registrou
86.837 denúncias, envolvendo crianças e adolescentes. Desse total, 17.029 eram
de violência sexual, correspondendo 19,6% dos casos.
0341. Em se tratando de trabalho infantil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD Contínua), em 2016, havia 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando em todo o território nacional. Na área rural,
havia 1 milhão de crianças e adolescentes nessa condição.
0342. O Maranhão ocupa hoje a 5ª posição no ranking de trabalho infantil no Brasil, e
possui a maior taxa de trabalho infantil agropecuário do Nordeste (58,1%), além
da maior taxa de trabalho infantil doméstico da região (8,8%), quarta maior do
Brasil. Os dados são de levantamento do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI)**, baseado na Pnad de 2014.
0343. Estes dados nos demonstram o quanto se faz necessário compreendermos o que
é trabalho infanto-juvenil. Assim, segundo a Organização Internacional do trabalho – OIT –, trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças
e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de
cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16
anos, como regra geral, e quando realizado na condição de aprendiz, é permitido
a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividades da
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lista TIP (piores formas de trabalho infantil), a proibição se estende aos 18 anos
incompletos.
0344. No 12º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, durante o debate do grupo 5: Políticas Públicas de Proteção Social
da Agricultura Familiar, tirou-se o seguinte encaminhamento acerca do conceito
de trabalho infantil na agricultura familiar: “É necessário que o movimento sindical coloque em rediscussão o conceito de trabalho infantil dentro da agricultura
familiar.
0345. Há que se construir entendimento entre pais, mães, legisladores e órgãos de
proteção da infância e juventude de que existe a necessidade de coibir situações
de exploração da mão de obra infanto-juvenil. Porém, tais situações não devem
ser tratadas da mesma forma, a exemplo daquelas em que o(a) ﬁlho(a) auxilia
nas atividades laborais da propriedade sem prejudicar os momentos de lazer e
educação, e não ter exposição a situações de risco.
0346. Contudo, a total proibição (sem debate, compreensão e aprofundamento da
questão) tem gerado falta de aﬁnidade e vínculo em relação a esta bandeira de
luta pela agricultura familiar, e diﬁculdade dos pais e mães em transmitir os conhecimentos culturais e tradicionais do campo de forma tranquila e correta. Para
tanto, é preciso compreender o que é trabalho infanto-juvenil e o que é processo
de aprendizagem acerca do modo de vida no campo. E ainda quais os elementos
que implicam na sua existência e permanência no meio rural, a ﬁm de que se
possa traçar estratégias de enfrentamento desta situação e garantir a proteção
infanto-juvenil.
0347. A partir do acúmulo de informações sobre essa temática, uma das estratégias é
a de não construir um conceito de trabalho infantil na agricultura familiar pela
simples aﬁrmação de uma ideia, mas por sua negação, o que não caracteriza
trabalho infantil na agricultura familiar. Desta forma, como versão preliminar,
construiu-se o seguinte entendimento: Não caracteriza trabalho infantil na agricultura familiar a realização de atividades complementares, de caráter formativo
e educativo, desenvolvidas por crianças e adolescentes nas unidades de produção familiar, desde que venham a contribuir com o processo de aprendizagem,
construção da identidade territorial e com a sucessão rural, sem prejuízo ao
acesso à escola e ao seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
assegurando-lhe as condições de liberdade e dignidade.
0348. É no intuito de construir o melhor caminho possível, que a FETAEMA traz esse
tema para apreciação, análise e complementação, como forma de aprofundar o
debate e construir consenso do MSTTR em torno de uma posição ﬁnal sobre esta
matéria.
126

2.4.4.1 Diretrizes
a) Ampliar e consolidar o debate da proteção (combate à violência, à exploração sexual
e às drogas) infanto-juvenil no campo e em todos os espaços de formação do MSTTR,
como uma estratégia positiva de fortalecimento da agricultura familiar, vez que ao
se garantir direitos como educação, saúde, lazer, segurança, entre outros direitos sociais para crianças e adolescente do campo, também se garante a formação de adultos
autônomos, qualiﬁcados e com condições de atuarem no campo com possibilidade
de sucesso e vida digna.
2.4.5 Fortalecimento da participação de pessoas da terceira idade e idosos(as)
0349. O Brasil encara acelerado processo de envelhecimento populacional. Segundo
projeção do IBGE, a expectativa de vida no país atingirá 84,3 anos no ano de
2100. Nos estados brasileiros, Santa Catarina têm destaque com 76,8 anos e o
Maranhão aparece em último colocado com 70,04 anos.
0350. A promoção do autocuidado e do cuidado a terceiros para mulheres e homens,
em todas as fases da vida. Daí a necessidade de maximizar oportunidades para o
intercâmbio intergeracional dentro da família, da comunidade e do local de trabalho que valorizem as aptidões, experiências, memória e a sabedoria acumulada
de mulheres e homens.
0351. No contexto do rápido envelhecimento populacional, num mundo cada vez
mais globalizado, as mudanças sociais ocorrem em ritmo rápido, o que exige
mudanças fundamentais na maneira como vivemos, trabalhamos, aprendemos
e provemos os cuidados. Os sistemas de proteção social – proteção ao trabalho,
assistência social, seguridade social e saúde – necessitam de muita atenção ao
envelhecimento da população.
0352. No contexto maranhense, em 2019, havia aproximadamente 915 mil idosos e
idosas, segundo o DIEESE. E, em 23,8% dos domicílios maranhenses, há pessoas
com 60 anos ou mais que são os principais responsáveis pela renda mensal, contribuindo com mais de 50%.
0353. O trabalho com idosos deve ser pautado na luta pela valorização e garantia dos
direitos da terceira idade e idosos rurais. Reconhecendo a importância de empoderar a mulheres e homens em todas as etapas da vida como meio de facilitar sua
plena participação em todas as áreas econômicas, sociais, culturais e políticas,
bem como na melhoria da sua qualidade de vida.
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2.4.5.1 Diretrizes
a) Trabalhar as políticas sociais e da terceira idade de forma articulada com as demais
secretarias para que as ações sejam efetivas e garantam melhoria na qualidade de
vida dos agricultores(as) familiares nas esferas sociais, produtivas e econômicas. E,
assim, proporcionar formação constante à terceira idade sobre os seus direitos.
b) Promover aos idosos(as) atividades festivas, esportivas, culturais de forma planejada, com vista à melhoria da qualidade de vida, do envelhecimento ativo.
c) MSTTR planejar conjuntamente políticas de valorização da terceira idade e garantias de direitos.

d) Lutar para garantir à terceira idade a promoção da saúde, da atenção básica, com
foco na prevenção das doenças mais comuns à pessoa desse grupo.
2.4.6 Fortalecimento da participação política das mulheres trabalhadoras rurais agricultoras
familiares
0354. Um dos grandes desaﬁos para a consolidação de um sindicalismo forte e representativo, pautado nos princípios e diretrizes do PADRSS é fortalecer o debater e
aprofundar diretrizes e estratégias para o fortalecimento da participação política
das mulheres no MSTTR.
0355. Os dados nacionais e estaduais demonstram a necessidade de que a participação
precisa ser assumida e protagonizada por esses sujeitos que ao longo da história
do sindicalismo brasileiro foram silenciadas e invisibilizadas. É preciso dar-lhes
voz! É preciso estimular esse protagonismo! É preciso garantir a equidade e a
igualdade de participação política dentro e fora do MSTTR.
0356. Assim, observa-se que, do total de associados(as) cadastrados(as) no SisCONTAG, 62% são mulheres e 38% são homens. Considerando apenas os sócios e
sócias em dia, esse percentual praticamente não se altera: 63% são mulheres e
37% homens. Da mesma forma, do total de aposentadas(os) que autorizam o
Sindicato a descontar a contribuição mensal no benefício pago pela Previdência,
64% são mulheres e 36% são homens. São as mulheres em sua maioria, portanto,
que têm acreditado na força deste movimento e garantido a sustentabilidade
político-sindical desta estrutura.
0357. Ao observar os dados do SIGA, sistema da FETAEMA, essa realidade não é diferente: dos 285.810 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e dez) sócios e
sócias cadastrados no sistema, 184.730 (cento e oitenta e quatro mil e setecentos
e trinta) são mulheres e 102.680 (cento e dois mil e seiscentos e oitenta) são
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homens. Disso se deduz que as mulheres não apenas são a maioria, como também
são as maiores responsáveis por manter a estrutura sindical, com pagamentos
em dia, garantindo, aqui também, autossustentabilidade política e ﬁnanceira da
entidade.
0358. No entanto, este universo de mulheres sindicalizadas, distribuídas em 215 sindicatos ﬁliados à FETAEMA, pode aumentar ainda mais, haja vista que sendo
o Maranhão um Estado elevadamente rural, e bastante expressiva a população
rural de mulheres, que vivem da agricultura familiar, do extrativismo vegetal e
animal, mais mulheres podem e devem se sindicalizar, e assim somar forças na
luta pela garantia de direitos e melhoria das condições de vida no campo. Aﬁnal,
juntas e juntos, somos mais fortes!
0359. Os dados expostos nos revelam que as mulheres possuem grande representatividade no MSTTR, algo conquistado a partir de muitas frentes de lutas, travadas
desde o direito a se sindicalizar, na década de 60/70, até a conquista das cotas de
30% e recentemente da paridade.
0360. Assim, ao aprovar a paridade de gênero, a FETAEMA reconhece que, na sua
estrutura sindical, há desigualdade entre homens e mulheres na ocupação dos
espaços de deliberação, poder e decisão, que precisa ser enfrentada, não só em
números, mas na garantia da igualdade e condições de trabalho; na renovação
dos cargos, e principalmente nas atitudes. Atualmente, por exemplo, dos 215
sindicatos ﬁliados à FETAEMA, se tem 78 Mulheres nos cargos de presidência,
sendo que na FETAEMA, apenas 48 anos depois de sua fundação, se tem pela
primeira vez uma mulher na presidência.
0361. As mulheres agricultoras familiares construíram e constroem sua identidade e
militância no movimento sindical, marcada como símbolo de resistência e luta.
São as primeiras a sentir os impactos causados pela crise sanitária do COVID 19
que, aliada à crise econômica, política e social do país, trazem profundas consequências à vida no campo. Elas têm enfrentado, ao longo dos últimos anos,
sucessivas perdas de direito e cortes de políticas públicas, seja na área da educação; do fortalecimento da agricultura familiar; da saúde, com o desmonte do SUS;
seja nos cortes e/ou extinções de políticas públicas especiﬁcas conquistadas com
tanta luta, a exemplo do PNHR, PRONAF Mulher, PNDTR e tantos outras.
0362. Sofrem, elas, com as duras jornadas de trabalho; com a invisibilidade do trabalho
feminino na produção; com a divisão injusta do trabalho doméstico; e com a
violência doméstica contra as mulheres que, no campo, segue silenciada e velada.
E sofrem, igualmente, com racismo, a intolerância religiosa e o preconceito de
gênero e de sua orientação sexual.
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0363. O trabalho realizado pelas agricultoras familiares ainda é invisível, e, por estas
razões, desvalorizado por boa parte da sociedade. Ainda impera em pleno século
XXI a concepção de que a “mulher não trabalha, ajuda!”. É assim que suas atividades na produção/roça são vistas, como vinculadas ao trabalho doméstico e de
cuidados, que abrange a produção no quintal, da horta, do pomar e de pequenos
animais. Mesmo gerando alguma renda, o fato de sua atividade ser considerada
extensão do trabalho doméstico, faz com que não seja considerado produtivo.
Resulta, daí, que a renda, na maioria das vezes, não ﬁca sobre sua administração.
0364. As mulheres são a maioria nas feiras da Agricultura Familiar, realizadas pelos
STTR´s do Maranhão, que trazem enorme diversidade de produtos agrícolas e
não agrícolas. Elas mostram que produzem e sabem comercializar. É preciso,
contudo, potencializar sua produção, agregar valor aos seus produtos e expandir
seu horizonte de comercialização. É preciso investir e potencializar a produção
da mulher agricultora.
0365. A dinâmica e proximidade existente entre o espaço casa e o espaço de produção,
seja este o quintal ou a roça, é muito forte. Dessa forma, as mulheres do MSTTR/
MA também compreendem que a luta por direitos e equidade social é uma luta
diária e começa dentro de casa, ao dar visibilidade ao trabalho produtivo, rompendo paradigmas, assim como sensibilizando/conscientizando para o compartilhamento do trabalho doméstico. Por isso, a FETAEMA, por meio da Secretaria
de Mulheres, tem, juntamente com o Conselho da Mulher, e outras organizações
e movimentos sociais, encampado a campanha “Pela divisão justa do trabalho
doméstico”, e, por seu intermédio, procurado trazer para o centro da discussão a
violência doméstica.
0366. Entendendo, ainda, que muitas mulheres sofrem violência doméstica e intrafamiliar, tem-se reforçado a luta pelas Unidades Móveis de Combate à Violência
contra as Mulheres/Ônibus Lilás, conquista da Marcha das Margaridas, e pela
implementação da Lei Maria da Penha, intensiﬁcando esta luta durante o Março
Lilás e nos 16 Dias de Ativismo.
0367. É importante compreender, neste contexto, que a violência doméstica e familiar
contra mulheres é um fenômeno que não respeita raça/etnia, credo, orientação
sexual/identidade de gênero, classe social ou nível educacional. E que, para mulheres e meninas negras e homoafetivas, a realidade é mais cruel ainda, pois a
violência de gênero vem acompanhada de racismo, preconceito e lesbofobia.
0368. Resistência tem sido a palavra de ordem que encapa suas várias bandeiras de
lutas. E como as mulheres do MSTTR são as responsáveis pela maior ação de
massa do movimento sindical: e porque a Marcha das Margaridas apresentou
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força de mobilização e poder organizativo, ganhou notoriedade em toda a América Latina.
0369. A participação das mulheres nos processos eleitorais é também uma importante
forma de resistência, bem como de participação política, primeiro porque esses
processos são sempre espaços de debate e de tensionamento de ideias e defesas de
bandeiras de luta, e é importante discutir (coletivamente e democraticamente)
como sair do atual conjunto de crises, ao mesmo tempo que eles animam a vida
democrática. Segundo, porque esses processos são oportunos para aumentar a
ocupação das mulheres em espaços do Legislativo e Executivo, fundamental,
portanto, para que o MSTTR apoie candidaturas de companheiras orgânicas e/
ou comprometidas com o PADRSS.
0370. Por ﬁm, e para resistir e garantir a participação política das mulheres, é fundamental também estar nos espaços de controle social, que são importantes espaços de participação política das mulheres, de defesa, ﬁscalização e proposição
de políticas públicas, a exemplo dos conselhos de Direitos da Mulher, de Saúde,
etc., bem como dos fóruns e comitês gestores de políticas públicas, a exemplo do
Fórum Maranhense de Mulheres; Fórum de Enfrentamento à Violência Contra
as Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas e Comitê Gestor do Programa de
Documentação da Trabalhadora Rural.
2.4.6.1 Diretrizes
a) Ampliar o debate sobre a paridade de gênero nos STTR´s ﬁliados à Federação e criar
estratégias de acompanhamento e suporte para o seu processo de implementação;

b) Assegurar que a composição das chapas que concorrem à Diretoria da FETAEMA
e dos STTR’s seja integrada por representantes que cumpram com as deliberações
congressuais, relativas à paridade de gênero; e que a cota de renovação dos cargos não
recaia apenas sobre as dirigentes mulheres e jovens, mas também sobre os homens.
Garante-se, assim, a efetiva implementação da paridade com alternância de cargos
(revezamento de homens e mulheres nos cargos diretivos) na perspectiva de que as
mulheres assumam cargos/funções sindicais que ainda não foram ocupados;
c) Assegurar, para além da paridade numérica, condições de igualdade para homens e
mulheres exercerem com autonomia o trabalho sindical nas diversas secretarias das
federações e sindicatos, garantindo-lhes condições materiais e imateriais essenciais
ao exercício dos cargos, execução das atividades de representação e ações com as
mulheres na base, conforme as diretrizes reaﬁrmadas no 12º CNTTR e no 8 º CETTR;
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d) Combater, veementemente, todas as formas de discriminação, violência e assédio
moral e sexual contra as mulheres trabalhadoras do campo, da ﬂoresta e das águas,
dirigentes e funcionárias das entidades sindicais, por meio da prevenção, denúncia,
proteção das vítimas e punição dos agressores, na intenção de pôr ﬁm às práticas de
violência sexista e racista, sobretudo, as que se reproduzem nas esferas sindicais;
e) Aprofundar a temática que envolve “diversidade sexual e gênero”, ampliando essa
discussão no MSTTR, com a inclusão das vozes e experiências das mulheres trans e
do público LGBTQI+, na perspectiva de combater a lesbofobia, transfobia e todas as
formas de preconceito de gênero; mas, também, de que essa se torne uma pauta permanente do movimento, de modo a incluir esses sujeitos na proposição de políticas
públicas voltadas às questões de gênero;
f) Fortalecer a atuação da representação das mulheres trabalhadoras rurais agricultoras familiares em espaços de controle social e fóruns na esfera municipal e estadual;
g) Realizar a Marcha das Margaridas 2023, garantido a realização de estratégias de formação política, de captação de recursos ﬁnanceiros para sua realização, a exemplo
do fortalecimento do fundo para as ações de massa;

h) Ampliar a visibilidade e a pauta de luta das mulheres, de modo a incorporar a diversidade de aspectos que se manifesta nas diferentes identidades étnico-raciais e sociais
(quilombolas, indígenas, extrativistas e outras populações tradicionais), ampliando
a sua representação no MSTTR;
i) Fortalecer as candidaturas orgânicas de mulheres e companheiras comprometidas
com o PADRSS e com a luta das agricultoras(es) familiares, proporcionando espaços formativos, sensibilizando as companheiras da importância do espaço político
partidário;
j) Fortalecer candidaturas orgânicas de mulheres e companheiras comprometidas com
o PADRSS e com a luta das agricultoras (es) familiares;

k) Fortalecer o Coletivo Estadual de Mulheres, enquanto espaço de diálogo, proposição
e deliberação de estratégias de fortalecimento das mulheres dirigentes sindicais e
agricultoras familiares;
l) Ampliar e promover a discussão, a exemplo da Campanha Março Lilás e das rodas de
conversa, sobre a construção social dos papéis de gênero; Divisão Justa do Trabalho
Doméstico; visibilidade ao trabalho de agricultoras familiares no MSTTR, e violência doméstica contra as mulheres, envolvendo o Coletivo de Mulheres, associações e
grupos de mulheres nas comunidades, entre outros.
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2.4.7 Fortalecimento da participação política dos(as) jovens trabalhadores(as) rurais, agricultores e agricultoras familiares.
0371. Em apenas sete anos, 264 mil jovens, entre 15 e 29 anos, saíram do campo brasileiro e, desses, 103 mil são jovens maranhenses, de acordo com comparativo entre
a pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad/ IBGE), de 2011 e a de
2018, portanto, quase a metade da juventude que sai do campo é do nosso Estado
Maranhão.
0372. Esses dados nos levam à preocupante reﬂexão sobre o êxodo rural da juventude,
um dos desaﬁos históricos da agricultura familiar maranhense. O fenômeno do
êxodo se mantém porque aumentaram os desaﬁos de acesso à terra, ao crédito, à
assistência técnica e extensão rural (Ater), e às condições de produção e comercialização. Ingressa ainda, nesse cenário perturbador, as diﬁculdades de acesso à
educação, à educação do campo, à cultura, esporte, lazer e internet.
0373. Desaﬁos, esses, que ﬁcaram mais distantes da superação com a eleição do Governo Bolsonaro, já que ele implementou vários cortes orçamentários nas políticas
públicas, a exemplo da extinção do Plano Nacional de Juventude e Sucessão
Rural, que contribuíam para o desenvolvimento sustentável do campo, ﬂorestas
e águas, tornando ainda mais difíceis a permanência da juventude no campo e a
sucessão rural.
0374. Porém, na atual conjuntura, não temos mais programas nem ações governamentais que visem às necessidades da população do campo, da ﬂoresta e das águas, o
que sinaliza que este governo já disse “Não” para as(os) jovens rurais.
0375. Com a pandemia do COVID 19 ﬁcou mais nítida a desigualdade no Brasil, a
exemplo do acesso à internet. Diante da necessidade imperiosa do distanciamento social, as aulas presenciais ﬁcaram suspensas, e muitos jovens e crianças
do campo ﬁcaram impossibilitados de estudar através da forma remota, por não
terem acesso a computador, celular e principalmente à internet.
0376. É necessário, também, reativar a discussão e monitoramento do Plano Estadual
de Juventude e Sucessão Rural do Maranhão, construído no ano de 2016, e assinado pelo Governador Flávio Dino durante o 4ª Festival Estadual da Juventude
Rural.
0377. Diante dos desaﬁos postos pela atual conjuntura e enfrentados pelo MSTTR/
MA, a participação da juventude no movimento sindical é fundamental para a
sustentabilidade político-ﬁnanceira, assim como para a garantia de renovação e
continuidade da luta do MSTTR.
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0378. Segundo dados do IBGE 2010, o Maranhão tem uma população rural jovem, entre
15 e 29 anos, de 682.983. Enquanto na base de cadastros do SIGA/ FETAEMA
temos jovens sócios de 16 a 32 anos, apenas 60.777. Lembrando que somente 165
municípios trabalham hoje com o SIGA, isso nos traz a reﬂexão que os sindicatos
e FETAEMA precisam, urgentemente, avançar nas ações especíﬁcas para esse
público, pois grande parte dessa juventude está fora do movimento sindical.
0379. Foi realizada pela Secretaria Nacional de Juventude da CONTAG uma pesquisa
sobre a efetivação da cota de 20% de jovens no MSTTR. A cota foi aprovada
no 9º Congresso da Contag, no ano de 2005. E, desde então, o Maranhão vem
implementando nos seus sindicatos. Como resultado da pesquisa, 158 sindicatos
participaram, e, desses, 152 STTR’s aﬁrmaram que a cota é cumprida na composição da atual diretoria eleita, 4 aﬁrmaram que não é cumprida e 2 não sabiam
responder. Levando em consideração que a FETAEMA tem em sua base sindical
215 sindicatos ﬁliados, podemos aﬁrmar que, no Maranhão, a cota de juventude
vem sendo cumprida, porém não na sua totalidade.
0380. Na referida pesquisa também foi identiﬁcado que, em 26 sindicatos, os secretários não são liberados para trabalhar nas questões relacionadas à juventude. Outro pondo importante da pesquisa é em relação à gratiﬁcação, em que se veriﬁca
que 124 secretários de jovens ganham o mesmo valor que os outros diretores, 6
ganham menos que os outros, 10 responderam que não são remunerados e 18 não
souberam responder.
0381. Observa-se, a partir destes dados, que mesmo após 15 anos da conquista das
cotas de 20% de jovens, ainda persiste o desaﬁo por sua efetivação nos 215 sindicatos ﬁliados à Federação. Assim como a luta pela criação e reestruturação
de secretarias de jovens, com garantia de condições materiais e ﬁnanceiras para
que os(as) jovens sejam os protagonistas na atuação em defesa das bandeiras da
juventude rural.
0382. Neste sentido, o MSTTR deve fortalecer a realização dos festivais de juventude
nos municípios, assim como dar continuidade ao Festival Estadual da Juventude
Rural, que realizará sua 5ª edição. O festival da juventude rural é iniciativa que
fortalece a participação e o engajamento da juventude, sendo importante meio de
divulgação da luta sindical, além de instrumento de formação política de jovens
rurais dirigentes e da base.
0383. Outra importante estratégia de fortalecimento do protagonismo juvenil é garantir sua participação política, e o Programa Jovem Saber surge como grande aliado
na formação da juventude de base. No ano de 2020, o Programa faz 16 anos, e, ao
longo desse tempo, o Maranhão o vem implantando nos seus sindicatos. O Programa já passou por várias modiﬁcações, e a última foi em 2018, com atualizações
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dos seus conteúdos, no qual também foi realizado o 1º Encontro Nacional do
Programa Jovem Saber, espaço que reuniu experiências de grupos do país inteiro.
0384. Vale ressaltar que, mesmo com a pandemia, alguns grupos resistiram e continuaram em seus processos formativos, outros foram criados, a exemplo dos
grupos por regional sindical. Isso mostra o poder de engajamento do Programa
na vida da juventude. No entanto, é necessário que os sindicatos reconheçam o
Programa Jovem Saber como uma ação política sindical e como uma estratégia
de mobilizar e engajar a juventude, incentivando a formação de novos grupos, e
dando condições para que eles realizem as atividades previstas.
0385. A juventude também vem ocupando espaços estratégicos de participação e
poder dentro e fora do MTTR, e a exemplo, hoje, nós temos nas coordenações
regionais 3 jovens mulheres. Assim como temos, na secretaria de juventude da
CUT/MA, uma jovem sindicalista do campo e, mais recentemente, uma jovem
foi eleita vice-prefeita de seu município. Ressaltando que todas fazem parte do
coletivo estadual de juventude da FETAEMA.
0386. Garantir a participação política da juventude nos espaços de controle social,
nos espaços políticos partidários de debate, bem como sua representação nos
processos eleitorais, a partir de candidaturas orgânicas são também estratégias
importantes para se fortalecer essa participação e protagonismo.
2.4.7.1 Diretrizes
a) Efetivar a cota de 20% de jovens em todos os sindicatos ﬁliados à FETAEMA, com
liberação para o trabalho, estrutura e condições materiais e igualdade de gratiﬁcação.

b) Garantir a criação da Secretaria de Juventude em 100% dos sindicatos, que pode
ser atrelada a outras secretarias, conforme estatuto aprovado em conselho da FETAEMA, no dia 23 de setembro de 2020, com liberação para o trabalho, estrutura e
condições materiais e igualdade de gratiﬁcação.
c) Realizar o 5º Festival Estadual da Juventude Rural, reaﬁrmando sua relevância no
processo de formação política de jovens rurais dirigentes e da base.

d) Continuar com o fundo para a realização das atividades de massa do MSTTR, incluindo o Festival Estadual e Nacional da Juventude Rural.
e) Fortalecer e implantar o Programa Jovem Saber nos sindicatos, reconhecendo-o
como uma grande ação formativa do MSTTR.

f) Reativar a discussão sobre o Plano Estadual de Juventude e Sucessão Rural, assinado
e lançado no 4º Festival Estadual da Juventude Rural.
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g) Divulgar e fortalecer as escolas de alternâncias no Estado, como uma estratégia de
fortalecimento da agricultura familiar.

h) Lutar para equipar as escolas do campo com computadores e universalizar o acesso
à internet de qualidade no meio rural, e fortalecer as EFA’s e casas familiares rurais.
i) Fortalecer o Coletivo Estadual de Jovens, enquanto espaço de diálogo, proposição e
deliberação de estratégias de fortalecimento dos jovens dirigentes sindicais e agricultores(as) familiares;
j) Revigorar a atuação da representação da juventude rural em espaços de controle
social como conselhos, comitês e fóruns na esfera municipal e estadual.
2.5 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA SINDICAL; EDUCAÇÃO POPULAR NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO; E COMUNICAÇÃO SINDICAL E POPULAR.
2.5.1 Organização e Estrutura sindical
0387. Conﬁgura-se como um dos principais desaﬁos do sistema confederativo fortalecer a relação dos sindicatos com suas bases. Neste sentindo, é fundamental
que os sindicatos e seus dirigentes estabeleçam práticas e ações que reﬂitam
as necessidades e anseios dos homens e mulheres do campo, com o objetivo de
orientar nas diversas bandeiras de lutas para interagir, auxiliar, propor melhorias
nas maneiras de produzir e comercializar a produção.
0388. Reﬂexões sobre a ação e a prática sindical extraídas das oﬁcinas de base realizadas pela CONTAG, federações e sindicatos, bem como pela 5ª CNTTR, identiﬁcaram os principais desaﬁos a serem enfrentados pelos STTRs a ﬁm de obter a
regularidade sindical e sustentabilidade ﬁnanceira.
0389. Discutir sobre representação e representatividade na atual conjuntura política e
ﬁnanceira, é questão de sobrevivência para as entidades sindicais, face às ameaças pela disputa de base, o que requer energia e dinamismo nas ações quanto à
regularidade sindical, contábil e ﬁscal.
0390. Desde 2015, ainda sob o regramento da Portaria 263, do antigo Ministério do
Trabalho, quando se iniciaram os processos de dissociação da categoria eclética
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais para a categoria proﬁssional dos
trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, foram realizadas,
aproximadamente, pelos sindicatos das base da FETAEMA, cerca de 160 assembleias de alteração estatutária. E deste montante, 40 Sindicatos formalizaram
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e entregaram seus pedidos à Secretaria de Relações do Trabalho que, somente
agora em 2020, estão sendo analisados pela Coordenação Geral de Registro Sindical do Ministério da Economia.
0391. Esta análise consiste em notiﬁcar o STTR para ajustar o estatuto no teto de
02 módulos rurais para a representação da categoria da agricultura familiar.
No transcorrer destes cinco anos, em que os pedidos de alterações estatutárias
dormiram no Cadastro Geral de Registro Sindical, uma Nota Técnica foi criada,
a 483/2017, o Ministério do Trabalho foi extinto (2018), foram criadas duas portarias a de nº. 501/2019 (que hospedava o atendimento às entidades sindicais no
Ministério da Justiça) e a Portaria vigente, a 17.593/2020, que revogou a anterior
e atribui o registro sindical ao Ministério da Economia. Importante ressaltar
que o sistema operacional basicamente só habilitava pedidos de atualização de
diretoria e, mesmo assim, permaneceu inacessível de maio de 2019 até outubro
de 2020.
0392. Nesse contexto, os processos de regularização sindical – considerando o alto
índice de arquivamento pela Secretaria de Relações do Trabalho de pedidos de
registro, provocado pelas constantes mudanças nas portarias ministeriais, que
inviabilizam e diﬁcultam o deferimento dos pedidos – têm se conﬁgurado como
um verdadeiro entrave nesse processo. Entretanto, aliado a isso, outra diﬁculdade se impõe: trata-se da não continuidade nas ações, já que processos administrativos não estão dissociados dos campos contábil e ﬁscal, um complementa
o outro, pois hoje os sistemas são integrados e o simples ato da não emissão de
uma declaração contábil comprometerá a regularidade ﬁscal e tributária e todo o
processo da regularização sindical. Uma das consequências da não regularização
é não celebrar e/ou manter acordos de cooperação com os órgãos de governo.
0393. Com o advento da covid-19, muitos STTRs não puderam realizar seus processos
eleitorais para renovação da diretoria. Neste sentindo, precisamos retomar os
processos eleitorais de forma qualiﬁcada, respeitando o estatuto e as decisões
do MSTTR. E, assim, respeitar os princípios e cumprir com as obrigações deliberadas pelas instâncias deliberadoras é fundamental, e garante a representatividade junto aos trabalhadores agricultores e agricultoras familiares. Desta
Forma, se faz imprescindível a observância das regras, no sentido de garantir na
composição das diretorias, conselho ﬁscal e respectivas suplências e instâncias
deliberativas, a paridade de gênero, cota de jovens e participação das pessoas da
terceira idade.
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2.5.1.1 Diretrizes
a) Realizar plenárias regionais, sob a ética sindical, e implantar a comissão estadual de
ética até julho de 2021, assegurando a participação representativa do conjunto do
MSTTR do Estado do Maranhão.
b) Promover capacitação dos dirigentes eleitos, comissões eleitorais, delegados e delegadas sindicais;
c) Elaborar cartilhas e documentos informativos sobre processos eleitorais sindicais;

d) Realizar semestralmente reunião da diretoria ampliada da FETAEMA, para avaliação das ações sindicais e da gestão;

e) Discutir nas plenárias regionais de orçamento participativo a obrigação dos sindicatos também avaliarem os mandatos no segundo ano de gestão;
f) Monitorar os processos de renovação das direções, cumprimento das cotas e respeito
das regras estatutárias;

g) Garantir que as eleições sindicais para a renovação dos cargos da diretoria dos STTRs sejam efetivamente realizadas por dentro do SIGA.
h) Promover oﬁcinas regionais sobre regularização sindical para formação de multiplicadores e uniﬁcação de compreensões sobre a temática.

i) Construir e reestruturar o trabalho das delegacias sindicais de base nas comunidades rurais.
j) Realizar estudo para avaliar a possibilidade de se fazer a extensão de base ou a
incorporação/fusão de sindicatos, constituindo sindicato com base territorial intermunicipal, naquelas situações em que o STTR enfrente diﬁculdades ﬁnanceiras ou
em áreas em que a categoria não tenha sindicato.
2.5.2 Organização dos assalariados e assalariadas rurais
0394. A partir da dissociação, quando a FETAEMA e sindicatos ﬁliados, passaram,
democraticamente, a fazer a representação especíﬁca dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares, deixando de representar os Assalariados
e Assalariadas Rurais, 8º CETTR/MA, realizado em 2016. Foi com base no protagonismo e importância desse segmento, revelados a partir da análise histórica da
organização dos trabalhadores rurais, inclusive no processo de fundação dos sindicatos e do sistema CONTAG, que se deliberou como sendo responsabilidade
dessa estrutura sindical ajudar no processo de organização da nova estrutura de
representação especíﬁca dos Assalariados e Assalariadas Rurais no Maranhão.
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0395. Esses sujeitos do campo construíram, ao longo da história, sua identidade, na
condição de trabalhadores rurais, e por meio de lutas, resistências e mobilização
se organizaram para defender direitos, interesses e projetos, forjando as condições para o alcance da consciência do que signiﬁca a luta de classe e sua categoria
proﬁssional.
0396. A luta pela manutenção dos direitos sociais e trabalhistas dos assalariados e
assalariadas rurais tem sido priorizada pelo movimento sindical, com destaque à
luta contra o trabalho escravo, combate à informalidade, pela qualiﬁcação e capacitação proﬁssional, elevação da escolarização e a criação de políticas públicas
para esse segmento.
0397. O MSTTR, agora, possui representação e representatividade especíﬁcas dos
agricultores e agricultoras familiares, mas mantém a solidariedade e a responsabilidade pela orientação nos processos de criação dos sindicatos, bem como a
criação da federação de assalariados e assalariadas rurais, acompanhando a categoria proﬁssional até que suas entidades representativas estejam estruturadas e
com autonomia.
0398. Desta forma, permanece no acompanhamento aos acordos e convenções coletivas nos diversos ramos de atividade, formação sindical e combate ao trabalho
escravo.
0399. A realidade dos assalariados e assalariadas rurais no Brasil apresenta grandes desaﬁos, tais como a rápida diminuição do assalariamento rural, informalidade, trabalho escravo, trabalho degradante e infantil, saúde e segurança do trabalhador.
0400. No Maranhão, tais desaﬁos se asseveram, principalmente pelo processo de invisibilidade dessa categoria proﬁssional, já que muitos sindicatos, devido ao alto
índice de informalidade, negam sua própria existência.
2.5.2.1 Diretrizes
a) Contribuir no processo de criação dos sindicatos especíﬁcos de assalariados e assalariadas rurais;

b) Estimular a fundação da federação dos trabalhadores assalariados e assalariadas
rurais do Estado do Maranhão;

c) Constituir um grupo de trabalho com representação por regional sindical para discutir a organização das entidades sindicais dos assalariados e assalariadas rurais no
Maranhão;

139

d) Continuar, por meio da coordenação da Presidência da FETAEMA, o trabalho de
orientação e acompanhamento aos acordos e convenções coletivas;
e) Promover debates sobre a sustentabilidade político-ﬁnanceira dos sindicatos de
assalariados e assalariadas rurais;

f) Apresentar estudo de viabilidade sindical, considerando a realidade de cada regional
sindical no trabalho com assalariados e assalariadas rurais para manutenção política
e ﬁnanceira das entidades sindicais de assalariados rurais;
g) Estimular os sindicatos, que já atuam no trabalho com os assalariados e assalariadas
rurais, à criação do sindicato especíﬁco na sua base;
h) Promover debates sobre criação de sindicatos regionais;

i) Investir em formação de lideranças e dirigentes, para qualiﬁcar a atuação dos sindicatos e federação no trabalho com os assalariados e assalariadas rurais;

j) Construir metodologias especíﬁcas de formação e qualiﬁcação proﬁssional dos assalariados e assalariadas rurais;
k) Produzir materiais educativos sobre direitos dos assalariados rurais, segurança no
trabalho, uso de agrotóxicos e trabalho escravo;

l) Firmar parcerias com organizações governamentais e ONG’s, para fortalecer a organização dos assalariados e assalariadas rurais e a garantia de direitos, por meio de
pesquisas, diagnósticos e eventos formativos.
2.5.3 Educação Popular no Contexto do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
0401. A formação sindical como estratégia para consolidar o PADRSS e fortalecer a
agricultura familiar, esse tem sido o mote e intencionalidade da formação sindical desenvolvida pelo MSTTR no Maranhão, conectada à proposta do projeto
político que visa a construir uma sociedade mais justa, solidária e igualitária,
assegurando qualidade de vida, reduzindo a pobreza no campo e as desigualdades sociais.
0402. A atual conjuntura nos remete a processos reﬂexivos, inclusive sobre a importância da formação sindical nesse contexto de luta de classes. A complexidade
das relações de poder que se estabelecem nesse momento no País exige que o
movimento sindical desenvolva novas habilidades, amplie sua capacidade de
enraizamento, mobilização e formação de base, para que possa garantir sua permanência como representante político de uma categoria proﬁssional.
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0403. Alicerçada nos princípios da educação popular, com práticas fundamentadas na
Política Nacional de Formação – PNF – e no Projeto Político Pedagógico, desde
2006, a Escola Nacional de Formação – ENFOC – tem sido instrumento político
para consolidar essa estratégia formativa, que permanentemente articula prática
e teoria para construção coletiva do conhecimento.
0404. Após dez anos da ENFOC, o MSTTR reﬂete sobre as diversas práticas formativas impulsionadas pela Escola, e identiﬁca que foi acertada a sua decisão em
investir em formação político-ideológica, pois ao terem acesso aos instrumentais
teórico-metodológicos, os sujeitos transformam sua prática política e qualiﬁcam
suas intervenções. Dito isto, é possível aﬁrmar que a formação exerce papel estratégico no processo de animação da luta sindical, de reaﬁrmação da identidade
campesina, de valorização da história e das conquistas dos trabalhadores rurais.
0405. A Escola Nacional de Formação da CONTAG é instrumento fundamental na
construção da estratégia política sindical, e impulsiona, nacionalmente, movimentos integrados e articulados, tornando possível práticas educativas e criativas, capazes de alcançar de fato a base sindical. A ENFOC logrou êxito na formação de educadores e educadoras populares, na medida em que aguça o senso
crítico dos educandos e educandas, preparando-os para intervir em seus espaços
de vida e produção, na luta pela construção de um mundo melhor. A formação
proporcionada pela ENFOC os torna mais conscientes de seus direitos, capazes
de questionar padrões impostos no ambiente interno e externo do MSTTR, redimensionando, positivamente, suas práticas sindicais e preparando para lutar
pela emancipação social. Essa caminhada revela que o MSTTR pode e deve ir
além da formação técnica propriamente dita, dando base político-ideológica e
classista, para motivar a formação de novos sujeitos, que ingressarão na disputa
por um projeto de sociedade, e, desse modo, possam atuar coletivamente como
educadores e educadoras populares.
0406. Como lugar de transformação, construção de sonhos e de mudança de realidades,
a formação sindical no Maranhão trouxe para si o desaﬁo coletivo de tratar as
diversas práticas formativas da ENFOC como possibilidades para libertação dos
sujeitos envolvidos. E, por seu exercício de formação continuada, ser espaço de
estímulo ao autoconhecimento, à valorização da história e dos diversos saberes,
à construção de sonhos, à expressão de sentimentos, favorecendo a militância e
o pertencimento a esse lugar.
0407. De forma inovadora e criativa, a formação sindical conduzida pelo MSTTR, no
Maranhão, foi se aprimorando, deixando marcas consolidadas de sua estratégia,
com destaque à formação de uma rede estadual de educadores e educadoras
populares comprometidos com todos os processos formativos, quais sejam:
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Cursos da ENFOC; módulos estaduais de multiplicação criativa; grupos de estudos sindicais – GES –; mutirões sindicais; cursos de formação de dirigentes; e,
intercâmbios.
0408. Os grupos de estudos sindicais – GES –, nas suas modalidades regionais e de
base, são outras importantes estratégias de multiplicação do conhecimento, de
articulação e aproximação da base, bem como o impulso para mudança da realidade nas comunidades rurais, nos assentamentos e delegacias sindicais, para
transformação a vida dos homens, mulheres, crianças, jovens e idosos(as) rurais.
0409. Os mutirões sindicais, como formas de mobilização de base, na formação de
multiplicadores em gestão administrativa e ﬁnanceira e mutirão para recadastramento da categoria, têm provocado outro olhar sobre o papel da formação e das
organizações sindicais, tendo como principal protagonista desse processo a rede
de educadores. Os mutirões têm se constituído em nova modalidade formativa,
tornando-se referência nacional, assegurando tanto o fortalecimento da rede
como o alcance da base sindical.
0410. Apesar dos avanços e do reconhecimento do processo formativo do Estado, ainda
existem obstáculos que precisam ser superados, a exemplo do medo do novo, da
existência de práticas arcaicas e autoritárias ainda presentes na mundivivência
sindical.
0411. Somente com a construção de processos democráticos, abertos e reﬂexivos
por parte das lideranças, será possível realizar atividades em sintonia com os
interesses da base, de modo que alcancem diretamente o trabalho e a vida dos
trabalhadores(as) rurais agricultores(as) familiares, focando em temas como
reforma agrária, questões ambientais, violência contra as mulheres, sucessão
rural, acesso ao crédito, mudanças climáticas, queimadas, uso de agrotóxicos e
políticas públicas.
0412. Nessa mesma direção, e compreendendo que investir em formação é imprescindível e espaço privilegiado para mudança de realidades, é necessário discutir o
papel das secretarias de formação dos STTRs, para que elas tenham como prioridade de ação a animação do processo formativo junto às bases, pois a falta desse
espaço institucionalizado fragiliza a política nacional de formação.
0413. O EMAFOR (Encontro Maranhense de Formação Sindical) tem sido realizado
conforme as diretrizes congressuais, e vem contribuindo para o fortalecimento
das entidades sindicais, pois tem avaliado com profundidade a atuação da formação sindical e propiciado a construção de mecanismos eﬁcazes de consolidação
dessa política. A manutenção dos Encontros torna-se necessária, já que esse am-
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biente é um espaço coletivo e privilegiado de estudo, debates e reﬂexões sobre a
política de formação para o movimento sindical no Maranhão.
0414. Todos esses eixos são importantes para materializar os propósitos da formação
sindical. Entretanto, importa ressaltar que os cursos de formação político-ideológico têm um caráter bastante peculiar, pois oportunizam ao educando um olhar
crítico e mais profundo sobre os elementos históricos, a realidade conjuntural e a
prática político-sindical. Os demais espaços, não menos importantes, têm focos
especíﬁcos, e também merecem ser considerados como imprescindíveis para
garantir o domínio dos dirigentes sobre as políticas públicas e a outros temas
inerentes à luta sindical.
0415. É nessa trajetória de construção coletiva, com valorização dos saberes, diálogo,
mobilização e proposições que a formação sindical vem contribuindo para o fortalecimento do MSTTR e para consolidação do PADRSS. Uma luta que deve ser
contínua e uniﬁcada, para garantir a superação dos desaﬁos que se apresentam a
organização sindical e a luta de classe.
2.5.3.1 Diretrizes
a) Divulgar o PADRSS e a PNF como referenciais para todas as ações formativas a serem
desenvolvidas pelo MSTTR;
b) Elaborar o Plano Estadual de Formação Sindical, articulado com as demais secretarias e contemplando a formação político-ideológico, sindical e proﬁssional;

c) Realização do Encontro Estadual de Formação, no primeiro e terceiro ano de mandato, para avaliar e construir proposições para formação sindical no Estado;

d) Estimular o preparo educativo de todos os secretários de formação e organização dos
sindicatos, e contribuir para o fortalecimento das respectivas secretarias;
e) Promover cursos regionais da ENFOC no âmbito das dez regionais sindicais;
f) Estimular a realização de cursos municipais da ENFOC;

g) Promover periodicamente oﬁcinas de formação continuada e aprofundamento temático para a rede estadual de educadores(as) populares;
h) Investir no fortalecimento e ampliação da estratégia de grupos de estudos sindicais;
i) Promover mutirões sindicais de base e de formação de dirigentes e lideranças;

j) Contribuir para divulgação das políticas públicas e sociais já conquistadas para
agricultura familiar;
k) Promover espaços de estudo e reﬂexão sobre agroecologia e meio ambiente;
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l) Valorizar as experiências formativas especíﬁcas para mulheres, contribuindo para
combater qualquer expressão de preconceito, intolerância, machismo, assédio e
violência;
m) Ampliação da formação de jovens na base, reforçando a importância da sua permanência no campo, inserção no MSTTR e da sua organização socioprodutivas;

n) Realizar intercâmbios e dias de campo para divulgação de experiências exitosas de
assentamentos, comunidades rurais quilombolas, organização de mulheres e jovens
e de valorização da produção da agricultura familiar;
o) Construir estratégias articuladas de formação para o fortalecimento do associativismo e cooperativismo;
p) Promover espaços permanentes de estudo e aperfeiçoamento dos estatutos das entidades sindicais;
q) Investir na produção e distribuição de materiais didáticos para os grupos de estudos
sindicais e para as delegacias sindicais;
2.5.4 Comunicação Sindical e Popular
0416. A FETAEMA tem percebido a comunicação como uma ferramenta capaz de
contribuir no processo de transformação da sociedade; porque através do uso
correto da informação, é possível gerar pessoas conscientes dos seus direitos,
capazes de fazer leituras políticas de tudo que acontece ao seu redor.
0417. Precisamos nos contrapor, de forma eﬁciente, aos constantes bombardeios de
informações mentirosas que, diariamente, chegam às nossas casas, através dos
muitos e, já conhecidos, veículos de comunicação elitistas, existentes dentro e
fora do nosso país (redes sociais, televisão, rádio, jornal, e, nos últimos tempos,
páginas na web, dentre outros). É preciso ir além do acesso à internet e redes
sociais, que hoje, estatisticamente, apresentam números expressivos de usuários.
0418. Nesse contexto, a FETAEMA amplia o conceito de comunicação, bem como, decide por priorizar e investir nesse importante instrumento, como uma estratégia
de fortalecimento de todo conjunto do MSTTR do Estado do Maranhão. Com
os recursos da comunicação planejada podemos divulgar nossas ações e fazer
proposições, a partir de um ponto de vista diferente do apresentado e defendido pelos arautos da elite burguesa do nosso País, Estado e municípios; sempre
seguindo as diretrizes do nosso Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (PADRSS).
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0419. A formulação de uma política de comunicação é estratégica para darmos visibilidade e reaﬁrmar a existência da luta de classe. A comunicação deve ser assumida
enquanto mecanismo de intervenção política, pois assume a responsabilidade de
divulgar as bandeiras de luta, as ações desenvolvidas e as conquistas do MSTTR.
0420. Assim, a comunicação precisa tornar-se um instrumento político-pedagógico
que promove o diálogo do movimento sindical com a sociedade, e estimula a unidade entre as instâncias da estrutura sindical, tendo como ﬁo condutor, o projeto político do MSTTR. Tudo isso requer da organização sindical reorientação
das linhas de atuação, bem como a adoção de novas práticas que potencializem
efetivamente a comunicação.
0421. Dessa forma, deve ser construída coletivamente uma estratégia clara, com direcionamento único, que deﬁna como deve ser no âmbito da comunicação sindical
a atuação das entidades. Todo processo de comunicação social leva consigo uma
base ideológica, e para o MSTTR isso não pode ser diferente, em que pese a necessidade de divulgação, execução e defesa do seu projeto político.
0422. Neste sentido, é importante destacar que, no Maranhão, ainda persiste o monopólio das mídias por um grupo político, o que reforça a necessidade do MSTTR
investir mais em comunicação, através da massiﬁcação de ações e do aprimoramento dos instrumentais de comunicação já disponíveis.
0423. A FETAEMA dispõe dos seguintes instrumentos de comunicação: jornal, site, e
ainda patrocina o programa Tribuna Sindical, no rádio e na TV. Contamos ainda
com o portal, que é um site na internet, que aglomera e distribui diversos conteúdos interessantes para pesquisa e divulgação das ações.
0424. Todos esses elementos devem contribuir diretamente para resgatar e garantir o
arquivamento da memória da entidade, na perspectiva de se manter viva a história de luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Maranhão, assim como
fortalecer a militância.
0425. Diante do exposto, é indispensável a constituição de espaços de articulação e
discussão dessa política, visando à criação de mecanismos capazes de orientar e
avaliar os impactos resultantes dos investimentos neste setor. Outro fator relevante é a necessidade de elaboração de princípios norteadores para condução da
política de comunicação.
0426. Essas aﬁrmações fundamentam que se fomente, entre as instâncias do MSTTR,
a imperiosa necessidade de constituição do coletivo estadual de comunicação,
que assumirá a responsabilidade de contribuir na implementação das diretrizes
dessa política, e na articulação das entidades sindicais, transformando a comu-
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nicação em instrumento de aproximação do movimento sindical da sua base e da
sociedade.
0427. Por ﬁm, vale enfatizar que todos os instrumentos de comunicação devem ter
caráter educativo e informativo, incentivando a participação da categoria e de
toda classe trabalhadora na ação sindical, visando construir uma sociedade mais
justa, democrática e igualitária.
2.5.4.1 Diretrizes
a) Constituir uma equipe de comunicação da FETAEMA, para melhor atender às demandas do conjunto do MSTTR.

b) Incentivar a criação do coletivo estadual de comunicação, que terá como desaﬁo
inicial fortalecer a comunicação entre a FETAEMA, STTR’s e suas bases, através de
informes e sites padronizados nos sindicatos.
c) Construir um plano estadual de comunicação, estabelecendo princípios norteadores
e orientações para todas as entidades sindicais do MSTTR no Maranhão.

d) Inserir no plano de comunicação da FETAEMA, uma variedade de meios comunicacionais, que atendam às especiﬁcidades de cada Região.
e) Tratar a aplicação de recursos em comunicação, como investimento.

f) Aperfeiçoar e garantir o pleno funcionamento do portal da FETAEMA, como uma
das principais fontes de informação atualizadas do MSTTR no Estado do Maranhão;

g) Construir parcerias com instituições de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
na área de comunicação e informática, com o objetivo de desenvolver um aplicativo
para celular, que deverá ser usado como ferramenta informativa pelo MSTTR;
h) Criar espaços permanentes de formação em comunicação, como estratégia de fortalecimento da referida política no âmbito do MSTTR;
i) Com base no princípio da transversalidade das políticas estruturantes do PADRSS,
criar uma rede de comunicadores populares para atuarem em todas as instâncias do
MSTTR;
2.5.5 Relações Institucionais para o fortalecimento do MSTTR
0429. Ao longo de sua existência, a FETAEMA e os STTR’s ﬁliados, vêm lutando
pela conquista e pela defesa de direitos e políticas públicas importantes para
impulsionar o desenvolvimento do campo maranhense. São muitas as frentes de
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lutas defendidas pelo conjunto do MSTTR, sendo essas devidamente orientadas
por meio do nosso Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário (PADRSS).
0430. O PADRSS tem um papel importantíssimo na condução política e na organização
de toda estrutura do MSTTR. É através dele, que são construídas as estratégias
de enfrentamento às forças opositoras, ao pleno acesso dos trabalhadores rurais e
agricultores e agricultoras familiares, a direitos garantidos na constituição, como,
por exemplo: direito à reforma agrária ampla, massiva e com dignidade; incidir
na defesa, formulação e harmonização de políticas públicas para a agricultura
familiar, considerando todas as suas especiﬁcidades; defesa da segurança e soberania alimentar e nutricional; defesa do desenvolvimento sustentável ambiental e
social com enfoque em desenvolvimento territorial; inclusão de mulheres, jovens,
terceira idade/idosos (as) rurais e povos e populações tradicionais, a exemplo
dos quilombolas, nas políticas públicas, entre outros.
0431. As políticas públicas situam-se num espaço de disputa de interesses e de projetos políticos antagônicos, que se fazem presentes na dinâmica das relações entre
Estado, sociedade civil e mercado. Nesse ambiente, foram conquistadas muitas
políticas públicas para o campo, através da luta do MSTTR, a exemplo da Previdência Rural; Educação do Campo; Saúde para os Povos do Campo, das Águas
e das Florestas; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF); Programa Luz para Todos; Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA); Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional
Habitação Rural (PNHR); Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF),
dentre outros.
0432. Existe ainda um conjunto de programas e políticas para as mulheres trabalhadoras rurais, conquistadas por intensos processos de participação social, tais como:
titulação conjunta da terra, apoio à organização produtiva, documentação civil e
trabalhista, e ações direcionadas ao enfrentamento à violência.
0433. É nesse contexto, de constantes disputas de modelo de desenvolvimento, que a
FETAEMA, vem orientando e praticando o exercício das relações institucionais,
com entes do poder público, do setor privado e outros movimentos sociais do
campo e da cidade. Temos plena consciência de que, para avançarmos em nossas
conquistas, é necessário estabelecer um processo contínuo de diálogo com todas
as pessoas e instituições.
0434. De forma geral, a prática das relações institucionais pode ser conceituada como
a união de esforços para organização, gerenciamento, educação e comunicação
voltado para: a) promover interação de setores organizados da sociedade com
o poder executivo e legislativo; b) monitorar os atos e ações dos entes governa147

mentais e do Estado; c) desenvolver estratégias de atuação; d) produzir, organizar, sistematizar e difundir informações para subsidiar o processo de tomada de
decisão, em defesa dos interesses dos seus representados; e) promover a defesa
de interesses e articular a promoção de causas e/ou defesa de pleitos perante
os poderes e seus agentes; f) construir canais de interlocução conﬁáveis entre
agentes de governo e organizações da sociedade; e g) ampliar a previsibilidade e
minimizar conﬂitos.
0435. A própria Constituição Federal, em seu artigo 5º., assegura, dentro do Estado
Democrático de Direito, o pluralismo político, a liberdade de expressão e o direito de petição, princípios que dão base legal e legitimam a interlocução entre a
sociedade e o governo.
0436. O exercício dessa atividade está, portanto, amparado nos direitos: a) à liberdade
de manifestação, b) à liberdade de expressão e de comunicação, c) à liberdade de
reunião, d) à liberdade de associação para ﬁns lícitos, e) de acesso à informação
pública de interesse particular, coletivo ou geral, e f) de petição aos poderes públicos em defesa de interesses e direitos, ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
inclusive como substituto processual, no caso de entidades sindicais.
0437. As atividades de relações institucionais são indispensáveis ao equilíbrio da relação entre os três setores do sistema social (Estado, 1º.; Mercado, 2º.; e Sociedade
Civil, 3º.), os quais interagem, disputam poder e se ﬁscalizam reciprocamente, à
semelhança do sistema de freios e contrapesos próprios da divisão das funções
dos poderes – um moderando ou controlando os excessos dos outros.
0438. Ressalta-se, diante do exposto, que a participação em órgãos colegiados é também uma forma de promover relações institucionais, a exemplo das centenas de
conselhos, comissões e grupos de trabalho tripartites, nos quais haja discussão
ou deliberação sobre políticas públicas. Esses são excelentes espaços de troca
de experiência, de defesa de interesse e de difusão de conhecimentos de setores
especíﬁcos, e, principalmente, de melhoria da imagem institucional, porquanto qualiﬁca a entidade como interlocutora, referência ou fonte de consulta
permanente.
0439. Nesses espaços institucionais, além de conhecer o pensamento governamental,
também se conhece o pensamento de outros interlocutores da sociedade, condição indispensável para a montagem de estratégia quanto aos temas objeto de
debate nessas instâncias colegiadas.
0440. Garantir, neste sentido, a participação da sociedade na formulação de políticas públicas, além de tornar o processo decisório mais plural e transparente, é
um fator determinante para assegurar elevado grau de compromisso e adesão,
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e antecipar tendências. Permite, ainda, identiﬁcar demandas de segmentos da
sociedade que podem vir a converter-se em políticas de governo.
0441. É importante assegurar por meio desta ação política, a participação no processo
de discussão e construção das peças orçamentárias, cujo ciclo inclui o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA).
0442. É necessário conhecer o modo como se organizam os poderes e seus órgãos,
identiﬁcar as suas competências e as atribuições dos agentes, conhecer o rito e
o caminho do processo decisório na administração pública, para bem cumprir
a missão de representar os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
2.5.5.1 Diretrizes
a) Trabalhar para que as parcerias da FETAEMA e sindicatos ﬁliados com outras
instituições sejam sempre na perspectiva do fortalecimento do MSTTR, o que nos
garantirá maior representatividade junto à nossa base.
b) Fortalecer a relação institucional interna das instâncias do MSTTR no Maranhão,
resgatando, assim, a unidade nas lutas em defesa do PADRSS.

c) Investir em material de comunicação, elaborando material informativo sobre a temática relações institucionais da CONTAG, FETAEMA E STTR’s.

d) Realizar a capacitação de dirigentes, lideranças sindicais, assessores, e colaboradores
do MSTTR, assegurando a participação das mulheres, juventude, idosos(as) rurais e
terceira idade, qualiﬁcando-os(as) para intervirem nos espaços de diálogo institucionais, onde são formuladas as políticas públicas.
e) Exigir que os governos fortaleçam as formas democráticas, participativas e solidárias
nos processos de elaboração, execução e controle social das políticas públicas.
f) Valorizar os espaços de participação e os mecanismos de controle público, que instrumentalizam a ação da sociedade sobre o Estado, como os conselhos, conferências,
fóruns, comitês gestores, comitês técnicos, e outros.
g) Romper com as práticas clientelistas e assistencialistas, trocando-as por práticas
democráticas, participativas e transparentes.

h) Atuar de forma permanente no combate a comportamentos de alguns dirigentes que
se aliam ou se submetem a interesses de gestores públicos que não têm compromisso
e nem agem pela efetivação das políticas públicas para o campo.
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i) Incentivar para que haja ﬁscalização da sociedade sobre a ação do Estado por meio do
controle social autônomo e articulado, associado a mecanismos de controles públicos
internos e externos, a exemplo dos tribunais de contas, controladorias públicas e
Ministério Público.
j) Garantir a realização das ações de massa como o Grito da Terra, Marcha das Margaridas, Festival da Juventude Rural, Romaria dos Aposentados, ocupações de latifúndios, de estradas e órgãos públicos, como espaços políticos estratégicos de pressão,
proposição e negociação de políticas públicas.
k) Estabelecer um canal permanente de diálogo e negociação com os poderes executivo,
legislativo e judiciário, e para o qual se faz necessário melhor qualiﬁcação da pauta
de negociação, apresentada pelo MSTTR às referidas instituições, construída com a
participação da base, e recebendo desta a legitimidade política necessária.
l) Fortalecer as ações institucionais, construindo metodologias eﬁcazes para que a ação
sindical garanta acesso aos direitos e, ao mesmo tempo, valorizar as conquistas e
combater a corrupção dentro do MSTTR.
m) A ocupação dos espaços políticos, a exemplo do poder legislativo e executivo, a nível
municipal, estadual e federal, é sem dúvida, uma das grandes estratégias de implementação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural e Solidário. Para tanto, se
faz necessária a elaboração do Projeto Político do MSTTR, no Estado do Maranhão.
n) Reaﬁrmar para a sua base sindical, sociedade e instituições públicas, Governo, Parlamento e Judiciário o seu compromisso com a democracia e o princípio do estado
de direito, rejeitando toda iniciativa que desrespeite o resultado apurado das urnas,
e que venha gerar instabilidade política que comprometa a governabilidade do País.
o) Ampliar sua participação na luta por mudanças estruturantes, assim se posicionando
como uma organização protagonista na campanha pela reforma política, reforma
agrária, reforma tributária, regulamentação dos meios de comunicação, entre outras,
necessárias para o Brasil seguir avançando em busca da democracia plena
p) Manter sua autonomia e exercer interlocução qualiﬁcada junto aos governos municipais, estaduais e federal, cobrando destes respostas aos compromissos assumidos
com o Movimento, em suas plataformas políticas de governo.
q) Fortalecer sua capacidade de mobilização, proposição e negociação junto aos governos municipais, estaduais e federal, para avançar na implantação e ajustes de políticas
públicas que atendam às demandas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
r) Participar ativamente dos mandatos eletivos orgânicos e/ou apoiados pelo MSTTR,
nas esferas: municipal, estadual e federal, diante dos compromissos assumidos na
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interlocução, proposição e defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras
rurais.
s) Fortalecer as ações de formação política na base, com o objetivo de ampliar a capacidade de análise e interpretação da conjuntura política e seus reﬂexos na vida dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais.
2.6 SUSTENTABILIDADE POLÍTICO-FINANCEIRA E O FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SINDICAIS
2.6.1 Finanças e Administração
0443. A sustentabilidade política e ﬁnanceira depende muito da capacidade da organização de construir instrumentos que sejam eﬁcientes para analisar a conjuntura
política e econômica onde está inserida. Essa é uma condição sine qua non para
articular planejamentos eﬁcientes e construir mecanismos de superação dos
desaﬁos.
0444. É fundamental compreender que uma entidade sindical é uma organização política, que precisa ter sua condução pautada pela identidade de classe, pela ética,
respeito, militância, ideologia, democracia e, sobretudo, pela luta constante em
prol dos agricultores (as) familiares. Teoria e prática precisam caminhar juntas,
alimentadas sempre por ações coerentes com os interesses da categoria e pela
resolução dos problemas de seus representados.
0445. O movimento sindical de trabalhadores(as) rurais, agricultores(as) familiares
tem aprimorado seus instrumentos de gestão coletiva, buscando garantir a
manutenção da sustentabilidade política e ﬁnanceira, inclusive aperfeiçoando o
conceito de sustentabilidade sindical.
0446. Compreende-se que a sustentabilidade sindical é consequência do equilíbrio
entre o caráter político e o ﬁnanceiro das entidades, sendo tais critérios indissociáveis para garantir uma boa gestão sindical.
0447. Esse conceito de “sustentabilidade” traz em sua essência uma nova forma de
conceber a política de ﬁnanças no MSTTR. A mudança na nomenclatura do
setor de ﬁnanças de “tesouraria” para “secretaria de ﬁnanças e administração”
não é somente uma mera troca de nomes, pois reﬂete a necessidade de maior
cuidado com esse lugar, rompendo com a ideia de que esse é um espaço de mera
arrecadação de valores, tornando-se, de fato, um lugar a ser administrado para
potencializar a ação sindical.
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0448. Tal readequação exige das entidades sindicais a adoção de novas práticas capazes
de dialogar com a conjuntura, com a realidade da base, para, de forma planejada,
favorecer o cumprimento do papel político das entidades. A ação sindical precisa
ser dinâmica, diversa, contínua, e atender à complexidade de problemas e realidades enfrentados pela categoria.
0449. A atual conjuntura nos remete para um amplo processo de reﬂexão sobre o que
somos, sobre as práticas por nós desenvolvidas, onde estamos e para onde queremos ir. Sem tais reﬂexões o movimento correrá o sério risco de não alcançar seus
objetivos.
0450. É nesse contexto de busca por uma nova prática sindical que surge a estratégia
de recadastramento dos associados(as) nos STTRs, visto que ainda não temos
dados suﬁcientes sobre a categoria e os associados(as) sindicais para determinar
com segurança a capacidade de sustentação do sistema.
0451. Além disso, o número de membros da categoria é muito superior ao número de
agricultores (as) sindicalizados, assim como os já sindicalizados têm baixa participação da vida política das entidades sindicais.
0452. O momento político, aponta para uma fase de desaﬁos para os movimentos sociais
e entidades de classe, visto que as fontes de arrecadação são facilmente atingidas,
e a cada dia se percebe que a base se distancia das instâncias de representação.
0453. Ainda temos severas deﬁciências nos processos de gestão e administração sindical, fato que requer da organização trabalho permanente de diálogo com sua
base, para reforçar a necessidade dos debates sobre sustentabilidade sindical, no
sentido de garantir, política e ﬁnanceiramente, o MSTTR, e o atendimento das
demandas dos agricultores(as) familiares.
0454. Discutir sustentabilidade política e ﬁnanceira requer, sobretudo, um olhar para a
realidade e para as práticas sindicais. É necessário primar pela questão ética, por
critérios democráticos de representação e de participação da base, diversiﬁcação
da prática sindical, conectada com as demandas e prioridades da categoria.
0455. A responsabilidade pelo equilíbrio político e ﬁnanceiro é coletiva. Não bastam
esforços isolados da secretaria diretamente responsável pela “pasta”. Todos precisam dedicar-se a elevar a qualidade da atuação sindical, fazendo com que ela
seja valorizada pelos seus representados.
0456. Tudo isso signiﬁca dizer que a sustentabilidade ﬁnanceira do MSTTR não vem
unicamente do processo de arrecadação de valores e do controle de gastos. Ela é
dependente da atuação política da entidade e da visão que a base tem sobre ela.
Somente com o reconhecimento político das entidades, adquirido por meio de
uma prática representativa e combativa, é que as ﬁnanças se potencializam.
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0457. Assim, com a implementação do projeto político do movimento sindical, e da
realização de ações no campo de atuação deste movimento, será possível alcançar a desejada sustentabilidade ﬁnanceira. Para que se logre êxito em tais
objetivos, o MSTTR precisa permanentemente investir em formação sindical de
dirigentes e das lideranças de base, na qualiﬁcação dos instrumentos de gestão
coletiva e manter o orçamento participativo como um referencial que qualiﬁca e
democratiza a gestão.
0458. A FETAEMA precisa cuidar dos seus instrumentais como algo valioso ao seu
fortalecimento político. Nos últimos anos, o Maranhão se tornou referência
política por ter alcançado equilíbrio ﬁnanceiro. Essa posição requer do movimento sindical estadual permanente atitude de vigilância, para manter-se forte e
atuante, num lugar de destaque na história, e dar continuidade ao seu processo
de estruturação e crescimento.
0459. Estratégias e instrumentais como o bloco seriado, a regionalização da contabilidade, campanhas de sindicalização, SIGA, qualiﬁcação de conselheiros ﬁscais,
padronização das prestações de contas, adoção dos padrões da contabilidade
sindical rural, devem ser permanentemente aperfeiçoados e cotidianamente
trabalhados.
0460. Um dos espaços para o diálogo e aperfeiçoamento sobre esses instrumentais são
as plenárias regionais de orçamento participativo, uma vez que estas são estratégicas para o fortalecimento político do MSTTR no Maranhão, com lugar de
destaque no calendário anual de atividades da FETAEMA e dos STTRs ﬁliados.
0461. O Orçamento participativo no Maranhão tem um ciclo que inclui construção
do planejamento estratégico, oﬁcina de preparação das plenárias regionais, realização de 10 plenárias regionais, análise coletiva dos resultados das plenárias,
aprovação da previsão orçamentária, elaboração do plano de ação, execução,
monitoramento e avaliação. Todas as fases são necessárias e importantes, não
bastando fazer as atividades, mas, de fato extrair delas, aquilo que vai potencializar o orçamento participativo como um todo.
0462. O MSTTR precisa continuamente lutar e garantir o respeito às suas deliberações,
principalmente no tocante ao cumprimento das regras estatutárias, que já fazem
clara menção a esse padrão desejado.
0463. Ainda temos sérias questões que desaﬁam a continuidade do movimento sindical, que precisam ser debatidas e superadas. Nesse sentido, podemos destacar:
o baixo número de trabalhadores(as) sindicalizados(as); o alto índice de inadimplência; a pouca participação da base nas ações sindicais; a queda crescente
na arrecadação; a dependência ﬁnanceira dos STTRs ao Acordo de Cooperação
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Técnica da CONTAG/DATAPREV e as diﬁculdades para arrecadar a contribuição sindical.
0464. Tudo isso põe em risco a sobrevivência política e ﬁnanceira do movimento sindical, já que não existe segurança na continuidade do Acordo de Cooperação antes
citado, principalmente na atual conjuntura política do País com o impedimento
da Presidenta Dilma, pois, o cenário futuro com o Governo Michel Temer aponta
para ataques aos movimentos sociais e sindicais, e aos defensores da democracia.
Essa realidade requer mudanças nas estratégias de luta e na prática sindical,
passando a exigir que o MSTTR planeje novos mecanismos de enfrentamento
no campo ideológico, político, social e econômico do governo que está por vir,
posto que essas são questões fundamentais para a nossa permanência no campo
de representação dos rurais.
0465. Cabe destacar que a principal fonte de recursos, mais segura e legítima da categoria, é a mensalidade social paga diretamente pelo associado(a), recursos, esses,
que só virão compor o patrimônio ﬁnanceiro das entidades com práticas sindicais
coerentes e éticas, que atendam aos interesses da categoria que representamos,
que busquem a consolidação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário, atuando em todas as suas políticas e frentes de luta, com
respeito aos princípios da gestão sindical, primando por práticas sindicais eﬁcazes, efetivas e eﬁcientes.
0466. Dessa forma, realizar uma gestão sindical pautada na ética, na democracia, na
participação dos sócios e das sócias, na descentralização do poder e na organicidade do sistema confederativo, deve ser o compromisso de toda liderança
do MSTTR do Estado do Maranhão. Esse é o compromisso político que se faz
necessário estabelecer com as lideranças do nosso movimento.
0467. A adoção destes princípios por parte da FETAEMA e do MSTTR como um todo,
implica em mudanças de atitudes e comportamentos quanto à prática sindical.
A participação da base na vida sindical da entidade está relacionada à coerência
política de seus/suas dirigentes que lhes conferem credibilidade.
2.6.1.1 Diretrizes
a) Elaborar o plano estadual de sustentabilidade ﬁnanceira articulado com as proposições do PADRSS;

b) Primar pelo equilíbrio ﬁnanceiro, atuando com transparência na aplicação dos recursos e regularidade contábil, aprimorando as competências políticas, por meio de
investimentos na ação sindical;
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c) Constituir e dar efetividade ao coletivo estadual de ﬁnanças, garantindo a forma de
participação dos integrantes;

d) Promover, periodicamente, oﬁcinas internas para avaliação, monitoramento e planejamento da situação ﬁnanceira da FETAEMA;
e) Avaliar o recadastramento estadual da categoria e construir estratégias para sua
continuidade e consolidação;
f) Promover cursos de formação para qualiﬁcação dos conselheiros ﬁscais;

g) Investir, incentivar e monitorar a implementação do orçamento participativo pelos
sindicatos, deﬁnindo prazo anual para realização das plenárias municipais nos meses
de julho a agosto de cada ano, com a meta de realizar no mínimo 3 plenárias regionais
no município;
h) Aperfeiçoar a estratégia do orçamento participativo da FETAEMA, em conexão com
a realidade dos sindicatos e suas prioridades, sendo as plenárias regionais realizadas
entre os meses de setembro e novembro;
i) Garantir, na previsão orçamentária, que deve ser apreciada no mês de dezembro de
cada ano, ações que dialoguem com a realidade e demandas da base;
j) Incentivar a elaboração de planejamento estratégico e plano de ação anual em todos
os sindicatos ﬁliados;

k) Elaborar plano de formação para secretários de ﬁnanças e administração e conselheiros ﬁscais dos sindicatos ﬁliados;
l) Monitorar o cumprimento das regras estatutárias em relação à gestão e administração sindical;
m) Consolidar a estratégia de regionalização da contabilidade;

n) Construir mecanismos e modalidades para aumentar a arrecadação da contribuição
sindical;
o) Investir em campanhas qualiﬁcadas de sindicalização da categoria;

p) Elaborar planos para viabilizar e estimular a sindicalização de mulheres e jovens;

q) Investir em ações que visem estimular os interesses da terceira idade, idosos(as)
rurais em contribuir com a organização sindical;
r) Investir na valorização e potencialização das delegacias sindicais;

s) Exigir e monitorar mensalmente os relatórios de prestação de contas e controle do
bloco seriado a serem obrigatoriamente enviados pelos sindicatos.

t) Incentivar a criação e o fortalecimento de delegacias sindicais em sintonia com o
plano estadual de sustentabilidade ﬁnanceira;
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u) Discutir e aprimorar a metodologia do orçamento participativo;

v) Assegurar a aplicação correta das punições previstas nos estatutos dos STTR’s e
FETAEMA;
2.6.2 Sistema SIGA
0468. O sistema SIGA foi desenvolvido para modernizar os cadastros dos sindicatos e
facilitar a arrecadação das contribuições sindicais. O presente relatório de atividade do sistema SIGA tem como objetivo esclarecer sobre as principais práticas
desenvolvidas no ano de 2020, onde foi realizada uma pesquisa da quantidade de
sindicato que utiliza o sistema. Para isso, a metodologia utilizada foi a veriﬁcação
no sistema, a ﬁm de coletar informações referentes a cada sindicato que estaria
utilizando o sistema.
0469. No processo de melhorias do sistema SIGA, estamos trabalhamos intensamente
guiados pelas demandas dos sindicatos. Nesse ano de pandemia, o sistema sofreu
alteração na parte ﬁnanceira, onde a emissão de pagamento das contribuições
do repasse feito pelos STTR’s (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais) era solicitada no sistema, agora não é mais possível gerar boleto pelo
sistema, somente no ﬁnanceiro da FETAEMA.
0470. No entanto, temos 215 sindicatos ﬁliados à FETAEMA, contemplando 165 STTR’s que usam o SIGA continuamente, 42 STTR’s que não utilizam o sistema
SIGA e 8 STTR’s que possuem credenciais, mas estão parados e ainda não iniciaram o recadastramento massivamente. Portanto, foi um ano de adaptação para
alguns sindicatos que ainda não utilizavam o sistema. Com isso o nosso banco
de dados tem, hoje, mais de 285 mil sócios cadastrados e, se comparado esse
quantitativo com os anos anteriores, conseguimos avançar bastante. E através
das autorizações/desautorizações, no novo padrão da CONTAG, que é disponibilizado pelo SIGA, diminuíram as devoluções de autorizações/desautorizações
para sindicatos.
0471. Levando em consideração o objetivo de chegar a 100% dos STTR’s, utilizando
o sistema e todas as funções estabelecidas no SIGA, propomos, primeiro, uma
reunião com os coordenadores regionais para efetuar um levantamento que
demonstre se os sindicatos possuem equipamentos suﬁcientes para a demanda,
e depois realizar, com os sindicatos, um treinamento capacitando no sistema
SIGA.
0472. Contudo, além de trazer ganhos em termos de modernização da gestão sindical,
o SIGA proporciona a identiﬁcação da representação dos sindicatos que visa a
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tornar mais eﬁciente os processos de arrecadação e de captação de novos associados. Todavia, com ajuda dos secretários(as) gerais da FETAEMA, que conjuntamente com a Diretoria e as coordenações regionais, estamos buscando maiores
resultados em todo sindicado, fazendo a diferença no sistema SIGA.
2.6.2.1 Diretrizes
a) Investir na infraestrutura do Sistema SIGA, garantindo atualizações dos equipamentos controladores e armazenadores;
b) Adotar o Sistema SIGA como ferramenta de apoio à gestão ﬁnanceira e administrativa dos STTR’s e FETAEMA;

c) Garantir o uso do módulo ﬁnanceiro interno do Sistema SIGA na secretaria de ﬁnanças e administração da FETAEMA. O uso dessa ferramenta implicaria em menos
mudanças drásticas no sistema, minimizando os transtornos causados aos STTR’s,
no momento das referidas mudanças e atualizações.
d) Ampliar a abrangência do suporte técnico do Sistema SIGA, com capacitações para
os técnicos de informática dos STTRS sobre a sua instalação e atualização.

e) Estimular o uso do sistema SIGA pelos próprios dirigentes sindicais, de modo a fazer
com que o núcleo do MSTTR se aproprie dessa importante ferramenta.
f) Criar espaços de discussão para os(as) usuários(as) do sistema SIGA, com o corpo
técnico da FETAEMA, onde poderão fazer sugestões de correções e melhorias no
sistema, bem como apresentar alternativas e/ou soluções às demandas que possam
surgir.
g) Garantir espaços de treinamento contínuo e modular sobre o uso do sistema SIGA
para usuários e dirigentes sindicais.

h) Ampliar e capacitar o corpo técnico da FETAEMA, possibilitando aos proﬁssionais
que trabalham diretamente na infraestrutura do sistema SIGA, espaços para aperfeiçoamento técnico e cientíﬁco.
2.7 PLANO DE LUTAS:
a) A ocupação dos espaços políticos, a exemplo do poder legislativo e executivo, a
nível municipal, estadual e federal, é, sem dúvida, uma das grandes estratégias de
implementação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural e Solidário. Para
tanto, se faz necessária a elaboração do projeto político do MSTTR no Estado do
Maranhão.
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b) Lutar pelo desenvolvimento sustentável justo e solidário, com a participação das
mulheres, jovens e pessoas da terceira idade, idosos e idosas rurais, potencializando
o trabalho das mulheres na construção de formas de viver e produzir que contribuam para a soberania alimentar e nutricional de suas famílias, para a preservação
da biodiversidade, resgate das sementes crioulas e plantas medicinais, além da
implementação de práticas agroecológicas que busquem a preservação das espécies
tradicionais.
c) Retomar as nossas mobilizações de massa e fortalecer a nossa principal bandeira de
luta, que é a REFORMA AGRÁRIA, através do Grito da Terra Maranhão e Grito da
Terra Brasil, que devem ser realizados anualmente.
d) Atuar junto à frente parlamentar da agricultura familiar da ALEMA (Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão) para construir e discutir projetos de lei de interesse da juventude e mulheres trabalhadores e trabalhadoras rurais agricultores e
agricultoras familiares. Assim como debater questões fundamentais para a agricultura familiar, como crédito, ATER, certiﬁcação da produção da agricultura familiar,
fomento e sucessão rural.
e) Reforçar a articulação com a frente parlamentar da agricultura familiar da ALEMA
(Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão), para pôr em pauta a rediscussão
das leis estaduais da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura
Familiar (Lei nº. 10984, de 21 de dezembro de 2018) e a do Programa de incentivo
à Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão (Lei nº. 10.774, de 29 de
dezembro de 2017), visando discutir a dotação orçamentária destas leis.
f) Criar um fórum de discussão sobre problemas da agricultura familiar, envolvendo
entidades, Ong’s, cooperativas e associações de agricultores familiares, para fomentar estratégias, visando ao desenvolvimento rural sustentável e solidário.
g) Buscar parcerias, projetos e cursos proﬁssionalizantes, no âmbito de geração de
renda, visando à autonomia ﬁnanceira das mulheres.

h) Incentivar a participação das mulheres nas feiras da agricultura familiar, fomentando
a diversiﬁcação e agregação de valor na produção familiar.
i) Fazer um mapeamento da participação das mulheres e jovens no contexto das políticas públicas destinadas à produção agropecuária e agroecológica.

j) Fortalecer as experiências agroecológicas das mulheres e jovens, promovendo intercâmbios entre os grupos produtivos.
k) Lutar por uma ATER que atenda os grupos organizados de mulheres, fortalecendo a
discussão de gênero e da política de crédito rural no mundo feminino da produção.
l) Discutir a regularização fundiária, sob a perspectiva da luta pela igualdade de gênero.
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m) Lutar por políticas de inclusão produtiva e social para a permanência da juventude
rural no campo com acesso à terra, ao crédito, às condições de produção e comercialização, a educação do campo, cultura, esporte e lazer.
n) Fortalecimento do empoderamento político das mulheres dirigentes sindicais e
agricultoras familiares a partir de processos formativos, e da garantia de sua participação política nos diversos espaços de diálogo, poder e decisão internos e externos
ao MSTTR;
o) Lutar pela garantia da implementação das políticas públicas de enfrentamento à
violência contra as mulheres do campo, da ﬂoresta e das águas.

p) Fortalecer as organizações produtivas de mulheres e jovens (associações, cooperativas, grupos produtivos etc.) com vistas a garantir o fortalecimento da produção e do
processo de comercialização.
q) Discutir e ampliar o debate sobre a questão do trabalho infantil, tendo em vista que
é uma das formas de violência e negação de direitos, com o objetivo de erradicar o
trabalho infantil no campo.
r) Lutar pela desburocratização do Acordo de Cooperação Técnica do INSS Digital,
para realizar os processos de concessão de benefícios para o MSTTR. Assegurar a
importância dos ACT, das revalidações das autorizações, visando à sustentabilidade
político e ﬁnanceira dos sindicatos.
s) Ampliar o debate intergeracional sobre o combate à violência física, psicológica e
patrimonial.
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