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Desafi os da luta!
editOriaL

D
esde que aceitamos o desafi o  da 
luta imposta aos povos do campo 
no Maranhão,  enquanto diretoria, 
conselho fi scal e coordenações regio-

nais sindicais da FETAEMA,  temos avançado 
rumo a implementação do Projeto Alterna-
tivo de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PADRSS). 

Na perspectiva de alcançar a ampla e 
massiva reforma agrária, realizamos gran-
des paralisações das principais BR´s do Ma-
ranhão. Podemos aqui lembrar a da BR 316, 
entre os municípios de Codó e Caxias, onde 
ocupamos a estrada em reivindicação da 
legalização da área do Buriti Corrente para 
assentar centenas de famílias que já moram 
há várias décadas na área. Outro momento 
que marca esses dois anos de gestão, foram  
as ocupações que aconteceram durante o 
Grito da Terra Maranhão (GTM 2013). Nos 
oito dias  do Grito fechamos em uma ma-
nhã a principal entrada da capital São Luis - 
MA e ainda ocupamos os prédios do INCRA 
e  SEDES, só deixando os prédios públicos 
depois de várias rodadas de negociações 
com representantes dos Governos Federal, 
Estadual e Judiciário.   

Como resultado da negociação do GTM 
2013,  conquistamos a desapropriação de 
13 áreas, de um total de 20 que já foram 
vistoriadas. Temos hoje 52 mil famílias as-
sentadas da Reforma Agrária e também foi 
criada no Maranhão uma ouvidoria agrária, 
com estrutura para acompanhar os confl i-
tos por terra no estado.

Para fortalecer a Agricultura Familiar te-
mos gradativamente avançado com o Pla-
no Safra que a cada ano traz um número 
maior de recursos  para Programas como: 
PRONAF, PAA, PNAE, Mais Alimentos, entre 
outros que estão garantido dignidade aos 
homens e mulheres do campo.

Destacamos ainda o Programa Nacio-
nal de Habitação Rural (PNHR), que vem 
sendo implementado no estado. Hoje já es-
tamos na etapa da entrega de materiais de 
construção nos municípios de Anapurus, 
Pio XII e Humberto de Campos e seguimos 
com a assinatura de mais contratos em vá-
rios municípios maranhenses.

Na Sustenbilidade Sindical empenhamos 
esforços  em continuarmos construindo de 
forma conjunta os rumos da auto susten-
tação do MSTTR, assim realizamos estatu-
tariamente nossas Plenárias de Orçamento 
Participativo com a presença de dirigentes 
sindicais de todo o Maranhão. Reforçamos 
a necessidade d e implementar a Regiona-
lização da Contabilidade, o que para nós 
possibilitará mais organização e transpa-
rência dos recursos dos trabalhadores e tra-

balhadoras rurais. 
No que se refere as Políticas Sociais, 3ª 

Idade e Idosos (as) Rurais, além dos cons-
tantes acompanhamentos previdenciários, 
temos dado uma assistência expressiva aos 
nossos idosos(as) rurais.  Como resposta das 
constantes reivindicações feitas em nos-
sas ações de massa, conquistamos nesse 
período a construção de muitas Agências 
da Previdência Social (APS´s).  Outro pas-
so importante foi o CNIS, que possibilita 
mais clareza e transparência dos cadastros 
de trabalhadores (as) rurais diante da Pre-
vidência Social.  

Avançamos no campo da Formação e 
Organização Sindical, onde em dois anos, 
realizamos duas turmas da ENFOC no Ma-
ranhão (2012 e 2013); recebemos como mui-
ta satisfação o 2º módulo da ENFOC Nor-
deste, onde também tivemos educadores 
(as) nossos participando  e ainda marcamos 
presença na ENAFOR. Todos os conheci-
mentos adquiridos nesses espaços forma-
tivos da CONTAG, hoje estão sendo mul-
tiplicados através dos nossos educadores 
(as) populares nos Grupos de Estudos Sin-
dicais (GES´s), que com muito entusiasmo 
acontecem em todo o estado.

Assalariados (as) Rurais continuam con-
tando com a luta da FETAEMA, para que 
tenham seus direitos trabalhistas garanti-
dos. São vários Acordos e Convenções Tra-
balhistas em prol deste segmento do cam-
po maranhense. Entre as conquistas estão: 
o aumento do piso salarial, remuneração 
pelas horas intineres, cesta básica, equipa-
mentos de proteção, entre outros direitos.  
A FETAEMA nesses dois anos ainda levou 
aos órgãos competentes várias denúncias 
sobre o trabalho escravo e degradante no 
Maranhão, pedindo aos poderes compe-

Todas as ações 

realizadas nos 

dois anos são 

de fundamental 

importância

na implementação

do PADRSS

tadual e Nordeste), a FETAEMA fortaleceu a 
parceira com o Centro Familiar de Forma-
ção por Altenância - (CEFFAS) pois entende 
a importância da aplicação de uma peda-
gogia diferenciada para a juventude rural. 
A temática da Sucessão Rural, ainda conti-
nua sendo um grande desafi o para todo o 
conjunto do Movimento Sindical dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais (MST-
TR), desta forma, temos incentivado o em-
poderamento político dos(as) jovens para 
que continuem a fortaler o campo e a nossa 
estrutura sindical.

Falamos apenas de algumas ações de 
conquistas que marcaram esses dois pri-
meiros anos de nossa gestão. Entendemos 
que cada uma delas, tanto as citadas, como 
as que não vieram para nosso editorial, fo-
ram de fundamental importância na im-
plementação do PADRSS, porém reconhe-
cemos que existem ainda muitos desafi os 
pela frente. Um dos mais próximos do atual 
debate, do MSTTR, é reelegermos conjunta-
mente a nossa presidenta Dilma Rousseff,  
Flávio Dino para governador do Maranhão 
e Valdinar Barros para deputado Estadual.   
A diretoria ainda aponta como nome para o 
senado, Haroldo Saboia.  Encerramos nossa 
fala, lembrando a importância de celebra-
mos e refl etirmos sobre 2014 como o Ano 
Internacional da Agricultura Familiar, es-
colhido pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), por entender a importância dos 
agricultores (as) familiares na garantia da 
soberania alimentar, geração de emprego 
e renda, diversidade da produção agrícola, 
entre outras características marcantes dos 
povos do campo, das águas e da fl oresta. 

tentes que se unam com a Federação no 
combate desse grave problema que ainda 
assola o campo.

Nossas trabalhadoras rurais também ti-
veram muitos dos seus direitos comtem-
plados através da nossa luta, a exemplo da 
aquisição  de duas Unidades Móveis de Com-
bate a Violêcia contra a Mulher. A ENFOC 
Mulher, realizada no Maranhão, também 
possibilitou para nossas companheiras o 
acesso a temas exclusivos para que nossas 
dirigentes sindicais se fortalecessem en-
quanto mulheres dentro e fora do MSTTR. 
Fruto do GTM 2013, conseguimos também 
delegacias especiais para atendimento de 
mulheres no Maranhão.

Além da participação dos (as) jovens nos 
Festivais da Juventude Rural (Regionais, Es-

“Viemos nesta edição do Jornal da 
FETAEMA, lembrar que a Política Nacio-
nal de Participação Social representa o 
avanço da democracia e, portanto, deve 
ser discutida de maneira democrática. 
Mesmo tendo conquistado na Consti-
tuição de 1988 o conceito de cidadania, 
o país ainda está acostumado a dar voz 
somente a um grupo seleto de eleitos(as). 
Isso precisa mudar! Se os parlamenta-
res não tê m medo da população na hora 
de pedir voto, por que tem medo que 
participemos do cotidiano da nação? 
Quem disse que não temos capacida-
de para contribuir para que esse país 

cresça com justiça social e cidadania? A 
melhor forma de ouvirmos o que as pes-
soas têm a dizer é por meio da abertura 
do diálogo e por isso defendemos as au-
diências públicas. Desta forma, viemos 
alertar todas nossas entidades sindicais 
que apesar da importância da Política 
Nacional de Participação Social,  atual-
mente boa parte do Congresso Nacio-
nal, parece não querer entender que a 
população tenha acesso garantido aos 
espaços de poder. Abracemos esta cau-
sa! Abracemos esta luta!”

Maria Adriana Oliveira, trabalhado-
ra rural e atual presidenta da CUT- MA 

Movimento 
Sindical discute a 
Política Nacional de 
Participação Social

Chico Miguel, presidente da FETAEMA

JORNALISTA RESPONSÁVEL -Barack Coutinho Fernandes - FOTOS -Barack Coutinho Fernandes -  DIAGRAMAÇÃO/PROJETO GRÁFICO: Edvaldo Silva / Ivan Viana - Tiragem: 2000 exemplares
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“Se o campo não roça, o MUNDO não almoça. Se o campo não planta, o MUNDO não janta” 

Refl exão! 
Ano Internacional da Agricultura Familiar

E
leito por mais de 193 países membros da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
2014 é o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena. 

A declaração é um reconhecimento do pa-
pel fundamental que a agricultura familiar de-
sempenha na produção e para o alcance da 
segurança alimentar no planeta e uma vitória 
das 350 organizações de 60 países ligadas à agri-
cultura familiar que apoiaram uma campanha 
iniciada em fevereiro de 2008 em favor dessa 
decisão, como: a nossa Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), 
FETAEMA, demais FETAG´s, a Coordenação de 
Produtores da Agricultura Familiar do Merco-
sul (Coprofam) e o Governo Federal do Brasil, 
através do MDA. 

Nossa agricultura familiar, não só garante 
segurança alimentar mundial, como também 
preserva os alimentos tradicionais, contribui 
com a proteção da agro biodiversidade, do uso 
sustentável dos recursos naturais e impulsiona 
as economias locais, especialmente quando 
combinada com políticas específi cas destina-
das a promover a proteção social e o bem-estar 
das comunidades. 

No Ano Internacional da Agricultura Fa-
miliar, Campesina e Indígena, ressaltamos que 
em todo o mundo são mais de 500 milhões 
de propriedade agrícolas familiares, que jun-
tas são responsáveis por, pelo menos, 56% da 
produção agrícola familiar.

No Brasil, segundo o ultimo Censo divulga-
do com indicadores do campo brasileiro, apon-
ta que  há no território nacional cerca de  13,7 
milhões de pessoas ocupadas na agricultura 
familiar.  Agricultores e agricultoras familia-
res que produzem mais de 70% dos alimentos 
consumidos pela nossa população. 

A Agricultura Familiar responde por: 87% 
da produção nacional de mandioca, 70% da 
produção de feijão, 46% do milho, 38,0% do 
café, 34% do arroz,  21% do trigo, 58% do leite, 
59% das criações de suínos, 50% de aves, 30% 
dos bovinos, entre outros números signifi ca-
tivos da produção agrícola familiar.

O Censo ainda apontou que atualmente te-
mos no Brasil 4,3 milhões estabelecimentos de 
agricultores familiares, o que representa 84,4% 
dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, 
que este segmento produtivo responde por 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB), 38% do Valor 

Bruto da Produção Agropecuária e por 
74,4% da ocupação de pessoas no 

meio rural (12,3 milhões 
de pessoas).

No Nordeste, 

a agricultura familiar abrange quase metade dos 
estabelecimentos do gênero no Brasil, 88,3% 
dos agricultores da Região, os quais ocupam 
43,5% da área total explorada pela agropecuá-
ria. Além disso, tais estabelecimentos respon-
dem por 82,9% da ocupação de mão de obra no 
campo e por 43% do valor bruto da produção 
agropecuária nordestina, produzindo princi-
palmente alimentos básicos necessários à se-
gurança alimentar tais como: carne (13,6%), 
leite (13,7%), feijão (9,8%), mandioca (7,3%), 
milho (6,3%) e arroz (4,5%).

No Maranhão, a agricultura familiar per-
mite ocupação para 86% do pessoal que tra-
balha na agropecuária, enquanto a agricultura 
não familiar ocupa apenas 14%. Os dados do 
censo evidenciam a alta capacidade da agri-
cultura familiar em absorver mão-de-obra.

E foi em reconhecimento a todas essas po-
tencialidades, que a ONU celebra  2014, como 
o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Cam-
pesina e Indígena,  visando assim, aumentar 
a visibilidade mundial para o importante pa-
pel da Agricultura Familiar na erradicação da 

fome e pobreza, pro-
visão de segurança 

alimentar e nutri-
cional, melhora 

dos meios de subsistência, gestão dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e para o 
desenvolvimento sustentável. O Ano Interna-
cional da Agricultura Familiar pretende se con-
verter em uma ferramenta para a promoção 
de políticas ativas a favor do desenvolvimento 
sustentável dos sistemas agrários baseados na 
unidade familiar camponesa, comunitária, in-
dígena, cooperativa e pesqueira. Pretende fazer 
uma ampla discussão e cooperação no âmbi-
to global, nacional e regional para aumentar a 
conscientização e entendimento dos desafi os 
que os agricultores (as) familiares enfrentam e 
assim ajudar a identifi car maneiras efi cientes 
de apoiar esse segmento. Com o mesmo em-
penho que já fez para trazer a Agricultura Fa-

miliar como principal tema de celebração 
de 2014 da ONU, todos que fazem o Mo-

vimento Sindical de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais no Brasil e so-

bretudo no Maranhão, (CONTAG, 
FETAEMA, FETAG´s, Coordenações 

Regionais Sindicais, STTR´s e  Delegacias Sin-
dicais de Base), vêm em unidade lembrar  aos 
representantes do poder público que os (as) 
trabalhadores e trabalhadoras rurais brasi-
leiros, nordestinos e maranhenses precisam 
urgentemente do acesso a terra; de políticas 
públicas que fortaleçam a produção agrícola  
familiar;  implantação e manutenção de  políti-
cas sociais que tragam dignidade a população 
do campo; garantia de direitos das mulheres; 
dos (as) jovens; pessoas da 3ª idade; idosos (as) 
e dos assalariados (as) rurais!  

Em unidade declaramos “Se o campo  não 
roça, o MUNDO não almoça. Se o campo não 
planta, o MUNDO não janta” 

VIVA O ANO INTERNACIONAL DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA

VIVA AO MSTTR!
 VIVA A LUTA!  

Por Barack Fernandes - jornalista e assessor 
de Comunicação da FETAEMA
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A 
terra sente os pés de quem caminha, com 
a esperança pregada no chinelo, e a dis-
tância no pó se faz vizinha desse penoso 
caminhar singelo  José Chagas, De lavra 

e de palavra ou campoemas Lembra-nos, com 
muita virtude e fortaleza o Padre Vitor Asselim, 
em sua nota à 2a Edição do seu clássico Grilagem-
Corrupção e violência em terras do Carajás que 
os trabalhadores rurais do Maranhão precisam 
relembrar a luta dos seus antecessores; os mora-
dores das periferias das cidades necessitam refa-
zer a viagem do meio rural para o meio urbano... 
Lá se vão mais de 30 anos e atualidade de Vitor 
Asselim continua soberana. Este pequeno artigo 
objetiva a apontar, num processo de resgate de 
uma história recente, o processo de violência e 
espoliação sofrida pelo conjunto do campesinato 
maranhense. Talvez, tenhamos que estabelecer 
alguns conceitos, brevemente, para adentrar na 
ferida aberta pelo latifúndio, que continua sagran-
do, em um processo de inflamação permanente. 

Desta maneira, a ocupação ilegal de terras 
tornou-se um poderoso meio de dominação 
fundiária no Maranhão, resultando em grande 
disparidade social. Conhecida como grilagem, a 
falsificação de documentos de terra é usada fre-
quentemente por madeireiros, criadores de gado 
e especuladores agrários para se apossar de terras 
públicas visando sua exploração. Latifundiários 
contam com a cumplicidade de cartórios de re-
gistro de bens para se apoderar de áreas públicas 
e usam de violência para expulsar posseiros, po-
vos indígenas e comunidades tradicionais que 
têm direito legítimo a terra. 

Devemos, com o dever de ofício, que vislum-
bra a transformação social por meio de uma prá-
xis revolucionária, pautando a conquista da ter-
ra pelos pobres, rememorar, a partir do conceito 
anterior de grilagem, apresentar episódios vio-
lentos que culminaram em assassinatos, despe-
jos e destruição do meio ambiente. Esta primeira 
parte, que é um resumo daquilo que denominei 
O Que Resta do Maranhão, aborda alguns casos 
escandalosos de grilagem de terras públicas, to-
dos acompanhados pela FETAEMA. 

Grilagem da Gleba Arame/Campo do Bandei-
ra-Município de Alto Alegre do Maranhão

Desde tempos imemoriais, lavradores das 
margens do Rio Mearim ocupam porção de ter-
ras denominada de Glebas Arame e Campo do 
Bandeira. Em 2005, alegando ser dono das gle-
bas, que totalizam 1600 hectares, o ex-prefeito 
de Codó, Biné Figuereido (PDT-MA), por meio 
de subterfúgios, conseguiu por meio de liminar 
expedida pela Justiça de São Mateus o despejo de 
todas as 60 famílias. Nos últimos 9 anos, os lavra-
dores se alternaram entre o plantio, a resistência, 
os despejos e ameaças de morte. Em 2013, depois 
da realização do GTM, o Estado do Maranhão, por 
meio do Iterma, reconheceu que mais de 1.600 
hectares de terras públicas foram apossadas ilegal-
mente pelo político, que inclusive vendeu a área 

pública para um grupo empresarial do Rio Gran-
de do Norte. Apesar da expedição 

dos títulos em favor das comuni-
dades Arame e Campo do Ban-

deira, os lavradores ainda se 
encontram fora das áreas, 

visto que estão toma-
das por pistoleiros. 

Em dezembro 

de 2013, pistoleiros,por terra e com uso de heli-
cóptero, disparam mais de 500 tiros contra os la-
vradores. Ninguém foi responsabilizado. Quatro 
lideranças estão juradas de morte.

Grilagem da Data Ipoeira, município de Sã 
Raimundo das Mangabeiras

Após décadas de conflitos, envolvendo famílias 
tradicionais do cerrado sul maranhense e latifun-
diários, por meio de sentença judicial transitada 
em julgado, o Estado do Maranhão, por meio do 
Iterma, foi obrigado a arrecadar e dar destinação 
a mais de 14 mil hectares de terras. Concluído o 
procedimento administrativo, o Iterma, ao invés 
de realizar a titulação em favor das dezenas de 
famílias camponesas, distribuiu, num passe de 
mágica, os títulos para 19 pessoas oriundas dos 
Estado de Tocantins, Paraná e Santa Catarina. Me-
nos de 10 dias após a titulação, referidas pessoas 
venderam os 19 títulos para um único fazendei-
ro, chamado Juliano Rafael Prezoto, do interior 
de Santa Catarina. Os títulos, somados, ultrapas-
sam 3,5 mil hectares de terras, numa afronta à 
própria Constituição Estadual, que determina a 
autorização legislativa em caso de venda acima 
de 2,5 mil hectares. A partir dos fatos, da análise 
documental, constatou-se que as pessoas envol-
vidas na titulação são todas fantasmas e referi-
da transação serviu, de fato, para acobertar uma 
fraude imobiliária sem precedentes na História 
do   Maranhão. Munido do ‘’documento’’ forne-
cido pelo Estado do Maranhão, o gaúcho Juliano 
conseguiu despejar  várias famílias camponesas 
de suas terras tradicionalmente ocupadas. Pas-
sados quase 10 anos, quase nada se alterou. As 
famílias vivem sem nenhuma segurança jurídi-
ca e pende julgamento do processo que poderá 
culminar com novo despejo. Grilagem no P.A São 
Francisco/Orumasa, Bom Jesus das Selvas

Quando 3+3 não é seis. Resumidamente, esta é 
a soma utilizada pelo grileiros de terras que agem 
em Bom Jesus das Selvas. Após anos de luta, os 
lavradores venceram o latifúndio e em 2002, foi 
criado o P.A São Francisco/Orumasa, com 3 mil 
hectares. Após o tão esperado cadastro das famí-
lias, muitas passaram a receber créditos por meio 
do Pronaf A-Banco do Nordeste. Entretanto, pas-
sados dois anos, em 2004, o deputado federal pela 
Bahia Francistônio Pinto adquiriu 2.00o hectares 
de terras, ao lado do P.a, contudo, sem apropriou 
fisicamente de pelo menos 1.500 hectares dentro 
do assentamento e por meio de decisão judicial, 
conseguiu o despejo das famílias, em número de 
42, no ano de 2004, por ordem do juiz Airton Gu-
temberg, da comarca de Buriticupu. Da análise 
documental, chega-se à conclusão que o grilei-
ro e ex-deputado tem apenas 2.000 hectares de 
terra, contudo, fisicamente, ocupa 3.500 hecta-
res. De maneira ilegal, a Suzano Papel e Celulose, 
visando o abastecimento de sua fábrica em Im-
peratriz, arrendou 3 mil hectares de terra, sendo 
1 mil de terras públicas, portanto, ilegalmente. 
Nos últimos 30 anos, a região foi palco de inúme-
ras chacinas, vitimando lavradores que resistiram 
à grilagem de terras. Há, em curso, operação de 
reintegração de posse para despejar as famílias 
assentadas.  Grilagem no Povoado Brejinho da 
Onça, Rebio Gurupi, Bom Jardim

Centenas de famílias ocupam mansa e pa-
cificamente o lugar chamado Brejinho da Onça 
II, zona rural de Bom Jardim, si- tuada dentro da 
Reserva biológica do Gurupi, onde 

executam 
atividades da agricultura fa-

miliar (plantio de frutas, verduras hortaliças). Os 
lavradores têm autorização do IcmBIO-MMA para 
morar e plantar na área, por se tratar de reserva 
biológica da União. Ocorre 
que, apesar da área 
ser da União, o fazen-
deiro José Escórcio de 
Cerqueira, morador 
de Imperatriz, apre-
sentou título dominial 
forjado e conseguiu, 
liminarmente, a expul-
são de todas as famí-
lias da área.  

Grilagem em Cipó 
Cortado, zona rural de 
João Lisboa e Senador 
La Rocque. A área de-
nominada Cipó Corta-
do, localizada na região 
tocantina, abrange 02 
(dois) acampamentos e 
01 (um) assentamento 
recém-criado pelo Pro-
grama Terra Legal/IN-
CRA (“Assentamento 
Cipó Cortado”), após 
grande pressão dos mo-
vimentos sociais de luta 
no campo. A área denominada “Cipó Cortado” 
está inteiramente localizada em terras perten-
centes ànião Federal, seja na Gleba Boca da 
Mata/Barreirão (situada em João Lisboa) ou 
na Gleba Sítio Novo (situada em Amarante do 
Maranhão). Apesar do domínio da União e da 
posse das famílias, fazendeiros organizam, por 
meio de ações que tramitam no Judiciário Esta-
dual e Federal, a expulsão das famílias e a dita 
‘’limpeza’’da área, por meio de 
despejos e milícias rurais. No 
dia 27/09/2013 pela manhã, 
sábado, 03 (três) carros com 
homens armados compa-
receram à área conhecida 
como “Cipó Cortado”, onde 
há um acampamento de fa-
mílias de trabalhadores ru-
rais sem terras coordenado 
pelo Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras 
Rurais de João Lisboa (ST-
TR-JL). De dentro dos car-
ros que estacionaram nas 
proximidades do acampa-
mento do STTR-JL saíram 
vários homens armados 
com pistolas, carabinas e 
espingardas. Alguns deles 
estavam encapuzados e 
vestiam coletes à prova de 
balas. Alguns dos homens são policiais mili-
tares conhecidos na região, e foram reconhe-
cidos pelos trabalhadores rurais. Os homens 
chegaram tocando fogo em casas e ameaçan-
do as pessoas que estavam no local, tudo co-
mandando pelos grileiros Elder e Vanderley 
Milhomem.  A Superintendência Nacional de 
Regularização Fundiária na Amazônia Legal, 
órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA), está tomando providências para ul-
timar a regularização da mencionada área em 
favor das famílias que a ocupam, o que só foi 
obtido com grande pressão, articulação e luta 
dos trabalhadores e trabalhadoras acampados.

Por Diogo Cabral, assessor Jurídico da FETAEMA

Mais de 55 famílias da Comunidade Rio da Onça em Bom 

Jardim-MA, sofrem com várias ações de intimidação 

para deixarem a área onde vivem  há 13 anos .  O INCRA 

prometeu encontrar uma localidade  para assentar as 

famílias, mas até agora nada de concreto! Enquanto a 

nova terra não vem, os trabalhadores (as) rurais conti-

nuam a cultivar vários tipos de plantações e criar seus  

animais, mesmo com as constantes pressões de um  

grande latifundiário de Bom Jardim.

Terror  em Bom Jardim-MA

Veneno no Mearim
Em Esperantinópolis-MA, agricultores (as) familiares das comunidades: Palmeiral,  Mangueira, São Raimun-do do Jiquiri e Mão Cheinha, sofrem com a pulverização área  de  veneno, que além de atingir as roças dos tra-balhadores e trabalhadoras rurais, ainda vem matan-do as árvores  nativas  e animais silvestres da região do Médio Mearim.  O veneno estaria sendo lançado por esta aeronave da foto acima, causando prejuízos incal-culáveis para fauna, flora e consequentemente para bacia hidrográfica do Rio Mearim, o segundo maior rio do Maranhão.

O que resta do Maranhão  
Grilagem de terra
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O campo em tela

Entusiasta da cultura popular, 
como se denomina, filho de cam-
poneses do Vale do Jequitinhonha, 
Minas Gerais, Gildásio Jardim desen-
volve um trabalho de pintura sobre 
tecidos estampados, as chitas de flor-
zinhas, bolinhas e xadrez que veste o 
povo do campo, remetendo-o a sua 
própria infância. Conseguiu se for-
mar em Geografia, e hoje, paralelo 
a sua arte de pintar, dá aulas para 
adolescentes e promove oficinas de 
pintura. Crítico, ele usa a arte para 
expressar suas ideias e gerar debates.  
Por toda sua ligação com o campo, 
tão bem retratada em suas telas, foi 
que nós da Comunicação da FETA-

MA, resolvemos trazer um pouco da 
história de Gildásio Jardim, para esta 
edição do Jornal da FETAEMA. Con-
fira a entrevista!

Comunicação FETAEMA -  O campo 
inspira?

Gildásio  Jardim- O campo me 
inspira porque sou do campo, mi-
nha origem é o campo, meu povo 
é do campo. Me inspira por causa 
da simplicidade do povo, da afe-
tividade desse povo e por causa 
da estética sem luxo mas poéti-
ca nos seus afazeres cotidianos.  
Me inspira também por causa do 

trabalho do campo, que propicia 
cenas às vezes pesadas do ponto 
de vista físico, mas poéticas ao 
olhar alheio.

Comunicação FETAEMA- Que mensa-
gem você quer passar através da fu-
são de tecidos de chita e personagens?

Gildásio - Quero passar a men-
sagem da originalidade, uma vez 
que a chita foi por muitos anos o 
tecido que mais vestiu o povo do 
campo. Acho que o trabalho ficou 
bem coerente ao fazer a fusão entre 
personagem e a roupa que o veste 
no seu cotidiano simples.

Comunicação FETAEMA - O que você 
acha da cultura do povo do campo?

Gildásio - Acho a cultura do 
povo do campo riquíssima! Valo-
rosa! É verdadeira, original, car-
regada de afetos positivos, afetos 
coletivos.  A maior parte da cul-
tura do campo se manifesta com 
uma certa “autonomia”, isso é re-
sistência em tempos de globali-
zação, em tempo de massificação 
das mentes. Penso que as mani-
festações culturais do campo em 
sua essência sejam mais saudáveis 
para o trabalhador(a) rural, do que 
a cultura que o trabalhador urbano 
ingere de forma alienada.

Comunicação FETAEMA - Deixe uma 
mensagem para os trabalhadores rurais. 

Gildásio - Os trabalhadores (as) 
rurais tem que se atualizarem, tem 
que buscar muito obter informação, 
educação; pois esse será a melhor 
forma para lutar contra esse sistema 
político predominante que incentiva 
o êxodo rural, a favelização, o agro-
negócio, o latifúndio, a monocultura 
e a aculturação. Acredito que para o 
Brasil se tornar mais justo, precisa-
mos dar condições de vida mais dig-
na no campo para assim, diminuir 
as favelas. Penso que “ser um ser do 
campo, é ser um ser mais saudável 
do que ser um ser da favela.”

entrevista//Gildásio Jardim

Diante da conjuntura que se 
apresenta convém perguntar 
se o PADRSS ainda é o nosso 
projeto coletivo. No Mara-

nhão, desde a eleição de Jackson Lago 
(PDT), em 2007, a faceta institucio-
nal desse projeto tem demonstrado 
sinais de fragilidade.

A eleição de Domingos Paz, então 
presidente da FETAEMA represen-
tou o ponto alto da unidade supra-
partidária que se formou, em torno 
do nosso projeto coletivo. Mas logo 
após a conquista do mandato, vie-
ram as dificuldades, iniciando com 
a decisão de compor o poder exe-
cutivo, abandonando a perspectiva 
parlamentar.

Com a cassação do governador, 
em 2009, a fragmentação confirmou 
o declínio da ideia de projeto eleito-

ral, fundamentado na unidade supra-
partidária. A pulverização de emer-
gentes lideranças juntou-se à visão 
fragmentária dos partidos, confirma-
da pelas complexidades provocadas 
pelo projeto de poder fundamentado 
na grande coalização do governo fe-
deral. No Maranhão, a cisão do pro-
jeto petista aprofundou cisões, não 
alinhadas em torno do grupo Sarney, 
abrindo espaço para projetos anta-
gônicos, de nítido caráter neoliberal. 
O discurso plebiscitário tenta anistiar 
antigos e perversos adversários da re-
forma agrária e das lutas sociais, em 
nome de um projeto de poder em re-
lação ao qual não somos co-aliados 
estratégicos, porque não nos prepa-
ramos para isso.

O PADRSS nos convida a refletir 
sobre o nosso projeto político e sua 

atualidade, numa conjuntura de pleno 
avanço do agronegócio e de violên-
cia do latifúndio. No cenário nacio-
nal não por acaso somos os maiores 
exportadores de mão de obra escrava 
e palco do maior número de conflitos 
pela quarta vez consecutiva.

No governo federal e no Con-
gresso Nacional assistimos a ofensi-
va da bancada ruralista, que se impôs 
de modo confortável na conjuntura 
eleitoral que se aproxima e colocará 
em prova nossa capacidade de resis-
tir no terreno das mobilizações e da 
luta institucional.

No plano estadual o projeto elei-
toral do MSTRR se desenha de forma 
improvisada, sem aprofundamento 
crítico de nossas tarefas para derrotar 
a ameaça ruralista, que fala de dentro 
de coalizações díspares, provocando 

desânimo e perplexidade.
Convém resgatar que esse Pro-

jeto, no ponto onde ele permaneceu 
estacionário, relembrando a neces-
sidade de candidaturas orgânicas, 
capazes de traduzir na prática o dis-
curso da luta social autêntica dos tra-
balhadores rurais e de sua mística. E 
relembrar também que esse projeto 
demanda tempo e compromisso de 
permanência em direção ao objeti-
vo único de transformar em realida-
de um projeto de poder que emanci-
pe os trabalhadores (as) rurais.  Para 
tanto, faz-se necessário conceber a 
nossa pluralidade política e as possi-
bilidades de construção de projetos 
políticos que se afirmam no terreno 
concreto de cada município e região. 
É nesse terreno que se deve lutar por 
reforma agrária e resistir contra a vio-

lência do latifúndio e do agronegócio.
A organicidade desses projetos 

depende de um movimento que esta-
beleça pontes entre eles e o PADRSS, 
cuja conformação exige direção e lide-
rança. Unir a duas pontas desse pro-
jeto – luta concreta e luta institucional 
– exigirá cada vez mais de todos nós, 
diante da fragmentação que se impõe 
com hegemonia das elites econômi-
cas. É urgente saber se estamos dispos-
tos a reconstruir um projeto político 
para conter as investidas da bancada 
ruralista e quais serão nossas estraté-
gias para derrotá-la, apartando nos-
sa gente do assédio pragmatista, que 
embaralha e confunde os discursos 
ideológicos.

Por Antônio Pedrosa, 
assessor  Jurídico da FETAEMA

Projeto do MSTTR em busca de nova conformação 
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As trabalhadoras rurais e o processo 
de Organização Produtiva

jornal da FEdEraÇÃo doS TraBalHadorES E TraBalHadorES na aGrICUlTUra no ESTado do MaranHÃo

A 
organização da produção é sempre pensada e 
tratada como a forma de organização para pro-
duzir e para comercializar. No caso da Agricul-
tura Familiar, se pensa também a produção para 

o autoconsumo. Quase sempre a preocupação é com a 
comercialização. Mas a produção para o autoconsumo 
familiar também é inserida nesse debate. Porém, quase 
nunca se fala de produtores (as) mostrando quem produz e 
como se produz na unidade de produção agrícola familiar. 
O presente texto busca refl etir a Organização da Produ-
ção na unidade agrícola familiar ampliando esse debate. 

O debate necessário implica discutir os sujeitos da 
produção com vistas a perceber o que se amplia e o que 
se reduz em cada território em termos de agricultura 
familiar, porque isso acontece e como os diversos su-
jeitos e no caso especifi co, as mulheres são atingidas, 
como o tempo das mulheres, suas experiências e co-
nhecimentos contribuem para organizar a produção 
em cada contexto.  

É importante ressaltar que a Organização da Produ-
ção exige que se considere também o trabalho realizado 
dentro e fora da esfera da produção de produtos a se-
rem consumidos e/ou comercializados. Nesse sentido, 
estamos falando que o cuidado com a casa, fazer a co-
mida (inclusive aquele comida que se leva para a roça), 

preparar a refeição com os produtos vindos da roça, da 
fl oresta e da pesca para a família, cuidar das crianças, 
dos velhos e doentes da família e da comunidade, li-
bera de forma mais “organizada” os diversos membros 
da família (especialmente homens e  juventude) para 
os trabalhos que geram renda e/ou alimentos para o 
consumo familiar.

Isto dito, signifi ca que a organização da produção 
agrícola familiar precisa ser pensada sob um ponto de 
vista mais amplo. A relação entre produção e reprodu-
ção como um todo. Uma parte não existe sem a outra. 
O trabalho dos cuidados que não produz renda e nem 
produtos e  chamado de trabalho reprodutivo e é reali-
zado em sua maioria pelas mulheres, sendo tão impor-
tante quanto o trabalho produtivo, ou seja, aquele que 
produz renda em dinheiro ou produtos para serem con-
sumidos, chamado por alguns e algumas economistas, 
de renda consumo (NASCIMENTO,2011)..  

Vale destacar que as mulheres trabalham nas duas 
esferas: da produção e da reprodução. E quando discu-
timos políticas públicas é importante percebermos essa 
relação para que seja considerado o tempo de trabalho 
das mulheres (ÁVILA, 2005), a mão-de-obra ocupada 
na unidade familiar de produção em várias ocupações 
e a relação casa-trabalho na unidade da produção agrí-
cola familiar. 

Se esses aspectos não são considerados, fala-se de 
uma organização produtiva pela metade, pois uma parte 
do trabalho que organiza a produção fi ca invisibilizada, 
qual seja, o trabalho das mulheres. Inclusive sem se con-
siderar o peso no orçamento familiar e na economia do 
município, da região e do território das atividades produ-
tivas nas quais as mulheres estão mais inseridas. E des-
sa forma, como a demanda e a oferta dessas atividades 
estão relacionadas ao tempo das mulheres, bem como 
permite perceber quais outras atividades não agrícolas 
estão sendo desenvolvidas pelas mulheres, em qual tem-
po e como isto se relaciona ou não com as atividades 
reprodutivas e no que isto acrescenta à renda familiar. 

Cabe também pensar como os programas sociais de 
transferência de renda nos quais as mulheres são quase 
sempre as titulares, têm infl uenciado na organização 
da produção: o que se produz ou se deixa de produzir, 
como, quanto e quando por causa desses programas? 

Estas são questões importantes para serem tratadas 
na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável. 
O cuidado com as pessoas deve ser considerado como 
uma das atividades a orientar a economia. Se buscarmos 
compreender o signifi cado da palavra economia desde 
o seu principio na Grécia Antiga, veremos que essa pa-
lavra tem muito a ver com a palavra CASA e o seu sig-
nifi cado para as sociedades.  Sob a ótica da economia 
feminista, essa é uma questão fundamental quando se 
pretende pensar a Organização Produtiva na unidade 
de produção agrícola familiar. A Economia Feminista, 
prima por essa ampliação da idéia de economia e en-
tende que ela não está desvinculada do que se discute 
nos fóruns, locais nacionais e internacionais sobre eco-
nomia, ou seja, deve ser reconhecida a contribuição das 
mulheres em todas as esferas da sociedade, tanto no 
âmbito público, quanto no âmbito privado. 

SILVANE MAGALI VALE NASCIMENTO Assistente Social, Profes-
sora do Departamento de Serviço Social (DESES) da Universidade 
Federal do Maranhão, Doutora em Políticas Públicas, Membro 
do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Relações de 
Gênero, Étnico-Racial, Geracional, Mulheres e Feminismos (GE-
RAMUS) do DESES e do PPGPP/UFMA. 

AMPLIANDO O DEBATE SOBRE 
ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA NA 
UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR

No Brasil, somente últimas três décadas recentes , as 
trabalhadoras rurais passaram a participar da agenda 
governamental como efetivos sujeitos protagonistas do 
processo de produção e comercialização na âmbito da 
unidade familiar de produção. E isto é de fundamental 
importância uma vez que estas trabalhadoras em suas 
diversas formas de expressão (agricultoras familiares, 
quilombolas, camponesas, ribeirinhas, pescadoras etc.) 
têm lutado por esse espaço e pela representação políti-
ca que nele se expressa. Ao se fazerem representar por 
meio de suas demandas na agenda pública governa-
mental, as mulheres trabalhadoras rurais tornam visí-
vel a sua presença construída ao longo da história nos 
diversos sistemas de produção (agrícola, extrativista, 
pesqueiro e outros) em que as suas experiências e co-
nhecimentos tradicionais são repassados às gerações 
como patrimônio cultural de um povo. Cultura esta 
que sustenta econômica, social, política e ambiental-
mente a reprodução sócio-cultural e biológica dos di-
versos segmentos sociais que comportam a genérica 
conceituação de trabalhadoras rurais.  As trabalhadoras 
rurais no Brasil têm pautado desde a década de 1970, 
nos diversos encontros e debates de suas organizações 
(desde o Movimento Sindical aos demais Movimentos 
Sociais e Partidos Políticos vinculados às suas causas), 
as lutas por elas enfrentadas como produtoras no coti-
diano; seja no povoado, no município, na região ou nas 
demais escalas. Elas têm falado da sua produção efetiva 
ao mesmo tempo em que destacam a sua invisibilidade 
nas pautas dos governos e dos próprios movimentos e 
da falta de referência ao seu trabalho como produtoras. 
E foi com essa garra para se fazerem presentes, ouvidas 
e respeitas que estas mulheres construíram e constro-
em eventos como A Marcha das Margaridas, que par-
ticipam ativamente no Grito da Terra, em cada edição 
do Fórum Social Mundial, garantem representação nos 
diversos eventos nacionais e internacionais, tratando 
de situações gerais e especifi cas sobre a sua condição 
de MULHERES TRABALHADORAS RURAIS.
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Avaliação FETAEMA - gestão (2012 - 2016)

Sustentabilidade Sindical: Um desafi o para o MSTTR
secretaria de adMiNistraçãO  e fiNaNças

Encontro estadual de Formação Temárica para Secretários(as) Gerais

Iniciamos nossa avaliação dos 
dois anos de gestão da FETAEMA 
(2012-2016), com uma entrevista 
com a secretária Geral da FETAEMA, 
Ângela Silva, já que a pasta que ela 
diretamente representa, tem papel 
fundamental como apoio para as 
demais Secretarias da Federação 
na implementação  das Políticas 
defendidas no Projeto Alternativo 
de Desenvolvimento Rural Susten-
tável e Solidário (PADRSS). Confi ra!

Comunicação FETAEMA- Ana-
lisando politicamente, que avanços 
podem ser apontados nesta gestão 
da Secretaria Geral da FETAEMA?

Ângela Silva- Os avanços da 
Secretaria Geral foram bons nes-
ses dois anos.  Podemos dizer que 
o trabalho em equipe tem contri-
buído bastante no desempenho da 
execução e organização das ativi-
dades desenvolvidas pela Federa-
ção e consequentemente por todo 
o conjunto do Movimento Sindi-
cal dos Trabalhadores (as) Rurais 
no Maranhão (MSTTR). Além da 
valorização da Comunicação e In-
formatização da FETAEMA, socia-
lizando, informando e valorizando 
o trabalho das Secretarias, Coor-
denações Regionais e Sindicatos.

Comunicação FETAEMA - A 
Política de Comunicação ligada 
estatuariamente a Secretaria Ge-
ral, ainda é um desafi o para todo 

entrevista//Ângela Silva

o conjunto do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR), ainda sim o Mara-
nhão tem buscado meios para que 
esta Política avance?

Ângela Silva- Estamos investindo 
no setor de comunicação para que 
possamos divulgar o Projeto Alter-
nativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS), 
como também a gestão da atual di-
retoria. Pensamos que uma Política 
de Comunicação bem estruturada, 
nos possibilitará uma aproxima-
ção ainda maior com a nossa base 
e também com a sociedade como 
um todo.  Apontamos como um 
grande investimento a aquisição 
de equipamentos para fortalecer 

o audiovisual do setor de Comu-
nicação da Federação. Com esses 
equipamentos e os profi ssionais que 
temos, estamos construindo víde-
os especiais que mostram o campo 
como de fato ele é, ou seja, estamos 
conseguindo mostrar a real reali-
dade do campo com depoimentos 
e imagens dos trabalhadores (as) 
rurais.  Ainda apontamos como pro-
dutos desenvolvidos para fortale-
cer a luta da categoria do campo, o 
Portal da FETAEMA, Redes Sociais 
(facebook, you tube, email, etc); Jor-
nal impresso, Parceria com TV e Rá-
dio com matérias das nossas ações;  
Assessoria de Imprensa; Palestras e 
Ofi cinas sobre a Comunicação para 
o MSTTR, entre outras atividades 

A Secretaria de Finanças e Ad-
ministração e da FETAEMA, nestes 
dois anos vem realizando um amplo 
debate com todo o conjunto sindical 
do Maranhão, sobre a relação entre 
as práticas de gestão atual com um 
olhar para o trabalho que foi feito no 
passado e assim planejar o futuro, 
ou seja, para a Secretaria só existe 
entidade forte fi nanceiramente se 
houver uma boa representatividade 
de toda a estrutura do MSTTR dian-
te dos trabalhadores e trabalhado-
res rurais por ela representados(as).

Assim na perspectiva de au-
mentar o crescimento fi nanceiro 
da organização sindical de forma 
integrada com a implementação do 
Projeto Alternativo de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável e Solidá-
rio (PADRSS), a Secretaria de Ad-
ministração e Finanças continua a 
buscar práticas administrativas que 

fortaleçam a sustentabilidade polí-
tica e fi nanceira da Federação e de 
todos os seus STTR´s fi liados. En-
tre as ações de fortalecimento des-
ta Política norteada pelo PADRSS, 
estão a realização das Plenárias de 
Orçamento Participativo, que têm 
sido espaços onde dirigentes sindi-
cais de todas as Regionais da FETA-
EMA, discutem a auto sustentação 
e gestão sindical alinhada as ações 
realizadas pelas entidades sindicais 
do campo no Maranhão. Um diag-
nóstico constatado em todas as Ple-
nárias de Orçamento Participativo 
(POP), foi que o MSTTR tem a ne-
cessidade de aumentar o número de 
associados(as); de fazer uma campa-
nha para diminuir a inadimplência e 
garantir a autorizações de desconto 
de mensalidades dos aposentados 
(as) e pensionistas. 

Ainda na busca para fortalecer a 

Política de Sustentabilidade no Ma-
ranhão, a Secretaria trouxe nas Ple-
nárias de Orçamento Participativo 
de 2014 como temas principais: “Or-
ganização da Produção, Ética Sin-
dical e Eleições 2014”. 

A FETAEMA, ainda abraçou nes-
tes dois anos, a Campanha de Reca-
dastramento Sindical, que tem como 
tema “Nossa força está na base”, com 
meta, de aproximar os sindicatos e 
delegacias sindicais da sua base de 
atuação e fortalecer a organização 
sindical a partir da identifi cação dos 
membros da categoria, visando as-
sim, potencializar a participação de 
cada um (a) na vida política da en-
tidade. Vale lembrar que para fazer 
a Campanha de Recadastramento 
Sindical foi feito um grande inves-
timento da FETAEMA em parceria 
com os STTR´s, com a aquisição de 
mais de 150 computadores.

Outra discussão feita no Mara-
nhão, nas Regiões da Baixada Ma-
ranhense, Tocantina, Mearim, Bai-
xo Paranaíba e Alto Turi, foi sobre a 
importância da Regionalização da 
Contabilidade, que prima por uma 
assessoria contábil por região, com 
meta  ao atendimento de forma am-
pla de todas as necessidades das en-
tidades sindicais no cumprimento 
dos requisitos previstos nas normas 
brasileiras de contabilidade, legis-
lação trabalhista, obrigações legais 
e estatutárias.

Para melhorar a sustentabilida-
de política fi nanceira do MSTTR em 
todo o Maranhão, a Secretaria de Fi-
nanças e Administração, continu-
ará nos próximos dois anos desta 
gestão (2012-2016), a traçar estra-
tégias que aproximem os dirigentes 
sindicais de todo Maranhão com a 
nossa base. Desta forma, realizará 

um Seminário para Secretários (as) 
de Finanças e Administração e Con-
selheiros Fiscais dos STTR´s por re-
gião; Produzirá uma Cartilha sobre 
Gestão e Organização Sindical; entre 
outas estratégias que  estabilizem 
as fi nanças do MSTTR (FETAEMA, 
Regionais Sindicais e STTR´s), em 
todo Maranhão.

Ainda se aponta como meta desta 
Secretaria, o fortalecimento da es-
trutura sindical no enfrentamento 
estratégico de disputa na base, para 
que o MSTTR mantenha sua repre-
sentação e representatividade diante 
dos povos do campo maranhense. 
“Precisamos reavaliar a nossa agen-
da, defi nir metas para superação dos 
desafi os presentes e a efetiva cons-
trução de uma política de sustenta-
bilidade sindical” José Chateo Brian 
Rêgo, secretário de Finanças e Ad-
ministração da FETAEMA. 

secretaria GeraL

gar pra além do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores (as) Rurais (MST-
TR) o nosso Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel e Solidário (PADRSS), o Projeto 
o qual defendemos. Desafi ar-nos a 
aprender o novo é importante para 
todos (as) do Movimento Sindical. 
As Políticas que fundamentam o 
PADRSS a cada dia exigem de nós 
mais conhecimento, principalmen-
te o acesso das tecnologias, como: 
computador, internet etc. Não é bu-
rocracia, é necessidade de mudança 
para continuar lutando, fortalecen-
do a luta e garantindo que as con-
quista cheguem para os trabalha-
dores (as) rurais.

Comunicação FETAEMA- Os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais 
podem continuar contando com o 
empenho da Secretaria Geral para 
que mais conquistas cheguem  para 
o campo maranhense?

Ângela Silva - Continuem con-
tando com a equipe da Secretaria 
Geral. Entendemos que não pode-
mos fazer nada sozinhos (as) para 
construir ou mudar a história, mas 
juntos (as) podemos ser gigantes 
nas conquistas para o desenvolvi-
mento do campo. Que cada mulher, 
jovem, pessoa da 3ª idade, idosos 
(as) e homens do meio rural mara-
nhense contem com a nossa luta, 
enquanto Secretaria Geral, enquan-
to FETAEMA.

que gradativamente vêm melho-
rando positivamente a imagem da 
Federação e de todos seus STTR´s 
fi liados, mas acima de tudo  têm 
fortalecido a implementação do 
PADRSS no Maranhão.

Comunicação FETAEMA-As-
sim como a Comunicação, a In-
formatização vem avançando no 
Maranhão?

Ângela Silva- Assim como a Co-
municação Sindical, nos dias atuais 
não temos como viver sem a Infor-
matização. Quase tudo que fazemos 
hoje precisa se usar ferramentas que 
ajudem a agilizar e organizar as in-
formações, produzir material, etc. 
O recadastramento dos associados 
(as) ao MSTTR, através do Sistema 
SIGA, por exemplo, contribuirá na 
transparência e organização das in-
formações, não somente para a FE-
TAEMA, mas para todos os sindicatos 
que vierem a aderir o Recadastra-
mento de associados (as) e conse-
quentemente a instalação do SIGA.

Comunicação FETAEMA-Dois 
anos já passaram e mais dois virão. 
Muitos desafi os pela frente?

Ângela Silva- Ângela Silva- Te-
mos muitos desafi os pela frente, 
aja visto que o projeto neoliberal se 
fortalece ainda mais, nessa ideia de 
que o Brasil precisa se desenvolver 
economicamente com máquinas e 
não com gente.  Precisamos divul-
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Principal pilar do Projeto Alter-
nativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável Solidário (PADRSS), 
a Política Agrária vem avançando 
no Maranhão com a realização de 
várias ações para garantir o aces-
so dos trabalhadores e trabalha-
doras rurais a terra e a políticas 
públicas.

Desta forma, realizamos nestes 
dois anos de gestão, o acompanha-
mento e monitoramento dos con-
flitos agrários, pois no que se refere 
à estrutura fundiária no Maranhão, 
ela permanece concentrada em po-
der de grandes produtores rurais, 
deixando milhares de famílias sem 
acesso igualitário a terra para pro-
dução, o que se aponta como uma 

das razões da miséria que assola a 
o Maranhão há décadas.

Prova dessa luta frente ao agro-
negócio, foi a nossa última edição 
do Grito da Terra Maranhão 2013, 
onde a FETAEMA entregou aos Go-
vernos Federal, Estadual e ao po-
der Judiciário, um caderno com 
propostas que apontam para o de-
senvolvimento do Maranhão ru-
ral, dando ênfase à necessidade 
de investimentos na agricultura 
familiar; erradicação da pobreza 
extrema no meio rural; inclusão 
de milhares de famílias no pro-
gresso econômico, paz social no 
campo, etc.

Ressaltamos que o combate a 
violência contra os trabalhadores 

(as) rurais  maranhenses conti-
nua sendo uma bandeira defen-
dida por todo conjunto do MSTTR 
,  pois historicamente as ameaças 
e ações truculentas contra os po-
vos do campo, são verdadeiros ins-
trumentos de  controle e coerção 
para manutenção do poder elitista 
dominante. Prova desta afirmati-
va, são os vários tipos de violên-
cia contra os trabalhadores (as) 
rurais, que fazem do Maranhão 
o 1º em conflitos fundiários a ní-
vel nacional.

No que se refere a Organização 
da Produção nos assentamentos da 
Reforma Agrária (INCRA , ITERMA, 
e PNCF),  mesmo tendo conquista-
do algumas políticas públicas, ain-

da estamos longe de termos uma 
política agrícola que  permita con-
dições necessárias para o pleno de-
senvolvimento rural sustentável.

Investimos fortemente na Ca-
pacitação dos (as) secretários (as) 
de Política Agrária dos STTR’s fi-
liados a Federação do Maranhão, 
com a preparação dos (as) dirigen-
tes para atuarem de forma eficiente 
em suas bases de atuação.

Identificamos e qualificamos 
demandas do PNCF e PNHR.  Pro-
gramas que primam pelo  acesso 
a terra e moradia digna para os 
trabalhadores(as) rurais. 

Avançamos com a construção 
de um Relatório de Conflitos Agrá-
rios, com os reais números da Luta 

pela Reforma Agrária no Maranhão: 
(Desapropriações, Regularização 
Fundiária,  Conflitos, entre outros).

Frisamos também a importância 
da unidade e integração do Coleti-
vo de Política Agrária da FETAEMA, 
na perspectiva de construímos es-
tratégias que fortaleçam o enfren-
tamento ao latifúndio e toda sua 
ideologia neoliberal de desenvol-
vimento. 

Concluímos aqui, reiterando o 
nosso compromisso de seguir na 
luta pela ampla e a massiva Refor-
ma Agrária e pelo Fortalecimento da 
Organização da Produção nas áreas 
de Assentamentos nestes próximos 
dois anos de atuação da Secretária 
de Política Agrária da FETAEMA.

Defesa da Reforma Agrária!

Estruturando o campo do Maranhão

secretaria de POLÍtica aGrÁria

Na perspectiva de fortalecer um 
dos pilares de sustentação do Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS), a 
Secretaria de Política Agrícola e Meio 
Ambiente vem fomentar várias ações 
de políticas públicas, que visam for-
talecer socioeconomicamente os 
agricultores familiares do Maranhão.

Podemos elencar ações como: a 
discussão sobre as linhas do Pronaf e 
o acesso ao crédito rural, a formação 
da rede SISATER, os mercados insti-
tucionais (PNAE e PAA), o sistema de 
emissão de DAP, o Programa Nacional 
de Habitação Rural (PNHR), o cole-
tivo de agrícola, o aprofundamento 
sobre o Garantia Safra e as questões 
ambientais.

As ações referentes ao PRONAF 
procuram reafirmar a importância de 
discutir este programa destinado a for-
talecer a agricultura familiar. Dentro 
desta discussão procuramos apontar 
a diversidade de oportunidades ofere-
cidas pelas linhas de crédito existentes 
no PRONAF, onde algumas podem ser 
acessadas de forma individual ou co-
letiva, beneficiando além da unidade 
de produção familiar, as associações 
e cooperativas. Como a estrutura do 
PRONAF se adapta as demandas das 
organizações que atuam no campo 
brasileiro, suas linhas e recursos fi-
nanceiros sofrem alterações em cada 
período de safra agrícola. Porém, no 
Maranhão estamos necessitando de 
um aproveitamento mais qualitativo 
do Pronaf, apresentando resultados 
de acesso em outras linhas que não 
seja a do Microcrédito Rural.

Necessitamos superar os obstácu-
los criados pela burocracia, fomentan-
do uma lógica de participação efetiva 
nas discussões sobre o crédito rural e 
sua aplicação efetiva no projeto pro-
posto. Também precisamos lutar por 
uma assistência técnica e extensão ru-

Casas do PNHR  sendo construídas

secretaria de POLÍtica aGrÍcOLa e MeiO aMBieNte

ral de qualidade, pública que venha 
a corresponder às necessidades da 
agricultura família e estimular o es-
tudo das regras do crédito rural, para 
que possamos implementar uma di-
nâmica de aproveitamento racional 
da nossa biodiversidade, das nossas 
riquezas naturais, como o extrativis-
mo do coco babaçu, do buriti, do ba-
curi, da juçara, do mel, etc.

Precisamos qualificar a interven-
ção do MSTTR no acesso ao crédito, 
não somente no volume financeiro 
acessado, mas na qualificação dos re-
sultados, apostando na diversidade 
dos recursos naturais existentes no 
Maranhão.

Outro ponto significativo na 
ação da Secretaria foi a criação da 
rede SISATER no Estado, com dis-
cussões ocorridas nos regionais da 
Federação e criação dos conselhos 
por regional, aproveitando a estru-
tura existente da FETAEMA. Esta ini-
ciativa evoluiu com a realização de 
Chamadas Públicas para ATER pelo 
MDA, onde as entidades que com-
põem a rede desenvolveram várias 
atividades relacionadas com ATER.

A realização da Jornada da rede 
SISATER foi outro ponto forte da Se-
cretaria, com participação expressiva 
de agricultores familiares e técnicos, 
a Jornada fomentou discussões sobre 
uma politica estadual de ATER, promo-

vendo um protagonismo dos agricul-
tores familiares e técnicos envolvidos 
no processo de discussão de ATER. 
Atualmente a rede está em processo 
de reorganização, discutindo ações 
que venham a fortalecer a agricultura 
familiar, através dos trabalhos desen-
volvidos pelas entidades.

As atividades desenvolvidas pela 
Secretaria com relação a mercados ins-
titucionais e comercialização, foram 
importantes para o MSTTR estadual. 
O Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) são polí-
ticas que além de promover a inserção 
de agricultores familiares no circuito 
da comercialização, fomentam a di-
namização da produção da agricul-
tura familiar, favorecendo a inserção 
do produtor em um circuito diferen-
ciado de mercado, além de estimular 
a organização de grupos produtivos 
e controle social da própria política. 
Entretanto, existem graves problemas 
de participação nestes programas: a 
falta de informação sobre a política, 
dificulta o controle social de grande 
parte dos participantes; o poder pú-
blico não segue as determinações 
dos programas, favorecendo assim, 
o desvio de recursos públicos, o que 
favorece relações de compadrio, cau-
sando rupturas na implementação 
do PADRSS.

Torna-se necessária uma rediscus-
são sobre as formas de participação e 
a importância do controle social so-
bre estes programas, para evitar uma 
descaracterização da ação principal: o 
fortalecimento da agricultura familiar 
e o incentivo ao processo de comer-
cialização. Para isto, é imprescindível 
à realização de um processo que de-
senvolva debates por regionais, para 
alcançarmos uma discussão mais rea-
lista sobre mercado local e institucio-
nal, importantes para todo o MSTTR 
do Maranhão.

A emissão da Declaração de Ap-
tidão ao Pronaf é uma das ações de-
senvolvidas pela Secretaria. Este 
documento é importante dentro da 
dinâmica de produção, acesso ao cré-
dito e caracterização da evolução da 
agricultura familiar. Por isso, procu-
ramos fomentar a importância do 
controle social sobre a emissão des-
te documento - DAP para quem per-
tence à agricultura familiar. Também 
procuramos manter informados os 
emissores sobre alterações na legis-
lação que os disciplina.

O Programa Nacional de Habita-
ção Rural (PNHR) avança dentro da 
estrutura sindical, por deliberação do 
Conselho da FETAEMA, em Dezem-
bro de 2011. A partir dai a Federação 
começou sua luta pela implementa-
ção deste programa. Aconteceram vá-
rias atividades relacionadas ao PNHR, 
como seminários, oficinas, de caráter 
regional ou estadual e outras ações 
pontuais que ocorreram em resposta 
a demandas dos regionais. Todo este 
trabalho muitas vezes ficou refém das 
informações desencontradas do gestor 
do programa no Estado: a Caixa Eco-
nômica Federal. Houve interrupções 
na dinâmica de receber os projetos, 
como também no processo de devo-
lução para correções, o que acabou 
por dificultar o avanço do PNHR, que 

também sofreu com as ações de certa 
forma confusas da política a nível na-
cional. Apesar de todos os esforços, 
somente no início de 2014, a Federa-
ção conseguiu implementar a cons-
trução de 03 projetos habitacionais, 
sendo 39 no município de Humber-
to de Campos, 30 em Anapurus e 47 
em Pio XII. Este programa apresen-
ta alguns problemas, que não são de 
responsabilidade da Federação, que 
ocasionam conflitos na gestão e no 
desenvolvimento de ações, muitas ve-
zes eles têm origem a nível nacional, 
ocasionando uma espera para enca-
minhar projetos e celebrar contratos 
de construção.

As ações da Secretaria referentes 
à formação do seu Coletivo e a discus-
são sobre o Garantia Safra, ganharam 
um novo impulso nestes dois últimos 
anos, por entendermos que O Cole-
tivo possui importância estratégica 
na discussão das políticas destinadas 
a produção da agricultura familiar e 
ao meio ambiente. O Garantia Safra, 
pela estiagem que ocorreu em parte 
do Estado, serviu para fortalecer o in-
teresse de alguns STTR´s em se apro-
priar das informações sobre seu fun-
cionamento e a forma de acessá-lo.

Quanto à questão ambiental, a 
Secretaria procurou direcionar suas 
ações em questões como resíduos 
sólidos, agrotóxicos, recursos hídri-
cos, comitês de bacias, cadastro am-
biental rural, código florestal e edu-
cação ambiental. Essas ações foram 
dinamizadas por meio de e-mails, 
seminários regionais e no seminário 
estadual, que ocorreu em agosto de 
2012. Estas questões são importan-
tes para os membros do MSTTR no 
Maranhão, que necessitam de um 
aprofundamento nestas temáticas, 
para qualificarem suas intervenções 
em eventos e no cotidiano do movi-
mento sindical.
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Direitos Sociais: Uma missão do MSTTR!
secretaria de POLÍticas sOciais, 3ª idade e idOsOs(as) rurais

secretaria de fOrMaçãO e 
OrGaNizaçãO siNdicaL

Na missão de promover o 
controle Social referente 
às Políticas Públicas para 
a Terceira Idade e Idosos e 

Idosas Rurais,  Educação do Cam-
po,  Previdência e Assistência Social, 
Saúde e Proteção Infanto-Juvenil, a 
FETAEMA, por meio da sua  Secre-
taria de Políticas Socais, 3ª Idade e 
Idosos(as) Rurais , vem realizando 
nesses últimos dois anos diversas 
ações de fortalecimento dos sujei-
tos do campo maranhense. Ações 
que vão desde a capacitação de di-
rigentes sindicais perpassando pela 
busca contínua e efetivação das po-
líticas públicas que atendam com 
justiça e dignidade as reais neces-
sidades dos trabalhadores e traba-
lhadoras rurais. 

PREVIDÊNCIA
Nessa perspectiva, a Secretaria 

vem realizando reuniões Regionais 
com representantes dos STTR´s e 
do INSS ( Bacabal, Caxias, Viana, 
Santa Luzia do Paruá, Chapadinha, 
Coelho Neto, Tutóia, Presidente Du-
tra), com o objetivo de minimizar 
os entraves na concessão de benefí-
cios previdenciários (indeferimen-
tos, perícia médica, atravessado-
res, entre outros). Outro momento 

importante de avanço feito junto 
ao INSS foi a realização do Muti-
rão Previdenciário na Agência da 
Previdência Social de Santa Rita - 
MA  que atende vários sindicatos 
daquela região. 

O Cadastro Nacional de Infor-
mação da Previdência Social (CNIS), 
que é uma importante ferramenta 
para o fortalecimento do MSTTR,  
vem sendo trabalhado por esta Se-
cretaria, onde  possibilita o aumento 
da arrecadação, identifica legítimos 
segurados(as) especiais, inibi a ação 
de atravessadores,  dentre outros. 

Vale ressaltar que para intensi-
ficar o CNIS no Maranhão, foram 
realizadas diversas capacitações 
em todo o estado.

TERCEIRA IDADE 
E IDOSOS RURAIS

A Secretaria também vem de-
senvolvendo a política de valori-
zação da pessoa da terceira idade 
e dos idosos (as) rurais, por com-
preender que essa geração do cam-
po, além da contribuição histórica 
dada ao longo dos anos ao MSTTR, 
permanece sendo essencial para o 
fortalecimento das atuais lutas da 
categoria. 

Hoje temos diversos direitos 

garantidos no Estatuto do Idoso 
e Política Nacional do Idoso, po-
rém os representantes do MSTTR, 
junto aos governos Federal, Esta-
dual, Municipal e a Sociedade pre-
cisam unir forças para efetivar as 
políticas públicas, defesa e valo-
rização da pessoa da terceira ida-
de e dos idosos (as) rurais. Nesta 
perspectiva, a Federação por meio 
da Secretaria de Políticas Sociais, 
vem desenvolvendo várias ações, 
como: Encontro Estadual de Ido-
sos (as) Rurais; Encontros Regio-
nais da 3ª Idade e Idosos (as) Ru-
rais no Baixo Parnaíba, Alto Turi 
e Pindaré; Audiência Pública em 

Plenária Estadual da Terceira Idade e Idosos (as) Rurais

Turma da ENFOC 2012

TransformAÇÃO 
SINDICAL!

Com o objetivo de fortalecer 
o Movimento Sindical dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras Rurais 
(MSTTR)  a FETAEMA, através da 
sua Secretaria de Formação e Or-
ganização Sindical vem realizando 
ações políticas na busca da mul-
tiplicação do saber e construção 
de novas práticas sindicais. Assim, 
vem realizando várias ações, a exem-
plo: das turmas da  ENFOC  2012, 
com 68 educadores (as) populares 
formados(as) e turma 2013, com 96 
educadores(as) populares prontos 
para fazer a multiplicação do sin-
dicalismo defendido pelo MSTTR. 
Nos dois espaços, os formandos (as) 
tiveram a oportunidade de em três 
módulos  debaterem sobre a  Ori-
gem do Sindicalismo; História do 
MSTTR e Projeto Alternativo de De-
senvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS). O Maranhão 
também participou ativamente nos 
dois últimos anos das turmas da 
ENFOC Nacional e NORDESTE.  
Como resultado do investimento 
feito, hoje temos  educadores (as) 
populares mais habilitados(as) para 
ajudar na condução das políticas 
trabalhadas pela Federação e seus  

STTR´s filiados. 
Os Grupos de Estudo Sindical 

(GES) são a prova mais viva e ex-
pressiva de que todo investimento 
nas turmas da ENFOC, quer Esta-
dual, Nordeste e Nacional, tem re-
torno certo e garantido. Atualmen-
te esta estratégia de multiplicação 
do saber e prática sindical, só vem 
crescendo no Maranhão, com vá-
rios grupos nas 9 Regionais Sindi-
cais da FETAEMA,  sendo condu-
zidos pelas nossas  coordenações 
regionais sindicais  e  os próprios 
educadores (as) de populares. Uma 
inovação que temos visto no Ma-
ranhão, são os intercâmbios entre 
Regionais Sindicais, o que só vem a 
fortalecer ainda mais a integração 
dos educadores (as) e  educandos(as).  
Contabilizando os últimos números  
do GES, são mais de 3 mil pessoas 
que já participaram desses espaços 
de debate e reflexão.

Ressaltamos ainda a realização 
no ano de 2012, do  1º Encontro 
Estadual da Rede de Educadores 
(as) Populares do Maranhão, que 
teve como meta,  criar uma rede 
de educadores (as) populares, ou 
seja, fortalecer a concepção  de que  

Defesa dos Direitos dos Idosos (as); 
participação em Encontros mu-
nicipais de Idosos(as) Rurais; no 
Pacto pelo Envelhecimento Dig-
no e Saudável, etc.

EDUCAÇÃO DO CAMPO
A Secretaria tem acompanha-

do a implementação do Programa 
Nacional de Educação na Refor-
ma Agrária (PRONERA), que está 
sendo executado nos municípios 
de Bom Jesus das Selvas, Barrei-
rinhas, Itapecuru, Chapadinha e 
Pinheiro.  Atualmente a Secreta-
ria tem feito um trabalho siste-
mático de acompanhamento do 

PRONERA no Maranhão, reali-
zando reuniões periódicas para 
discutir junto aos coordenado-
res (as) do Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA), os entraves e 
apontar soluções de problemas 
que atrapalham a efetivação do 
Programa no estado.

Nos próximos anos a FETAEMA, 
através da sua Secretaria de Políti-
cas Sociais, Terceira Idade e Idosos 
(as) Rurais continuará na missão 
de assegurar que os mais variados 
direitos sociais  cheguem na vida 
de crianças, jovens, homens, mu-
lheres, pessoas da 3ª idade e ido-
sos rurais. 

não existem turmas separadas, mas 
uma rede de educadores(a) forma-
dos (as) na ENFOC que devem  de 
forma conjunta e bem  articulada 
executar a prática do saber sindi-
cal no Maranhão.

Outro momento que marca a 
organização e formação sindical no 
estado foi  o Mutirão Sindical, exe-
cutado  pela FETAEMA em parceria 
com o STTR de Viana. Este espaço 
viabilizou duas campanhas encabe-
çadas pela Federação: O Recadastra-
mento Sindical e o CNIS. Estiveram 
presentes no Mutirão Sindical, mais 
de 100 educadores (as) populares 
de todo o estado, que em três dias 
visitaram além da sede de Viana,   
todas as comunidades do meio rural 
do município. O resultado do tra-
balho, foi de mais de 1000 trabalha-
dores (as)  rurais recadastrados(as) 
, além é claro, do fortalecimento da  
Rede de Educadores(as) Populares.

Em 2013, foi a vez dos educado-
res (as) se reunirem no 3ª Encontro 
Estadual de Formação  Sindical do 

Maranhão (EMAFOR), com o ob-
jetivo de avaliar os 2 anos anterio-
res e analisar as diretrizes para os 
próximos dois últimos anos da im-
plementação das ações desenvol-
vidas pelo MSTTR.  No EMAFOR 
estiveram presentes educadores 
(as) das turmas  2009, 2010, 2012, 
2013. Vale ressaltar que o EMAFOR 
é uma deliberação do Congresso 
da FETAEMA.

Realizada em 2014, a Oficina 
Estadual de Sistematização para 
educadores (as) Populares, foi um 
espaço importante proposta pela 
Secretaria de Formação e Organiza-
ção Sindical da FETAEMA, na pers-
pectiva de trabalhar a construção de 
um material didático que facilite os 
dirigentes sindicais compreende-
rem seu  Projeto Político  (PADRSS), 
ou seja, um material que  mostre 
de forma mais lúdica e atrativa o 
saber e  a prática sindical. 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
No que se refere a Organização 

Sindical, nos últimos dois anos todo 
o conjunto do MSTTR no Maranhão, 
conseguiu aprovar uma proposta  
de estatuto padronizada para to-
dos os sindicatos filiados a FETA-
EMA. Ainda foram avanços na Or-
ganização Sindical, a realização de 
Plenárias Regionais para discutir 
sobre a importância dos STTR ´s 
estarem regularizados no Ministé-
rio do  Trabalho e Emprego (MTE) 
e  acompanhamento das  eleições 
sindicais,  onde para facilitar ain-
da mais o processo de disputa  das 
eleições nos STTR´s, a Federação 
criou um kit eleitoral.   Sabemos 
que muito foi feito tanto no cam-
po da Formação, como também na 
Organização Sindical, porém en-
tendemos que precisamos avançar 
mais pra que tenhamos sindicatos 
aguerridos frente aos desafios im-
postos aos povos do campo mara-
nhense.  Ainda  em agosto de 2014, 
iremos trabalhar na realização da 
nossa  5ª turma da ENFOC Mara-
nhão;  participação do Maranhão 
no ENAFOR;  contribuição na na 
Marcha da Margaridas, Festival da 
Juventude Rural, entre outras ações 
desenvolvidas pelo MSTTR. “Con-
tamos com nossa rede de educa-
dores (as) populares  rumo a im-
plementação de uma formação e 
organização política-sindical ainda 
mais fortalecida. Que todos (as) que 
vivem no campo, possam contar 
com nossa luta!”, Ivai Santos, Se-
cretário de Organização e Forma-
ção Sindical.
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Política para assalariados (as) rurais mais forte! 
secretaria de assaLariadOs (as) rurais

As primeiras formas de or-
ganização do Movimento 
Sindical dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) no Brasil tiveram início 
pelas grandes campanhas salariais 
no setor canavieiro no Nordeste do 
Brasil. Diante dessa luta histórica 
podemos reafirmar a importância 
desse segmento para a atual estru-
tura sindical dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais.

Além da contribuição histórica, 
no nosso atual Projeto Alternativo 
de Desenvolvimento Rural Susten-
tável Solidário (PADRSS), a Política 
de Assalariados (as) Rurais se mos-
tra atuante no combate ao trabalho 
escravo, formalização das relações 
trabalhistas e empoderamento po-
lítico dos (as) dirigentes sindicais 
em prol da luta classista.

Reconhecendo a importância 
deste segmento, a Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
na Agricultura do Estado do Ma-
ranhão (FETAEMA),  inseriu na sua 
luta a partir de 2000, a Política para 
Assalariados(as) Rurais, ficando a 
cargo  da vice presidência a respon-
sabilidade de acompanhar os assa-
lariados (as) rurais maranhenses. 

No 7º Congresso Estadual dos 

10

Rompendo o silêncio ao longo dos séculos...
secretaria de MuLheres  traBaLhadOras rurais

São muitos os desafios impos-
tos às mulheres do campo, tanto fora 
como dentro das instâncias do Mo-
vimento Sindical dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais (MSTTR).  Ao 
longo da história nossas heroínas fo-
ram a luta mesmo enfrentando a in-
visibilidade do trabalho feminino na 
agricultura familiar e a dupla jorna-
da de trabalho, servindo  elas muitas 
vezes de escudos vivos nas disputas 
pela terra,  força na produção agrí-
cola familiar  e sendo em alguns ca-
sos  as próprias  sustentadoras do lar.

Apesar da sua importância, o pre-
conceito e o machismo as impediu 
de terem seus direitos internos e ex-
ternos assegurados. Em um rápido 
passeio na história do MSTTR lem-
bramos que elas e os filhos eram de-
pendentes dos maridos sócios nos 
STTR´s, sem terem voz e nem vez 
nas discussões políticas referentes 
a classe trabalhadora rural. Até o di-
reito da mulher brasileira  votar e ser 
votada,  só foi alcançado em 24 de fe-
vereiro de 1932 depois de um longo 
processo de luta pela participação 
das mulheres na política. 

Em pleno século XXI as mulheres 
trabalhadoras rurais continuam na 
luta para que sua participação po-
lítica seja respeita. Fruto dessa luta 
foi a aprovação no 11º Congresso Na-
cional dos Trabalhadores e Trabalha-

doras Rurais (CNTTR), da paridade 
entre mulheres e homens dentro das 
instâncias do MSTTR. Vale ressaltar 
que no Maranhão mesmo antes de 
ser aprovada no Congresso da CON-
TAG, já tínhamos em nossa direto-
ria da FETAEMA, Conselho Fiscal e 
Coordenações Regionais Sindicais, 
um maior número de trabalhado-
ras rurais ocupando esses espaços 
de decisão política interna. 

Nos últimos dois anos a FETAEMA, 
através da sua Secretaria de Mulhe-
res Trabalhadoras Rurais, continua 
na luta para que os direitos de todas 
as mulheres do campo maranhense 
sejam assegurados, desta forma vem 

investindo tanto na qualificação das 
dirigentes sindicais, como também 
no debate e proposição de Políticas 
Públicas que dialoguem com reali-
dade destas mulheres. 

Na qualificação apontamos como 
ações: uma turma da ENFOC especí-
fica para mulheres dirigentes sindi-
cais; Seminário Estadual e Seminários 
Regionais de Mulheres; participação 
ativa nos Grupos de Estudo Sindical 
Rural (GES); nas Plenárias Regionais 
de Avaliação de Mandato e de Orça-
mento Participativo; Festival Estadu-
al e Festivais Regionais da Juventude 
Rural; entre outras.

No que se refere aos avanços das 

Políticas Públicas apontamos como 
conquista a aquisição de duas Uni-
dades Móveis de Combate a Violên-
cia contra Mulher do Campo, da Flo-
resta e das Aguas, que fazem parte 
do Programa do Governo Federal 
“Mulher Viver sem Violência”; tira-
gem de documentos através do Pro-
grama Nacional de Documentação 
da Trabalhadora Rural(PNDTR); assi-
natura de contratos para construção 
de unidades habitacionais do Pro-
grama Nacional de Habitação Rural 
(PNHR) que prioriza que a casa saia 
em nome da mulher;  participação 
massiva no Grito da Terra Maranhão, 
que culminou com a ocupação da 

principal entrada de São Luis-MA, 
do INCRA e da SEDES, etc.

Apesar dos avanços significati-
vos, é preciso nos próximos dois anos 
de gestão pontuar a participação das 
mulheres Trabalhadoras Rurais na 
implementação de todas as Políticas 
defendidas pelo MSTTR através do 
Projeto Alternativo de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável e Solidário 
(PADRSS) e em todo o processo de 
construção e realização da Marcha 
das Margaridas 2015,  pois como cita 
Zé Pinto em uma das suas canções 
“Pra mudar a sociedade do jeito que 
a gente quer, só participando juntas 
sem medo de ser mulher!”   

Trabalhadores (as) Rurais, os assa-
lariados (as) rurais passaram  a ter 
uma Secretaria específica para tra-
tar da sua Política.  

Já como Secretaria, esta pasta vem 
executando várias ações que fortale-
cem a luta deste segmento do campo 
maranhense. Nessa perspectiva fo-
ram realizados nestes dois anos vá-
rios  Acordos e Convenções Coleti-
vas de Trabalho com a finalidade de 
formalizar as relações de trabalho. 

Através das Negociações Coleti-
vas, a Federação do Maranhão vem 

garantindo: assinatura de carteiras 
de trabalho; fornecimento de equi-
pamentos de proteção individual; 
piso salarial acima do valor estipu-
lado pelo Governo, ou seja, acima 
do mínimo; condições dignas no 
ambiente de trabalho, como: água 
potável, respeito ao descanso do 
horário de almoço e o cumprimen-
to da jornada de trabalho; forneci-
mento de alimentação, entre outros.

Ressaltamos ainda que o MST-
TR no Maranhão se destaca a nível 
nacional em conquistas, tais como: 

Primeiro Acordo Coletivo do Nordes-
te a conquistar as horas in itineres 
(horas do deslocamento entre casa 
e trabalho), no município de Aldeias 
Altas-MA ; como maior piso salarial 
do setor canavieiro do Nordeste, no 
município de Coelho Neto-MA.

Além dos Acordos Coletivos de 
Trabalho já existentes, a Secretaria 
ampliou a sua atuação para as ati-
vidades do plantio de banana em 
Lajeado Novo; Suinocultura na re-
gião Sul, em Balsas-MA;  granja em 
Porto Franco-MA; entre outras.

FETAEMA lembra o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Escravo

Turma da ENFOC MULHER

No campo do saber e amplia-
ção do conhecimento sindical, a Se-
cretaria realizou vários eventos de 
capacitação dos (as) dirigentes sin-
dicais, tanto a nível Regional como 
Estadual, nos quais o público alvo 
saiu apto a lutar em prol dos assa-
lariados (as) rurais, ficando mais 
empoderados dos direitos traba-
lhistas; e assim conseguem defen-
der de forma mais concreta e coe-
rente este segmento.

Atualmente a FETAEMA, atra-
vés de sua Secretaria de Assalaria-
dos Rurais, também vem ocupando 
espaços externos como a Comissão 
Estadual para Erradicação do Traba-
lho Escravo no Maranhão – (COE-
TRAE) e como membro do Conselho 
Estadual do Trabalho. Ressaltamos 
ainda sua participação em dois Fó-
runs sobre Políticas Preventivas ao 
Trabalho Escravo que aconteceram 
em Timbiras e Codó-MA.

O grande avanço da luta dos As-
salariados (as) Rurais e ampliação 
deste segmento da categoria de tra-
balhadores e trabalhadoras rurais 
faz com que o MSTTR hoje busque 
momentos de reflexão sobre repre-
sentação e representatividade na 
perspectiva do fortalecimento e da 
consolidação do PADRSS. 
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Jovens seguem na conquista por direitos!
secretaria de JuVeNtude ruraL

A 
Política para Juventude ru-
ral sempre foi um grande 
desafio para todo conjun-
to do Movimento Sindical 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais. Apesar da forte contribuição 
histórica dado pelos (as) jovens do 
campo na luta pela terra, na produ-
ção agrícola familiar, entre outras 
bandeiras defendidas pelo MSTTR, 
nossos jovens do campo muitas ve-
zes mesmo ocupando espaços de 
decisões internos e externos, ainda 
permanecem na invisibilidade en-
quanto sujeitos politicos, por não 
serem ouvidos e nem terem seu 
direitos respeitados dentro desses 
espaços políticos. 

Entendendo as problemáticas 
enfrentadas pela Juventude Rural, 
sobretudo do campo maranhense, 
a atual gestão da Secretaria de Ju-
ventude Rural, que tem a frente a 
jovem Simone Almeida como dire-
tora e representante mais direta da 
pasta, continua na luta para que os 
(as) jovens do campo maranhense 
tenham seus direitos garantidos e 
respeitados. 

Como estratégias de fortaleci-
mento para que essa geração do 

Entrega de certificados do JOVEM SABER

campo tenha acesso às políticas 
públicas e a lugares de decisão, a 
Secretaria de Jovens Trabalhado-
res (as) Rurais da FETAEMA, vem 
incentivando a participação nos 
Festivais Nacional, Estadual, Re-
gional da Juventude Rural. Esses 
espaços propostos pelo próprio 
MSTTR são lugares de debate po-
lítico, de proposição, de troca de 
experiências, de valorização cul-
tural local, de incentivo ao lazer e 
a prática esportiva, entre outros 
pontos que  fortalecem  o ser  jovem 
rural.   Vale resgatar um pouco dos 
últimos números dos Festivais, no 

qual tivemos no Festival Estadual 
realizado em 2013, a participação 
de cerca de 600 jovens de todo o 
Maranhão. Realizamos no Estado 
três Festivais Regionais: no Baixo 
Parnaíba, na Baixada Maranhen-
se e Cocais, contemplando aproxi-
madamente 400 jovens. No Festi-
val da Juventude Rural Nordeste, a 
delegação do Maranhão fez bonito 
com a presença marcante de 30 jo-
vens, que participaram ativamente 
das discussões políticas e de todas 
as outras atividades propostas na 
programação, com destaque para 
reggae maranhense que embalou 

as noites culturais. 
O jovem Saber é outra estra-

tégia interna do MSTTR, que gra-
dativamente vem politizando a 
juventude rural e incentivando a 
sua sindicalização. Nesse progra-
ma, os (as) jovens lá na comunidade 
se organizam em grupos e fazem 
estudos e tarefas com conteúdos 
didáticos voltados exclusivamente 
para a realidade no campo. Hoje 
a Secretaria acompanha cerca de 
110 STTR´s, totalizando um mar-
gem de 4 mil jovens. Uma novidade 
que será aplicada nessa gestão é a 
participação de jovens de 12 a 15 

de de medicamentos  de usos contí-
nuo, prótese, órtese e outros recursos 
relacionados ao tratamento de doen-
ças. Prevê ainda que os profissionais 
de saúde devem denunciar junto às 
autoridades competentes ( Delegacia 
de Polícia, Ministério Público, Conse-
lhos Estadual e/ou Municipal do Ido-
so) qualquer suspeita ou confirmação 
de maus tratos  contra os idosos(as).

Para promoção da saúde do 
idoso(as) precisamos proporcionar 
aos idosos(as) atividades que irão for-
talecê-los física e mentalmente. Para 
isso as atividades físicas, alimentação 
saudável  e integração social são fun-
damentais.  Vale ressaltar que saúde 
não é apenas uma questão de assis-
tência médica e de acesso a medica-
mentos, é acima de tudo a promoção 
de estilos de vidas saudáveis.

Alguns benefícios da atividade 
física:

Redução de risco de  morte por 
doenças cardíacas;

Melhor controle da pressão arterial;
Ossos e articulações mais sau-

dáveis;
Melhora a postura e o equilíbrio;
Melhor funcionamento corporal, 

favorecendo a preservação da inde-
pendência, etc.,

A integração a grupos de idosos 

Idosos (as) rurais  de 
bem com a vida

O envelhecimento é um proces-
so natural que ocorre durante toda 
a vida, no qual reflete as mudanças 
biológicas e os costumes sociais e 
culturais de toda sociedade huma-
na.  A longevidade é, sem dúvida, 
um triunfo na qual precisa ser al-
cançada com dignidade e proteção. 
È função dos governos, movimen-
tos sociais  e sociedade promover 
um envelhecimento ativo e saudá-
vel fazendo com que mais pessoas 
alcancem a idade avançada com o 
melhor estado de saúde possível.

A Política Nacional do Idoso, de 
19 de outubro de 2006 busca garantir 
atenção adequada e  digna para a po-
pulação idosa brasileira e tem como 
suas principais diretrizes: 

Promoção do envelhecimento 
ativo e saudável;

Atenção integral e integrada a 
saúde do idoso;

Fortalecimento da participação 
social;

Implantação da caderneta de saú-
de da pessoa idosa, etc.,

O Art. 15 do Estatuto do Idoso ga-
rante atenção a saúde do idoso por 
meio do Sistema Único de saúde(SUS) 
em todos os seus níveis: prevenção, 
promoção,  e recuperação da saúde. 
Garante também o direito a gratuida-

do, ou seja, fazer todas as coisas que 
lhes dão prazer.

O MSTTR considera prioridade 
desenvolver ações específicas com 
os idosos(as) e pessoas da terceira 
idade que contribuam para o forta-
lecimento e superação das diversas 
dificuldades que este segmento do 
meio rural enfrenta no convívio fa-
miliar e na sociedade. Nesse sentido 
atua na efetivação dos direitos à saúde 
garantidos na legislação, tais como: 
distribuição gratuita de medicamen-
to, atendimento prioritário nos esta-
belecimentos de saúde, aquisição da 
caderneta do idoso, além da partici-
pação ativas nos eventos promovido 
pelo movimento sindical. .

Lembrete

Idoso (a) rural!
Ande sempre com sua carteirinha de saúde e se notar 
qualquer alteração no seu dia a dia procure o serviço de 
saúde mais próximo de você!

é fundamental nesse processo, pois 
propicia descobrir potencialidades, 
discutir situações comuns do dia a dia 
e elevar a autoestima do idosos(as).

O maior desafio na proteção à pes-
soa idosa é conseguir contribuir para 
que, apesar das progressivas limita-
ções, elas possam redescobrir pos-

sibilidades de viver sua vida com a 
máxima qualidade. Pois envelhecer 
com saúde é um direito de cidada-
nia, mas os idosos(as) precisam fazer 
sua parte: andar, namorar, participar 
das atividades da sua comunidade, 
do seu Sindicato, praticar saúde com 
sua família passeando e se divertin-

Idosos (as) se divertem na Feira da Agricultura Familiar de São  Benedito do Rio Preto-MA

anos, com uma programação di-
dática e pedagógica exclusiva para 
essa faixa etária.       

O projeto Juventude e Gênero no 
Campo foi outra grande ação que as 
Secretaria de Jovens e Mulheres de-
senvolveram praticamente durante 
3 anos. O Projeto  teve como objetivo 
promover ações de formação políti-
ca e capacitação, que assegurassem 
a permanência da juventude rural 
por meio da criação de oportuni-
dades que promovessem a geração 
de renda o fortalecimento da cida-
dania e melhoria da qualidade de 
vida. O projeto atendeu 162 jovens 
de 19 a 32 anos dos municípios de 
Açailândia, Esperantinópolis, Pi-
nheiro e Vargem Grande, todos os 
projetos produtivos implantados 
nos municípios são acompanha-
dos pelos sindicatos.

Além da implantação dos pro-
jetos produtivos outros grandes re-
sultados que tivemos foi a sindica-
lização dos jovens nos sindicatos, 
inclusão nas direções dos STTR’s 
assumindo cargos de secretários 
(a) de jovens e mulheres, assim 
como em outros espaços de de-
cisão política.
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Por entender a importância 
da Política de Comunicação Sin-
dical para o MSTTR, a FETAEMA 
vem investindo na produção do 
Audiovisual, pois acredita nesse 
meio de comunicação como estra-
tégia para dar visibilidade a luta e 
avanços  dos trabalhadores e tra-
balhadoras rurais maranhenses. 
Assim, diretoria da Federação, Co-
ordenações Regionais Sindicais e 
STTR´s do Maranhão,  apontam o 
audiovisual como necessário no 
que se refere a mobilização, do-

cumentação de eventos, registros 
de sua história. Também como re-
curso pedagógico de formação e 
animação dentro da ENFOC, pois 
permite uma metodologia inte-
rativa e que aguça a imaginação 
de quem assiste e ouve.

Os vídeos produzidos pela FE-
TAEMA têm contribuído para que 
dirigentes sindicais e funcionários 
do MSTTR fi quem atualizados (as), 
mais críticos (as) quanto a reali-
dade do campo e empoderados 
(as) politicamente  para seguirem 

fortalecidos (as) na implementa-
ção do  Projeto Alternativo de De-
senvolvimento Rural Sustentável 
e Solidário (PADRSS). 

Destacamos ainda, que o au-
diovisual, é um dos meios comuni-
cacionais  mais usados nas novas 
tecnologias, como: (Computado-
res, Smartphones, TV´s Interativas, 
Tablets, entre outras ferramentas). 
Desta forma, a FETAEMA, inves-
te no audiovisual, alinhando sua 
luta, com as atuais formas de se 
comunicar.

AUDIOVISUAL:  
Uma ferramenta de luta do MSTTR!

Construção do documentário: Projetos de  Assentamentos no Maranhão

Gente que ama o  campo, traz a 
história de Rafael Vieira Gonçalves 
que atualmente é técnico em Agro-
pecuária na União das Associações 
das Escolas Famílias Agrícolas do Ma-
ranhão – UAEFAMA. 

Rafael é formado como técnico 
Agropecuária  pelo Instituto Federal 
em Educação e Ciência e Tecnologia 
(IFMA) desde de 2011 e atualmente 
acompanha 70 jovens de três municí-
pios maranhenses (Barreirinhas, São 
Luis e São Bernardo), com visitas téc-
nicas, realizando intercâmbios, cur-
sos e incentivando a juventude rural 
a acessar os programas do Governo 
Federal (PRONAF,  PAA, PNAE, entre 
outros).

Comunicação FETAEMA – Por que 
ser um assistente técnico Agropecuária?

Rafael- Eu gosto de ajudar as fa-
mílias que trabalham no meio rural, 
para que elas tenham acesso às várias 
políticas públicas oferecidas pelo Go-
verno Federal (PRONAF, PAA, PNAE, 
entre outras).

Comunicação FETAEMA- Sua his-
tória de vida está ligada a terra?

Sim. A partir de uma experiência 
com a agricultura familiar em 2004 
na Casa Familiar Rural na estrada do 
Quebra- Pote,  zona rural de São Luis, 

Gente que ama o campo
fui incentivado a conhecer mais esta 
área do campo brasileiro.  Hoje, depois 
de dez anos trabalhando e estudan-
do a Agricultura Familiar, vejo minha 
identidade ainda mais ligada ao campo, 
me sinto realizado em contribuir com 
as conquistas para os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais.

 Como você observa atualmente a as-
sistência técnica prestada no Maranhão?

São poucos os técnicos (as) no Ma-
ranhão quando se leva em considera-
ção o número de famílias  para serem 
atendidas. Acho que faltam concursos 
para área e os poucos técnicos (as) que 
existem não têm recursos para desenvol-
verem suas atividades com dignidade.

Qual a recompensa em ser um (a) 
assistente técnico mesmo com tantas 
difi culdades aqui no Maranhão?

Me sinto realizado em poder di-
minuir de alguma forma o índice de 
Exôdo Rural no Maranhão, garantin-
do desta forma a permanência dos 
(as) jovens no campo, ou seja, forta-
lecendo a sucessão rural.  Sinto que 
depois do nosso trabalho realizado, as 
famílias fi cam motivadas, mais con-
fi antes e esperançosas que dias 
melhores virão para o 
campo maranhense. 

PeSQUISA

A partir de 05 de maio deste ano, o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), passou a vigorar ofi cial-
mente, quando o Decreto nº 8.235 foi sanciona-
do pela Presidenta Dilma. Ele estabelece normas 
gerais complementares aos Programas de Regu-
larização Ambiental dos Estados e do Distrito Fe-
deral. A Instrução Normativa n° 02, do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) vem tratar dos pro-
cedimentos para a integração, execução e com-
patibilização do Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural (SICAR) e defi ne os procedimentos gerais 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Tanto o Decreto nº 8.235, como a Instrução 
Normativa nº 02 têm como orientação a Lei nº 
12.651, de 2012. Esta Lei trata sobre a proteção 
da vegetação nativa, aborda assuntos como Áreas 
de Proteção Permanentes (APP´s), Áreas de Uso 
Restrito, Uso Ecologicamente Sustentável dos 
Apicuns e Salgados, da Área de Reserva Legal, 
do próprio CAR e outros assuntos, por isso, ela é 
uma importante fonte de consulta, para enten-
dermos a questão ambiental e o próprio CAR. Este 
conjunto de normas jurídicas orienta a execução 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), isto impli-
ca na necessidade de lermos estes documentos, 
para organizarmos nossa informação e montar-
mos nossa estratégia de ação para executarmos 
o CAR ou imbuídos do papel de representantes 
dos agricultores familiares no Estado, repassar-
mos as informações corretas sobre sua execução.

Como o CAR é um cadastro público, ele está 
disponibilizado na internet, pode ser executado em 
modo off-line (sem necessidade de conexão com 
rede de internet), isto facilita seu uso, pois a inter-
net é apenas utilizada em dois momentos: primei-
ramente para baixar no computador o programa e 
os mapas e, posteriormente, para enviar as infor-
mações conclusivas sobre o cadastro para o MMA.

Este cadastro é autodeclaratório, necessita 
basicamente de informações sobre a identifi ca-

ção do proprietário ou possuidor rural (posseiro) 
do imóvel rural, da comprovação da proprieda-
de ou posse rural e da planta georreferenciada 
(que pode ser um croqui da propriedade con-
tendo as coordenadas geográfi cas), contendo o 
perímetro das áreas de servidão administrativa, 
e a informação da localização das áreas de re-
manescentes de vegetação nativa, das Áreas de 
Preservação Permanente (APP´s), das áreas de 
uso restrito, das áreas consolidadas e, caso exis-
tente, a localização da Reserva Legal (Art. 13 da 
Instrução Normativa nº 02, de 2014).

Problemas na execução do Cadastro Ambien-
tal Rural Apesar de todas as informações expli-
citadas na Lei nº 12.651, de 2012, no Decreto nº 
8.235 e na Instrução Normativa n° 02, de 2014, 
as informações não estão tendo “a repercussão” 
desejada nos órgãos públicos responsáveis pela 
sua execução. Ainda existem dúvidas sobre o pa-
pel do poder público municipal neste processo, 
como as prefeituras poderão colaborar na exe-
cução do CAR? Em nível de Estado, como a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (SEMA) irá trabalhar o CAR a nível esta-
dual? Como os agricultores familiares receberão 
apoio dos órgãos públicos?

Para estas indagações temos respostas que 
não satisfazem as nossas necessidades, como a 
ação a ser desenvolvida pela Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), 
em 73 municípios localizados no Bioma Ama-
zônia e em áreas de transição entre Amazônia 
e Cerrado, para implantação do CAR. Pergunta-
mos: e os outros 144 municípios? Temos também 
outras preocupações, como o “serviço prestado 
por terceiros”, que estão cobrando preços exor-
bitantes (exagerados), que podem causar sérios 
prejuízos aos agricultores familiares, serviços que 
deveriam ser prestados por órgãos públicos, que 
são responsáveis pela política ambiental, pelo 

menos para os agricultores familiares, indígenas 
e povos e comunidades tradicionais. No artigo 30 
da Instrução Normativa nº 02, de 2014, temos a 
seguinte redação: 

“O proprietário ou possuidor rural de pequena 
propriedade ou posse rural familiar, cuja área do 
imóvel rural seja de até 4 (quatro) módulos fi scais e 
que desenvolva atividades agrossilvipastoris, bem 
como das áreas de terras indígenas demarcadas 
e das demais áreas tituladas de povos e comuni-
dades tradicionais que façam uso coletivo do seu 
território, caso julgue necessário, poderá solicitar 
o apoio institucional ou de entidade habilitada 
para proceder à inscrição no CAR”.

Temos também difi culdades em trabalhar a 
imagem de satélite. Para realizarmos o CAR é in-
dispensável à localização da propriedade ou pos-
se, com a imagem que temos no CAR, tornasse 
necessário às coordenadas geográfi cas para deli-
mitar a área sem causar problemas de sobreposi-
ção. Se tivéssemos imagens com uma boa defi ni-
ção, talvez fosse possível realizar a elaboração do 
desenho (croqui) da propriedade ou posse, sem 
necessitar das coordenadas geográfi cas. Porém, 
com as imagens oferecidas pelo cadastro, não 
podemos dispensar as informações do georre-
ferenciamento. Por isso, empresas, profi ssionais 
liberais e outros, estão se aproveitando desta di-
fi culdade para oferecer seus serviços com preços 
fora da realidade da agricultura familiar, no sen-
tido de elaborar o mapa da propriedade, digo, in-
serir no programa do cadastro as coordenadas do 
georreferenciamento realizado na propriedade 
ou posse. Uma difi culdade é obter a localização 
real (exata) da propriedade ou da posse, para in-
dicar a área de reserva legal, área de Preservação 
Permanente, de uso restrito e outros. O agricultor 
familiar sabe realizar esta tarefa, pois conhece a 
sua área, e o próprio CAR gera o mapa construí-
do com as coordenadas geográfi cas. 

Cadastro Ambiental  Rural — CAR

assistente técnico mesmo com tantas 
difi culdades aqui no Maranhão?

Me sinto realizado em poder di-
minuir de alguma forma o índice de 
Exôdo Rural no Maranhão, garantin-
do desta forma a permanência dos 
(as) jovens no campo, ou seja, forta-
lecendo a sucessão rural.  Sinto que 
depois do nosso trabalho realizado, as 
famílias fi cam motivadas, mais con-
fi antes e esperançosas que dias 
melhores virão para o 
campo maranhense. 

Rafael Vieira Gonçalves, técnico em Agropecuária

Fique Sabendo

Sistema SIGA com
70 mil cadastros

O Sistema SIGA atingiu no mês 
de julho de 2014, a marca de 70mil 
cadastros lançados no Banco de 
Dados do MSTTR. 

Os trabalhos iniciaram, jun-
to com a Mobilização Estadual 
de Recadastramento em abril de 
2013, com o objetivo de constituir 
um Banco de Dados de trabalha-
dores (as) rurais fi liados (as) aos 
STTR’s do Maranhão. 

Em pouco mais de um ano 
de trabalhos intensos, a equipe 
da FETAEMA e principalmente os 
STTR’s, atingiram a primeira meta. 

O Sistema SIGA opera em tem-
po real pela internet e pode ser 
acessado pelos STTR’s inscritos 
por meio de credenciais (usuário 
e senha), de forma muito práti-
ca e segura. Atualmente cerca de 
140 STTR’s estão habilitados para 
utilizar o Sistema SIGA.

Os STTR’s que ainda não ini-
ciaram o cadastro pelo Sistema 
podem entrar em contato com a 
Secretaria Geral da FETAEMA e 
solicitar as credenciais. 

A Mobilização foi prorrogada 
no Conselho e teremos até o fi nal 
de 2014 para concluir mais uma 
etapa e reavaliar os resultados.

A FETAEMA espera consoli-
dar, até o fi nal do ano, um Ban-
co de Dados com mais 100 mil 
associados (as) cadastros (as) no 
Sistema SIGA.


