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APRESENTAÇÃO
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA, apresenta o 

Relatório Anual de Atividades do exercício de 2013, como parte integrante da sua prestação de contas. 
Dessa forma, cumpre regra prevista no art. 28 do Estatuto Social.

O papel do relatório de atividades é descrever as ações desenvolvidas no exercício de referência, 
demonstrando, de forma objetiva, as atividades realizadas em dialogo com o seu papel político-ins-
titucional e de acordo com os recursos fi nanceiros defi nidos de forma participativa  para garantia da 
ação sindical.

A FETAEMA tem buscado, por meio de sua prática, garantir a participação dos STTR’s nos diversos 
espaços políticos, bem como estimular a organização social e de base. Portanto, sua expectativa é 
apresentar ao conjunto do MSTTR as principais ações realizadas e os resultados obtidos com estas, 
em consonância com as diretrizes do projeto político da categoria.

Nesse contexto o relatório compõe-se de: Apresentação, grandes ações, ações desenvolvidas por 
Secretaria e ações realizadas nas suas Coordenações Regionais.

Convém ressaltar a importância do relatório de atividades para compreensão da dinâmica da ges-
tão sindical e para a garantia de um processo de gestão político-administrativa transparente e ética. 
Espera-se que esta, por seu caráter pedagógico, seja uma prática que se dissemine em todas as entida-
des sindicais fi liadas à Federação.

Com este documento a FETAEMA registra sua atuação no Estado, reforça o compromisso histo-
ricamente assumido com a classe trabalhadora e reafi rma a luta que desenvolve, em conjunto com 
os Sindicatos fi liados, pela efetividade do direito humano à Vida Plena para todos os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais.
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GRANDES AÇÕES REALIZADAS EM 2013
GRITO DA TERRA MARANHÃO

O direito de acesso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais à terra para nela plantar e viver digna-
mente, associado à garantida de liberdade das pessoas, tem sido historicamente negligenciado pelos 
sucessivos governos nas esferas federal, estadual e municipais. Por isso, a luta contra o latifúndio, con-
centrador de riqueza e poder impõe-se como bandeira, fundamental, da ação política do Movimento 
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR. 

O Estado do Maranhão, ao longo da sua história, tem mantido as mais altas taxas de confl itos agrá-
rios da nação. Desde o seu processo inicial de colonização, ainda no século XVII, centrado no extermí-
nio dos povos indígenas, até a recente instalação de um complexo industrial do agronegócio, milhares 
de comunidades têm sido alvo de despejos forçados, assassinatos de suas lideranças, destruição de 
casas e roças.

Embora os direitos a segurança alimentar, a moradia digna e ao trabalho na terra sejam direitos hu-
manos fundamentais, insculpidos em nossa Constituição Federal, o Estado brasileiro, ano após ano, 
tem diminuído os recursos destinados às políticas de Reforma Agrária. Esta situação pode ser visuali-
zada pela diminuição do número de desapropriações, titulações de territórios quilombolas e créditos 
destinados a agricultura familiar.

Medidas que defendem a privatização dos assentamentos, a legalização da grilagem, a descentrali-
zação das políticas, o sepultamento do INCRA e do ITERMA, entre tantas outras, deixam claro que é o 
Mercado quem regula o Estado na questão agrária e não o contrário, como determina a Constituição 
e como reivindicam os defensores da reforma agrária. 

Nesse contexto, a FETAEMA, por entender que a luta pela Terra e pelo território, historicamente 
realizada por muitos movimentos sociais, é necessária para transformar verdadeiramente a estrutura 
fundiária e de poder no país, realiza há vários anos o GRITO DA TERRA MARANHÃO, que é um espaço 
de proposição, reivindicação e negociação de políticas públicas para o campo e fl oresta, além de ser 
um processo mobilizador, informativo e formativo.

O Grito da Terra Maranhão - GTM, é a maior manifestação de massa do Movimento Sindical de Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR. Neste importante ato, a FETAEMA - Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura no Estado do Maranhão, em conjunto com as suas Coordenações Regionais 
e os Sindicatos fi liados, propõem e reivindicam Políticas Públicas capazes de promover o desenvol-
vimento rural sustentável e solidário, baseado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar, 
como estratégia de erradicação da pobreza no meio rural.

Em 2013, o Grito da Terra Maranhão 2013, realizado no dia 18 de junho, contou com a participação 
de mais de 5.000 (cinco mil) trabalhadores e trabalhadoras rurais, provenientes dos 217 municípios do 
Estado do Maranhão. Adotou como estratégia para pressionar os Governos Federal e Estadual a abrir 
um processo de negociação das Pautas, entregues com antecedência e até então sem resposta, a inter-
rupção do tráfego de veículos por mais de quatro horas na BR 135, altura do retorno do Tirirical, São 
Luís – MA, e a ocupação de prédios públicos. Foram 08 (oito) dias de ocupação da Superintendência 
do INCRA e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar – SEDES.

EM 2013 GRITAMOS POR:
• Providências urgentes nos casos de violência no campo:
• Implantação e garantia do funcionamento da Ouvidoria e Delegacia Agrária Estadual;
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• Comissão permanente de delegados (as) de polícia civil para investigar grilagens de terra no 
Maranhão;

• Implantação da Vara Agrária no Estado do Maranhão;
• Agilidade no julgamento de casos envolvendo mortes de lideranças e de trabalhadores rurais, 

que tramitam há décadas no Judiciário, entre outras reivindicações que levem ao campo mara-
nhense condições de vida com dignidade;

• Garantia no Orçamento do Estado de recursos de no mínimo 5% do Orçamento para o fortale-
cimento da agricultura familiar;

• Implementação de programas como: o PAA (Aquisição de Alimentos), PNAE (Alimentação Es-
colar);

• Reestruturação do ITERMA e AGERP, e realização de concurso público; 
• Implementação de Políticas Públicas para Juventude e Mulheres Trabalhadores(as), 3ª Idade e 

Idosos (as) do Campo;
• Fazer levantamento do estoque de terras devolutas no Estado.
• Planejamento transparente e participativo do Programa de Regularização Fundiária do Estado;
• Assistência Técnica para fomentar um desenvolvimento sustentável e solidário; entre outras 

reivindicações já entregues ao Governo do Estado, INCRA e Poder Judiciário, que garantam dig-
nidade aos povos do campo maranhense.

Várias demandas foram apresentadas aos órgãos e autoridades competentes, incluindo a desapro-
priação de áreas em confl itos históricos, ajuizamento de ações expropriatórias, titulações de territó-
rios quilombolas e arrecadações de terras griladas pelo latifúndio. Tratou-se também de temas como 
a impunidade no campo, demora no julgamento dos assassinatos de trabalhadores rurais e despejos 
forçados, em audiência temática realizada com o Poder Judiciário.

A partir do GTM 2013, tivemos algumas vitórias importantes, das quais podemos destacar a titula-
ção da Gleba Arame e arrecadação do Campo do Bandeira, no município de Alto Alegre do Maranhão, 
pelo ITERMA, após 09 anos de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais; a Criação do gru-
po de titulação da Data Ipoeira, em São Raimundo das Mangabeiras, e 15 imóveis foram decretados de 
interesse social para fi ns de Reforma Agrária no estado do Maranhão.

Com a realização do Grito da Terra, o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
do Maranhão expôs os gravíssimos problemas enfrentados no campo, dialogou com a sociedade e 
desta recebeu as mais variadas manifestações de apoio, demonstrou sua capacidade de mobilização 
e, em consequência, logrou estabelecer negociações e obter conquistas importantes para o conjunto 
dos trabalhadores rurais. Serviu, também, para demonstrar que segue fi rme na luta histórica pela 
Reforma Agrária com acesso a crédito e a políticas públicas capazes de promover desenvolvimento 
sustentável com o fortalecimento da agricultura familiar.

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO 
As Assembléias Gerais Ordinárias do Conselho Deliberativo da FETAEMA, anualmente realizadas 

nos meses de março e dezembro, são um fórum privilegiado de debate político e de deliberação acerca 
das questões de interesse do conjunto dos trabalhadores e da gestão político-administrativa do Movi-
mento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

Dirigentes da Federação e dos Sindicatos fi liados reúnem-se nessas Assembléias para, além de 
discutir e deliberar sobre as temáticas da competência estatutária do Conselho, analisar os cenários 
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estadual, nacional e internacional para, diante destes, defi nir estratégias para o MSTTR avançar na 
conquista das suas bandeiras de luta. 

No período de 20 a 22 de março de 2013, realizou-se a primeira Assembleia Geral Ordinária do Con-
selho Deliberativo, cujos objetivos foram: a) apreciar e aprovar a prestação de contas e o Relatório de 
Atividades do exercício anterior; b) apresentar o Plano de Ação Anual do MSTTR para 2013; c) lançar 
a Campanha Estadual de Recadastramento; d) discutir a conjuntura política do Estado e as eleições 
2014, entre outras temáticas relevantes.

Nessa oportunidade houve um amplo debate sobre a política de autossustentação e organização 
sindical do MSTTR, a importância da mobilização estadual dos dirigentes em torno do Recadastra-
mento, que tem como principais fi nalidades aproximar o MSTTR da sua base, garantir a representati-
vidade sindical e reorganizar os quadros de associados e associadas dos Sindicatos.

A segunda Assembléia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo da FETAEMA realizou-se no perí-
odo de 17 a 19 de dezembro de 2013, tendo como principal ponto de pauta a aprovação do Orçamento 
Participativo da Federação. Nesta ocasião foi aprovado o adiamento da Campanha de Recadastramen-
to até dezembro de 2014, sendo reafi rmado que a dispensa de mensalidade sindical é ilegal e pode 
resultar em perda do cargo de gestão sindical.
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Presidência
O exercício de 2013 foi marcado por grandes desafi os para a FETAEMA e todos os seus STTR´s fi lia-

dos. Nesse contexto, destaca-se a luta pela Reforma Agrária, com fortes disputas pela posse da terra e 
a realização de ações específi cas no combate ao latifúndio, sobretudo ao sistema excludente proposto 
pelo agronegócio e pelas grandes empresas instaladas no Maranhão. 

O Agronegócio expulsa os homens e mulheres do campo e no Estado do Maranhão encontra am-
paro Estatal, o que fortalece suas práticas perversas e reduz as condições para a agricultura familiar 
garantir sua consolidação. Frente a uma disputa de Projeto tão forte, em 2013, a FETAEMA defendeu 
mais de 100 confl itos de terra em várias regiões do Maranhão. Confl itos estes, com várias liminares 
de despejo que só aumentam o número de famílias expulsas e consequentemente desabrigadas no 
campo.

Diante de tal omissão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a FETAEMA realizou o seu 
Grito da Terra Maranhão 2013, apontado como o maior da história do Movimento Sindical dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). No GTM mais de 5000 trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
interditaram a principal entrada de São Luís e por duas semanas ocuparam as sedes do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e da Secretaria do Estado de Desenvolvimento So-
cial e Agricultura Familiar (SEDES). Foram várias rodadas de negociação, fi cando defi nida entre estes 
órgãos competentes e a Federação uma agenda de trabalho para discutir as demandas do campo no 
caderno de pauta do GTM. Essa ação já demonstra resultados positivos, com destaque a desapropria-
ção de 13 áreas para assentamentos.

Também destacamos o avanço do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) no Maranhão, 
que depois de 02 anos de debate foi priorizado pela atual gestão como uma política pública impres-
cindível para garantir qualidade de vida aos homens e mulheres do campo. Nesse sentido, cabe frisar, 
que após a junção de esforços das entidades sindicais do MSTTR, já se dispõe de condições estrutu-
rantes para o efetivo alcance dessa política pública pela categoria.

Os Acordos e Convenções Trabalhistas realizados com intervenção da FETAEMA e seus STTR´s fi -
liados, também trouxeram conquistas signifi cativas para este segmento, a exemplo do aumento do 
piso salarial, cesta básica, horas intineres, licença maternidade, entre outras. O Recadastramento Sin-
dical foi outra ação necessária de suma importância na organização do MSTTR. Através do Recadas-
tramento proposto por esta diretoria, está sendo possível identifi car os reais números de sócios (as) 
existentes nos sindicados e assim ter mais transparência nas ações políticas e na aplicação de recur-
sos. Outro instrumento de fortalecimento da luta sindical no Maranhão é o Sistema de Gerenciamento 
de Informação (SIGA), que já contempla mais de 92 STTR´s operando com o sistema da FETAEMA.

No que se refere ao fortalecimento de Gênero e Geração a FETAEMA participou ativamente desse 
debate, garantindo a participação dos rurais e as especifi cidades do campo nesses espaços políticos. 
Prova dessa afi rmativa, foi à realização do Festival da Juventude Rural, onde foram tratados vários 
temas direcionados aos jovens do campo, entre esses, a Sucessão Rural e Trabalho Escravo. As mu-
lheres trabalhadoras rurais também discutiram suas temáticas específi cas, no Encontro Estadual de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais, com ênfase nas temáticas: Paridade, combate a Violência no Campo e 
Saúde. Sobre o segmento Terceira Idade e Idosos foi realizado um Encontro Estadual para discutir so-
bre Empréstimo Consignado, Saúde do Idoso (a) e Papel do Idoso (a) dentro das instâncias do MSTTR.

Tratando do eixo formação sindical, a FETAEMA novamente deixa sua marca por meio da realiza-
ção do IV Curso Estadual de Formação Político Ideológico da ENFOC, fi cando na história da FETAEMA 
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a formação da maior turma Estadual da ENFOC do Brasil, trazendo para a rede de educadores (as) 
populares 96 novos educadores (as).

Em apenas um editorial seria impossível enumerar tantas ações realizadas pela FETAEMA na im-
plementação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS). No 
entanto sempre é importante trazer para o conhecimento de toda a sociedade maranhense, sobretudo 
aos trabalhadores (as) rurais deste Estado, que a maior entidade representativa da classe rural, conti-
nua fazendo bravamente a sua luta. Uma luta que só se faz forte com o compromisso da população, 
com políticos que alinhem suas propostas com Políticas Públicas que levem dignidade e respeito de 
direitos aos povos do campo.

Nessa perspectiva, em 2014, mesmo sendo um ano de Copa do Mundo, não devemos esquecer das 
eleições Nacional e Estadual. Para presidente apontamos a companheira Dilma Rousseff, para conti-
nuar fazendo a revolução social já iniciada anteriormente pelo sindicalista Luis Inácio Lula da Silva, 
o nosso Lula. No Maranhão, em 2014, nós do MSTTR, vamos mudar a história de pobreza que assola 
nossa população, vamos votar contra os 50 anos de atraso.

Destacamos ainda a importância de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF), 
escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para aumentar a visibilidade da agricultura 
familiar, focalizando a atenção mundial em seu importante papel na erradicação da fome e pobreza, 
provisão de segurança alimentar e nutricional, melhora dos meios de subsistência, gestão dos recur-
sos naturais, proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, particularmente nas 
áreas rurais.

Desta forma, o MSTTR no Maranhão segue reafi rmando o papel socioeconômico, ambiental e cul-
tural da Agricultura Familiar. Destacando esta importante atividade agrícola como única capaz de ga-
rantir segurança alimentar; preservação dos alimentos tradicionais; proteção da agrobiodiversidade; 
uso sustentável dos recursos naturais; impulsionar as economias locais e garantir a proteção social 
das comunidades. 

Esperamos enquanto MSTTR, que o Ano Internacional da Agricultura Familiar, possa chamar a 
atenção o poder público, quer nos Governos municipais,  Estaduais e Nacional, para a inclusão da 
Agricultura Familiar nos seus  planos de Governo. Que assim todos possam levar oportunidades para 
promover o desenvolvimento dos povos do campo. 

Encerramos nossas palavras, agradecendo profundamente todos (as) dirigentes sindicais, coorde-
nadores (as) Regionais Sindicais, funcionários (as) e assessores (as) do MSTTR, pelo compromisso 
assumido em nome das crianças, jovens, mulheres, homens, pessoas da 3ª idade, idosos (as) rurais. 
Graças a Deus e a cada um de vocês nossa luta é possível. Renovamos aqui, o nosso compromisso de 
em 2014 continuarmos juntos frente aos desafi os e na certeza de que mais conquistas virão!
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AÇÕES DESENVOLVIDAS POR SECRETARIA
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SECRETARIA GERAL
No cumprimento das suas atribuições estatutárias, a Secretaria Geral busca imprimir utilização da 

estrutura da FETAEMA, compreendendo os recursos humanos e materiais, uma dinâmica capaz de 
potencializar todas as ações realizadas pelo Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais - MSTTR, como estratégia de fortalecimento do PADRSS - Projeto Alternativo de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável e Solidário. 

Assim atuando, a Secretaria Geral contribuiu para potencializar ações estratégicas como: Grito da 
Terra Maranhão, apontado como o maior da história do MSTTR em todos os tempos; Encontro Es-
tadual de Formação Temática para Secretários e Secretária Gerais; Festival da Juventude Rural Ma-
ranhense; Plenária Estadual da Terceira Idade, Idosos e Idosas Rurais; Capacitações e Mutirões do 
Programa Nacional de Habitação Rural; ENFOC Maranhão e EMAFOR; ações realizadas no âmbito da 
Política Agrária; Plenárias de Orçamento Participativo; Encontro Estadual de Assalariados e Assalaria-
das Rurais; Seminário de Políticas para Mulheres Trabalhadoras Rurais; Mutirões de Recadastramento 
Sindical, entre outras.

Pode-se afi rmar que todas essas ações foram exitosas porque a equipe que faz a Secretaria Geral 
da FETAEMA soube cumprir, rigorosamente, as atribuições de dinamizar e aperfeiçoar a utilização 
da estrutura para garantir o necessário suporte às demais Secretarias da Federação, às Coordenações 
Regionais e aos STTR´s fi liados. Para tanto, adotada como Princípios de gestão político-administrativa 
o planejamento, a organização interna, o uso racional dos recursos humanos e materiais, bem como 
o diálogo permanente com as demais Secretarias, o que contribui para que a execução das ações pla-
nejadas coletivamente seja exitosa.

 Compreendendo que o âmago do PADRSS é o ser humano na sua totalidade, a Secretaria Geral 
vem investindo na integração interpessoal através de ações que promovem a aproximação entre di-
rigentes e funcionários, humanizando e tornando o ambiente de trabalho um lugar de convivência e 
motivação.         

A potencialização do trabalho em equipe é outro importante viés da gestão político-administrativa 
da FETAEMA, que tem possibilitado maior participação de todos e a integração entre dirigentes, as-
sessores/as e funcionários/as, desde a construção até a execução das ações políticas, o que tem se 
mostrado de grande valia na consecução dos objetivos de dada uma delas e, consequentemente, be-
nefi ciado o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

É desse modo que temos contribuído para que o MSTTR avance, cada vez mais signifi cativamente, 
na luta pela Reforma Agrária; no empoderamento político-sindical; no fortalecimento da agricultu-
ra familiar com sustentabilidade ambiental; na organização da produção; na conquista de moradia 
digna através da implementação do Programa Nacional de Habitação Rural; nas ações de combate 
ao trabalho escravo e/ou degradante; na comunicação e Informatização; nas ações voltadas para a 
formação e organização sindical; nas ações voltadas para efetivação das Políticas Sociais e as questões 
de Gênero, geração, Raça, Etnia e etc.  

Ainda na busca pela dinamização dos serviços prestados pela Federação, em 2013 a Secretaria Ge-
ral procurou dinamizar os setores de Comunicação e Informatização, de modo a cumprirem papel 
estratégico no atual processo de fortalecimento da organização sindical que, em nosso Estado, é revi-
talizada a partida da retomada das principais bandeiras de luta do MSTTR.                       

 No âmbito da Política de Comunicação foram trabalhados vários instrumentos, internos e exter-
nos, como: a tiragem do Jornal Institucional impresso; a divulgação semanal das ações do MSTTR 
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através do Programa de TV e Radio Tribuna Sindical; a alimentação diária do Portal da FETAEMA e das 
Redes Sociais, com notícias sobre fatos ocorridos no campo; manutenção do diálogo com jornalistas 
dos mais variados veículos de Comunicação do Estado, através do serviço de Assessoria de Imprensa; 
e divulgação de falas políticas de dirigentes da FETAEMA, membros das Coordenações Regionais da 
Federação, dos STTR’s, delegados e delegadas sindicais de base, retratando e fortalecendo, especial-
mente, os confl itos, lutas e desafi os enfrentados pelos povos do campo e da fl oresta.

No tocante à comunicação interna, tem-se investido no seu aperfeiçoamento para aperfeiçoar o 
diálogo e a integração da FETAEMA com os STTR’s fi liados, através de meios de contatos telefônicos, 
murais, e-mails padronizados e postagem de correspondência via postal, como forma de promover o 
nivelamento das informações e a participação nos eventos realizados pelo MSTTR.  

Para dar maior visibilidade ao Projeto Político e às ações do Movimento Sindical, investimos em 
Comunicação Visual, o que possibilitou a criar e confeccionar diversas de peças publicitárias, a exem-
plo de registros fotográfi cos, clipagens de materiais informativos, bandeiras, camisas, bolsas, faixas, 
cartazes, banners e panfl etos, entre outras, que retrataram com criatividade as lutas e conquistas dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais.

A política de Informatização, aprimorada na atual gestão da FETAEMA, está contribuindo tanto 
para o autoconhecimento do MSTTR quanto para uma gestão político-sindical melhor organizada, 
mais ágil e transparente, graças ao aprimoramento do SIGA, que é um sistema integrado de gerencia-
mento administrativo sindical posto à disposição dos Sindicatos fi liados. 

O SIGA possibilita armazenar informações e conhecer, com mais precisão, o continente de asso-
ciados e associadas dos STTR fi liados. Consequentemente, favorece a proposição e execução das po-
líticas públicas adequadas às especifi cidades de cada comunidade. Atualmente, mais de 100 STTRs já 
aderiram ao SIGA e este tem cadastrados no seu banco de dados, alimentado online, mais de 50.000 
(cinquenta mil) trabalhadoras e trabalhadores rurais.     

A maior fonte de alimentação do SIGA é o Recadastramento Sindical, que tem como objetivos: 
corrigir distorções na composição do quadro social dos Sindicatos, dele excluindo quem não é tra-
balhador ou trabalhadora rural; aproximar os e as dirigentes sindicais da base; conhecer melhor os 
dilemas enfrentados tanto na gestão quanto na organização sindical visando aprimora-las de modo 
que atinjam seus objetivos históricos. 

 Além de fazer com que a Secretaria Geral cumpra suas atribuições estatutárias, a Secretária tem 
participado dos fóruns de debate das questões de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
tais como:  

• Projeto Juventude e Gênero no Campo;
• 14ª Romaria dos aposentados e aposentadas da Região Oriental;
• Planejamento no STTR de Lago dos Rodrigues - MA;
• Encontro da Regional Nordeste da CONTAG, em Recife - PE;
• Encontro Nacional com os Presidentes das FETAGs e Coordenação Regional da CONTAG, em 

Brasília – DF;
• 11º Congresso da CONTAG, onde foram eleitos sua Diretoria e Conselho Fiscal;
• Conselhos Deliberativos da FETAEMA;
• Curso de Formação Temática para Secretários e Secretárias Gerais dos STTR fi liados à FETAE-

MA;
• Reuniões dos Coletivos, Assembléia Conselho e cerimônia de Posse da Diretoria da CONTAG;
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• Diversas atividades referentes ao SIGA, realizadas nas Regiões da Baixada Maranhense, Cocais 
e Tocantina;

• Mutirões de Recadastramento Sindical;   
• Ofi cina sobre CNIS e SIGA; 
• Assembleia da Regional da Baixada Oriental;
• Projeto Juventude e Gênero no Campo, em Esperantinópolis, Pinheiro, Vargem Grande e Açai-

lândia – MA;
• Plenária de Orçamento participativo da Regional Sindical do Mearim;
• Assembleia da Regional Tocantina; 
• III Festival Estadual da Juventude Rural;
• II Plenária Estadual da Terceira Idade, Idosos e Idosas Rurais.
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
A Secretaria de Finanças e Administração Sindical zela pelo cumprimento do seu papel político 

previsto estatutariamente. Assim, busca diariamente aperfeiçoar os mecanismos de gestão, para ga-
rantir transparência, democracia, ética na arrecadação e utilização racional dos recursos fi nanceiros 
da FETAEMA.

O interesse pela construção de uma política de sustentabilidade para o MSTTR no Maranhão, onde 
toda a estrutura detenha condições para manter-se equilibrada e realizando investimentos em sua 
base, é uma linha condutora da sua prática.

Procura estimular cotidianamente o equilíbrio fi nanceiro das entidades sindicais e ampliação das 
ações políticas defi nidas no PADRSS, por meio da adoção de um modelo de gestão que respeite os 
princípios sindicais da: democracia interna, participação, ética e efi cácia.

Com base nesses princípios, destaca a atuação qualifi cada do Conselho Fiscal e reconhece sua im-
portância para o fortalecimento e condução dessa gestão. A FETAEMA considera como sendo um 
investimento para o MSTTR no Maranhão o fato de ter garantido a participação de seus conselheiros 
no Seminário Nacional promovido pela CONTAG em Brasília - DF, com fi ns específi cos de formação 
dos conselhos fi scais das federações. 

Nesse sentido, destaca as principais atividades desenvolvidas em 2013: Ofi cina de diagnóstico e 
fortalecimento das entidades sindicais, Encontro Estadual de multiplicação criativa em gestão ad-
ministrativa e fi nanceira, monitoramento da mobilização Estadual de recadastramento, incentivo a 
organização da estratégia de regionalização da contabilidade e plenárias regionais de Orçamento Par-
ticipativo.

Como atividades permanentes desenvolvidas internamente pela secretaria destacam-se: o contro-
le de todas as receitas por fonte de arrecadação, controle de despesas/redução de gastos, acompanha-
mento de convênios, monitoramento da contribuição sindical, emissão e controle de blocos seriados, 
recebimento e triagem das autorizações para o convênio INSS/CONTAG.

Ainda como trabalho permanente a secretaria faz um processo de acompanhamento e orientação 
aos sindicatos fi liados no tocante à regularização contábil e administração interna. Continua inves-
tindo e incentivando a organização regional da contabilidade, com vistas à prestação de serviços con-
tábeis que atendam todas as demandas existentes nos sindicatos e cumpram os requisitos legais da 
contabilidade sindical rural.

A FETAEMA investiu político e fi nanceiramente no processo de divulgação e condução da Mo-
bilização Estadual de Recadastramento dos Associados Trabalhadores(as) Rurais, com o objetivo de 
aproximar a organização sindical da base e garantir a efetiva participação da categoria na vida política 
das entidades.

Identifi car sua base e apropriar-se de informações sobre as condições de vida e trabalho da mesma 
deve ser caracterizado como sendo uma necessidade prioritária das entidades sindicais do MSTTR. 
Atualmente o quadro de associados não condiz com o nível de participação e intervenção dos mes-
mos nas suas entidades representativas.

Investindo na mobilização Estadual de recadastramento o MSTTR assume esse desafi o e modifi ca 
sua prática. Pois, para tanto, defi niu regras de funcionamento e metodologia para sua condução, que 
exigem adoção de uma postura ética, democrática e atuante por parte dos dirigentes sindicais.

Como forma de garantir estrutura e condições de trabalho para a organização das informações so-
bre os associados recadastrados, a FETAEMA organizou um processo de compra de equipamentos de 
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informática (computadores, impressoras, etc) com redução de custos, visando facilitar o acesso dos 
STTR’s interessados por meio de parcelamento do valor.

As orientações da mobilização Estadual de recadastramento alinham-se com as discussões de sus-
tentabilidade política e fi nanceira no momento em que, para garantir organização interna e equilíbrio 
fi nanceiro é necessário que a entidade tenha uma base consciente e participativa. Além disso, é preci-
so fortalecer a identidade dos associados(as) como membros de uma categoria profi ssional, que com 
o trabalho, garantem o sustento familiar e investem na sua organização de classe.

A Secretaria participou da Ofi cina nacional de formação de multiplicadores em gestão administra-
tiva e fi nanceira promovida pela CONTAG, em Brasília – DF, no período de 27 a 29 de maio de 2013. 
Essa ofi cina promoveu debates sobre a sustentabilidade política e fi nanceira do MSTTR, divulgou di-
retrizes sobre as deliberações do movimento sindical referentes à implantação do orçamento partici-
pativo e as fontes de arrecadação do MSTTR.

Durante esse trabalho acima citado, a FETAEMA foi novamente convidada pela CONTAG para 
apresentar sua a experiência de Orçamento Participativo, destacando os principais desafi os políticos 
para sua implantação. Vale dizer, que o 11º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, realizado em março de 2013, defi niu prazo para a CONTAG também implantar orçamento 
participativo.

No período de 10 a 12 de junho de 2013 a FETAEMA promoveu uma ofi cina Estadual de diagnóstico 
e fortalecimento das entidades sindicais, tendo como uma das temáticas prioritárias a sustentabilida-
de política e fi nanceira do MSTTR no Maranhão.

A FETAEMA quer construir de forma conjunta com os STTR’s fi liados estratégias para superação 
dos desafi os existentes para organização sindical. Pois, compreende que para garantir equilíbrio fi -
nanceiro é necessário um processo de fortalecimento político das entidades sindicais, com maior grau 
de aproximação com a base, ampliação da comunicação interna, divulgação das ações e conquistas, 
construção de parcerias e principalmente, ampliação das ações sindicais.

Como encaminhamento da ofi cina nacional, a secretaria de fi nanças e administração sindical rea-
lizou o Encontro Estadual de Multiplicação Criativa em Gestão Administrativa e Financeira, que ocor-
reu no período de 22 a 24 de julho, no município de Governador Nunes Freire - MA e contou com a 
participação de 60 educadores(as) populares, que assumiram o compromisso de divulgar a temática 
nas suas respectivas regiões e sindicatos.

A secretaria organizou e conduziu no período de 14 a 16 de agosto a ofi cina anual preparatória das 
Plenárias Regionais de Orçamento Participativo, a qual contou com a participação da diretoria am-
pliada e assessoria da FETAEMA. Essa ação resultou na defi nição de estratégias metodológicas para 
condução das plenárias de OP 2013 e avaliou os resultados políticos oriundos dessa estratégia política.

Essa ofi cina confi gura-se num espaço avaliativo e propositivo para condução das plenárias regio-
nais de OP. É um momento necessário para refl etir sobre como o orçamento participativo tem contri-
buído nos processos de gestão sindical e de organização interna.

Anualmente a FETAEMA realiza 09 Plenárias Regionais e reafi rma para a base sindical sua convic-
ção de que o OP é uma estratégia política, que promove mudanças signifi cativas no modelo de gestão 
e na prática sindical. 

Em 2013 as plenárias regionais cumpriram a seguinte agenda: 03 a 05/09 – Mearim (Pedreiras); 10 
a 12/09 – Pindaré (Pindaré Mirim); 17 a 19/09 – Alto Turí (Governador Nunes Freire); 25 a 27/09 – Bai-
xada (Palmeirândia); 01 a 03/10 – Baixo Parnaíba (Chapadinha); 14 a 16/10 – Sul (Balsas); 16 a 18/10 
–Tocantina (João Lisboa); 22 a 24/10 – Baixada Oriental (São José de Ribamar); e, 29 a 31/10 – Cocais 
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(Caxias).
As plenárias 2013 seguem a mesma orientação política das anteriores, tendo como eixo central das 

discussões o PADRSS. Nesse exercício para condução dos trabalhos, foram discutidos como eixos te-
máticos: Estrutura e prática sindical, sustentabilidade política e fi nanceira, centrais sindicais, gestão 
sindical e reestruturação das regionais sindicais.

A experiência do Maranhão continua servindo de referência para outras Federações do Sistema 
CONTAG. Em 2013 a FETAEMA participou de ações de formação de dirigentes na Federação de Per-
nambuco, com exposição sobre OP e contou com a participação da Federação de Santa Catarina du-
rante a Plenária Regional Oriental.

Nesse contexto, vale frisar que a proposta unifi cada de Estatuto para os STTR’s, aprovada em mar-
ço de 2013, traz como regra a realização de Plenárias de Orçamento Participativo nos sindicatos. Essa 
orientação é fruto de profundas discussões em plenárias anteriores e do reconhecimento da impor-
tância da estratégia de OP para o fortalecimento do MSTTR no Maranhão.
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SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÁRIA
A Reforma Agrária é um dos principais pilares de sustentação ao Projeto Alternativo de Desenvol-

vimento Rural Sustentável e Solidário. Assim, as ações da Secretaria de Política Agrária da FETAEMA 
revestem-se de importância fundamental em uma perspectiva de garantia dos direitos humanos das 
pessoas que vivem e trabalham no campo. 

O direito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de terem acesso ao meio de produção mais im-
portante para o exercício do trabalho agrícola, associado à liberdade das pessoas, tem sido historica-
mente negligenciado pelos sucessivos governos nas esferas federal, estadual e municipais. Por isso, a 
luta contra o latifúndio, concentrador de riqueza e poder, impõe-se como bandeira fundamental da 
ação política da Federação. 

ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS
PARA DEFESA DAS FAMÍLIAS TRABALHADORAS RURAIS NA LUTA PELA TERRA

Os confl itos pela posse, propriedade e exploração da terra estão presentes em todas as regiões do 
Estado do Maranhão, o que vem se somando a um processo de revitalização desses mesmos confl itos 
com outras roupagens. Cotidianamente, as denúncias chegam a FETAEMA por meio de documentos 
oriundos dos STTR’s, associações diversas, entidades de assessoria e pelos próprios meios de comu-
nicação.

Ante a necessidade de sistematizar os dados da violência agrária para preservar a memória histó-
rica, aprimorar a organização e luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, bem como corrigindo 
generalizações e vácuos que se observam nos registros já produzidos, a FETAEMA por meio da Se-
cretaria de Política Agrária está elaborando, através de pesquisa baseada em dados quantitativos e 
qualitativos, relatório de confl itos agrários e violências resultantes da disputa pela posse e uso da terra 
no Maranhão.

As fontes da pesquisa são os relatos e denúncias de violência feitos pelos STTR’s - Sindicatos de Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais, Processos Judiciais de Reintegração e/ou e Manutenção de Posse, 
Desapropriação para fi ns de Reforma Agrária, Combate à Violência no Campo, Boletins e/ou Certi-
dões de Ocorrência, Blogs dos Assessores Jurídicos da FETAEMA, notícias e publicações da Assessoria 
de Comunicação da FETAEMA, dentre outros.

O escopo do trabalho é reunir e sistematizar as informações acerca dos Confl itos Agrários no Es-
tado do Maranhão de forma a propiciar o debate geral dos mesmos, dar visibilidade e potencializar o 
permanente acompanhamento político-jurídico do MSTTR, mais propriamente no que diz respeito à 
identifi cação dos atores, agentes sociais, tipos de confl ito etc.

Com esta preocupação, além de coletar os dados acerca dos confl itos agrários, preocupamo-nos 
em organizar e sistematizar os dados mais pertinentes à nossa análise, tais como: número de famílias, 
extensão das áreas, descrição do confl ito instalado, descrição da propriedade e/ou posse em questão 
(terra pública ou particular, regularizadas, arrecadadas, desapropriadas, devolutas, etc.).

COLETA DE DADOS: QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Nesta etapa, os dados sobre confl itos agrários são coletados, organizados e sistematizados utili-

zando-se todo o material e documentação fornecida pela FETAEMA - Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão, tais como: denúncias de confl itos e processos judiciais 
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relacionados e solicitações dos STTR’s - Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

TABULAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS
Nesta etapa, alguns confl itos agrários pelo acesso à terra estão sendo classifi cados, segundo a di-

visão regional utilizada pela FETAEMA. Segue-se a classifi cação dos confl itos de acordo com o tipo 
de violência exercida e até o presente momento, foram sistematizados cerca de 70 (setenta) confl itos 
agrários por acesso a terra, excetuando-se os confl itos instalados em áreas de Projetos de Assenta-
mento.

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS
PELA SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÁRIA EM 2013.

• Reuniões com trabalhadores e trabalhadoras rurais de diversas comunidades tradicionais e 
quilombolas, em áreas de confl ito, assentamentos do INCRA, ITERMA e demandas para aqui-
sição pelo PNCF - Programa Nacional de Crédito Fundiário. Estas reuniões têm por objetivos, 
ouvir relatos, receber e encaminhar as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
bem como garantir a assistência político-jurídico da FETAEMA na defesa de seus direitos.

“São muitas as situações de violência contra os trabalhadores e trabalhadoras que, constantemen-
te, têm suas terras invadidas, plantações e casas destruídas por ordem dos latifundiários. Quando 
chegamos nessas comunidades, conseguimos, de fato, nos inteirar da realidade vivida por estas famí-
lias. Nessa hora, percebemos no olhar de cada um que se renova a esperança de vitória e cria-se uma 
sensação de proteção, uma certeza de que eles não estão sozinhos nessa luta.”, disse Maria Lúcia Vieira 
dos Santos, Secretária de Política Agrária da FETAEMA.

• Ofi cina Estadual de Nivelamento das Novas Normativas do Programa Nacional de Crédito Fun-
diário - PNCF, realizada no período de 27 a 29 de maio de 2013. Participaram deste evento, Pre-
sidentes e Secretários de Política Agrária dos STTR’s, pertencentes às nove Regionais da FETAE-
MA. Na oportunidade foram levantadas cerca de 80 (oitenta) novas áreas para serem adquiridas 
através do PNCF, sendo que, destas propostas, 15 (quinze) tiveram o processo de qualifi cação 
concluído, 08 (oito) áreas foram vistoriadas e 01 (uma), encaminhada pela Associação dos Tra-
balhadores Rurais do povoado Santo Antonio, município de Pio XII - MA, será contratada ainda 
este ano. 

• Participação no VI Seminário Nacional do Programa Nacional de Credito Fundiário, evento or-
ganizado pela SRA/MDA - Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, realizado de 06 a 08 de agosto de 2013, em Brasília-DF, com o tema: Sustentabi-
lidade, sucessão e combate a pobreza rural.

• Participação nas audiências de negociação da pauta do GTB - Grito da Terra Brasil, junto ao go-
verno federal, realizada no dia 22 de maio de 2013, em Brasília-DF, e monitoramento da Pauta 
do GTB, em reuniões realizadas na sede da CONTAG, e INCRA NACIONAL, pauta: obtenção de 
terras, e desenvolvimento das áreas de reforma agrária. 

• Grito da Terra Maranhão, espaço de proposição, reivindicação e negociação de políticas públi-
cas para o campo e fl oresta, além de ser um processo mobilizador, formativo e informativo, rea-
lizado no dia 18 de junho de 2013, com a interdição da BR 135, na altura do marco zero, retorno 
do tirirical, São Luís - MA, onde estiveram presentes mais de 5.000 (cinco mil) trabalhadores e 
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trabalhadoras rurais, com representação dos 217 municípios do Estado do Maranhão. 

Em 2013, o Grito da Terra Maranhão, optou por uma estratégia de pressionar os governos Federal, 
Estadual e Judiciário para abrir um processo de negociação das Pautas entregues às respectivas ins-
tituições. Foram 08 (oito) dias de ocupação da sede do INCRA e da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Agricultura Familiar – SEDES. 

• Audiência com Vice-Governador, para tratar da situação das famílias trabalhadoras rurais que 
moram e trabalham nas terras destinadas aos índios AWA GUAJÁ, dos municípios de Zé Doca, 
São João do Carú e Governador Neuton Belo - MA, com a participação de representantes das 
Coordenações Regionais da FETAEMA no Auto Tauri e Pindaré, INCRA e ITERMA. Um dos en-
caminhamentos desta audiência foi a criação de um grupo de trabalho para atuar, de forma 
permanente, na busca de soluções para o referido confl ito. 

• Ofi cina de Instalação e Capacitação do Coletivo de Política Agrária da FETAEMA, realizada nos 
dias 30 e 31 de julho de 2013.  Neste evento foram entregues aos membros do Coletivo de Polí-
tica Agrária e Coordenadores Regionais da FETAEMA, dois questionários para levantamento de 
informações junto aos STTR’s, sendo um referente aos confl itos agrários e o outro referente às 
demandas de desapropriação, regularização fundiária e aquisição pelo PNCF. 

• Curso de Formação para Secretários de Política Agrária, realizado nos dias 20 e 21 de novembro 
de 2013, no auditório do CESIR/FETAEMA, abordou os seguintes Temas: DESAPROPRIAÇÃO 
PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS; 
ARRECADAÇÃO SUMÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; AÇÃO 
DISCRIMINATÓRIA; AQUISIÇÃO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO.

• Programa Assentamentos Verdes, com a criação desse programa, um grupo de movimentos so-
ciais e ONGs comprometidas com a sustentabilidade da reforma agrária na Amazônia iniciaram 
uma articulação para implantar um mecanismo de controle social do Programa. Durante o ano 
de 2013, foram realizadas várias reuniões e ofi cinas de trabalho que envolveram organizações 
sociais de todos os Estados da Amazônia Legal. Como fruto deste debate, foi criada uma Comis-
são Provisória para propor uma estratégia de organização desse mecanismo de controle social.

• Seminário sobre Regularização Fundiária, realizado em Salvador - BA, nos dias 03, 04, 05 e 06 de 
dezembro de 2013. O evento que contou com a participação de vários Estados brasileiros, den-
tre eles o Maranhão, teve como objetivo principal tratar da malha fundiária nacional e estadual, 
no sentido de construir, junto aos parceiros estaduais e municipais, um cadastro de imóveis 
rurais, alimentando o sistema nacional, capaz de permitir ao Governo Federal maior gestão 
fundiária sobre regularização e reforma agrária, garantindo segurança jurídica sobre a proprie-
dade da terra e o acesso às políticas públicas destinadas aos pequenos produtores rurais.

Outro ponto de destaque foi apresentação do CAR – Cadastro Ambiental Rural, que é o registro 
público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, disciplinado pela lei 
nº 12.651/2012, art. 29 de 25/05/2012 e regulamentado pelo decreto nº 7.830 de 17/10/2012, onde de 
acordo com a legislação vigente o prazo de implantação é de 02 (dois) anos. A partir de maio de 2017, 
o CAR passa a ser obrigatório para quem quiser acessar o crédito agrícola.

Considerando vários pontos apresentados pela equipe da Secretaria de Reordenamento Agrários 
– SRA/MDA, o conjunto dos movimentos sociais ali presentes encaminhou algumas proposições e 
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sugestões, dentre elas a FETAEMA propôs o seguinte:

1. Ampliar e fortalecer as ações de reforma agrária para garantir o assentamento de todas as fa-
mílias sem terra, ou com pouca terra, e promover o desenvolvimento sustentável das áreas re-
formadas;

2. No processo de regularização fundiária e titulação dos imóveis rurais, defi nir e implementar 
critérios e condicionantes, de interesse público para que seja assegurado o cumprimento da 
função social das propriedades, para que seja garantida a soberania  territorial e alimentar do 
país. Tais critérios e condicionantes devem ser incorporados também para a revisão de títulos 
que tenham sido concedidos pelo Governo: Estadual e Federal, de forma irregular;

3. Construir um processo de articulação política com os cartórios visando à unifi cação de proce-
dimentos para o registro dos imóveis das propriedades familiares e camponesas. 

INFORMES SOBRE AÇÕES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÁRIA DA FETAEMA
  
• Confl itos;
• Desapropriação;
• Regularização Fundiária;
• Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Nº DE COMUNIDADES EM CONFLITOS AGRÁRIOS 162

Nº DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS AGRÁRIOS 242

Nº DE PROCES. ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS-INCRA 288

Nº DE PROCES. ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS-ITERMA: 63

Nº DE DEMANDAS JUDICIAIS ACOMPANHADOS PELA AJUR-FETAEMA (QUES-
TÕES AGRÁRIAS) 102

Nº DE ATENDIMENTOS DE ÁREAS EM CONFLITO (INCLUINDO LOCAL DE CONFLI-
TOS) 368

Nº DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO. 38

NÚMERO DE ASSASSINATOS 5

NÚMERO DE AMEAÇADOS DE MORTE 43

NÚMERO DE DESPEJOS 58

NÚMERO DE CASAS DESTRUÍDAS   51

TOTAL DE HECTARES EM CONFLITO  226.670

TOTAL DE FAMÍLIAS EM CONFLITO   11.233

NÚMEROS DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO;
Foram levantadas 87 (oitenta e sete) novas áreas para serem adquiridas através do PNCF. Destas 

propostas:

• 21 (vinte e uma) estão na secretária agrária da FETAEMA, aguardando resolução de pendências 
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nos processos. Destas, 03 (três) já estão com o Plano de Assistência Técnica e capacitação inicial 
fi nalizada;

• 12 (doze) propostas tiveram o processo de qualifi cação concluído, com elaboração do PAT - Pla-
no de Assistência Técnica, e capacitação inicial, e foram todas protocoladas na UTE - Unidade 
Técnica Estadual. Destas, 08 (oito) áreas já foram vistoriadas pela UTE - Unidade Técnica Esta-
dual. Sendo que 01 (uma), encaminhada pela Associação dos Trabalhadores Rurais do povoado 
Santo Antonio, município de Pio XII - MA, está com os contratos prontos no Banco do Nordeste; 

• 54 (cinquenta e quatro) ainda estão nos STTR’s, sendo trabalhadas, para posterior qualifi cação 
pela equipe da COOSERT -  Cooperativa de Serviços Técnicos, que está executando uma cha-
mada pública do MDA/SRA, para mobilização e qualifi cação de demandas para o PNCF na faze 
01 do programa junto à FETAEMA.

• Nossa luta é para mudar o conceito de desenvolvimento, adotado pelos Governos Federal e 
Estadual, alicerçado no latifúndio monocultor que, sendo predatório tanto sob o ponto de vista 
ambiental quanto social, é montado para se contrapor à Reforma Agrária e o fortalecimento 
da agricultura familiar, responsável pela segurança alimentar do país. Temos fortes opositores 
nas mais diversas áreas, a exemplo do Judiciário maranhense, mas este fato não vai parar nossa 
luta, nem minar a RESISTÊNCIA dos trabalhadores e trabalhadoras rurais porque nossa causa 
é justa! Sem Reforma Agrária com acesso a crédito, assistência técnica e políticas públicas ade-
quadas jamais haverá justiça e paz social no campo e na cidade.
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SECRETARIA DE POLÍTICA
AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE

As atividades da Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente durante o ano de 2013 foram de-
senvolvidas através das seguintes atividades: discussão sobre a implantação do Cadastro Ambien-
tal Rural, debates relativos à Segurança Alimentar e Nutricional, seminários sobre a Organização da 
Produção e Mercados Institucionais, discussões sobre desenvolvimento rural sustentável, Conferên-
cias Estadual e Nacional sobre o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, seminários sobre o 
Código Florestal Brasileiro e o acompanhamento aos emissores da Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP), acompanhamento das chamadas públicas relativas à assistência técnica e ao Pronaf Sustentá-
vel, monitoramento dos projetos da CONAB, SEDES/FUMACOP/BNDES, a organização e discussão 
do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) do MSTTR no Maranhão e discussão sobre Coope-
rativismo e Associativismo.

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – PNHR
A Política Nacional de Habitação Rural – PNHR tem sido utilizada estrategicamente pelo Movimen-

to Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR como um espaço de discussão de todas 
as políticas públicas trabalhadas por essa organização, uma vez que para implantação desse programa 
é necessário discutir também questões ambientais, organização sindical, relações de gênero, sucessão 
rural, entre outros temas.

A incorporação do PNHR como política pública de moradia do Governo Federal foi uma conquista 
do MSTTR, uma vez que a Política de Habitação não contemplava a zona rural.

A FETAEMA através da Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente, em conjunto com a Coope-
rativa Habitacional Nossa Casa, vem realizando vários eventos no Estado e regionais sindicais, com o 
objetivo de contribuir na priorização dessa política do PNHR junto aos STTR’s.

Nesse sentido, a FETAEMA tem buscado estabelecer diálogo com o INCRA, ITERMA e SEDES para 
que sejam defi nidos os papéis de cada entidade no que tange à implementação desta politica.

Visando a qualifi cação das demandas e a superação de algumas difi culdades existentes, a FETAE-
MA realizou mutirões com a participação de dirigentes e assessores sindicais do MSTTR e capacita-
ções específi cas sobre a temática habitação rural, com o objetivo ampliar o número de dirigentes e 
assessores com conhecimentos e ampla apropriação dessa política pública.

Considera-se de grande importância para a gestão do PNHR a participação das Coordenações/
assessores Regionais e lideranças sindicais, no processo de organização e envio dos cadastros para a 
FETAEMA.

Os eventos regionais e os trabalhos realizados nos STTR’s também foram de suma importância para 
dinamizar e alcançar o objetivo maior que é combater o défi cit habitacional do campo maranhense e 
também estimular a participação do MSTTR no processo de monitoramento da execução da política.

Cabe informar que as primeiras demandas estão contratadas pela Caixa Econômica Federal prestes 
a serem liberadas para que seja iniciada a fase de construção das moradias e a realização do trabalho 
técnico social.

Elencamos a seguir as atividades e ofi cinas do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, re-
alizadas nas coordenações regionais no ano de 2013: Mearim (02/04) em São Mateus; Oriental (03/04) 
em São José de Ribamar; Baixo Parnaíba (05/04) em Chapadinha; Baixada Maranhense (10/04) em 
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Pinheiro; Alto Turí (11/04) em Santa Luzia do Paruá; Pindaré (12/04) em Santa Inês; Sul (30/04) em 
Balsas; Tocantina (02/05) em Imperatriz; e, Cocais (03/05) em Barra do Corda. Essas ações tiveram por 
objetivo discutir os encaminhamentos do Encontro Estadual de Planejamento do PNHR, esclarecer e 
mobilizar o público alvo para levantamento de demandas.

A Secretaria de Politica Agrícola da FETAEMA realizou capacitações voltadas também para as bases 
do MSTTR nos municípios de Humberto de Campos, Rosário, Pinheiro, Presidente Sarney, Palmeirân-
dia, Turilândia, Maranhãozinho e Santa Luzia do Paruá, tratando das seguintes temáticas: orientações 
sobre o preenchimento dos cadastros, uso específi cos de cada declarações, montagem de cadastros 
para Agricultura Familiar e Assentamento.

O primeiro Mutirão Estadual de Capacitação do PNHR foi realizado em duas etapas: 11 a 14 e 18 a 
21 de novembro de 2013 no CESIR da FETAEMA. Essa atividade teve como principal objetivo analisar 
os cadastros encaminhados pelos STTR à FETAEMA. Participaram desse mutirão os assessores da Se-
cretaria de Politica Agrícola e Meio Ambiente, Cooperativa Nossa Casa, representantes das Regionais 
Sindicais dos Cocais, Baixada, Oriental e Mearim. Durante o evento foram analisados 2.500 (dois mil e 
quinhentos) cadastros do total de 5.850 (cinco mil e oitocentos e cinquenta) que tinham na FETAEMA. 
Como resultado dos trabalhos realizados foram feitas listagens com todas as pendências detectadas 
por município, com o devido encaminhamento para as Regionais e os respectivos STTR’s, visando à 
regularização das pendências e posterior devolução à Secretária Agrícola.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
O Cadastro Ambiental Rural – CAR têm abrangência nacional e contribuirá para tirar da invisi-

bilidade centenas de posseiros e pequenos proprietários, que não constam nos dados amostrais de 
institutos e empresas de pesquisa que tratam desta temática. O cadastro também possibilitará a cara-
terização de propriedades que podem aparecer sobrepostas, quando realizado o estudo do georrefe-
renciamento, ajudando assim uma futura regularização fundiária, pois o CAR gerará muitas informa-
ções sobre a utilização das áreas, sua preservação e domínio, facilitando não somente a localização, 
mas, as características e o estado de utilização da propriedade. 

Essa ação de cunho ambiental implementada pelo Governo Federal, contribuirá para o levanta-
mento de dados sobre a situação dos desmatamentos, da preservação das APP´s e reserva legal, com 
base na Lei 12.651/2012 que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro. 

A FETAEMA através da Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente participou de eventos que 
trataram desta temática, buscando apropriar-se do tema e iniciar um processo de difusão no MSTTR. 
Essa discussão é uma questão essencial para a agricultura familiar no Maranhão, o CAR além de pro-
mover uma regularização ambiental, é condição para garantir o acesso ao crédito rural e licenciamen-
to ambiental.

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: MERCADOS E AÇÕES DE COOPERAÇÃO
Com relação às discussões sobre Cooperativismo e Associativismo, estamos empreendendo esfor-

ços para massifi car estas formas de organização socioeconômica no seio do MSTTR do Estado. Nesta 
ação, contamos com a parceria da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Soli-
dária do Estado do Maranhão - UNICAFES/MA. Através desta parceria foram realizados encontros Es-
taduais, nos quais discutimos com as cooperativas já criadas, uma forma de dinamizar o seu trabalho 
e busca de alternativas para sua sobrevivência focada em um processo de médio e longo prazo e de 
forma constante. 
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No processo de discussão sobre Cooperativismo e Associativismo, observa-se explicitamente a falta 
de informação e o incipiente entendimento do processo de construção de uma cooperativa com base 
no associativismo. Situação que deverá ser combatida uma vez que a FETAEMA defende que a saída 
para uma organização dinâmica da produção passa por um associativismo forte e uma consciência 
moderna de mercado, agregação de valor, noção do valor de uma agroindústria familiar ou coletiva, o 
que contribuirá para fortalecimento da comercialização cooperativista.

Identifi cou-se que há necessidade de fomentar a comercialização através de políticas públicas des-
tinadas à agricultura familiar, nos mercados institucionais, tradicionais e mercado justo. 

Os mercados institucionais são compras realizadas com recursos governamentais para programas, 
doações, etc. O mercado tradicional constitui-se na feira local, com os atores que estão no circuito 
comercial do município e região, agindo através da lei da oferta e da procura, muitas vezes injusta 
para o agricultor familiar, que não possui um nível de informação necessária para buscar alternativas 
de comercialização para seus produtos. O mercado justo é uma espécie de associação, de cooperativa 
ou empresa, que busca integrar consumidores socialmente responsáveis com as comunidades so-
cioeconomicamente desfavorecidas, através de uma rede de comercialização, que pode ser estadual, 
municipal, nacional ou internacional. 

Atualmente acompanhamos as ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que caracterizam os mercados institucionais. Estes pro-
gramas enfrentam diversos problemas para atingir seus objetivos no Estado.

A participação do MSTTR em prol da difusão destes dois programas destinados à comercialização 
dos produtos da agricultura familiar tem um peso importante no empoderamento das famílias. Pois, 
além de auferir recursos com a comercialização dos produtos, gera uma dinâmica de comercialização 
e conhecimentos sobre inserção em mercados, o que é importante para incentivar uma compreensão 
da multipluralidade da agricultura familiar. 

O Maranhão somente tem conseguido acessar a linha do PAA denominada doação simultânea.  
Convém observar que existem outras modalidades, como por exemplo o PAA Estoque, que é uma mo-
dalidade capaz de fortalecer a capacidade de armazenamento e criar uma espécie de crédito rotativo 
para as associações e cooperativas, gerando uma dinamização econômica e fortalecendo a participa-
ção dos associados. 

Com relação ao PNAE, não avançamos signifi cativamente em termos numéricos. Existem vários 
interesses políticos que destoam o objetivo do programa, aliados a falta de uma participação mais efi -
ciente do MSTTR neste cenário político e produtivo. O que deixa uma lacuna no processo de demanda 
da participação dos agricultores familiares como fornecedores do programa. Assim como, a perda de 
oportunidade de criar espaços políticos de fortalecimento do MSTTR como referência produtiva.

CRÉDITO RURAL – PRONAF
Para o Plano Safra 2013/2014 o PRONAF tem um aporte fi nanceiro de 21 bilhões de reais para a 

agricultura familiar. Entretanto, ainda continuamos utilizando de forma incipiente as diversas linhas 
de crédito do PRONAF, com exceção do microcrédito rural e o PRONAF custeio. 

O Coletivo de Política Agrícola tem discutido por meio de leitura e debates a aplicação do Manual 
de Crédito Rural, nos capítulos referentes ao crédito do PRONAF e DAP, para podermos entender me-
lhor esta ferramenta que foi uma conquista do MSTTR. Apesar de possuirmos um bom diálogo com 
os agentes fi nanceiros, não conseguimos avançar nesta discussão em 2013. Ainda requer a criação de 
uma dinâmica junto à base do MSTTR, para garantir ampla compreensão sobre crédito agrícola como 
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sendo uma ferramenta operacional, capaz de provocar um impacto produtivo e otimizar o aproveita-
mento da pluralidade da agricultura familiar. 

Quando isto não acontece, temos o endividamento, causado por falta de acompanhamento téc-
nico, de informação sobre procedimentos burocráticos dos agentes fi nanceiros e em alguns casos, 
acontece o desvio de aplicação dos recursos. O MSTTR deve se apropriar desta discussão, para melho-
rar a aplicação do crédito e dinamizar as formas de produção.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Realizamos o acompanhamento de Chamadas Públicas destinadas a serviços de assistência téc-

nica para os agricultores familiares. A necessidade de uma orientação técnica para dinamizar a pro-
dução e inserir os agricultores familiares nos princípios agroecológicos, poderá melhorar em muito a 
qualidade da produção, digo, produção familiar sem o uso do agrotóxico. A luta do MSTTR por uma 
assistência técnica de qualidade, gratuita e pública vem de muitas décadas. Por essa razão, quando 
ocorrem as chamadas públicas para este serviço, se faz necessário um acompanhamento para parti-
cipar das discussões sobre a forma como se dará a execução deste serviço. Acompanhamos também 
a seleção pública da CONAB, para projetos que são destinados a quem acessa os mercados institucio-
nais e a seleção pública da SEDES/FUMACOP/BNDES, destinada para a agricultura familiar. 

Também participamos das discussões no Estado sobre Segurança Alimentar e Nutricional, temáti-
ca importante para a agricultura familiar, pois além de discutir formas de produção e a qualidade dos 
produtos, envolve aspectos da questão ambiental.

Relatorio 2014.indd   38 18/03/2014   12:37:33



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 39

SECREATARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS,
TERCEIRA IDADE E IDOSOS

As atividades desenvolvidas pela Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente durante o ano 
de 2013 podem ser discriminadas a partir da participação em: discussão da implantação do Cadastro 
Ambiental Rural, debates relativos à Segurança Alimentar e Nutricional, seminários sobre a Organi-
zação da Produção e Mercados Institucionais, discussões sobre desenvolvimento rural sustentável, 
Conferências Estadual e Nacional sobre o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, seminários 
sobre o Código Florestal Brasileiro e o acompanhamento aos emissores da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP). Também realizamos o acompanhamento das chamadas públicas relativas à assistên-
cia técnica e ao Pronaf Sustentável, o monitoramento dos projetos da CONAB, SEDES/FUMACOP/
BNDES, a organização e discussão do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) do MSTTR no 
Maranhão e a discussão sobre o Cooperativismo e Associativismo.

PROGRMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – PNHR
A Política Nacional de Habitação Rural – PNHR tem sido utilizada estrategicamente pelo Movimen-

to Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR como um espaço de discussão de todas 
as políticas públicas trabalhadas por essa organização, uma vez que para implantação desse programa 
é necessário discutir também questões ambientais, organização sindical, relações de gênero, sucessão 
rural, entre outros temas.

A incorporação do PNHR como política pública de moradia do Governo Federal foi uma conquista 
do MSTTR, uma vez que a Política de Habitação não contemplava a zona rural.

A FETAEMA através da Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente, em conjunto com a Coope-
rativa Habitacional Nossa Casa, vem realizando vários eventos no Estado e regionais sindicais, com o 
objetivo de contribuir na priorização dessa política do PNHR junto aos STTR’s.

Nesse sentido, a FETAEMA tem buscado estabelecer diálogo com o INCRA, ITERMA e SEDES para 
que sejam defi nidos os papéis de cada entidade no que tange à implementação desta política.

Visando a qualifi cação das demandas e a superação de algumas difi culdades existentes, a FETAE-
MA realizou mutirões com a participação de dirigentes e assessores sindicais do MSTTR e capacita-
ções específi cas sobre a temática habitação rural, com o objetivo ampliar o número de dirigentes e 
assessores com conhecimentos e ampla apropriação dessa política pública.

Considera-se de grande importância para a gestão do PNHR a participação das Coordenações/
assessores Regionais e lideranças sindicais, no processo de organização e envio dos cadastros para a 
FETAEMA.

Os eventos regionais e os trabalhos realizados nos STTR’s também foram de suma importância para 
dinamizar e alcançar o objetivo maior que é combater o défi cit habitacional do campo maranhense e 
também estimular a participação do MSTTR no processo de monitoramento da execução da política.

Cabe informar que as primeiras demandas estão contratadas pela Caixa Econômica Federal prestes 
a serem liberadas para que seja iniciada a fase de construção das moradias e a realização do trabalho 
técnico social.

Elencamos a seguir as atividades e ofi cinas do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, re-
alizadas nas coordenações regionais no ano de 2013: Mearim (02/04) em São Mateus; Oriental (03/04) 
em São José de Ribamar; Baixo Parnaíba (05/04) em Chapadinha; Baixada Maranhense (10/04) em 
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Pinheiro; Alto Turí (11/04) em Santa Luzia do Paruá; Pindaré (12/04) em Santa Inês; Sul (30/04) em 
Balsas; Tocantina (02/05) em Imperatriz; e, Cocais (03/05) em Barra do Corda. Essas ações tiveram por 
objetivo discutir os encaminhamentos do Encontro Estadual de Planejamento do PNHR, esclarecer e 
mobilizar o público alvo para levantamento de demandas.

A Secretaria de Política Agrícola da FETAEMA realizou capacitações voltadas também para as bases 
do MSTTR nos municípios de Humberto de Campos, Rosário, Pinheiro, Presidente Sarney, Palmeirân-
dia, Turilândia, Maranhãozinho e Santa Luzia do Paruá, tratando das seguintes temáticas: orientações 
sobre o preenchimento dos cadastros, uso específi cos de cada declarações, montagem de cadastros 
para Agricultura Familiar e Assentamento.

O primeiro Mutirão Estadual de Capacitação do PNHR foi realizado em duas etapas: 11 a 14 e 18 a 
21 de novembro de 2013 no CESIR da FETAEMA. Essa atividade teve como principal objetivo analisar 
os cadastros encaminhados pelos STTR à FETAEMA. Participaram desse mutirão os assessores da Se-
cretaria de Politica Agrícola e Meio Ambiente, Cooperativa Nossa Casa, representantes das Regionais 
Sindicais dos Cocais, Baixada, Oriental e Mearim. Durante o evento foram analisados 2.500 (dois mil e 
quinhentos) cadastros do total de 5.850 (cinco mil e oitocentos e cinquenta) que tinham na FETAEMA. 
Como resultado dos trabalhos realizados foram feitas listagens com todas as pendências detectadas 
por município, com o devido encaminhamento para as Regionais e os respectivos STTR’s, visando à 
regularização das pendências e posterior devolução à Secretária Agrícola.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) terá abrangência nacional, o qual solicitará, entre outras in-

formações, o tamanho da propriedade, da área de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal 
(RL). Ele também contribuirá para tirar da invisibilidade centenas de posseiros e pequenos proprie-
tários, que não constam nos dados amostrais de institutos e empresas de pesquisa que tratam desta 
temática. O cadastro também possibilitará a caracterização de propriedades que podem aparecer so-
brepostas, quando realizado o estudo do georreferenciamento, ajudando assim, uma futura regulari-
zação fundiária, pois o CAR gerará muitas informações sobre a utilização das áreas, sua preservação 
e domínio, facilitando não somente a localização, mas as características e o estado de utilização da 
propriedade. 

Essa ação de cunho ambiental implementada pelo Governo Federal, contribuirá para o levanta-
mento de dados sobre a situação dos desmatamentos, da preservação das APP´s e reserva legal, com 
base na Lei 12.651/2012, que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro. 

A FETAEMA através da Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente participou de eventos que 
trataram dessa temática, buscando apropriar-se do tema e iniciar um processo de difusão no interior 
do MSTTR. Essa discussão é uma questão essencial para a agricultura familiar no Maranhão, o CAR 
além de tencionar promover uma regularização ambiental, também envolve restrições ao acesso do 
crédito rural e ao licenciamento ambiental. 

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: MERCADOS E AÇÕES DE COOPERAÇÃO
Com relação à discussão sobre o Cooperativismo e Associativismo, estamos empreendendo esfor-

ços para massifi car estas formas de organização socioeconômica no seio do MSTTR do Estado, nesta 
ação, contamos com a parceria da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Soli-
dária do Estado do Maranhão - UNICAFES/MA. Através desta parceria foram realizados encontros em 
nível estadual, nos quais discutimos com as cooperativas já criadas, uma forma de dinamizar o seu 
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trabalho e buscar alternativas para sua sobrevivência. Há muito para ser feito, este trabalho não pode 
ser pontual, ele necessita de uma dinâmica focada em um processo de médio e longo prazo e de forma 
constante. 

A realidade do Cooperativismo e do Associativismo explicita a falta de informação e o incipiente 
entendimento do processo de construção de uma cooperativa com base no associativismo. Tudo isto 
deverá ser combatido, pois defendemos que a saída para uma organização dinâmica da produção 
passa por um associativismo forte e uma consciência moderna de mercado, agregação de valor, noção 
do valor de uma agroindústria familiar ou coletiva, o que contribuirá para fortalecimento da comer-
cialização cooperativista.

Há a necessidade de fomentar a comercialização através de políticas públicas destinadas à agri-
cultura familiar, com os chamados mercados institucionais, tradicionais e o chamado mercado justo. 

Os mercados institucionais são compras realizadas com recursos governamentais para programas, 
doações, etc. O mercado tradicional constitui-se na feira local, com os atores que estão no circuito 
comercial do município e região, agindo através da lei da oferta e da procura, muitas vezes injusta 
para o agricultor familiar, que não possui um nível de informação necessária para buscar alternativas 
de comercialização para seus produtos. O mercado justo é uma espécie de associação, de cooperativa 
ou empresa, que busca integrar consumidores socialmente responsáveis com as comunidades so-
cioeconomicamente desfavorecidas, através de uma rede de comercialização, que pode ser estadual, 
municipal, nacional ou internacional. 

Atualmente acompanhamos as ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que caracterizam os mercados institucionais. Estes pro-
gramas enfrentam uma série de problemas para atingir seus objetivos no Estado.

A participação do MSTTR nesta luta em prol da difusão destes dois programas, destinados à co-
mercialização dos produtos da agricultura familiar, tem um peso importante no empoderamento das 
famílias. Pois, além de auferir recursos com a comercialização dos produtos, gera uma dinâmica de 
comercialização e conhecimentos sobre inserção em mercados, o que é importante para incentivar 
uma compreensão da multipluralidade da agricultura familiar. 

No estado do Maranhão, o MSTTR somente tem conseguido acessar a linha do PAA denominada 
doação simultânea. Convém observar que existem outras modalidades, como por exemplo, o PAA 
Estoque, que é uma modalidade capaz de fortalecer a capacidade de armazenamento e criar uma es-
pécie de crédito rotativo para as associações e cooperativas, gerando uma dinamização econômica e 
fortalecendo a participação dos associados. 

Com relação ao PNAE, não avançamos signifi cativamente em termos numéricos. Exi stem vários 
interesses políticos que destoam o objetivo do programa, aliados a falta de uma participação mais efi -
ciente do MSTTR neste cenário político e produtivo. O que deixa uma lacuna no processo de demanda 
da participação dos agricultores familiares como fornecedores do programa. Assim como, a perda de 
oportunidade de criar espaços políticos de fortalecimento do MSTTR como referência produtiva.

Crédito Rural – PRONAF
Para o Plano Safra 2013/2014 o PRONAF tem um aporte fi nanceiro de 21 bilhões de reais para a 

agricultura familiar. Entretanto, ainda continuamos a utilizar de forma incipiente as diversas linhas de 
crédito do PRONAF, com exceção do microcrédito rural e o PRONAF custeio. 

A Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente tem discutido com o Coletivo de Política Agrí-
cola a leitura e aplicação do Manual de Crédito Rural (MCR), nos capítulos referentes ao crédito do 
PRONAF e DAP, para podermos entender melhor esta ferramenta que foi uma conquista do MSTTR. 
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Apesar de possuirmos um bom diálogo com os agentes fi nanceiros, não conseguimos avançar nesta 
discussão em 2013. Necessitamos criar uma dinâmica de estudo do Manual de Crédito Rural (MCR) 
junto à base do MSTTR, para garantir que o entendimento do crédito rural, como uma ferramenta 
de desenvolvimento sustentável, seja operacional, isto é, cause um impacto produtivo, econômico e 
social, capaz de melhorar o aproveitamento da pluralidade da agricultura familiar. 

Quando o MSTTR não consegue internalizar a dinâmica supracitada, pode ocorrer o endividamen-
to dos agricultores familiares, causado por falta de acompanhamento técnico, de informação sobre 
procedimentos burocráticos dos agentes fi nanceiros e, em alguns casos, o desvio de aplicação dos 
recursos. Por conta disto, o MSTTR deve se apropriar desta discussão, para melhorar a aplicação do 
crédito rural e dinamizar as formas de produção.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Realizamos o acompanhamento de Chamadas Públicas destinadas a serviços de assistência téc-

nica para os agricultores familiares. A necessidade de uma orientação técnica para dinamizar a pro-
dução e inserir os agricultores familiares nos princípios agroecológicos, poderá melhorar em muito a 
qualidade da produção, digo, produção familiar sem o uso do agrotóxico. A luta do MSTTR por uma 
assistência técnica de qualidade, gratuita e pública existe há muito tempo, por isso, quando ocorrem 
as chamadas públicas para este serviço, se faz necessário um acompanhamento para participar das 
discussões sobre a forma como se dará a execução deste serviço. Acompanhamos também a seleção 
pública da CONAB, para projetos que são destinados a quem acessa os mercados institucionais e a 
seleção pública da SEDES/FUMACOP/BNDES, destinada para a agricultura familiar. 

Também participamos das discussões no Estado sobre Segurança Alimentar e Nutricional, temáti-
ca importante para a agricultura familiar, pois além de discutir formas de produção e a qualidade dos 
produtos, ela envolve aspectos da questão ambiental.
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SECRETARIA DE FORMAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO SINDICAL

As atividades desenvolvidas pela Secretaria de Formação e Organização Sindical no exercício de 
2013 seguem diretrizes deliberadas no 7º Congresso Estadual da categoria, bem como, as orientações 
defi nidas em plenárias regionais de Orçamento Participativo e Planejamento Estratégico da FETAE-
MA.

Essa Secretaria tem buscado ampliar sua ação sindical por meio da atuação qualifi cada nos dois 
eixos temáticos que a estruturam, quais sejam, formação e organização sindical.

Nessa direção, destaca as principais atividades desenvolvidas em 2013: Curso de Formação Polí-
tico-ideológico da Escola Nacional de Formação da CONTAG – ENFOC; Grupos de Estudos Sindicais 
– GES; I Mutirão Sindical; Fortalecimento da Rede Estadual de Educadores e Educadoras Populares 
do MSTTR no Maranhão; Capacitação das Coordenações Regionais Sindicais da FETAEMA; Encontro 
Estadual de Formação Sindical – EMAFOR; Regularização Sindical junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE; Acompanhamento e orientações aos processos Eleitorais Sindicais; Monitoramento 
das Intervenções Sindicais; Ofi cinas de planejamento dos STTR’s; Procedimentos de Alteração Estatu-
tária; e, Fortalecimento de delegacias sindicais.

Para melhor visualização das ações desenvolvidas será feita uma contextualização por eixo temá-
tico.

FORMAÇÃO SINDICAL
No eixo formação sindical as primeiras ações realizadas no ano são os Encontros Regionais de GES, 

ocorrendo estrategicamente no período de janeiro a maio, pois servem como momento de seleção de 
educandos para o curso Estadual da ENFOC. Os GES são espaços de estudo, diálogo e refl exão sobre 
temáticas do cotidiano sindical.

Metodologicamente o GES também é lugar de estudo introdutório acerca dos temas desenvolvidos 
na Escola de Formação, pois, é esse ambiente que socializa a estratégia da ENFOC e permite o primei-
ro contato dos educandos com a proposta educativa da Política Nacional de Formação do MSTTR.

No Maranhão, os encontros de GES são realizados em nível regional, denominado de “animadores 
de GES” e no ambiente local, defi nido com GES de base.

As regionais sindicais têm garantido a realização anual de no mínimo três (03) encontros de GES, 
com duração não inferior a dois (02) dias cada encontro e média de participação de três (03) dirigen-
tes por STTR fi liado, para o estudo dos temas: história do movimento sindical, projeto alternativo de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário – PADRSS, gestão sindical, assalariamento rural, meio 
ambiente, reforma agrária, organização da produção, gênero e geração, entre outros. Em 2013 foram 
organizados 13 grupos regionais, com uma média geral de 325 participantes.

Os STTR’s também têm investido na ampliação do número de grupos de estudos sindicais na base, 
possibilitando que os educadores(as) possam multiplicar os conhecimentos e aprendizados adquiri-
dos. Em média 60 sindicatos constituíram GES em suas bases.

Cumprindo uma orientação da diretoria executiva da FETAEMA a secretaria de formação realizou 
no ano de 2013 atividades específi cas de formação dos membros das coordenações regionais sindi-
cais, com destaque a ofi cina de capacitação realizada no período de 24 a 26 de abril, no CESIR, para 
discutir sobre os temas organização, eleições sindicais e regularização das entidades  junto ao Minis-
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tério do Trabalho e Emprego.
Uma das principais atividades na área de formação sindical do MSTTR é a realização anual dos 

cursos de formação político-ideológico da ENFOC. Em 2013 foi realizado o IV curso Estadual, com a 
formatura de 96 (noventa e seis) educadores e educadores populares e o IV curso regional Nordeste, 
no qual o Maranhão participou com 10 representantes.

O IV Curso Estadual foi coordenado por educadores(as) populares e realizado por meio de três 
módulos no período de: 03 a 07 de junho; 05 a 09 de agosto; e, 07 a 11 de outubro. O Curso Regional 
Nordeste é realizado em três módulos de 07 dias, o Maranhão recebeu no CESIR/FETAEMA, no perío-
do de 29 de julho a 04 de agosto a 4ª Turma Regional NE com média de 100 educandos.

Os educadores(as) formados nas turmas da ENFOC compõem a Rede Estadual de Educadores e 
Educadoras Populares do MSTTR no Maranhão. Superando desafi os de diversas ordens, a rede tem 
mantido sua integração, unidade, articulação e desenvolvido ações inovadoras na base do movimento 
sindical do Maranhão.

A rede Estadual de educadores(as) populares tem como princípios a mudança na prática sindical e 
a emancipação dos sujeitos. Seu comprometimento político foi imprescindível para garantir a realiza-
ção dos mutirões sindicais, ofi cinas de multiplicação criativa e o EMAFOR.

A ação de mutirão sindical realizada com a rede Estadual de educadores(as) tem como referência 
metodológica a experiência de “Semana Sindical” da Federação do Rio Grande do Sul. Aqui no Mara-
nhão ela recebe outro caráter temporal, contudo, dialoga com o trabalho de aproximação da realidade 
da base e incentivo a participação local.

O I Mutirão Sindical realizado no município de Viana – MA no período de 02 a 05 de maio, reuniu 
mais de 120 educadores populares, que após participarem de capacitação sobre direitos previdenci-
ários, organização sindical e mobilização Estadual de recadastramento da categoria, coordenaram 
ações de formação de base, com princípios da educação popular. Os educadores(as) multiplicaram 
seus conhecimentos envolvendo as comunidades rurais em rodas de diálogo, momentos culturais, 
ações de recadastramento, visitas e exposições sobre PADRSS , organização do MSTTR, papel do STTR, 
direitos e deveres dos associados.

Seguindo esses mesmos princípios, vale destacar, as ações realizadas por educadores populares 
nos municípios de: Pio XII (21 a 24/02), Matões do Norte (26 e 27/04), Presidente Médici, Presidente 
Sarney, Boa Vista do Gurupi, Serrano do Maranhão e Lago da Pedra (13 a 16/11). Todas envolveram 
atividades ligadas a recadastramento, animação de base e fortalecimento de delegacias sindicais.

Em parceria com a Secretaria de Finanças e Administração Sindical foram realizadas ofi cinas de 
multiplicação em gestão administrativa e fi nanceira. Os membros da Rede Estadual de Educadores(as) 
populares facilitaram processos de formação para membros dos conselhos deliberativos dos STTR’s 
das regionais sindicais do Alto Turí no período de 25 a 27/07 (16 sindicatos – 240 dirigentes sindicais) 
e Pindaré no período de 12 a 14/09 (08 sindicatos – 200 dirigentes sindicais).

A Secretaria destaca como uma ação de formação inovadora e de fortalecimento de base a inicia-
tiva do STTR de Matinha em realizar o I Encontro de Comunidades Rurais. Essa ação contou com a 
participação de 16 comunidades e média de 150 lideranças de base, os quais no período de 30 e 31/08 
realizaram debates sobre o PADRSS, identifi caram seus principais problemas e construíram pauta 
comum para negociação com o poder público. Vale observar que as comunidades conseguiram esta-
belecer um processo de negociação com a Prefeitura Municipal e que a pauta negociada já está sendo 
cumprida.

O EMAFOR é uma deliberação congressual e deve ser realizado a cada 02 (dois) anos de gestão. Tem 
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por objetivo a realização de amplo processo de refl exão, avaliação e defi nição de caminhos políticos e 
metodológicos para formação sindical no Maranhão.

O III EMAFOR foi realizado no CESIR/FETAEMA no período de 02 a 06 de dezembro e contou com 
uma média de participação de 120 educadores(as). Foram cinco dias de intensas refl exões e cons-
trução coletiva, merecendo destaque como encaminhamentos tomados: a constituição da equipe de 
sistematização para produção de cartilha específi ca para delegados(as) sindicais, orientações para 
constituição da Escola Estadual de Formação Sindical, ampliação dos GES, fortalecimento e formação 
continuada da Rede Estadual de Educadores(as) populares.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
Nesse eixo, traz-se de início a demanda de acompanhamento aos processos eleitorais sindicais. 

Essa secretaria faz o monitoramento por regional sindical de todos os processos eleitorais previstos 
para o ano e conta com a imprescindível contribuição das coordenações regionais para garantir efi cá-
cia dessas ações.

Os trabalhos relacionados às eleições sindicais consistem na organização e elaboração de docu-
mentos eleitorais sindicais, acompanhamento às assembleias de aprovação de regimento e eleição 
de comissão eleitoral, suporte técnico para comissões eleitorais, análise de denúncias e participação 
na realização de eleições. Destacam-se alguns dos processos acompanhados nesse exercício: Santa 
Quitéria, São Domingos do Maranhão, Matinha, Cedral, Belágua, Fortaleza dos Nogueiras, Monção, 
Viana, Santa Luzia do Paruá, Godofredo Viana, São João do Caru, Coroatá, Cantanhede, Coelho Neto, 
Buriti e Araioses.

As eleições sindicais continuam sendo um dos maiores desafi os para a organização sindical no 
Maranhão, pois, de forma excessiva e assustadora têm ocorrido disputas eivadas com vícios, quebra 
de regras estatutárias e da ética sindical.

Na busca pela superação desse desafi o, a secretaria de formação em parceria com as coordenações 
regionais reformulou o “kit eleitoral” revisando todos os documentos necessários para realização de 
uma eleição sindical e padronizou o regimento eleitoral, consoante a nova proposta de Estatuto do 
MSTTR.

A realização de pleitos eleitorais com práticas anti-sindicais, ampliação do número e tipos de frau-
des e denúncias de irregularidades na gestão tem levado o MSTTR a permanecer com a penalidade de 
intervenção sindical prevista estatutariamente.

Vale ressaltar, que não existe por parte da FETAEMA interesse em realizar intervenção federativa, 
visto que, é considerado prejuízo político para toda a organização sindical. Somente tem ocorrido em 
caso de denúncias comprovadas - após o cumprimento dos prazos de defesa, por decisão judicial e 
quando outra forma não se torna mais viável.

Esse é outro desafi o pautado para o MSTTR no Maranhão, visto que existem posicionamentos di-
vergentes quanto ao seu cabimento. Acredita-se, que sobre esse assunto, sempre haverá críticas à prá-
tica sindical, quer pela ação ou omissão. Entretanto, essa ainda tem sido a medida encontrada para 
moralizar a organização sindical, garantindo resposta aos problemas apresentados, respeito às regras 
estatuárias, legais e congressuais.

Nessa área, a secretaria tem realizado um trabalho preventivo, por meio do diálogo e direito de 
defesa aos dirigentes que sofrem denúncias e do monitorando aos processos eleitorais, visando ga-
rantir a democracia interna e a ética nas gestões das entidades sindicais. Assim sendo, destaca-se os 
sindicatos envolvidos em processos de denúncias de irregularidades administrativas, problemas em 
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processos eleitorais e/ou intervenções sindicais: Esperantinópolis, Bacabeira, Pio XII, Serrano, Santa 
Inês, Boa Vista do Gurupi, Estreito, Governador Edson Lobão, Nova Iorque, Marajá do Sena, São Rai-
mundo Doca Bezerra, Capinzal do Norte, Joselândia e Cantanhede.

Nesse contexto, ressalta-se a importância da nova proposta unifi cada de Estatuto dos STTR’s apro-
vada em março de 2013 pelo Conselho Deliberativo da FETAEMA. Os Sindicatos fi liados têm cumprido 
com essa deliberação e garantido os processos de reforma estatutária respeitando as orientações nela 
contidas. A secretaria acompanhou diversas assembleias de alteração estatutária e ofereceu suporte 
jurídico para readequação dos estatutos e assinatura dos mesmos.

No tocante a regularização dos sindicatos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, os desafi os 
só aumentam, principalmente com a publicação da Portaria 326/2013, que traz novas regras em re-
lação aos conteúdos de documentos comumente apresentados, tais como atas e listas de presença.

Essas novas exigências tem aumentado a demanda de trabalho da secretaria, visto que, para garan-
tir a regularização dos sindicatos junto a esse órgão Ministerial, requer seja disponibilizado suporte 
aos Sindicatos, que devem adaptar seus documentos por meio de retifi cações.

Visando superar tais desafi os a Secretaria realizou 05 seminários sobre organização e regularização 
sindical, envolvendo as regionais sindicais da Baixada Maranhense, Alto Turí, Pindaré, Mearim e Co-
cais para discutir a supracitada Portaria e atualizar os sindicatos no tocante as novas exigências. 

Sobre os processos de concessão de registro sindical, pouco tem se avançado. A morosidade na 
análise dos processos e difi culdade de negociação são situações permanentes. Além disso, tem am-
pliado o número de arquivamentos. 

Uma atuação comum dessa secretaria e com crescente demanda refere-se a solicitações dos sin-
dicatos para: facilitar a elaboração de planejamentos estratégicos ou planos de ação da diretoria; dis-
cussão sobre recadastramento sindical; capacitação de dirigentes sobre administração e gestão de 
entidades sindicais; e, capacitação e fortalecimento de delegacias sindicais.  Para tanto, são construí-
das agendas de forma conjunta com os STTR’s solicitantes, visando atender todas as demandas e res-
peitando as ações já previstas na agenda sindical. Nesse sentido, foram esses os STTR’s atendidos em 
2013: Bacabal, Barreirinhas, Matões do Norte, Bacuri, Santa Quitéria, Milagres do Maranhão, Barra do 
Corda, Carutapera, Luís Domingues, Alto Alegre do Pindaré, Olinda Nova, Governador Nunes Freire, 
Governador Newton Bello e Junco do Maranhão.

Relatorio 2014.indd   46 18/03/2014   12:37:35



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 47

SECRETARIA DE ASSALARIADOS
E ASSALARIADAS RURAIS

Desde sua criação, em 2011, a Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais da Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA, vem intensifi can-
do e ampliado o leque das ações voltadas para a consecução dos seus objetivos, entre os quais estão: a 
capacitação de dirigentes sindicais em direitos trabalhistas; a realização de negociações coletivas nos 
diversos ramos de atividade econômica; e a promoção de ações destinadas à prevenção, combate e 
erradicação do trabalho escravo, contribuindo, assim, para o fortalecimento do Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. 

Vale destacar, que antes de ser ofi cialmente criada a Secretaria específi ca, quem respondia pela 
política de assalariados e assalariadas rurais era a Vice-Presidência da Federação, a qual competida 
desempenhar as respectivas ações.

A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais, em conjunto com CONTAG e os Sindicatos de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais fi liados, vem realizando Cursos e Seminários para dirigentes e 
trabalhadores assalariados; assessorando os Sindicatos em negociações que resultaram em Acordos e 
Convenções Coletivos de Trabalho nos ramos de: grãos, grama, suínos, cana-de-açúcar, bambu, gran-
ja e banana, entre outros, bem como fi scalizando o cumprimento destes instrumentos como forma de 
combate à superexploração e garantia de condições dignas de vida e de trabalho no campo.

As negociações coletivas realizadas no ano de 2013, benefi ciaram cerca de 15 mil trabalhadores 
com reajustes salariais de, em média, 9%, e cláusulas sociais importantíssimas para os trabalhadores 
e trabalhadoras rurais.

Para melhor compreensão das atividades realizadas pela Secretaria, discorremos, a seguir, sobre as 
ações desenvolvidas por atividades especifi cas:

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E CURSO ESTADUAL DE ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS
Percebendo que nos municípios em que há dirigentes capacitados, há uma atuação mais consis-

tente tanto na representação quanto na organização, assistência e defesa dos direitos dos assalariados 
e assalariadas rurais, ao passo que onde não existe esse empoderamento os trabalhadores continuam 
sofrendo gravíssimos violações dos seus direitos.

Nesse contexto, a Secretaria foi demandada por Sindicatos integrantes das Regionais e, em res-
posta, priorizou a capacitação dos dirigentes sindicais mediante Cursos realizados em Imperatriz, 
no período de 29 e 30 de abril de 2013, com a participação dos sindicatos da Região Tocantina, e nos 
municípios de Grajaú e Barra do Corda, na Região dos Cocais,  nos dias 02 e 03 de julho de 2013.

Ressalta-se que esses cursos proporcionaram integração entre os dirigentes sindicais, maior enten-
dimento da Política de Assalariados(as) Rurais e o desenvolvimento de aptidão em cálculos trabalhis-
tas, homologação de rescisões contratuais de trabalho, Negociações Coletiva e Dissídio Coletivo, bem 
como nivelamento das informações sobre formas de prevenção e combate ao trabalho escravo.

Outro momento marcante para o movimento sindical maranhense foi o Curso Estadual de Assa-
lariados e Assalariadas Rurais, realizado no CESIR – Centro de Estudo Sindical da FETAEMA, São Luís 
- MA, de 24 a 26 de setembro, no qual contamos com a colaboração da CONTAG e a participação dos 
Sindicatos de todos os municípios do Estado do Maranhão que já realizam Negociações Coletivas. 
Segundo informações da CONTAG, a FETAEMA foi à Federação que teve o maior número de parti-
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cipantes nos cursos ministrados pela Confederação, que são espaços privilegiados de discussão dos 
direitos trabalhistas em si, bem como das técnicas e instrumentos que os garantem e dão efetividade.

NEGOCIAÇÕES DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
No transcorrer do ano 2013, como sobredito, a Secretaria realizou diversas negociações visando 

criar mecanismos para tornar efetivos os direitos fundamentais dos trabalhadores, mediante a ga-
rantia de condições dignas de trabalho com remunerações mais justas, imposição de multa por des-
cumprimento de obrigação de fazer e clausulas sociais que asseguram ao público assalariado maior 
qualidade de vida.

Nesse sentido, merecem destaque conquistas como: a fi xação de multa por descumprimento das 
obrigações de assinar a Carteira de Trabalho no prazo legal e fornecimento gratuito dos Equipamen-
tos de Proteção Individual; a garantia de transporte seguro com motorista devidamente habilitado; a 
proibição de transportar ferramentas de trabalho junto com os trabalhadores; a garantia de licença 
paternidade de 08 dias; o fornecimento de cesta básica; fi xação prévia do número de horas “in itinere”, 
corresponde ao tempo gasto diariamente no percurso residência-trabalho-residência, aos assalaria-
dos e assalariadas de Aldeias Altas – MA; o piso salarial conquistado pelos trabalhadores e trabalhado-
ras de Coelho Neto - MA, considerado o maior do nordeste; e o fornecimento gratuito de alimentação 
aos assalariados e assalariadas de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

Objetivando garantir a efetividade desses instrumentos coletivos, o Movimento Sindical tem pro-
curado monitorar o cumprimento das obrigações neles fi xadas e, quando é o caso, denunciado os 
descumprimentos ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego para adoção 
das medidas cabíveis.

Vale ressaltar que esta Secretaria tem assistido os Sindicatos política, jurídica e administrativamen-
te tanto antes como durante e depois das negociações, subsidiando-os na elaboração dos documentos 
preparatórios e construção das pautas de reivindicações, participando das assembleias de aprovação 
de pauta, assessorando nas negociações e registro dos instrumentos coletivos no Sistema Mediador 
do Ministério de Trabalho e Emprego.  

O ponto em comum da Convenção e do Acordo Coletivo é que neles são estipuladas as condições 
de trabalho, garantias de direitos sociais e econômicos, a exemplo dos pisos salariais, que passam a ser 
aplicados aos contratos individuais dos trabalhadores e trabalhadoras, constituindo-se, deste modo, 
em ferramentas importantes, inclusive, do ponto de vista pedagógico porque proporcionam debate e 
maior conhecimento dos direitos e obrigações das partes convenentes.

Relacionam-se, abaixo, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho celebrados em 2013:
1. Acordo Coletivo de Trabalho do setor canavieiro, fi rmado com a empresa ITAPECURU BIOE-

NERGIA LTDA, do município de Aldeias Altas – MA;
2. Acordo Coletivo de Trabalho do setor de canavieiro, fi rmado com a empresa  AGROSSERRA S.A., 

de São Raimundo das Mangabeiras – MA; 
3. Acordo Coletivo de Trabalho do setor de canavieiro, fi rmado com a empresa MAITHY BIOE-

NERGIA (AGRÍCOLA RENOVO), de Campestre do Maranhão – MA;
4. Acordo Coletivo de Trabalho dos setores canavieiro e bambu para produção de papel, fi rmado 

com as empresas ITAJUBARA – AÇUCAR E ALCOOL, AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL e ITABU-
NA, do grupo João Santos, no Município de Coelho Neto – MA;

5. Acordo Coletivo de Trabalho do setor granjeiro, fi rmado com a empresa SANTA IZABEL, dos 
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municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar – MA; 
6. Convenção Coletiva de Trabalho do Setor Graneleiro, envolve empresas produtoras de soja, ar-

roz, milho e outros grãos, é negociada de forma unifi cada, reunindo Sindicatos de 37 (trinta e 
sete) municípios situados nas regiões do Sul do Maranhão e Baixo Parnaíba;

7. Acordo Coletivo de Trabalho do setor de suinocultura, fi rmado com a empresa AGROLUSA - 
AGROINDUSTRIAL LUSITANA, de São Luís – MA;

8. Acordo Coletivo de Trabalho do setor de grama, fi rmado com a empresa ITOGRASS AGRÍCOLA 
LTDA, localizada em Santa Rita – MA.

Além desses acordos e convenção já tradicionais, a Federação vem somando força  com os Sindica-
tos para dar maior visibilidade e fortalecer as lutas reivindicatórias dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais assalariados. Deste modo, tem-se logrado estender as negociações coletivas para outras empre-
sas e ramos de atividade econômica, como as seguintes:

9. Acordo Coletivo de Trabalho dos assalariados na produção de bananas, fi rmado com a FAZEN-
DA REUNIDAS, localizada em Lajeado Novo. 

10. Acordo Coletivo de Trabalho do setor granjeiro, fi rmado com a GRANJA TALISMAN localizada 
no município de Porto Franco – MA. 

A formalização de normas coletivas, por si só, não é sufi ciente para a garantir condições dignas 
de trabalho, portanto faz-se necessário retornar diversas vezes aos locais de trabalho para verifi car o 
cumprimento do que é negociado coletivamente.

Este ano já estamos realizando diálogos preliminares com os trabalhadores e a classe patronal a fi m 
de expandir as negociações para a pecuária, eucalipto e caju. 

PREVENÇÃO E COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 
A prevenção e o combate ao trabalho escravo é uma das maiores prioridades da FETAEMA, por ser 

esta a maior expressão de violação aos direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e 
persistir em nosso Estado como uma daninha. 

Nesse sentido, a Secretaria tem participado, ativamente, dos debates promovidos no âmbito do 
Movimento Sindical, pelos órgãos públicos e demais organizações da sociedade civil pelo fortaleci-
mento da Campanha de Combate ao Trabalho Escravo.

Com o objetivo de contribuir para eliminar esta vergonha, a Secretaria vem realizando capacita-
ções preparatórias dos dirigentes para assistir os trabalhadores e trabalhadoras rurais no momento 
das contratações, especialmente quando são contratados para trabalhar em outros Estados, para veri-
fi cação de informações sobre os contratantes, local da prestação dos serviços, datas de ida e retorno e 
se há prévia formalização do contrato para garantir a necessária segurança jurídica aos trabalhadores. 

Atuando em conjunto com as Coordenações Regionais da FETAEMA e os Sindicatos, tem-se divul-
gado os Acordos e Convenções Coletivos de Trabalho e encaminhado as denúncias de irregularidades 
e superexploração ao Ministério do Trabalho e Emprego e Procuradorias do Trabalho para adoção das 
medidas legais cabíveis.

OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS
Existe uma gama de demandas proveniente dos Sindicatos, que compreende desde pedidos de 

Relatorio 2014.indd   49 18/03/2014   12:37:35



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 201350

orientação política até a elaboração de documentos, consultoria jurídica a dirigentes e trabalhadores, 
à qual esta Secretaria tem procurado responder no contexto das ações planejadas e priorizadas coleti-
vamente, em diálogo com todas as esferas do MSTTR e mediante a participação em fórum de debates 
específi cos. 

Nesse sentido, a Secretaria participou do coletivo de Assalariados e Assalariadas Rurais realizado 
pela CONTAG, no período de 28 a 30 de janeiro de 2013, em Brasília – DF; integra o Conselho do Tra-
balho e o Conselho de Erradicação ao Trabalho Escravo (COETRAE).
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SECRETARIA DE MULHERES
TRABALHADORAS RURAIS

O relato das atividades aqui citadas é resultado de uma ampla construção coletiva das mulheres 
do MSTTR do Estado do Maranhão, através do seu Coletivo Estadual de Mulheres, formado por repre-
sentantes titulares e suplentes das nove regionais sindicais, das coordenadoras mulheres destas nove 
regionais sindicais e das mulheres da executiva da FETAEMA, que ao longo do ano de 2013 realizaram 
várias reuniões deliberativas e propositivas, na perspectiva de garantir o empoderamento feminino e 
a participação política das mulheres nos diversos espaços de discussão.

Nesta mesma linha de atuação somam-se os esforços e o trabalho da Comissão Nacional de Mulhe-
res, que reúne todas as Secretárias de Mulheres das FETAG’s, onde juntas tem buscado o fortalecimen-
to das mulheres do campo, através de sua participação política em todas as esferas do MSTTR e da luta 
pela implementação de políticas públicas que garantam a permanência das mulheres do campo, com 
autonomia fi nanceira, empoderamento político e livre de quaisquer forma de violência.

Em 2013 muitos foram os desafi os impostos a Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Fe-
deração, entre eles, podemos destacar a formação política e ideológica de dirigentes sindicais. Na 
perspectiva de superar esse desafi o foi realizado o Seminário Estadual de Políticas para Mulheres 
Trabalhadoras Rurais, do qual participaram mais de 150 dirigentes sindicais, tendo como principal 
objetivo debater as atuais políticas públicas que podem ser acessadas pelas mulheres do campo e 
também traçar novas estratégias de participação nos espaços de poder e decisão.

As mulheres do campo maranhense também marcaram presença em outros espaços formativos, 
como a Escola de Formação Sindical, nas suas três esferas (Estadual, Regional e Nacional); Seminário 
de Politica Agrícola e Meio Ambiente; Capacitações sobre o Programa Nacional de Habitação Rural-
PNHR; Festival Estadual da Juventude; dentre inúmeros outros que ocorreram em 2013.

Destaca-se ainda enquanto importantes espaços formativos, os Seminários, Encontros e Ofi cinas 
para mulheres realizadas pelos STTR’S, a exemplo do Seminário Municipal de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais de Matinha; Palestras em homenagem ao 8 de Março - lutas e desafi os das mulheres do Campo, 
ocorridas nos STTR’s de Pinheiro, Palmeirândia e Povoado Agrovila;    Seminário de enfretamento a 
violência contra as Mulheres do Campo promovido pelo STTR de Zé Doca; Ofi cina de Politicas Públi-
cas para as Mulheres, realizado pelo STTR de Viana, durante o Festival da Juventude; entre outras.

Todos estes espaços têm contribuído para o empoderamento político das Trabalhadoras Rurais, 
proporcionando uma maior participação destas mulheres nos espaços de debate (Conselhos e Pla-
nárias) e nas ações de massa (Grito da Terra Maranhão e Festival da Juventude). Contribuem para 
qualifi car as intervenções das mulheres, bem como, possibilitado que essas mulheres ocupem cargos 
políticos estratégicos dentro e fora do MSTTR.

Essas ações são estratégicas e tem proporcionado que se coloque na pauta de debate questões 
nunca antes discutidas, como o debate sobre as mulheres na politica; nos cargos de presidência do 
MSTTR; violência contra as mulheres dentro do MSTTR; dentre inúmeras outras, dentre as quais se 
destaca o debate da PARIDADE. 

A discussão da PARIDADE dentro da estrutura sindical tomou conta dos espaços formativos e de 
debate do MSTTR, e se consagrou em 2013 como uma conquista histórica para as mulheres do cam-
po. Aprovada no 11º Congresso de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a PARIDADE, 
norteia que a partir do próximo CNTTR metade da diretoria da Confederação passa a ser ocupada 
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por mulheres. Uma vitória celebrada por todas e todos presentes, pois, durante muitos anos essas 
mulheres não tinham nem mesmo o direito de se associar, sendo dependentes dos seus maridos, para 
só assim serem contempladas com os benefícios oferecidos através dos Sindicatos de Trabalhadores 
(as) Rurais.

Este foi o ano também no qual a Secretaria centrou forças no Combate a Violência Contra as Mu-
lheres do Campo e da Floresta, através da realização de palestras e seminários municipais. Neste 
sentido, a FETAEMA esteve presente em vários espaços de debate que tratou deste tema, dentre es-
tes, destaca-se o Seminário de Lançamento da Biblioteca Maria da Penha, promovido pela Secretaria 
de Estado da Mulher - SEMU e que teve como principal palestrante a líder do movimento de defesa 
dos direitos das mulheres, Maria da Penha Maia Fernandes. Um momento forte, onde mulheres do 
campo, da fl oresta e da cidade ouviram atentamente o testemunho vivo de um dos principais ícones 
na luta contra violência e que hoje faz da sua luta, a luta de muitas mulheres. 

A conquista das Unidades Móveis foi outro momento marcante, pois mais que uma pauta da Mar-
cha das Margaridas atendida se confi gura em mais uma arma no enfrentamento a violência contras 
as mulheres.

As Unidades Móveis é uma ação desenvolvida pelo Governo Federal, dentro do Programa Mulher 
- viver sem Violência, nelas serão oferecidos vários serviços, tais como: delegacia, defensoria, as varas 
especiais para agilizar a medida preventiva, atendimento psicológico para mulheres em situação pós-
traumática, atendimento individualizado de prevenção, orientação e encaminhamento, entre outros.

Para acompanhar as ações das Unidades Móveis o Estado conta com o Fórum de Combate a Vio-
lência Contra a Mulher, composto de várias entidades da sociedade civil, dentre as quais esta a FETA-
EMA, e de representantes de órgãos governamentais. É papel deste Fórum levantar demandas, propor 
ações, acompanhar, avaliar e monitorar as atividades desenvolvidas pelas duas Unidades Móveis no 
Estado.

Nossas jovens mulheres também mostraram em 2013 através do Projeto “Juventude e Gênero no 
Campo” e do modelo produtivo implantado (SISTEMA PAIS), que envolveu 04 municípios do Estado, 
que podem produzir de forma agroecológica e sustentável, garantindo autonomia fi nanceira e contri-
buindo para segurança nutricional e alimentar das famílias.

Desta forma, a participação destas jovens mulheres nas Feiras do Projeto Juventude e Gênero no 
Campo “Semeando Sonhos, Cultivando Sabores e Garantindo Saúde” possibilitaram levar a mesa 
dos consumidores(as) produtos mais saudáveis, livres do uso de hormônios e agrotóxicos, mostrando 
que o campo que o MSTTR busca, tem espaço garantido para a valorização das trabalhadoras rurais. 

A 2ª Mostra Nacional das Margaridas foi outro importante espaço para dar visibilidade ao trabalho 
produtivo das mulheres do campo e da fl oresta e sua participação na agricultura familiar, bem como, 
evidenciar a produção de alimentos saudáveis, gerar renda e contribuir com o fortalecimento da au-
tonomia econômica, política e social das mulheres. O Maranhão participou desta 2ª Mostra expondo 
produtos de grupos produtivos formais e informais de mulheres das nove regionais sindicais. Uma 
oportunidade única para dar visibilidade aos seus produtos, fazer contatos, socializar experiências e 
gerar renda, a exemplo de representantes de grupos que venderam o equivalente a R$ 3.000 durante 
a mostra.

Para garantir que todas as políticas públicas reivindicadas e pautadas pelas trabalhadoras possam 
ser acessadas, é fundamental que todas as mulheres que vivem no e do campo, possam ter sua docu-
mentação civil básica. Para tal existe desde 2004 o Programa Nacional de Documentação da Traba-
lhadora Rural- PNDTR, do qual a FETAEMA faz parte do comitê gestor Estadual, acompanhando as 
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ações e levantando demandas a fi m de garantir que o programa possa chegar até as mulheres das co-
munidades mais isoladas do Estado. Em 2013 foram mais de 12.315 mulheres e 6.949 homens atendi-
dos, com um total de 19.264 atendimentos no geral e 17.759 documentos emitidos em 32 municípios, 
possibilitando assim a inclusão social destas mulheres e homens nos diversos programas e políticas 
sociais.

Por fi m é importante destacar aqui os espaços de Controle Social –Conselhos, Fóruns e Comi-
tês – dos quais fazem parte a secretaria de mulheres da FETEAMA, entendendo estes como espaços 
de extrema relevância na proposição e fi scalização das políticas públicas voltadas para as mulheres 
no Estado. São estes: o Conselho Estadual de Saúde; Conselho Estadual da Mulher; Comitê Estadual 
da Marcha Mundial de Mulheres; Comitê do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora 
Rural-PNDTR; Fórum Estadual de Mulheres; Fórum Estadual de Enfrentamento a Violência contra a 
Mulher do Campo, Floresta e das Águas.

Ressalta-se aqui, a respeito dos espaços de controle social, a importância das Secretarias/Coorde-
nações de Mulheres dos STTR’s participarem destes espaços afi m de garantir na pauta de discussão o 
debate acerca das políticas públicas para as mulheres rurais.

Por ser a Secretaria Estadual de mulheres da FETAEMA, transversal, ou seja, por trabalhar uma 
política, voltada para um segmento que perpassa por todas as outras Secretarias que compõem a FE-
TAEMA, esta secretaria tem participado de várias outras ações municipais, regionais e nacional, afi m 
de que possa interagir e integrar forças que contribuam na transformação das vidas das mulheres do 
campo maranhense. 

Neste sentido, destaca-se abaixo algumas destas participações: Reuniões e Assembleias da Re-
gional da Baixada Maranhense; Acompanhamento do Projeto “Juventude e Gênero no Campo”, nos 
04 núcleos: Açailândia, Esperantinópolis, Pinheiro e Vargem Grande; Reunião do Coletivo Estadual 
de Mulheres- CESIR em São Luís; Reunião da Comissão Nacional de Mulheres -Brasília-DF; GES da 
Baixada Maranhense; Recadastramento do STTR de Pio XII; Plenária Nacional de Mulheres-Brasília-
DF; Congresso da CONTAG-Brasília –DF; Amostra das Margaridas-Brasília-DF; Capacitação do PNHR 
(Santa Luzia do Paruá/Alto Turí; Santa Inês/Pindaré); Mutirão de Recadastramento de Viana; Festa do 
Trabalhador – Palmeirândia - MA; Festival da Juventude da Regional Baixada Maranhense em Viana - 
MA; Festival da Juventude da Regional Baixo Parnaíba em Chapadinha – MA; Eleição da Coordenação 
da Regional Nordeste da CONTAG em Recife - PE; Posse do STTR de Cururupu - MA; Posse do STTR 
de Palmeirândia - MA; Posse do STTR de Mirinzal - MA; Festival da Juventude da Regional dos Cocais; 
Reunião do 10° Fórum de Crédito, Brasília - DF; Mutirão do Programa Útero é Vida em Presidente 
Dutra - MA; Encontro Estadual de Formação – EMAFOR; e, Capacitação do Programa Nacional de 
Fortalecimento das Entidades Sindicais em Governador Nunes Freire - MA.
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SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS RURAIS

As mudanças que vêm ocorrendo no cenário sócio-político-econômico brasileiro nas últimas dé-
cadas têm dado espaço à exclusão cada vez mais eminente dos sujeitos. Exclusão esta que em sua 
essência, é multidimensional e manifesta-se de vá rias maneiras, atingindo as sociedades de formas 
diferentes, sendo os países pobres e a juventude, especifi camente a rural, os afetados com maior pro-
fundidade. 

As principais expressões dessa exclusão manifestam-se na impossibilidade de acesso ao lazer, à 
educação, segu rança e saúde de boa qualidade e, consequentemente, a em pregos melhor remunera-
dos, aos bens e serviços. Observa-se que esta situação em que é mantida a juventude trabalhadora ru-
ral decorre da inexistência de políticas de Estado que promovam sua plena cidadania e a permanência 
no campo. 

Nesse contexto, a Secretaria de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da FETAEMA desen-
volveu várias ações durante o ano de 2013, abaixo pontuadas, objetivando a organização da juventu-
de no MSTTR e o fortalecimento da luta por políticas públicas que venham atender as necessidades 
específi cas da juventude rural.

PROJETO JUVENTUDE E GÊNERO NO CAMPO
O Projeto Juventude e Gênero no Campo, que iniciou em 2011 e foi concluído no ano de 2013, aten-

deu 162 (cento e sessenta e seis) jovens dos municípios de Vargem Grande, Pinheiro, Esperantinópolis 
e Açailândia.  Nos dois  primeiros anos foi trabalhada a formação política cidadã dos jovens, tendo 
como resultado sua inclusão nas direções dos sindicatos, das associações de pequenos produtores e 
produtoras rurais e em outros espaços políticos.

O projeto também oportunizou a esses jovens capacitação técnica em horticultura e avicultura, 
culminando com a implantação de 04 (quatro) projetos produtivos na proposta do Sistema PAIS- Pro-
dução Agroecológica Integrada e Sustentável e 03 (três) aviários.

Ainda em 2013, como meta do projeto, foram realizadas quatro feiras, intituladas” “Semeando So-
nhos, Cultivando Sabores, Garantindo Saúde” que tiveram como objetivos a exposição e comerciali-
zação dos produtos da Juventude Rural e demais agricultores familiares.

Por fi m, foi realizado em São Luís um Seminário de certifi cação dos jovens do projeto, onde os 
mesmos receberam os certifi cados referentes às ofi cinas de formação politica cidadã de 300 horas e 
ofi cinas técnicas de horticultura e avicultura de 480 horas, com a presença de pais, diretorias dos sin-
dicatos e coletivo estadual de jovens e mulheres.

FESTIVAIS REGIONAIS E FESTIVAL ESTADUAL
 O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR, por meio da Secretaria 

Estadual de Jovens, vem se desafi ando a promover ações concretas, que deem respostas às diversas 
demandas juvenis. Com esse propósito surgiu o Festival da Juventude Rural: uma iniciativa que reco-
nhece nas práticas da Educação, do Esporte e das manifestações culturais, possibilidades de recriação 
das identidades, representações e papéis sociais dos jovens do campo. 

 Nesse contexto, a Secretaria de Jovens realizou, no ano de 2013, três Festivais Regionais, respecti-
vamente, nas Regionais Baixada Maranhense, Baixo Parnaíba e Cocais com um público de, em média, 
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de 200 participantes por evento. Os festivais tiveram como objetivo mobilizar, os jovens trabalhadores 
e trabalhadoras rurais para o Festival Estadual e, principalmente, organizar a juventude para discutir 
temas como Acesso a Terra, Crédito, Educação, Esporte e Lazer.

 A Secretaria realizou, ainda, o 3º Festival Estadual da Juventude Rural, no período de 20 a 22 de 
Setembro de 2013, com o tema: Sucessão Rural com Acesso a Terra e Políticas Públicas, com o objetivo 
de estimular o debate, dentro do movimento sindical e para fora dele, sobre os desafi os a serem supe-
rados para garantir a permanência da juventude no Campo, na perspectiva de construção de espaços 
que proporcionem o desenvolvimento de vivências, educacionais, culturais e esportivas da juventude 
rural.

 Como parte da metodologia do Festival os jovens ali presentes participaram de ofi cinas sobre Aces-
so a Terra, Organização da Produção, Educação do Campo, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Comuni-
cação, após as ofi cinas os jovens também construíram a carta da juventude com proposições de todos 
os temas trabalhados.   

Participaram do 3° Festival um público aproximado de 600 jovens das Regionais da Baixada Ma-
ranhense, Baixada oriental, Baixo Parnaíba, Médio Mearim, Tocantina, Cocais, Alto Turí e Sul do Ma-
ranhão. Estes Jovens são oriundos de Escolas agrícolas, alunos do PRONERA, Casa Familiares Rurais, 
Consórcio Social da Juventude Rural, Programa Jovem Saber, Projeto Juventude e Gênero no Campo e 
alunos do IFMA Campus Maracanã.

PROGRAMA JOVEM SABER
O Programa Jovem Saber promove educação gratuita, desenvolvida a distância, mas compreende 

na sua metodologia atividades presenciais, voltado para jovens rurais na faixa etária de 16 a 32 anos. 
Trata-se de um programa que tem caráter de educação não formal, na linha da concepção pedagógica 
construtivista. Busca valorizar a experiência e o conhecimento do mundo do educando, na perspecti-
va de engajá-lo politicamente na sociedade e em particular na ação sindical.

 A Secretaria ao longo do ano, em vários espaços formativos, investiu na sensibilização dos sindi-
catos para a importância de implantar o Programa Jovem Saber nos municípios de origem, tendo em 
vista que seus principais objetivos são: difundir a proposta do PADRSS a partir de um processo de 
capacitação de jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais; qualifi car jovens rurais para fortalecer 
a organização política, sindical, social, econômica e, consequentemente, motivar a juventude para 
associar-se a seus Sindicatos de classe.

EDUCAÇÃO DO CAMPO - PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA
 No ano de 2013, a Secretaria de Juventude construiu um diálogo com a UAEFAMA - União das As-

sociações das Escolas Famílias Agrícolas no Maranhão, com objetivo de fortalecer a parceria, visando 
uma maior participação do MSTTR com as Escolas Famílias Agrícolas no Maranhão. 

No Maranhão há 19 Escolas Famílias Agrícolas que oferecem uma educação diferenciada para os 
jovens do campo, tendo como metas assegurar a formação humana dos sujeitos, o fortalecimento da 
agricultura familiar e, consequentemente, a sucessão rural.

A UEAFAMA juntamente com a ARCAFAR – Associação Regional das Casas Familiares Rurais irão 
executar a Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, com jovens agricultores familiares por meio 
de atividades individuais e coletivas, visando fomentar projetos de geração de renda e o acesso às polí-
ticas públicas, como estratégia para viabilizar a sucessão rural e o fortalecimento da agricultura fami-
liar. Serão atendidos 1.260 jovens, oriundos da agricultura familiar, de 55 municípios. Consideram-se 
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jovens rurais, benefi ciários nesta chamada pública, aqueles que tenham entre 15 e 29 anos.
 A FETAEMA, através da Secretaria de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais participou, no 

mês de dezembro, da ofi cina para Agentes de ATER que atuarão na Chamada pública n. 03/12 de ATER 
para juventude Rural, cujo objetivo foi sensibilizar os agentes de ATER para atuação na Assistência 
Técnica e Extensão Rural  com a Juventude.

A Secretaria também participou de um seminário para jovens educandos das Casas Familiares 
Rurais de Chapadinha, Araioses e São Bernardo - MA, oportunidade em que tratamos, entre outros 
assuntos, da inserção da Juventude no movimento sindical como estratégia para fortalecer a organi-
zação e as bandeiras de luta específi cas.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE RURAL PELA REFORMA AGRÁRIA E CRÉDITO FUNDIÁRIO
O Seminário foi realizado em Brasília, no período de 29 a 31 de outubro, e reuniu lideranças rurais 

jovens da Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Brasil, Nicarágua, Paraguai, Peru e Uruguai. Teve como 
objetivos criar um espaço de articulação da Juventude Rural Latino-Americana que contribuísse com 
o debate sobre o acesso da juventude à terra, e construir as bases políticas para realização do Festival 
Internacional da Juventude Rural 2015, no Brasil.

Um dos resultados do debate feito no Seminário foi a Carta Politica com proposição de políticas 
estruturantes para o fortalecimento da agricultura familiar, indígena e campesina nos países latino-
americanos. 

A JUVENTUDE RURAL NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL- PNHR
Segundos dados do último censo do IBGE, o Maranhão tem a maior população rural do país, o mais 

elevado número de casas de taipa e, consequentemente, o maior défi cit habitacional rural de todo o 
território nacional. 

Diante desse desafi o, a Secretaria, desde o ano de 2013, vem atuando no desenvolvimento dessa 
politica por entender a importância da mesma para os trabalhadores rurais e, principalmente, para a 
juventude do campo.

A Secretaria participou do 1º Encontro Estadual de Planejamento do PNHR realizado, no mês de 
março, pela FETAEMA em parceria com a Cooperativa de Habitação Nossa Casa, tendo como objetivo 
capacitar os dirigentes sindicais sobre as diretrizes do Programa Nacional de Habitação Rural. Partici-
param do encontro instituições parceiras como INCRA, Unidade Técnica Estadual/SEDES, Delegacia 
do MDA e representantes do Banco do Brasil.

Ainda em 2013, a Secretaria participou das capacitações com dirigentes sindicais realizadas nas 
09 regionais da FETAEMA, com objetivo qualifi car melhor a demanda de habitação rural, além de es-
tar participando ativamente das articulações, reuniões com sindicatos e órgãos públicos procurando, 
sempre, uma forma de acelerar e melhorar o processo de aquisição da moradia.

COLETIVO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  RURAIS
A Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da CONTAG se reuniu três 

vezes no ano de 2013. Em todas estas ocasiões, as principais pautas foram as discussões sobre a reali-
zação dos Festivais Regionais em 2014 e Festival Internacional em 2015.

A Comissão Nacional têm um planejamento cuja metodologia possibilita que a  cada reunião um 
estado apresente uma experiência do Programa Jovem Saber e outra de projetos direcionados para 
juventude, desenvolvidos pelas Federações. No mês de março foi socializada pela Secretaria de Jovens 
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da FETAEMA uma experiência do Programa Jovem Saber do município de Humberto de Campos – 
MA, apresentada pelo suplente da Coordenação da FETAEMA na Região Oriental, Carlos Magno San-
tos, e o Projeto Juventude Gênero no Campo foi apresentado pela diretora e a assessora da Secretaria.

A segunda reunião aconteceu em junho, na qual se deu a construção do Seminário Internacional 
da Juventude Rural, sendo que a terceira realizou-se em novembro, para avaliação do Seminário Inter-
nacional e planejamento das ações para 2014.

 COLETIVO ESTADUAL DE JOVENS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  RURAIS
A Comissão Estadual de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – CEJTTR, se reuniu 05 vezes 

no ano de 2013. Teve como pauta principal a construção do 3º Festival Estadual da Juventude Rural. 
Além dessa pauta, a Comissão, ao longo do ano, apropriou-se de temas como Programa Nacional de 
Habitação Rural, Crédito Fundiário, SIGA e CNIS Rural.

 Ainda em 2013, a Comissão Estadual reuniu-se para avaliar o 3º Festival Estadual da Juventude 
Rural, ocasião em que foram destacados como pontos positivos, principalmente, o empenho e ma-
turidade da Comissão na construção e execução do festival. Também foram apresentadas sugestões 
para melhorar os próximos festivais: Equipe médica para acompanhar as modalidades esportivas, tra-
balhar melhor a programação de forma que não prejudique o painel principal ente outras.

ATIVIDADES REALIZADAS EM CONJUNTO COM OUTRAS SECRETARIAS
A Juventude é um tema transversal a todas as outras políticas, portanto ela vem ao longo do de-

senvolvimento de suas ações dialogando com as políticas coordenadas pelas demais Secretarias da 
FETAEMA e com outros atores sociais para execução de um trabalho condizente com a realidade e as 
necessidades específi cas da juventude rural.

É nessa perspectiva que a Secretaria de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais participou das 
seguintes atividades:

• Conferência Setorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - Glória de Goitá – PE;
• 2ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - CESIR, São Luis – 

MA;
• 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - Brasília – DF; 
• Encontro Estadual da 3ª Idade e Idosos CESIR São Luis – MA;
• Escola Estadual Formação- ENFOC CESIR, São Luis – MA;
• Formação Continuada em Pedagogia da Alternância;
• Curso Estadual para Secretários Gerais - CESIR, São Luis – MA;
• Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais - CESIR, São Luis – MA;
•  Reunião de Planejamento da Central Única dos Trabalhadores – CUT;
• Encontro Estadual de Assalariados(as) Rurais - CESIR, São Luis – MA;
• Curso de Formação para Secretários Agrários e Agrícolas, CESIR, São Luis – MA;
• Participação no 3º módulo do GES da Regional Oriental, Humberto de Campos – MA;
• Participação do GES da Regional Cocais, São Domingos – MA;
• Assembleias das Regionais Cocais,Tocantina e Sul; 
• Reuniões nas Regionais Sul, Cocais e Tocantina para apresentação da entidade COOPATIORO 

que executará a chamada publica do Pronaf Sustentável;
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• Participação de reuniões da Regional Nordeste, Recife – PE;
• Reunião com o MDA e demais parceiros para constituição do conselho do Pronatec Campo - 

INCRA - MA;
• Participação do 2° módulo da ENFOC Regional Nordeste, no CESIR, São Luis – MA;
• Seminário de Mulheres e Jovens, Matinha - MA;
• Seminário Municipal de jovens trabalhadores(as) rurais, São Mateus MA;
• Plenária de Orçamento Participativo da Regional dos Cocais, Caxias MA.
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ASSESSORIA JURÍDICA
A Assessoria Jurídica da FETAEMA conta, atualmente, com sete advogadas e advogados: cinco vin-

culados à Sede e dois vinculados, respectivamente, às Coordenações Regionais do Mearim e Cocais. 
Estes profi ssionais são incumbidos de atender a direção do MSTTR e sua base nas demandas institu-
cionais, administrativas e judiciais. 

Visando aprimorar o atendimento jurídico prestado pelo MSTTR, em todo o Estado, diante do sig-
nifi cativo aumento da demanda envolvendo confl itos agrários e questões sindicais, a Federação está 
redefi nindo o formato e a metodologia de atuação da Assessoria Jurídica, já contratou novos profi s-
sionais possibilitando uma incidência maior de atuação especialmente nos confl itos agrários e há 
perspectiva de aumentar seu quadro com mais contratações.

Outra via que está sendo trilhada em direção ao aprimoramento da assessoria prestada é a otimi-
zação dos recursos humanos já disponíveis, mediante a qualifi cação da demanda a ser atendida e a 
execução do trabalho em rede. Neste sentido, estão sendo realizadas reuniões da Diretoria com os 
advogados e advogadas da Federação para construir essa nova metodologia de atuação que se propõe 
a tornar indissociáveis as atuações técnica e política-organizativa.

Importa ressaltar que os objetivos da Assessoria Jurídica mantida pela FETAEMA são, basicamen-
te: assistir trabalhadores e trabalhadoras rurais na reivindicação administrativa e judicial de direitos 
possessórios, trabalhistas e previdenciários; defender, judicialmente, trabalhadores e trabalhadoras 
ameaçados ou processados em razão da luta pela terra; assessorar juridicamente as Diretorias da Fe-
deração e dos Sindicatos fi liados em negociações coletivas; prestar consultoria e/ou assessoria, admi-
nistrativa e judicial, nos processos eleitorais sindicais; elaborar os Estatutos e Regimentos da Federa-
ção e Sindicatos fi liados, além de participar das ações políticas e formativas.

A despeito do número reduzido, a Assessoria Jurídica, tanto na capital quanto no interior, recebe 
demandas oriundas da base e de todas as políticas trabalhadas pelo Movimento Sindical de Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais. Neste sentido, sua atuação tem compreendido:

01. Assessoria e/ou elaboração dos documentos necessários à regularização, bem como a atualiza-
ção de informações, dos Sindicatos junto o Ministério do Trabalho e Emprego; 

02. Elaboração dos Estatutos e Regimentos da Federação e Sindicatos fi liados, bem como a adequa-
ção de uns e outros às especifi cidades de cada entidade;

03. Assessoria administrativa aos Sindicatos na redação de documentos interinstitucionais e em 
processos eleitorais que compreende, na maioria destes casos, desde a elaboração até os procedimen-
tos de registro dos documentos que lhes são inerentes nos cartórios competentes; 

04. Elaboração de peças técnicas como Ações, Contestações e Recursos em processos que envol-
vem questões sindicais dos mais variados matizes, como disputa de base, irregularidades e desvio de 
conduta ética na gestão administrativa dos Sindicatos fi liados, acompanhando umas e outros perante 
as instâncias do Poder Judiciário;

05. Consultoria e elaboração de documentos para constituição de associações de agricultores fami-
liares e comunidades tradicionais;

06. Acompanhamento da tramitação de processos administrativos e judiciais de desapropriação 
ou regularização perante os órgãos fundiários, as instituições dos Poderes Judiciário e Executivo en-
volvendo comunidades em confl ito, como: Santa Maria dos Moreiras, Poraquê, Buriti Corrente, Santa 
Rita dos Moisés, Livramento, Três Irmãos, Vergel, Monta Barro e Parnaso, Tamboril, Bom Jesus, Je-
rusalém, Lagoa do Leme (Codó); São Pedro e Santarém (São Luiz Gonzaga); Charco (São Vicente de 
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Férrer); Santana/São Patrício, Santa Maria dos Pinheiros (Itapecuru-Mirim); São João da Mata (Ana-
jatuba); Pirinã (Presidente Sarney); Santa Luzia (Santa Rita); Boa Vista (Rosário); Baixa Funda e Gato 
(Santo Amaro); Rosarinho (Primeira Cruz); São Raimundo, Boa União, Santa Rosa (Urbano Santos); 
Boa Esperança (Pedro do Rosário); Santa Quitéria (Bacabeira); Boa Hora (Alto Alegre do Maranhão); 
Campo do Bandeira/Arame (São Mateus); Bacuri (São Benedito do Rio Preto); Cipó Cortado (Senador 
La Roque); Fazenda Campos Belos, (Benedito Leite) (trabalho escravo e ameaças a trabalhadores ru-
rais); atingidos pela Mineradora Jaguar, em Centro Novo/MA;  comunidades do Parque Nacional do 
Lençóis (Barreirinhas), Ipoeiras (São Raimundo das Mangabeiras/MA) atingidos pela desintrusão da 
terra índigena Awá Guajá. 

Importa salientar que no acompanhamento de tais situações, a assessoria faz deslocamentos siste-
máticos até o local de ocorrência dos fatos para participar de reuniões com dirigentes, comunidades 
vítimas da violência fundiária e audiências com as autoridades constituídas.

07. Mediação para resolução de contendas onde fi guram como parte trabalhadores rurais que dis-
putam, entre si, a posse da terra;

08. Propositura e acompanhamento de ações possessórias, trabalhistas e previdenciárias, coletivas 
e individuais, em que trabalhadores e trabalhadoras rurais fi gurem como parte;

09. Consultoria e assessoria nos processos de negociação  para celebração das seguintes Conven-
ções e Acordos Coletivos de Trabalho : Acordo Coletivo no setor canavieiro, produtora de cana de 
açúcar para fabricação de etanol, no município de Aldeias Altas - MA com a empresa ITAPECURU 
BIOENERGIA LTDA; Acordo Coletivo no setor de cana de açúcar para fabricação de etanol, em de São 
Raimundo das Mangabeiras com a empresa AGROSSERRA S.A.; Acordo Coletivo de cana de açúcar 
para a produção de álcool em Campestre com a empresa MAITHY (RENOVO); Acordo Coletivo no 
Município de Coelho Neto, no setor de produção de cana para açúcar álcool, açúcar e produção de 
bambu para papel, com as empresas do grupo João Santos, denominadas de ITAJUBARA – AÇUCAR E 
ALCOOL; GRIMEX – AGRO INDUSTRIAL e ITABUNA; Acordo Coletivo do setor granjeiro, com produ-
ção de frigorifi co de frangos com a empresa SANTA IZABEL, de São José de Ribamar – MA e Paço do 
Lumiar; Convenção Coletiva de Trabalho de Grãos, que produzem soja, arroz, milho e outros grãos. 
Essa Convenção ocorreu de forma unifi cada entre as regiões do Sul do Maranhão e Baixo Parnaíba, 
já que a pauta discutida foi à mesma, atendendo 37 municípios; Celebração de Acordo Coletivo com 
a empresa AGROLUSA- AGROINDUSTRIAL LUSITANA, localizada em São Luís- Ma. Celebração de 
Acordo Coletivo com a empresa ITOGRASS AGRÍCOLA LTDA, localizada em Santa Rita – Ma; Acordo 
Coletivo de Trabalho dos assalariados na produção de bananas, fi rmado com a Fazenda Reunidas, lo-
calizada no município de Lajeado Novo; Acordo Coletivo de Trabalho do setor granjeiro, fi rmado com 
a Granja Talisman, localizada no município de Porto Franco/MA;

10. Articulação e participação em audiências com representantes dos Ministérios Públicos, do Po-
der Judiciário e dos órgãos fundiários para tratar das questões de interesse da categoria e das suas 
entidades representativas.
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COORDENAÇÕES REGIONAIS
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COCAIS
MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

JANEIRO

Assembleia de Geral Extraordinária em Nova 
Iorque – Ma,

Aprovação do Regimento Eleitoral e Comissão 
Eleitoral.

Planejamento da FETAEMA em São Luís – Ma, Planejar as atividades do ano de 2013,

Reunião com os Educadores do GES na Sede 
do STTR de Colinas – Ma, Formação de Novos Educadores do GES

Reunião com a Cooperativa de Assistência Téc-
nica COOPATIORÒ, São Domingos – Ma, Parceria com os Trabalhadores Rurais e STTR,

Posse da Nova diretoria do STTR de Santa 
Filomena - Ma

Dar posse a nova diretoria e conselho fi scal 
para um mandato de 04 anos

Assembleia de Geral Extraordinária em São 
Domingos – Ma, Eleição da Comissão Eleitoral do STTR,

Eleição do STTR de Jenipapo dos Vieiras - Ma, Renovação do mandato da Diretoria

FEVEREIRO

Assembleia de Geral Extraordinária em São 
Domingos – Ma, Eleição da Comissão Eleitoral do STTR,

Articulação na Criação do Território da Cidada-
nia Criação do Novo Território

Eleição do STTR de Jenipapo dos Vieiras - Ma, Renovação do mandato da Diretoria

Planejamento e Diretoria Ampliada e os Asses-
sores, Planejar as Ações para 2013,

Assembleia do STTR de Joselândia -Ma, Aprovação do Regimento Eleitoral e comissão 

Assembleia da Regional dos Cocais em São 
Domingos – Ma, Repasse de informações para os STTR,

1º Modulo do GES, (Grupo de Estudo Sindical), 
da Regional dos Cocais em Barra do corda, São 
João do Sóter e São João dos Patos – Ma,

Forma Novos Educadores Sindicais, para Forta-
lecer a Rede Sindical,

MARÇO

Assembleia de Prestação de conta do STTR de 
Codó – Ma,

Prestar Conta do Recurso pago Pelos Trabalha-
dores (a) ao STTR durante o Ano. 

Participação de uma ofi cina de capacitação 
do PNHR, (Programa Nacional de Habitação 
Rural), em São Luis – Ma,

Repassar Informações Precisas para os Cola-
boradores do PNHR 

Recebimento do Sindicato e Posse da Junta 
Administrativa Provisória do STTR, de Nova 
Iorque – Ma,

Trabalhar em Defesa dos Trabalhadores (a) 
Rurais do Município

Jenipapo dos Vieiras – Ma, para participar da 
posse da nova diretoria do STTR,

Posse da coordenação regional para um man-
dato de 04 anos

Participar da Reunião do Conselho Deliberativo 
da FETAEMA, em São Luís – Ma, Deliberação das Atividades

ABRIL

Assembleia Geral Ordinária de Prestação de 
Conta do STTR de Timon - Ma,

Prestar Conta do Recurso pago Pelos Trabalha-
dores (a) ao STTR durante o Ano

2º Modulo do GES, (Grupo de Estudo Sindical), 
da Regional dos Cocais em Barra do corda, São 
João do Sóter e São João dos Patos – Ma,

Forma Novos Educadores Sindicais, para Forta-
lecer a Rede Sindical,

Reunião com a Comissão Eleitoral, que estar 
acompanhando o processo Eleitoral do STTR 
de Joselândia – Ma,

Processo Eleitoral Respeitando o Estatuto e o 
Regimento Eleitoral
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MAIO

Reunião com a Comissão Eleitoral do STTR de 
Codó – Ma,

Processo Eleitoral Respeitando o Estatuto e o 
Regimento Eleitoral

Participar de uma assembleia geral extraordiná-
ria no STTR de Colinas – Ma,

Aprovação do recadastramento dos Associados 
(a),

3º Modulo do GES, (Grupo de Estudo Sindical), 
da Regional dos Cocais em São Domingos – 
Ma,

Forma Novos Educadores Sindicais, para Forta-
lecer a Rede Sindical,

Reunião de Avaliação em São Luís – MA, Avaliação dos Trabalhos das Regionais

Reunião Extraordinária no STTR Joselândia 
–Ma, Escolha da Junta Administrativa do STTR

Reunião no STTR de Barra do Corda – Ma, Aprovação do Recadastramento dos Sócios do 
STTR,

JUNHO

Participação da ENFOC em São Luís – Ma,
ENFOC, Escola Nacional de Formação da Con-
tag, Educadores com Altos índices de Conheci-
mentos,

Visita os STTRs de Caxias, Aldeias Altas, 
Timon, Parnarama, Matões, São Francisco 
do Maranhão, Barão de Grajaú, Sucupira do 
Riachão, São João dos Patos, Pastos Bons, 
Paraibano, Passagem Franca, Lagoa do Mato, 
Buriti Bravo, Colinas, Jatobá, Fortuna e São 
Domingos – Ma, 

Participar do Grito da Terra Maranhão em São 
Luís –Ma,

Assembleia Geral no STTR de Nova Iorque – 
Ma,

Aprovação do Recadastramento dos Sócios 
(as) do STTR. 

São Luís – Ma, Grito da Terra Maranhão

Eleição da Nova Diretoria do STTR de Barão de 
Grajaú – Ma, Renovação do mandato da Diretoria

JULHO

Posse da Nova Diretoria do STTR de Codó – 
Ma,

Dar posse a nova diretoria e conselho fi scal 
para um mandato de 04 anos

Posse da Nova Diretoria do STTR de Barão de 
Grajaú – Ma,

Dar posse a nova diretoria e conselho fi scal 
para um mandato de 04 anos

Participar do encontro, (programa nacional de 
Formação) em Nunes Freire e Turiaçu– Ma, Intercâmbio Regionais

Reunião com os STTRs da Região dos Cocais, Para Informes das Atividades Realizadas na 
Regional dos Cocais

Barra do Corda – Ma, Assembleia da Regional dos Cocais

São Luís– Ma, 2º Modulo da ENFOC.

Reunião na Sede do STTR da cidade de Tun-
tum – Ma, Informes Sobre o Credito Fundiaria 

Reunião no STTR da cidade de Barra do Corda 
– Ma, Festival Regional da Juventude.

AGOSTO
Assembleia no STTR de São Francisco do 
Maranhão – Ma,

Aprovação de recadastramento dos sócios e 
sócias proposta no estatuto,

Capacitação do Siga em Presidente Dutra – Ma, Capacitar os STTRs com o novo Sistema
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SETEMBRO

Deslocamento para a cidade de Coroatá – Ma, Grito da Terra Municipal

Deslocamento para a cidade de Colinas – Ma, Reunião com os Alunos da ENFOC

Reunião no STTR de Joselândia – Ma, Reunião com conselho deliberativo do STTR,

Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
STTR

Aprovação do Regimento Eleitoral e Eleição da 
Comissão para Eleição do STTR

Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
STTR de Fortuna – Ma, Aprovação da proposta Estatutária do STTR,

OUTUBRO

São Luís – Ma, 3º Modulo da ENFOC

Assembleia Geral realizada no STTR de Nova 
Iorque – Ma, Aprovação do Regimento interno do STTR

Caxias – Ma, Assembleia de Orçamento participativo da Re-
gional dos Cocais para o ano de 2014,

NOVEMBRO

São Luís – Ma, Reunião das Coordenações no Sesir

Assembleia Geral Extraordinária no STTR de 
Senador Alexandre Costa – Ma,

Aprovação da proposta do estatuto e previsão 
orçamentária do STTR.

Reunião no STTR de Barra do Corda – Ma, Reunião com a comissão Eleitoral do STTR

Assembleia Geral Extraordinária no STTR de 
São José dos Basílios – Ma, Aprovação do estatuto do STTR

Reunião no STTR de São Domingos – Ma, Ofi cina do MTE, com os STTRs da Região dos 
Cocais,

Assembleia Geral Extraordinária no STTR de 
Fernando Falcão – Ma, Aprovação do Estatuto

DEZEMBRO

Escola de Formação São Luís – Ma, EMAFOR

Eleição do STTR de Nova Iorque – Ma,  Renovação do mandato da Diretoria

Reunião no Cesir em São Luís – Ma. Orçamento Participativo da FETAEMA

Posse da Nova diretoria do STTR de Nova 
Iorque - Ma

Dar posse a nova diretoria e conselho fi scal 
para um mandato de 04 anos
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ORIENTAL
MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

Janeiro

Assembleia Geral Extraordinária da Coordenação 
Regional da FETAEMA ,  realizada na Sede do 
STTR de Humberto de Campos -  MA

Planejar ações e estratégias de luta para o ano de 
2013;
Regatar os STTR,s que estão com difi culdade de 
participação nos eventos do MSTTR.

Assembleia de aprovação de Regimento e eleição 
da Comissão Eleitoral do STTR de Morros - MA

Trabalhar o processo Eleitoral de forma transpa-
rente.
Aprovar o Regimento Eleitoral foi.

Planejamento Quadrienal e Anual da FETAEMA, 
no CESIR, São José de Ribamar – MA.

Planejar as Ações para os quatros anos de gestão 
da nova Diretoria da Federação.

Reunião Pedagógica dos Educadores da Região 
Oriental. 

Planejar e construir  estratégias para realização 
dos GES municipais e  Regional;
Criar a Rede de Educadores da Regional;
Organizar os educadores e educadoras em três 
equipes para melhor trabalhar o GES tanto na Re-
gional como nos municípios.

Reunião da Coordenação Regional, Educadores e 
Educadoras, realizada na sede do STTR de Morros 
– MA.

Planejar a realização do GES Regional;

Reunião com a Diretoria do STTR de Paço do 
Lumiar - MA

Planejar e criar estratégia para realização do II mó-
dulo do GES municipal.

Fevereiro

Assembléia Geral no STTR de São Luís - MA 

Aprovação do Regimento e eleição da Comissão 
Eleitoral.
Trabalhar o processo eleitoral de forma democrá-
tica e transparente, em respeito aos trabalhadores 
(as) Rurais.

Reunião com a Diretoria do STTR de Matões do 
Norte – MA

Reorganizar a Diretoria do STTR de Matões do 
Norte.

GES Municipal de Primeira Cruz - MA Multiplicar a Formação Política e Sindical na Base.

Março

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Icatu 
- MA Alteração Estatutária.

Reconstituição da Diretoria do STTR de Matões do 
Norte - MA

Fortalecer a sustentabilidade do MSTTR de Ma-
tões do Norte

Visita da Coordenação Regional aos STTR,s de Ica-
tu, Axixá e Rosário - MA

Dialogar sobre a sustentabilidade do MSTTR, as 
políticas trabalhadas nas secretarias específi cas e 
identifi car os entraves que as diretorias estão en-
frentando.

Reunião no STTR de Humberto de Campos - MA Planejamento do Mutirão de documentação para 
Mulheres Trabalhadoras Rurais.

Assembleia Geral do STTR de Miranda do Norte - 
MA.

Aprovação do Regimento e eleição da Comissão 
Eleitoral.

Seminário Estadual do PNHR, no CESIR. Capacitar os Dirigentes Sindicais sobre a PNHR no 
Estado do Maranhão.

Reunião da Diretoria da FETAEMA com as Coorde-
nações Regionais, no CESIR. 

Socialização dos conteúdos que serão apreciados 
e aprovados na Assembléia do Conselho Delibera-
tivo.

Conselho deliberativo da FETAEMA. Aprovação da prestação de contas e do Relatório 
de Atividades do ano anterior.

Assembleias Gerais dos STTRs de Itapecuru Mirim, 
Humberto de Campos, Icatu e Vargem Grande - MA

Prestação de Contas e das atividades desenvolvi-
das aos trabalhadores/as rurais associados.
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Abril

Posse da Nova Diretoria da Nova Diretoria do STTR 
de Morros - MA

Socializar com os Trabalhadores (as) Rurais a sole-
nidade de posse.

Encontro Regional do PNHR no CESIR Socializar com os STTR,s a demanda Região 
Oriental

GES Regional, realizado na sede do STTR de Mo-
rros – MA. Multiplicar a Formação Política Sindical na Base;

Eleições Sindicais nos STTR,s: Itapecuru Mirim, Mi-
randa do Norte, São Luís.

Eleger a nova Diretoria para mandato de quatro 
anos;

Curso Estadual para Secretários e Secretárias Ge-
rais

Capacitação sobre o sistema de recadastramento 
dos trabalhadores e Trabalhadoras Rurais através 
do SIGA e o funcionamento interno da Secretaria 
Geral;

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Presi-
dente Vargas – MA.

Alteração Estatutária e aprovação do Recadastra-
mento dos associados através do SIGA.

Reunião da Coordenação Regional com a Diretoria 
Executiva do STTR de Nina Rodrigues – MA.

Socializar os conteúdos e ações com a diretora do 
conjunto do MSTTR.

Maio

Festa de comemoração ao Dia do Trabalhador (01 
de maio) no STTR de Vargem Grande – MA.

Momento solene e homenagens aos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais de Vargem Grande – MA.

Encontro Estadual da Rede de Educadores no 
STTR de Viana – MA.

Socializar informações sobre o SIGA e discutir a im-
portância do Recadastramento dos trabalhadores e 
trabalhadoras associados aos STTRs com os edu-
cadores e educadoras populares.

Instalação do SIGA, para Recadastramento dos as-
sociados, nos STTRs de Santa Rita, Humberto de 
Campos e  Presidente Juscelino;

Instalação e capacitação para operar o SIGA no Re-
cadastramento dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais;

Junho

Curso de Gestão Sindical com a Diretoria do STTR 
de Vargem Grande – MA.

Informar o Conselho Deliberativo do Sindicato sobre 
a gestão sindical, responsabilidades e atribuições 
de cada membro da Diretoria executiva, Conselho 
Fiscal, Delegado Sindicais e funcionários.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Can-
tanhede - MA

Referendar a importância do Recadastramento Ru-
ral/SIGA, aprovado no Conselho Deliberativo da 
FETAEMA e esclarecer os associados do município 
sobre os objetivos do recadastramento.

Encontro Estadual para Presidentes e Secretários 
(as) de Finanças e Administração dos STTRs

Trabalhar a sustentabilidade do Movimento Sindical 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Ma-
ranhão.

Reunião com os STTRs de São Luís, São Jose de 
Ribamar e Paço do Lumiar – MA.

Traçar estratégias de mobilização dos Trabalha-
dores (as) Rurais para participar do Grito da Terra 
Maranhão.

Grito da Terra Maranhão
Reivindicar Reforma Agrária, ampla e massiva, com 
garantia de crédito, assistência técnica, educação 
pública de boa qualidade, saúde, esporte e cultura, 
entre outras.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Can-
tanhede - MA Alteração Estatutária.
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Julho

Reunião Regional da Comissão Organizadora do 
Festival Estadual, realizada na sede da Regional 
Oriental em Morros – MA.

Traçar estratégias de realização do Festival Esta-
dual da Juventude Rural.

Reunião da Coordenação Regional com a diretoria 
Executiva do STTR de Santo Amaro do Maranhão 
– MA.

Informar a Diretoria Executiva sobre as políticas in-
ternas e externas do MSTTR: alteração estatutária, 
recadastramento/SIGA, PNHR, Grito da Terra Ma-
ranhão, Festival da Juventude, Romaria de Aposen-
tados e Pensionistas e processo eleitoral do STTR.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Ana-
jatuba – MA.

Discutir e aprovar o Recadastramento/SIGA;
Socializar informações e orientações sobre o PNHR.

Reunião com a Diretoria dos STTRs de Itapecuru 
Mirim, Santa Rita, Cantanhede, Paço do Lumiar e 
São José de Ribamar – MA.

Prestar informações e orientações sobre o PNHR 
- Programa Nacional de Habitação Rural, Crédito 
Fundiário, PA, PE e Terras Devolutas, Recadastra-
mento/SIGA e DAP.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Paço 
do Lumiar – MA. Alteração Estatutária.

Agosto

Reunião com a Diretoria Executiva dos STTRs de 
Matões do Norte, Miranda do Norte, São Luís e 
Axixá – MA.

Discutir o Recadastramento dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, o sistema SIGA e o PNHR.

Reunião da Coordenação Regional na sede do 
STTR de Santa Rita – MA. 

Discutir o SIGA, defi nir a data das eleições do 
STTR, defi nir estratégias e local para realização da 
14ª Romaria dos Aposentados e Aposentadas.

Reunião da Coordenação Regional e Diretoria Exe-
cutiva da FETAEMA

Constituir a Diretoria Provisória Administrativa do 
Sindicato de Cantanhede - MA.

Assembleia Geral Extraordinária dos STTRs de 
Santo Amaro e Primeira Cruz – MA. Alteração Estatutária

Setembro

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Can-
tanhede - MA

Apresentação da Diretoria Provisória aos associa-
dos do Sindicato e prestar informações sobre o pro-
cesso eleitoral.

Seminário Estadual do Programa Nacional de Ha-
bitação Rural

Avaliar o Programa Nacional de Habitação Rural – 
PNHR, e propor uma negociação com a Superin-
tendência Nacional da Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil.

Reunião para tratar da criação do Coletivo de Poli-
ticas Agrícolas

Diagnosticar os Problemas enfrentados no desen-
volvimento das políticas agrícolas e traçar estratégi-
cas politicas junto ao coletivo.

Festival Estadual da Juventude Rural Discutir Políticas Públicas especifi ca para a juven-
tude rural.

Encontro Estadual de Assalariados e Assalariadas 
Rurais

Capacitar os dirigentes Sindicais sobre os acordos 
coletivos.

Encontro Estadual da Terceira Idade Idosos e ido-
sas

Debater a importância do público da terceira idade, 
idosos e idosas no MSTTR.

ENFOC Estadual Capacitar lideranças e militantes sindicais para tra-
balhar o desenvolvimento do MSTTR.

Planejamento da 14ª Romaria de Aposentados e 
Pensionistas

Organizar o espaço a onde irá acontecer a 14ª Ro-
maria.

Outubro

ENFOC Nordeste Politicas de Sustentabilidades Fi-
nanceira do MSTTR Trabalhar as políticas do MSTR.

Eleições do STTR Santa Rita – MA. Eleger a nova Diretoria e o Conselho Fiscal do Sin-
dicato.

Plenária Regional de Orçamento Participativo Orçar a arrecadação e diagnosticar as demandas 
para o ano de 2014.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Ba-
rreirinhas – MA. Alteração Estatutária.

Eleição do STTR Cantanhede - MA Eleger a nova Diretoria e o Conselho Fiscal do Sin-
dicato.
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Novembro

Realização da 14ª Romaria dos Aposentados e 
Pensionistas

Proporcionar um dia de lazer e informação para as 
pessoas da 3ª idade e idosas

STTR de Matões do Norte - MA Assembleia de Prestação de Contas do exercício 
2012. 

Encontro Regional sobre a sustentabilidade fi -
nanceira da Regional e STTRs

Traçar estratégicas políticas para sustentabilidade 
fi nanceira dos STTRs

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Presi-
dente Vargas - MA

Aprovação do Regimento Eleitoral e eleição da Co-
missão Eleitoral

STTR de Cantanhede – MA. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato.

Reunião na sede do STTR de Humberto de Cam-
pos - MA

Assinatura dos contratos para construção das casa 
do PNHR

EMAFOR
Socializar os conteúdos trabalhados nas 4ª Tur-
mas da ENFOC e traçar estratégia para trabalhar 
nos GES a sustentabilidade política e fi nanceira do 
MSTTR.

Dezembro

Reunião dos Coletivos e Conselho Deliberativo da 
FETAEMA Discutir e aprovar ações do MSTTR

Reunião a Coordenação Regional da FETAEMA no 
Baixada Oriental

Socializar os assuntos e conteúdos que irão ser tra-
balhado a partir de janeiro de 2014.

STTR de Presidente Vargas - MA Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato.

Reunião com Diretoria do STTR de Bacabeira - MA Discutir o processo eleitoral que sofrerá intervenção 
federativa
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MEARIM
MÊS ATIVIDADE OBJETIVO

Janeiro 

Solenidade de posse da diretoria do STTR de Pe-
dreiras MA Dar posse à nova diretoria eleita

Reunião com a comissão eleitoral do STTR de 
Poção de Pedras

Orientar a comissão sobre os procedimentos do 
processo eleitoral

Assembleia de Aprovação do Regimento Eleitoral 
e eleição da comissão eleitoral

Aprovar regimento eleitoral e eleger a comissão 
eleitoral

Reunião com a diretoria do STTR de Poção de 
Pedras Discutir o processo de eleição da nova diretoria

Assembleia de Aprovação Regimento Eleitoral e 
Eleição da comissão eleitoral do STTR de Altami-
ra MA

Aprovar o regimento eleitoral e eleger a comissão 
eleitoral

Solenidade de posse da nova diretoria do STTR 
de Igarapé Grande MA Dá posse aos novos diretores do sindicato

Solenidade de comemoração dos 40 anos de fun-
dação STTR de Coroatá

Reunião com a diretoria do STTR de Paulo Ra-
mos MA

Discutir sobre o processo eleitoral do sindicato e 
as denúncias sobre a eleição.

Reunião Conselho Sindical STTR de Lago do Jun-
co Problemas internos entre diretoria e gratifi cação

Reunião com a diretoria do STTR de Trizidela do 
Vale

Discutir sobre as denúncias de dispensa de men-
salidades 

Reunião Comissão Provisória STTR de Esperan-
tinópolis Discutir a organização do processo eleitoral

Fevereiro

Assembleia ordinária do STTR de Pio XII Discutir os procedimentos da intervenção federa-
tiva

Seminário de delegados sindicais Discutir sobre o papel do delegado

Reunião com a diretoria do STTR Altamira MA Discutir sobre a eleição da nova diretoria

Reunião com diretoria STTR Paulo Ramos Discutir sobre a dispensa de mensalidade

Eleição STTR Esperantinópolis MA Eleger nova Diretoria para o Quadriênio 2013 a 
2017

Assembleia regional

Eleição do STTR de Poção de Pedras MA Eleger nova diretoria para o Quadriênio 2013 a 
2017

Assembleia alteração Estatutária STTR Bernardo 
do Mearim

Aprovar as alterações do estatuto padrão aprova-
do pelo conselho Deliberativo da FETAEMA

GES Regional do Mearim Formar, capacitar educadores populares para 
atuação no movimento sindical rural.
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Março

Eleição STTR de Paulo Ramos Eleger nova diretoria para o Quadriênio 2013 a 
2017

Eleição STTR de Altamira do Maranhão Eleger nova diretoria para o Quadriênio 2013 a 
2017.

Assembleia STTR de Igarapé Grande Debater a alteração Estatutária

Lançamento do Projeto de Parceria entre pro-
prietários rurais e trabalhadores rurais de Vitorino 
Freire para trabalharem sobre o regime de arren-
damento

Possibilitar que proprietários e trabalhadores ru-
rais trabalhem de forma parceira com o instrumen-
to de arrendamento de terras

Assembleia aprovação do Regimento e Eleição 
Comissão Eleitoral STTR Trizidela do Vale

Aprovar Regimento Eleitoral e eleger comissão 
Eleitoral

Assembleia Alteração Estatutária STTR São Ro-
berto

Aprovar as alterações do estatuto padrão aprova-
do pelo conselho Deliberativo da FETAEMA

Assembleia de Alteração Estatutária do STTR de 
Satubinha MA

Aprovar as alterações do estatuto padrão aprova-
do pelo conselho Deliberativo da FETAEMA

Abril

Ofi cina Regional sobre o PROGRAMAPNHR
Capacitar os dirigentes sindicais da regional sobre 
os procedimentos para a aquisição de unidades 
habitacionais pelo Programa PNHR

Reunião com diretoria STTR Lago da Pedra Discutir sobre denuncias de irregularidades no 
processo eleitoral

Seminário de mulheres STTR Alto Alegre
Refl eti sobre as políticas públicas conquistadas 
pelo movimento sindical para o segmento mulhe-
res e juventude.

Seminário do projeto salangô STTR de São Ma-
teus

Discutir com a sociedade e os governos: Estadual 
e municipal os entraves do projeto SALANGÔ

Assembleia de aprovação do recadastramento 
STTR Vitorino Freire

Aprovar a campanha de mobilização de recadas-
tramento dos sócios do sindicato

Solenidade de Posse STTR de Poção de Pedras 
MA

Empossar os novos diretores do sindicato para o 
mandato no quadriênio 2013 a 2017

I e II Módulos do GES Regional do MEARIM
Formar e capacitar dirigentes do STTR da Regio-
nal para atuarem no MSTTR

Assembleia de alteração estatutária do STTR de 
Igarapé Grande

Aprovar as alterações do estatuto padrão aprova-
do pelo conselho Deliberativo da FETAEMA

Solenidade de posse da nova diretoria do STTR 
de Altamira do MA

Empossar os novos diretores para o mandato no 
quadriênio 2013 a 2017

Solenidade de Posse da nova diretoria do STTR 
de Paulo Ramos

Empossar os novos diretores para o mandato no 
quadriênio 20132017

Assembleia de aprovação do regimento eleitoral 
e eleição da comissão eleitoral do STTR de Sa-
tubinha

Aprovar o regimento eleitoral e eleger a comissão 
eleitoral

III modulo GES Regional do Mearim Formar e capacitar dirigentes sindicais para atua-
rem na formação do MSTTR

Assembleia de aprovação da campanha de mo-
bilização de recadastramento do STTR de Lago 
do Junco

Aprovar recadastramento da categoria

Levantamento de coordenadas geográfi cas para o 
PNHR  em Lima Campos - MA

Marcar os pontos das coordenadas dos benefi ciá-
rios do programa PNHR
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Maio

Ofi cina da Rede de Educadores do MA Mobilizar o STTR de Viana MA para proceder a 
mobilização de recadastramento

Assembleia Regional do Mearim

Discutir e encaminhar a pauta: Atualização do 
cadastro sindical no ministério do trabalho;
Discussão politica sobre a eleição partidária 
2014;
Recadastramento;
Reforma Estatutária;
PNHR na regional;
Grito da Terra Maranhão – 2013

Eleição da nova diretoria do STTR de Trizidela do 
Vale

Eleger nova diretoria para o quadriênio 2013 a 
2017

Junho

I Etapa da ENFOC Estadual do MA Formação de Educadores e Educadoras

Acompanhamento às testemunhas do Processo 
contra o STTR de Lago da Pedra/MA

Dá suporte para que as testemunhas fossem ouvi-
das no processo

Viagem para São Luís Prestar contas das despesas mensal do Regional

Reunião da diretoria da FETAEMA com os funcio-
nários

Tomar encaminhamentosa realização do Grito da 
Terra MA 2013

Eleição da nova diretoria do STTR de Satubinha/
MA

Eleger nova diretoria para o quadriênio 2013 a 
2017

Grito da Terra MA 2013 Cobrar as politicas públicas a serem desenvolvi-
das aos Trabalhadores Rurais

Assembleia de alteração Estatutária do STTR de 
Trizidela do Vale/MA

Aprovar na assembleia a nova adequação estatu-
tária do sindicato.

Acompanhamento às testemunhas do Processo 
contra o STTR de Lago da Pedra/MA

Dá suporte para que as testemunhas fossem ouvi-
das no processo

Assembleia de aprovação do Regimento eleitoral 
e eleição da comissão eleitoral do STTR de São 
Roberto/MA

Encaminhar os procedimentos para a eleição da 
nova diretoria do STTR de São Roberto/MA
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Julho

Levantamento de DADOS para o PTS do PNHR 
do STTR de Esperantinópolis MA

Fazer o levantamento sobre a situação social dos 
benefi ciários inscritos no PNHR do STTR de Es-
perantinópolis

Assembleia de aprovação da Alteração estatutária 
do STTR de Vitorino Freire MA

Aprovar as alterações do estatuto padrão aprova-
do pelo conselho Deliberativo da FETAEMA

Tomada das coordenadas Geográfi cas do PNHR 
de Esperantinópolis

Fazer os pontos das coordenadas geográfi cas do 
PNHR

Solenidade de posse da nova diretoria do STTR 
de Satubinha MA

Empossar os novos diretores para o mandato no 
quadriênio 2013 a 2017

Encontro Estadual de Multiplicação em Gestão 
Administrativa e Financeira

Capacitação de dirigentes em gestão e adminis-
tração sindical

Ofi cina de Multiplicação criativa em gestão e ad-
ministração sindical da Regional Alto Turi

Refl eti e encaminhar proposta de resolução sobre 
a administração e gestão dos sindicatos da regio-
nal

Assembleia da Coordenação regional do Mearim

Discutir e encaminhar a pauta: Avaliação do 
GRITO DA TERRA MA 2013; Avaliação do an-
damento da Mobilização de Recadastramento; 
Avaliação do Andamento do PNHR na regional; 
Defi nição da estratégia politica da regional sobre 
a eleição partidária 2014; Festival Estadual da Ju-
ventude 2013; Informes gerais (Curso de fortale-
cimento e gestão sindical, Eleição São Roberto, 
Pio XII, etc.)

Agosto

Ação do PNHR em Pirapemas - MA Orientar sobre o cadastro de benefi ciário do pro-
grama PNHR

Reunião de preparação do Grito da Terra Munici-
pal de Coroatá

Realizar no município de Coroatá MA o grito da 
Municipal

Feira da Agricultura Familiar de Esperantinópolis 
MA

Promover a venda dos produtos da agricultura fa-
miliar

Eleição da Nova diretoria do STTR de São Ro-
berto MA

Eleger os diretores do sindicato para o mandato 
no quadriênio 2013 a 2017

Eleição nova diretoria do STTR de Pio XII MA Eleger nova diretoria do Sindicato para o mandato 
no Quadriênio 2013 a 2017

Grito da Terra Municipal de Coroatá
Denunciar o descaso com as políticas públicas 
para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do 
município de Coroatá MA
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Setembro

Posse da nova diretoria do STTR de São Roberto/
MA

Empossar os novos diretores para o mandato do 
quadriênio 2013 a 2014

Discussão sobre o Grito da Terra Municipal de 
São Mateus/MA

Debater com a diretoria do STTR de São Mateus 
a viabilidade de realizar o Grito da Terra Municipal

Plenária Regional de Orçamento Participativo Planejar a politica de gestão administrativa e fi -
nanceira do movimento sindical

Tomadas das Coordenadas Geográfi cas do PNHR 
de Olho D’ Água das Cunhãs.

Organizar a documentação e o processo do PNHR 
Olho Dágua das Cunhãs

Assembleia de Alteração Estatutária do STTR de 
Marajá do Sena Realizar a alteração no estatuto

Assembleia de Alteração Estatutária do STTR de 
São Raimundo do Doca Bezerra. Fazer a alteração no estatuto

Assembleia de aprovação do regimento eleitoral e 
eleição da comissão eleitoral do STTR de Olho D’ 
Água das Cunhãs

Aprovar regimento e eleger comissão eleitoral

II Tomada das Coordenadas Geográfi cas do 
PNHR de Olho D’ Água das Cunhãs.

Organizar a documentação e o processo do PNHR 
Olho Dágua das Cunhãs

Aprovação do Regimento Eleitoral e eleição da 
comissão Eleitoral do STTR de Coroatá/MA

Aprovar o Regimento Eleitoral e eleger a comis-
são Eleitoral

Aprovação do Regimento Eleitoral e eleição da 
comissão Eleitoral de São Raimundo do Doca Be-
zerra

Aprovar o Regimento Eleitoral e eleger a comis-
são Eleitoral

Aprovação do Regimento Eleitoral e eleição da 
comissão Eleitoral de Marajá do Sena

Aprovar o Regimento Eleitoral e eleger a comis-
são Eleitoral

Ofi cina Estadual do PNHR
Avaliar e planejar as atividades da cooperativa 
Nossa Casa e FETAEMA no encaminhamento do 
programa

Reunião da Rede de Educadores do Regional 
Mearim

Planejar as atividades da rede de educadoresno 
regional

I Confraternização do Idoso do STTR de São Luís 
Gonzaga/MA

Apoiar as ações desenvolvidas em prol da terceira 
idade, palestra sobre o ESTATUTO DO IDOSO

Reunião com a comissão administrativa do STTR 
de Lago da Pedra/MA

Acompanhar os procedimentos da gestão admi-
nistrativa da comissão provisória

Tomada das coordenadas geográfi cas e fotos do 
PNHR de Lima Campos

Organizar a documentação e o processo do PNHR 
de Lima Campos
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Outubro

Reunião com os STTRs com Pendencias de atua-
lização no Ministério do Trabalho.

Organizar os procedimentos para a atualização 
junto ao MTE

Seminário Municipal: A agricultura Familiar que 
queremos

Discutir com as lideranças municipais os camin-
hos para a agricultura familiar

Reunião com diretoria do STTR de Marajá do 
Sena

Discutir sobre a prestação de contas do sindicato 
e o processo eleitoral 2013

Coordenadas Geográfi cas do PNHR de Lagoa 
Grande MA

Realizar a tomada das coordenadas do PNHR de 
Lagoa Grande

Reunião com conselho deliberativo do STTR de 
São Luís Gonzaga MA Discutir a alteração estatutária do sindicato

Reunião com a diretoria do STTR de Coroatá MA Discutir a renovação do sindicato para o processo 
eleitoral

Coordenadas Geográfi cas do PNHR de Paulo Ra-
mos

Realizar a tomada das coordenadas do PNHR de 
Paulo Ramos MA

Coordenadas Geográfi cas do PNHR de Pedreiras 
MA

Realizar a tomada das coordenadas do PNHR de 
Pedreiras MA

Festa dos aposentados do STTR de Bacabal MA Confraternizar com os aposentados e pensionis-
tas do sindicato

Assembleia STTR de Lago da Pedra MA Discutir junto com os delegados sindicais os pra-
zos para o processo eleitoral

Novembro

Reunião com os diretores do STTR de São Rai-
mundo do Doca Bezerra MA

Discutir a gestão e administração do sindicato 
com a diretoria

Assembleia da Coordenação Regional do Mearim
Discutir e encaminhar a pauta: Regionalização 
da Contabilidade, eleições sindicais, Avaliação do 
PNHR, Funcionamento e organização da regional, 
recadastramento sindical e alteração estatutária.

Feira da Agricultura Familiar de Igarapé Grande Comercializar produtos da agricultura familiar

Mutirão de recadastramento do STTR de Lago da 
Pedra MA

Mobilizar a categoria dos trabalhadores rurais 
sócia do sindicato a procederem ao Recadastra-
mento

Reunião com delegados STTR de Lago da Pedra 
MA Aprovar calendário eleitoral

Reunião com os escritórios de contabilidade que 
prestam serviços aos STTR s do Regional

Avaliar a prestação de serviços realizada pelos 
escritórios de contabilidade aos STTR s da Re-
gional Mearim

Eleição da nova diretoria do STTR de Coroatá MA Eleger nova diretoria para o mandato no quadriê-
nio 2013 a 2017.

Assembleia de discussão sobre Orçamento par-
ticipativo e previsão orçamentaria do STTR de 
Lago do Junco MA

Discutir e encaminhar proposta de aplicação de 
orçamento participativo e previsão orçamentaria 
nas atividades do SINDICATO para o ano de 2013.

Reunião para lançamento da bacia Hidrográfi ca 
do Mearim 

Constituir o comitê Gestor da Bacia Hidrográfi ca 
do Mearim

Assembleia de aprovação do Regimento eleitoral 
e eleição da comissão eleitoral

Aprovar regimento eleitoral e eleger comissão 
eleitoral do STTR de Vitorino Freire MA

Eleição da Nova diretoria do STTR de Olho D’ 
água das Cunhãs

Eleger nova diretoria para o mandato no quadriê-
nio 2013 a 2017

Mutirão PNHR regional (Pendências)
Organizar os documentos que estavam faltando 
no cadastro dos benefi ciários do PNHR da Regio-
nal Mearim
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Dezembro

III Encontro Estadual de Educadores do MA - 
EMAFOR

Debater e encaminhar o processo de formação no 
movimento sindical rural no Estado do MA

Assembleia da Coordenação Regional do Mearim Avaliar as atividades da regional no ano de 2013, 
confraternizar com os dirigentes dos sindicatos.

Eleição STTR Lago da Pedra MA Eleger nova diretoria para o quadriênio 2014 a 
2017

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de 
Lima Campos MA

Discutir a alteração estatutária aprovada pelo con-
selho deliberativo da FETAEMA

Assembleia de Alteração estatutária e previsão 
orçamentaria do STTR de Altamira do MA

Aprovar a alteração estatutária e previsão orça-
mentaria

II Conselho Deliberativo da FETAEMA Aprovar previsão orçamentária 2014, discutir ma-
térias especifi cas da Assembleia.

Reunião com os diretores do STTR de São Rai-
mundo do Doca Bezerra

Receber a gestão do sindicato para a intervenção 
federativa

Reunião com os ex-diretores do STTR de São 
Raimundo do Doca Bezerra MA

Discutir e encaminhar com a presença dos ex-
dirigentes do STTR a entrega do Patrimônio do 
sindicato para a Comissão Administrativa da FE-
TAEMA

Alteração Estatutária, mobilização de recadas-
tramento e previsão orçamentária do STTR de 
Conceição do Lago Açu MA

Aprovar a Alteração Estatutária, aprovar a mobi-
lização de recadastramento e aprovar a previsão 
orçamentaria 2014.

Assembleia de Alteração Estatutária do STTR de 
Poção de Pedras MA Aprovar a alteração Estatutária

Recebimento da gestão do STTR de Marajá do 
Sena MA para a intervenção federativa

Receber das mãos dos ex-dirigentes o patrimônio 
do sindicato

 

Relatorio 2014.indd   79 18/03/2014   12:37:42



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 201380

Relatorio 2014.indd   80 18/03/2014   12:37:42



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 81

PINDARÉ
MÊS ATIVIDADE OBJETIVO

Janeiro

Local: São Luis MA.
- Planejamento Quadrienal da GESTÃO da FE-
TAEMA (2013 a 2016);
- Discutir os critérios para Reforma Estatutária do 
MSTTR.

- Discutir ações estratégicas para o plano de ação 
da FETAEMA para Gestão 2013/2016.
- Apreciar e aprovar o novo modelo de Estatuto do 
MSTTR no Estado.

Reunião no STTR de Pindaré Mirim. Acompanhamento do processo de Eleição Sindi-
cal do STTR.

Reunião no STTR de Santa Luzia do Tide; Discussão/avaliação sobre o CTTR de dezembro 
de 2012.

Reunião no STTR de Pio XII Discussão e aprovação da Reforma Estatutária.

Reunião no STTR de Pindaré Mirim Discutir os problemas oriundos da base e estraté-
gias de enfrentamento;

Reunião no STTR de Pindaré Mirim Auxiliar na condução do processo eleitoral.

Eleição do STTR de Pindaré Mirim Acompanhamento da eleição do STTR.

Reunião no STTR de Pio XII
Leitura e deliberação da proposta estatutária e 
formulação do calendário de recadastramento nas 
Delegacias Sindicais.

Elaboração do Plano de Ação Anual 2013. Local: 
São Luís.  - Discussão e construção coletiva das ações da 

FETAEMA para o ano de 2013.

Fevereiro

Assembleia Geral no STTR de Pio XII Aprovação da Reforma Estatutária e dos critérios 
para o Recadastramento dos(as) associados(as).

Reunião com a Diretoria Executiva do STTR de 
Igarapé do Meio

Discutir diretrizes para o melhor funcionamento da 
gestão da entidade.

Reunião com a Diretoria Executiva do STTR de 
Santa Inês

Discutir diretrizes para o melhor funcionamento da 
gestão da entidade, e superação das divergências 
referentes à disputa sindical;

Audiência com o Vice-Governador, com INCRA e 
ITERMA. Local: São Luis.

Audiência em prol da resolução dos confl itos dos 
agricultores (as) familiares que ocupam as terras 
dos índios Awa Guajá. 

Reunião com a Diretoria Ampliada da FETAEMA e 
Ofi cina de Diagnóstico Participativo.

Discutir juntamente com a Diretoria ampliada 
da FETAEMA sobre as pautas e demandas dos 
trabalhadores rurais.

Reunião com a Diretoria do STTR de Tufi lândia. Debater sobre as temáticas e encaminhamentos 
gerais para realização do GES.

Recadastramento de associados(as) do STTR de 
Pio XII

Fortalecer a organização sindical a partir da iden-
tifi cação da categoria, e formação política sindical.

Posse da nova diretoria do STTR de Pindaré 
Mirim

- Participação na Solenidade de Posse da Direto-
ria.

GES – Regional 1° Módulo - Buriticupu
Promover na base sindical o debate sobre o 
espaço rural e o universo do sindicalismo – Imple-
mentar o PADRSS no cotidiano sindical.

Março

Realização do 11° CNTTR da CONTAG
Local: Brasília

Acompanhamento da delegação do Pindaré ao 
Congresso da CONTAG.

Coletivo de Política Agrícola e Encontro Estadual 
do PNHR

Debater a respeito da implementação/critérios do 
PNHR nas Regionais Sindicais;

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Delibe-
rativo da FETAEMA

- Aprovação da prestação de contas e do Relató-
rio de atividades da FETAEMA – ano base 2012.

Abril

Assembleia Regional do Vale do Pindaré Discutir e socializar as demandas da Região para 
o ano de 2013 – Implementação do PNHR

Curso Estadual de Formação de Secretários (as) 
Gerais

Situar o dirigente do seu papel político a frente da 
Secretaria Geral.

Coletivo Estadual de Mulheres e Jovens Trabalha-
doras (es) Rurais da FETAEMA

- Discutir os empedramentos de jovens e Mulhe-
res dirigentes do MSTTR

Ofi cina de capacitação para aperfeiçoamento dos 
Coordenadores Regionais/Assessores.

Fortalecer e qualifi car a atuação dos Coordena-
dores Regionais e Assessores Sindicais em seus 
espaços de atuação político-sindical.

GES Regional 2° módulo – Alto Alegre do Pindaré Implementar o PADRSS no cotidiano sindical.

4ª ENFOC Nordeste - 1° Módulo Formação de Jovens Dirigentes;
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Maio

Encontro da Rede Estadual de Educadores (as) – 
I Mutirão Sindical Fortalecer a ação sindical junto às bases.

Reunião de Trabalho da Coordenação Regional Avaliar ações prioritárias de atendimento das 
demandas da base;

Grito da Terra Brasil 
Local: Brasília

Lutar pela garantia e ampliação das políticas 
públicas para o campo;

Reunião do Coletivo de Mulheres e Jovens Tra-
balhadoras (es) Rurais

- Discutir e encaminhar realização dos eventos 
voltados para o segmento mulheres e jovens;

Ofi cina de Capacitação do PNCF – Programa 
Nacional de Crédito Fundiário

Dialogar com dirigentes sindicais sobre condições 
de fi nanciamento das linhas de crédito que podem 
ser acessadas pelos trabalhadores (as) rurais.

Reunião na Assembleia Legislativa do Maranhão 
– Inauguração da Biblioteca Maria da Penha.

Fortalecer a luta contra qualquer tipo de violência 
às  mulheres.

Junho

ENFOC 1° Módulo
- Formação de dirigentes sindicais, e fortalecimen-
to de seu papel político juntos às bases e instân-
cias de poder;

Ofi cina de Diagnóstico para Fortalecimento das 
Entidades Sindicais

- Motivar os sindicais a ampliarem suas ações 
voltadas aos trabalhadores(as) Rurais;

Grito da Terra Maranhão - Fortalecer a luta pela Reforma Agrária e demais 
políticas públicas

Ocupação da Sede do INCRA – MA e SEDES - Permanecer mobilizado na luta pela Reforma 
Agraria.

Julho
4ª ENFOC Nordeste
2° Módulo
Local: São Luís - MA

- Formação de Dirigentes e assessores(as) do 
MSTTR;
- Fortalecimento do PADRSS;

Agosto

Local: STTR de Pio XII Recadastramento de 
Associados

- Manter na categoria somente legítimos 
trabalhadores(as) rurais;

ENFOC 2° Módulo Formar Educadores populares do MSTTR

Reunião com a nova diretoria executiva do STTR 
de São João do Caru - Discutir ações para qualifi cação da ação sindical;

Posse da nova diretoria executiva, suplentes e 
conselho fi scal do STTR de São João do Caru

- Acompanhamento/participação à solenidade de 
posse;

Eleição do STTR de Pio XII - Acompanhamento das eleições sindicais;

Reunião com a Diretoria ampliada do STTR de 
São João do Caru

Estabelecer diretrizes para um bom funcionamen-
to da entidade sindical

Reunião com a diretoria executiva do STTR de 
Bom Jardim

Discussão sobre os critérios para realização do 
PNHR

Reunião com a diretoria do STTR de Santa Luzia - Discussão sobre questões sindicais;

Posse da nova diretoria do STTR de Monção - Acompanhamento/participação a solenidade de 
posse;

Plenária Estadual de Mulheres - Fortalecimento e empoderamento das Mulheres, 
levantamento de demandas

Reunião com a Diretoria do STTR de Bom Jardim - Discussão de questões sindicais e políticas 
públicas;

Reunião com diretoria e sócios do STTR de São 
João do Caru Dialogar sobre o crédito fundiário

Reunião com a diretoria e sócios do STTR de 
Pindaré Mirim

- Discussão de questões sindicais e políticas 
públicas;

Comemoração dos 44 anos do STTR de Monção - Participação na solenidade festiva.
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Setembro

Reunião com o Secretário de políticas Agrária, 
agrícola e Meio Ambiente do STTR de Bom 
Jardim 

Melhorar os encaminhamentos do PNHR

Reunião no STTR de São João do Caru - Discussão de questões sindicais e políticas 
públicas;

Assembleia Regional de OP
- Levantamento das demandas da região para 
compor o plano de ação da FETAEMA para o ano 
de 2014.

Solenidade de posse do STTR de Pio XII - Participar da Solenidade de Posse;

Encontro Estadual do PNHR - Avalição e recondução do processo de implan-
tação do programa

Festival Estadual da Juventude Rural - Discutir as demandas da juventude no Estado;
- Acompanhar a delegação da Região no evento;

Encontro Estadual de Assalariados Rurais - Discutir as demandas da categoria 
Assalariados(as) Rurais;

Outubro

Encontro Estadual da 3ª Idade Rural
- Discutir as políticas públicas para os Idosos 
(Estatuto do Idoso), e orientações gerais para um 
envelhecimento saudável;

ENFOC 3° Módulo - Continuação da formação de dirigentes Sindi-
cais/Educadores Populares;

Solenidade de formatura da 4ª turma da ENFOC Graduação de educadores populares de forma a 
levar a Formação Sindical à base.

4ª ENFOC Nordeste 3° Módulo Recife - PE Formação de educadores populares de forma a 
levar a Formação Sindical à base.

Plenária no STTR de São João do Caru - Discussão de questões sindicais e políticas 
públicas;

Novembro

Reunião com a Diretoria ampliada da FETAEMA - Discussão da condução da gestão sindical e 
questões sindicais;

Reunião com o Sec. de Formação e Organização 
Sindical da FETAEMA

Organizar e debater sobre a EMAFOR – Escola 
Maranhense de Formação Sindical

Reunião sobre o PNHR em São Luís

Reunião com a Diretoria do STTR de Buriticupu Promover um dia de Lazer para a 3ª Idade rural
Assembleia Geral do STTR de Alto Alegre do 
Pindaré Aprovação da Reforma Estatutária

Reunião com funcionários e assessores da FE-
TAEMA

- Regras da gestão sindical pertinente à área 
administrativa.

Dezembro
3° Encontro Estadual de Formação Sindical - 
EMAFOR

Reencontro dos educadores(as) populares para 
avaliação do processo de formação sindical

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Delibe-
rativo da FETAEMA

- Aprovar a previsão orçamentária para o ano de 
2014;
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ALTO TURÍ
MES ATIVIDADE OBJETIVO

Janeiro

Ofi cina de construção do planejamento quadrie-
nal na FETAEMA

Elaborar o planejamento estratégico da FETAE-
MA Gestão 2012-2016 e plano de ação anual

Contatos com os STTR’s da região
Repasse de informações, mobilização para 
atividades do MSTTR e acompanhamento da 
gestão e organização de processos eleitorais 
dos STTR’s

Fevereiro

Capacitação da Rede Estadual de 
Educadores(as) Populares do MSTTR

Capacitar membros da rede Estadual sobre a 
Mobilização Estadual de Recadastramento

Ação de recadastramento no STTR de Pio XII Recadastrar associados trabalhadores(as) rurais 
da base do STTR de Pio XII

Contatos com os STTR’s da região
Repasse de informações, mobilização para 
atividades do MSTTR e acompanhamento da 
gestão e organização de processos eleitorais 
dos STTR’s

Março 

Visita ao STTR de Zé Doca
Tratar da realização do congresso eleitoral, 
mobilizar para o encontro regional, sobre previ-
dência, problemas fundiários e capacitação do 
PNHR.

Visita ao STTR de Turiaçu

Mobilizar, para o encontro regional sobre previ-
dência social, e para a capacitação do Progra-
mara Nacional de Habitação Rural-PNHR, a ser 
realizado em Santa Luzia do Paruá e diagnostico 
dos problemas fundiários na região. Além de 
tratar de assuntos relacionados ao processo 
eleitoral do mesmo.

Reunião com a diretoria do STTR de Santa 
Luzia do Paruá

 Organização do encontro regional sobre si-
tuação fundiária e previdenciária da região.

Visita a área de confl ito do Povoado Vilela no 
município de Junco do Maranhão

Acompanhar o trabalho de demarcação da equi-
pe do ITERMA na área. 

Visita ao STTR de Santa Luzia do Paruá Tratar do encontro regional sobre previdência 
social com a gerente do INSS da região.

Visita ao STTR de Zé Doca Tratar da realização do congresso eleitoral.         

Visita a área de confl ito do Povoado Vilela em 
Junco Acompanhar o trabalho da equipe do ITERMA. 

Visita ao STTR de Carutapera Assembleia de prestação de conta. 
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Abril

Congresso eleitoral de Zé Doca Coordenar o processo eleitoral 

Reunião com gerente do INSS em Governador 
Nunes Freire

Tratar dos problemas previdenciários e discutir 
relacionamento INSS X STTR com a partici-
pação dos 10 STTR’s da jurisdição da agência

Reunião com a diretoria do STTR e associações 
de produtores rurais em Boa Vista do Gurupi

Discutir questões fundiárias da região, fortale-
cer parceria associação de produtores rurais e 
STTR.

Reunião em área de confl ito agrário no Povoado 
Vilela município de Junco

Avaliar o trabalho ITERMA na área, e da au-
diência sobre o assunto, já marca no fórum de 
Maracaçumé.

Encontro regional sobre previdência social e 
Diagnostico fundiário em Santa Luzia do Paruá

Discutir atendimento, funcionamento das agen-
cias, indeferimento, parceria INSS X STTR, com 
a gerente da regional.
* Levantamento fundiário da regional

Ofi cina de Capacitação em Santa Luzia do 
Paruá

Capacitar os dirigentes para conduzir PNHR nos 
municípios da região.

Audiência em Maracaçumé Participar da Audiência dos trabalhadores da 
área do Povoado Vilela

Reunião em Godofredo Viana Reunião com os trabalhadores despejados da 
sua área de Godofredo Viana, 

Reunião Governador Nunes Freire
Reunião com a diretoria de Governador Nunes 
Freire, sobre alteração estatutária e  recadastra-
mento.

Reunião do Centro Novo do Maranhão
Reunião com a diretoria e presidentes de asso-
ciações de produtores rurais de Centro Novo do 
Maranhão, sobre questões agraria do município.

Visita ao STTR de Boa Vista do Gurupi
Reunião com a comissão provisória de inter-
venção e o Ivai, sobre prestação de conta do 
ano de 2012.  

Maio

Visita ao STTR de Centro Novo do Maranhão Articular viagem para Brasília, Grito da Terra 
Brasil.

Visita ao STTR de Turiaçu Acompanhar a Eleição do STTR de Turiaçu

Junho

Visita ao STTR de Boa Vista do Gurupi
Visita as comunidades de Boa Vista do Gurupi, 
área Boa Vista, Japariquara e Vila Batista. Mobi-
lizar para o Grito da Terra MA     

Visita ao STTR de Junco do Maranhão Visita a comunidade do Pov. Vilela para Mobili-
zar para o Grito da Terra MA

Visita aos STTR’s
Visita aos STTRs de Carutapera, Godofredo 
Viana, Candido Mendes para mobilizar para o 
Grito da Terra MA.

Ofi cina de diagnostico no CESIR  Ofi cina de diagnostico e fortalecimento das 
entidades sindicais.

Visita Visita a comunidade de Godofredo Viana, para 
mobilizar para o Grito da Terra MA

Visita / STTR
Viagem a Carutapera, Luís Domingues e Godo-
fredo Viana para mobilizar mais trabalhadores, 
para o Grito da Terra MA
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Julho

Visita ao Povoado Vilela
Visita a comunidade do Pov. Vilela para falar 
sobre o programa nacional de habitação rural 
PNHR, manutenção das roças.

Visita aos STTR’s de Carutapera e Godofredo 
Viana

Visita aos STTRs de Carutapera e Godofredo 
Viana para discutir sobre o PNHR e recadastra-
mento dos trabalhadores

Ação de base
Reunião no povoado Livramento de Godofredo 
Viana para falar sobre recadastramento sindical 
e casas PNHR

Visita aos STTR’s
Visita aos sindicatos Carutapera e Godofredo 
Viana para articular a capacitação dos educado-
res.

Ofi cina de multiplicação criativa em gestão 
fi nanceiro e administrativa/rede de Educadores.

Ofi cinas simultâneas em 16 sindicatos da 
regional sindical Alto Turi. sec. De formação e 
organização, sec. De fi nança, sec. De mulheres 
e Rede de educadores, realizando capacitação 
de conselho deliberativo dos STTRS.  

Visita Visita a comunidade de chega tudo de Centro 
Novo falar sobre PNHR

Agosto

Reunião na base
Reunião no Povoado Chega Tudo de Centro 
Novo para falar sobre casas e recadastramento 
dos trabalhadores;

Audiência INCRA e ITERMA
Viagem para São Luís para acompanhar os tra-
balhadores do junco e Boa Vista do Gurupi em 
audiência no INCRA e ITERMA.

Reunião STTR de Santa Luzia do Paruá
Reunião com a diretoria de Santa Luzia do 
Paruá, Ivaí e Chateó Brian sobre o congresso 
eleitoral.  

Mobilização de base
visita as comunidades de Boa Vista do Gurupi 
para mobilizar para assembleia de aprovação 
estatutária e recadastramento

Reunião /STTR Reunião com a diretoria de Turiaçú sobre reca-
dastramento e alteração estatutária.

Assembleia Geral 
Assembleia de aprovação do novo estatuto e 
campanha de recadastramento em Boa Vista do 
Gurupi

Reunião de Conselho Deliberativo 
Reunião com o conselho deliberativo de Junco 
para tratar dos funcionários públicos na diretoria, 
problemas de cobrança de DAP e declaração de 
exercício de atividade rural.

Reunião para discutir sobre eleição sindical Visita ao sindicato do santa luzia do Paruá para 
tratar do processo eleitoral

Reunião
Reunião com trabalhadores do Povoado Vila 
Menandes do Município de Junco do Maranhão 
que já receberam ordem de despejo (informar 
sobre o processo e situação atual do processo)

Congresso eleitoral STTR de Santa Luzia do 
Paruá

Participação no congresso eleitoral de Santa 
Luzia do Paruá
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Setembro

Discussão sobre organização sindical e susten-
tabilidade fi nanceira

Visita ao sindicato de Presidente Médici, tratar 
da fragilidade política e fi nanceira do STTR, e 
agendar reunião sobre recadastramento sindical.

Reunião sobre PNHR Visita ao sindicato de Amapá do Maranhão para 
discutir sobre o programa de habitação rural

Capacitação sobre organização sindical e reca-
dastramento

Capacitar o conselho deliberativo de Presidente 
Médici sobre recadastramento e organização 
sindical.

Visita /STTR

Visita ao STTR de Luis Domingues, sobre afas-
tamento do titular da sec. De fi nança e orientar a 
regularização da suplente. Também solicitaram 
capacitação para o conselho deliberativo do 
STTR.

Trabalho de base

Reunião com trabalhadores rurais em Povoado 
de Centro Novo, envolvendo a Secretaria de Po-
lítica Agrária da FETAEMA para informar o inde-
ferimento do pedido da mineradora em explorar 
as áreas de assentamento e divulgação das con-
quistas do grito da terra -MA. Os trabalhadores 
fi carão muito satisfeitos, com tantas conquistas e 
a representatividade do STTR e FETAEMA.  

Assembleia geral Aprovação do recadastramento em Presidente 
Médici.

Plenária Regional Plenária Regional de Orçamento Participativo do 
Alto Turi, em Governador Nunes Freire - MA

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR 
de Luís Domingues

Discutir sobre funcionamento, atendimento e 
gestão do STTR e afastamento de diretores.

Discussão sobre o PNHR com a diretoria do 
STTR de Nova Olinda

Discutir sobre o programa de habitação rural e 
as demandas do STTR

Outubro

Visita ao STTR de Centro Novo do Maranhão Discutir sobre as prestações de contas do STTR

Reunião no STTR de Cândido Mendes Discutir recadastramento e alteração estatutária.

Reunião no Povoado Limão de Centro Novo
Discutir o recadastramento sindical dos associa-
dos trabalhadores rurais

Posse da nova diretoria do STTR de Santa Luzia 
do Paruá

Contribuir na organização da Solenidade de 
posse da diretoria e conselho fi scal do STTR de 
Santa Luzia do Paruá

Trabalho de base no STTR de Godofredo Viana
Entrega de documentos emitidos pelo o MDA em 
parceria com a FETAEMA para trabalhadores 
rurais em Godofredo Viana.

Trabalho de base no STTR de Luís Domingues
Entrega de documentos emitidos pelo MDA em 
parceria com a FETAEMA para trabalhadores 
rurais em Luís Domingues.

Ação do PNHR Visita ao STTR de Governador Newton Bello 
para tratar do PNHR.

Ação do PNHR Visita ao STTR de Presidente Médici para mobi-
lizar para o mutirão sindical.

Monitoramento de intervenção sindical
Reunir com a Diretoria Provisória de Boa Vista 
do Gurupi sobre mobilização dos trabalhadores 
para o mutirão sindical.
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Dezembro

Preparação da ação de recadastramento no 
STTR de Presidente Médici

Reunião com a diretoria do STTR, delegados 
sindicais e presidente de associações de Presi-
dente Médici, sobre organização do mutirão de 
recadastramento sindical no município.

Preparação da ação de recadastramento no 
STTR de Boa Vista do Gurupi

Reunião com diretoria provisória de Gurupi, pre-
sidentes de associações e lideranças de comu-
nidades para tratar da organização do mutirão 
sindical nas comunidades do município.

Mutirão Sindical Mutirão sindical simultâneo nos municípios de 
Gurupi e Presidente Médici

Assembleia geral 
Assembleia de provação do novo estatuto e 
aprovação da autorização do repasse dos apo-
sentados via convenio DATA PREV em Presi-
dente Médici

Visita ao STTR do Centro Novo do Maranhão Orientar sobre prestação de contas em atraso

Assembleia Geral no STTR de Amapá do MA Participar da Assembleia de alteração Estatutá-
ria

Assembleia geral no STTR de Cândido Mendes Participar da Assembleia de alteração Estatutá-
ria

Ação do PNHR em Santa Luzia do Paruá
Discutir sobre o PNHR e o fortalecimento de 
parceria com associações de produtores rurais 
do município.

Trabalho de base e organização interna do 
STTR de Centro Novo do Maranhão

Organizar documentos internos (blocos e recibos 
de despesas) do STTR para prestação de con-
tas dos exercícios 2011 a 2013.  

Visita/STTR
Visita ao STTR de Centro Novo para receber 
todos os blocos e recibos referentes à prestação 
de conta atrasadas para entregar para o conta-
dor da FETAEMA.

Reunião com conselho deliberativo Reunião do conselho deliberativo do STTR de 
Governador Nunes Freire

Reunião no STTR de Carutapera
Reunião do conselho deliberativo do STTR de 
Carutapera sobre organização e funcionamen-
to da secretaria de fi nanças e administração e 
Recomposição da diretoria.

Reunião no STTR de Luís Domingues  Reunir o conselho deliberativo para discutir 
sobre recomposição da diretoria
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SUL
MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

Janeiro

São Luís - MA, no CESIR – Centro de Estudo Sin-
dical Rural.

Construir os Planejamentos Quadrienal e Anual da 
FETAEMA, com a nova Diretoria da Federação.

STTR de Fortaleza dos Nogueiras – MA. 
Discutir o aprimoramento da gestão sindical e a 
importância da regionalização da contabilidade do 
MSTTR. 

STTR de Formosa da Serra Negra - MA. Apresentar o Projeto da Assistência Técnica com a 
Coopatiorô e a FETAEMA.

STTR  de Fortaleza dos Nogueiras – MA. Reunir com o Conselho Deliberativo do Sindicato.

São Luís – MA,  no CESIR. Ofi cina de conclusão do Plano de Ação Anual da 
FETAEMA.

Fevereiro

São Luís – MA, no CESIR. 
Reunir com dirigentes sindicais e empresários das 
Regiões Sul do Maranhão e Baixo Parnaíba para 
as Negociações coletivas do setor de grãos. 

STTR de Balsas – MA.
Reunião da Coordenação Regional da FETAEMA 
no Sul do Maranhão, para discutir reforma estatu-
tária, Campanha Estadual de Recadastramento e 
Assessoria Jurídica.

Assentamento São José, município de Balsas – 
MA. 

Discutir com as mulheres assentadas os problemas 
que enfrentam, as ações que já realizam e o que 
pode ser feito para supera-los.

São Luís – MA, no CESIR.
Ofi cina da Diretoria ampliada da FETAEMA para 
diagnóstico da situação político-administrativa dos 
STTRs e defi nição das estratégias de fortalecimen-
to do MSTTR no Estado.

STTR de Balsas – MA. Reunir com os Educadores e Educadoras Popula-
res da Região Sul para preparar o GES.

STTR de Tasso Fragoso – MA. Discutir com a Diretoria a reforma estatutária e o 
processo eleitoral.

STTR de Formosa da Serra Negra – MA. Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal.

 STTR de Balsas – MA. I Módulo de GES da Regional Sul do Maranhão.

Março

11º Congresso da CONTAG, em Brasília – DF. Debate das temáticas estatutárias e eleição da 
Diretoria e Conselho Fiscal.

STTR de Feira Nova – MA.   Participar de reunião do Conselho Deliberativo do 
Sindicato para construção do Planejamento Anual.

STTR de Balsas – MA.
Assembleia Geral de prestação de contas do exer-
cício anterior e aprovação da reforma estatutária e 
da Campanha Estadual de Recadastramento. 

São Luís - MA, no CESIR.
Discutir, no âmbito da Diretoria Ampliada da 
FETAEMA, o Regimento Interno da Federação, a 
Prestação de Contas de 2013 e nomes do MSTTR 
para concorrer as eleições em 2014.

São Luís – MA, no CESIR. Assembléia Geral Ordinária do Conselho Deliberati-
vo da FETAEMA.

STTR de Fortaleza dos Nogueiras  - MA. 
Assembléia Geral de prestação de contas do Ano 
2012, aprovação da reforma estatutária e da Cam-
panha Estadual de Recadastramento.
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Abril

STTR de Balsas – MA.
Reunir a Coordenação Regional da FETAEMA na 
Região Sul do Maranhão com os Educadores e 
Educadoras Populares,  para Planejar o II Encontro 
de GES Regional Sul.  

STTR de Balsas – MA. Realização do II Encontro do GES da Regional.

STTR de Nova Colinas – MA. Assembleia Geral de prestação de contas, reforma 
estatutária e aprovação do Recadastramento.

STTR de São Raimundo das Mangabeiras – MA. Assembléia Geral de prestação de contas, reforma 
estatutária e aprovação do Recadastramento.

STTR de Balsas – MA Participar do programa sobre ações dos STTRs na 
Região e outros assuntos.

STTR de Balsas – MA.
Reunião do Conselho Deliberativo do Sindicato  
para discutir DAP, PNHR, Recadastramento dos 
trabalhadores (as )   e reforma estatutária.

STTR de São Pedro dos 
Crentes – MA.

Reunião do Conselho Deliberativo para discutir e 
aprovar o Recadastramento dos trabalhadores e 
trabalhadoras associados do Sindicato.   

STTR de Simbaíba – MA.
Fazer o levantamento da situação político-admi-
nistrativa do Sindicato, organizar a prestação de 
contas e o processo eleitoral.

STTR de  São Pedro dos Crentes – MA. Assembléia Geral de prestação de contas do exer-
cício anterior e aprovação do Recadastramento.   

Assembleia do STTR de Riachão – MA. Prestação de Contas do exercício anterior e apro-
vação do Recadastramento.     

STTR  de Benedito Leite – MA. Discussão de questões políticas internas vivencia-
das pela Diretoria.

STTR de Carolina – MA. Reunião do Conselho Deliberativo  para tratar do 
Recadastramento e reforma estatutária.

São Luís – MA, no CESIR.
Ofi cina de Capacitação das Coordenações Re-
gionais  da FETAEMA, discussão do calendário 
eleitoral dos STTRs e organização dos processos 
eleitorais.

STTR de Balsas – MA.
Assembleia Geral da Coordenação da FETAE-
MA na Regional Sul do Maranhão, para discutir o 
Recadastramento, reforma estatutária e eleições 
sindicais.

STTR de Balsas – MA. Ofi cina de capacitação sobre o PNHR para dirigen-
tes sindicais da Regional Sul do Maranhão.
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Maio

STTR de Viana – MA. Jornada sindical e ofi cina de Recadastramento.

São Luís – MA, no CESIR.  
Reunião da Diretoria ampliada da FETAEMA para 
discutir, entre outros assuntos, a autossustentação 
do MSTTR.

STTR de Balsas – MA. III Encontro do GES Regional Sul.

Câmara de Vereadores de São Raimundo das 
Mangabeiras – MA.

Audiência Publica para discutir o confl ito agrário 
instalado na data Ipoeira com o Ministério Público, 
Vereadores, Dirigentes sindicais e representantes 
da FETAEMA.

STTR de Nova Colinas – MA. Assembleia Geral de aprovação do Regimento 
Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral.

Fortaleza – CE. Participar do I Módulo da ENFOC Nordeste.

Povoado Aldeia, município de Balsas – MA. Reunião para discutir o PNHR.

STTR de São Raimundo das Mangabeiras – MA. 
Reunião com a COPATIORÔ e a Coordenação da 
FETAEMA na Região Sul do Maranhão, para discu-
tir o  PRONAF Sustentável.

STTR de Simbaíba – MA. Reunião para discutir o Programa Nacional de 
Crédito Fundiário.

STTR de Balsas – MA. Assembleia Geral de aprovação do Recadastra-
mento.

STTR de Feira Nova – MA. Assembleia Geral de aprovação do Recadastra-
mento.

Junho

São Luis MA, no CESIR. ENFOC Estadual.

São Luís – MA, no CESIR. Ofi cina de diagnóstico e fortalecimento das entida-
des sindicais.

Rádio Boa Noticia, em Balsas – MA. Divulgação da pauta da Pauta do Grito da Terra 
Maranhão.

STTR de Tasso Fragoso – MA.
Assembleia Geral Extraordinária de aprovação do 
Regimento Eleitoral e eleição da Comissão Eleito-
ral.

São Luis – MA: Grito da Terra Maranhão

Reivindicar Reforma Agrária, ampla e massiva, com 
garantia de crédito, assistência técnica, educação 
pública de boa qualidade, saúde, esporte e cultura, 
entre outras.

STTR de Balsas - MA. Reunião da Diretoria para discutir o Recadastra-
mento.

STTR de Balsas – MA. Reunião para discussão do Território Cerrado Sul.

STTR de Balsas – MA. Participar do GES municipal como Educador da 
Rede.

STTR de São Felix de Balsas – MA. Assembleia Geral de aprovação do Recadastra-
mento. 
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Julho

STTR de Formosa da Serra Negra- MA. Reunião com Conselho Fiscal para  discutir o papel 
e as obrigações dos seus membros.

STTR de São Raimundo das Mangabeiras – MA.  Reuniões sobre PNHR e, com Ouvidoria Agrária, 
sobre o confl ito da data Ipueira. 

STTR de Nova Colinas – MA. Acompanhar as Eleições da Diretoria e Conselho 
Fiscal.

STTR de Tasso Fragoso – MA.  Acompanhar as Eleições da Diretoria e Conselho 
Fiscal.

São Luis – MA, no CESIR. II Módulo da ENFOC Nordeste.

STTR de Balsas – MA. 
Reunir com dirigentes dos STTRS da Regional para 
tratar do PNHR: orientações sobre o cadastro dos 
benefi ciários organizados pelo MSTTR.

Balsas – MA. Participar da Conferência sobre Desenvolvimento 
Rural Sustentável  e Solidário.

Agosto

São Luís – MA, no CESIR. II Módulo Estadual da ENFOC.

STTR de Nova Colinas – MA. Posse da Diretoria e Conselho Fiscal.

Riachão – MA, no Ginásio Anselmo Pereira. Audiência Pública sobre os impactos da Suzano e 
Papel e Celulose na região.

STTR de Balsas – MA. Reunião do Conselho Deliberativo.

São Luis – MA, no CESIR. Conferencia Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário /Territórios. 

STTR de Nova Colinas – MA. Realizar o Planejamento com a nova Diretoria do 
Sindicato.

STTR de São Domingos do Azeitão – MA. Assembleia de Aprovação da reforma estatutária.

STTR de Benedito Leite – MA. Assembleia de Aprovação da reforma estatutária.

Setembro

STTR de Carolina – MA. 
Reunir com a Comissão Eleitoral e os represen-
tantes das  duas chapas concorrentes às eleições, 
para esclarecimentos de interesse de todos.

STTR  de Balsas – MA.  
Assembleia Geral Extraordinária da FETAEMA na 
Região Sul do Maranhão contou com a presença do 
presidente da FETAEMA, Francisco Miguel.

STTR de Tasso Fragoso – MA. Participar da posse da nova Diretoria e ajudar no 
planejamento da gestão sindical.

Data Empoeira, no município de São Raimundo das 
Mangabeiras – MA. 

Reunião de moradores, dirigentes sindicais e 
Coordenação Regional da FETAEMA com o Dr. 
Luis Augusto, do ITERMA, para tratar de questões 
referentes aos direitos possessórios das famílias.

São Luís – MA. Festival da Juventude Rural.

STTR de Benedito Leite – MA. 
Assembleia Geral Extraordinária de aprovação do 
Regimento Eleitoral e eleição da Comissão Eleito-
ral.

STTR de Carolina - MA. Reunião informativa com a Comissão Eleitoral.

STTR de Balsas – MA. Reunião de Educandos e Educadores da ENFOC 
da Regional Sul do Maranhão.   

STTR de Mangabeiras - MA. Reunião de dirigentes sindicais da regional com Sa-
yde, do MDA, para discutir o plano garantia Safra.
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Outubro

São Luís – MA, no CESIR. III Modulo da ENFOC Regional Nordeste.

Fazenda Cajueiro, município de Balsas – MA. 
Visitar as instalações, junto com Diretores do Sindi-
cato, para verifi car como os trabalhadores estavam 
sendo tratados.

Balsas – MA. Participar  do Seminário da Agricultura Familiar 
promovido pela Prefeitura.

STTR de Balsas – MA. 
Plenária de Orçamento Participativo da Regional, 
com a presença do Secretário de Finança da FE-
TAEMA.
2ª Conferencia Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário.

Carpina – PE. Participar do último Módulo da ENFOC Nordeste.

STTR de Fortaleza dos Nogueiras – MA. Assembleia Geral de aprovação do Regimento 
Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral.

STTR de Fortaleza dos Nogueiras – MA. Assembleia de discussão e escolha dos Conselhei-
ros do Território Cerrado Sul.

STTR de Carolina – MA. Cerimônia de posse da nova Diretoria e Conselho 
Fiscal do Sindicato.

STTR de Balsas – MA.

Reunião com os Sindicatos, a Coordenação da Re-
gional da FETAEMA na Região Sul do Maranhão, 
o Coordenador Geral do Território e Representante 
da CTI.

STTR de Balsas – MA. Assembleia Geral do Território do Cerrado Sul 
Maranhense.

Agrominas, município de Balsas – MA. Para, com a Diretora do STTR, conversar com os 
trabalhadores assalariados da granja Agrominas.

Novembro

STTR de Benedito Leite – MA.  Reunião informativa com a Comissão Eleitoral.

São Luís – MA. Planejamento da EMAFOR com a Rede de Educa-
dores/as  e Assessores/as da FETAEMA.

STTR de São Raimundo das Mangabeiras - MA. Apresentar, ao ITERMA, o Relatório sobre o confl ito 
agrário da data Ipoeira.

STTR de Balsas – MA. Reunião com o Conselho Deliberativo para discutir 
o orçamento 2014.

STTR de Benedito Leite – MA. Eleições sindicais.

STTR de Fortaleza dos Nogueiras – MA.  Reunião de esclarecimento com a Comissão Eleito-
ral para organização do pleito.  

STTR de Simbaíba – MA.  Tratar da reforma do estatutária e eleições sindi-
cais.  

 STTR de Riachão – MA. Reunião com as famílias assentadas do PA Alegre 
para  discutir os problemas do Assentamento.

Fazenda Cajueiro, município de Balsas – MA. 
Acompanhar a Secretaria de Assalariados/as Rurais 
do Sindicato em visita de campo e palestra com os 
trabalhadores assalariados da empresa.

São Luís – MA, no CESIR. 
Reunião da Diretoria Ampliada da FETAEMA para 
discutir o Orçamento e nova confi guração das 
Regionais.

STTR de Fortaleza dos Nogueiras – MA. Eleições da Diretoria e Conselho Fiscal.
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Dezembro

STTR de Simbaíba – MA. Assembleia de aprovação do Estatuto.

STTR de Simbaíba – MA. Assembleia de aprovação do Regimento Eleitoral e 
eleição da Comissão Eleitoral.

São Luis – MA, no CESIR. EMAFOR.  

STTR de Balsas – MA.

Reunião do Conselho do Território do Cerrado Sul 
Maranhense com a Coordenação própria e Coorde-
nação da FETAEMA na Região Sul do Maranhão.

STTR de  Balsas - MA
Assembleia Geral de discussão e aprovação do 
Plano de Ação e Orçamento Anuais.

STTR de nova Colinas MA. 
Participar de reunião do Conselho Deliberativo e 
de Assembleia Geral de discussão e aprovação do 
Plano de Ação e Orçamento Anuais.

STTR de Alto Parnaíba – MA.
Reunião informativa com dirigentes do Sindicato 
sobre o PNHR.

STTR de Balsas - MA.
Assembleia Geral de aprovação Plano de Ação 
Anual e Previsão Orçamentária.

STTR de São Felix de Balsas – MA. 
Assembleia de discussão e aprovação da pres-
tação de contas do exercício anterior e de reforma 
estatutária.

STTR de Benedito  Leite – MA. Posse da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato, 
com presença do Presidente da FETAEMA.

STTR de Sambaíba - MA.    
Reunir com a Comissão Eleitoral e integrantes das 
chapas concorrentes para mediar confl ito e evitar 
ingerência no trabalho da Comissão.

São Luís – MA, no CESIR. Assembleia do Conselho Deliberativo da FETAE-
MA.

STTR de Sambaíba – MA.  
Contribuir com a Comissão Eleitoral nos procedi-
mentos de registro de chapas e outros assuntos 
relativos ao processo eleitoral.

Fortaleza dos Nogueiras – MA.  Assembleia de discussão e aprovação do Plano de 
Ação Anual e Previsão Orçamentária.
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TOCANTINA
MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

Janeiro

Viagem a São Luís – MA. Fazer a prestação de contas da Coordenação Regional.

Planejamento Quadrienal e Anual da FETAEMA, no CE-
SIR, São José de Ribamar – MA.

Planejar as Ações para os quatros anos de gestão da 
nova Diretoria da Federação.

Assembleia Geral no STTR de São Pedro da Água Branca 
– MA, e reunião com a Diretoria desta mesma entidade.

Reunião com a Diretoria do STTR de Porto Franco – MA.

Reunião com a Diretoria do STTR de Campestre – MA.

Fevereiro

Reunião com a Diretoria Provisória Administrativa do STTR 
de Governador Edson Lobão (Ribeirãozinho) – MA.
Reunião com a Diretoria do STTR de São Francisco do 
Brejão – MA.
Assembleia da Coordenação Regional da FETAEMA na 
Região Tocantina.
1º Modulo do GES na Região Tocantina, realizado em 
Porto Franco – MA.

Abril

Reunião no STTR de São Francisco do Brejão - MA

Curso de Capacitação para Secretários Gerais, no CESIR.

Ofi cina de Capacitação para os Coordenadores e Coorde-
nadoras Regionais da FETAEMA, no CERIR.

Junho

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de São 
João do Paraíso – MA. 

Tratar do Recadastramento e do Programa Nacional de 
Habitação Rural.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Davinópolis 
– MA. Tratar do Recadastramento.

Eleição no STTR de Imperatriz – MA. Eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato.

Grito da Terra Maranhão, em São Luís – MA.
Reivindicar Reforma Agrária, ampla e massiva, com garan-
tia de crédito, assistência técnica, educação pública de boa 
qualidade, saúde, esporte e cultura, entre outras.

Reunião no STTR de Ribamar Fiquene – MA. 
Orientar dirigentes e associados sobre a Campanha 
Estadual de Recadastramento e o Programa Nacional de 
Habitação Rural.

Julho

Assembleia Geral Extraordinária no STTR de Governador 
Edson Lobão (Ribeirãozinho) – MA.

Esclarecimentos sobre a perda do prazo para convocação 
das eleições, o trabalho a ser desenvolvido pela Diretoria 
Provisória Administrativa e entrega do Sindicato à FETAE-
MA.

Reunião no STTR de Governador Edson Lobão – MA. 
Orientar a Diretoria Provisória Administrativa sobre a 
gestão provisória do STTR, a necessidade de reorganizar 
seu quadro social com urgência e cautela para dele excluir 
quem não é trabalhador/a rural. 

Reunião no STTR de Estreito - MA. 
Tratar da necessidade de suspender as eleições por des-
cumprimento dos prazos estatutários, defi nir a composição 
da Diretoria Provisória Administrativa e os procedimentos 
de entrega do patrimônio sindical à FETAEMA.

Mutirão de Recadastramento no STTR de Ribamar Fique-
ne – MA. Organizar o quadro social do Sindicato.

Posse do STTR de Imperatriz – MA.

Assembleia Geral do STTR de Porto Franco – MA. Discutir e aprovar alteração do Estatuto para adequá-lo ao 
modelo aprovado no Conselho Deliberativo da FETAEMA.

Coletivo de Política Agrária, no CESIR.
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Agosto

Encontro dos STTRS da Região Tocantina. Discutir o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, 
e organização da demanda.

Reunião no STTR de Estreito – MA. Receber o Sindicato para o iniciar a gestão provisória. 

Assembleia Geral no STTR de Davinópolis – MA. Aprovar o Regimento e eleger a Comissão Eleitoral do 
Sindicato.

Reunião no STTR de Estreito – MA. Dar posse à Diretoria Administrativa Provisória.

Viagem a São Luís – MA.  Participar do Seminário Estadual de Mulheres Trabalhado-
ras Rurais.

Assembleia Geral do STTR de Governador Edson Lobão 
(Ribeirãozinho) – MA. Aprovar a Campanha de Recadastramento.

Setembro

Eleição do STTR de Davinópolis – MA. Contribuir com a organização do pleito.
Assembleia da Coordenação da FETAEMA na Região 
Tocantina, realizada no STTR de Imperatriz – MA.
Festival Estadual da Juventude Trabalhadora Rural.

Encontro dos Educadores Populares da Região Tocantina, 
no município de Gov. Edson Lobão – MA.

Reunir a os membros da rede de educadores da região 
para cumprir tarefa inter-módulo do Curso Estadual da 
ENFOC

Assembleia Geral do STTR de Porto Franco – MA. Aprovar o Regimento e eleger a Comissão Eleitoral.
Reunião no STTR de Davinópolis – MA. Posse da Diretoria e Conselho Fiscal.

Outubro

Plenária Estadual da Terceira Idade, no CESIR.

Plenária Regional de Orçamento Participativo da Região 
Tocantina.

Eleições do STTR de Porto Franco – MA. Contribuir com a organização dos trabalhos inerentes ao 
pleito.

Novembro

Viagem a São Luís – MA. Encontro Diretoria Ampliada da FETAEMA.

Reunião com trabalhadores rurais Assalariados do municí-
pio de Porto Franco – MA. Iniciar a organização das negociações coletivas.

Assembleia Geral do STTR de Sitio Novo – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária.

Audiência pública, em .... Discutir os problemas decorrentes dos empréstimos con-
signados.

Assembleia Geral do STTR de Campestre – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária.

Reunião no STTR de Porto Franco – MA. Posse da Diretoria e Conselho Fiscal.

Viagem a São Luís – MA. Reunião da diretoria ampliada da FETAEMA.

Dezembro

Negociações coletivas dos assalariados rurais de Porto 
Franco – MA.

Celebrar Acordo Coletivo de Trabalho dos assalariados em 
granja.

Assembleia Geral do STTR de Cidelândia – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária.

Assembleia Geral do STTR de Montes Altos – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária.

Assembleia Geral do STTR de Ribamar Fiquene – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária.

Viagem a São Luís – MA. Participar da Assembleia Geral Ordinária do Conselho 
Deliberativo da FETAEMA.

Assembleia Geral do STTR de Buritirana – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária.

Assembleia Geral do STTR de Amarante – MA. Discutir e aprovar alteração Estatutária e a Previsão Orça-
mentária.
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BAIXO PARNAÍBA
MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

Janeiro

São Luís - MA, no CESIR – Centro de Estudo 
Sindical Rural.

Construir os Planejamentos Quadrienal e Anual 
da FETAEMA, com a nova Diretoria da Fede-
ração.

São Luís – MA, Sede da FETAEMA. Prestação de contas da Coordenação Regional.

STTR de Brejo – MA.

Reunião organizado pela Coordenação, que 
contou com a participação de vereadores eleitos 
e vice-prefeitos ligados ao MSTTR, discutiu: 
a construção de estratégias para implemen-
tação do PADRSS no exercício dos respectivos 
mandatos, composição dos Coletivos de Jovens, 
Mulheres, Assalariados, Política Agrícola e Meio 
Ambiente e Política Agrária.

Fórum da Comarca de Urbano Santos – MA. Protocolar solicitação de suspensão do processo 
Eleitoral do STTR de Urbano Santos.

STTR de Anapurus – MA.
Reunião para discutir da expulsão de 23 famí-
lias da comunidade Taboca, que moram nesta 
comunidade há mais de cem anos e não têm pra 
onde ir.

São Luis – MA. Ofi cina de conclusão do Plano de ação Anual da 
FETAEMA

Fevereiro

São Luís – MA. Prestação de contas da Coordenação Regional à 
FETAEMA.

STTR de Belágua – MA. Acompanhar o último dia de registro das Chapas 
concorrentes às eleições sindicais.

STTR de Vargem Grande – MA. Eleições da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindi-
cato.

STTR de Mata Roma – MA. Organização do GES Regional com educadores e 
educadoras populares e STTRs da região. 

STTR de Milagres do Maranhão -  MA. Assembleia Geral de aprovação do Regimento 
Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral.

Março

São Luís – MA. Prestação de contas da Coordenação Regional à 
FETAEMA.

Brasília – DF.
Participação no 11º Congresso da CONTAG que, 
além de debater as temáticas estatutárias, elegeu 
a Diretoria e Conselho Fiscal da Confederação.

STTR São Bernardo – MA.

Seminário de discussão das questões previden-
ciárias, como os grandes índices de indeferimen-
to, contou com a participação de todos os Sindi-
catos da região, da Coordenação Regional e da 
Secretaria de Políticas Sociais da FETAEMA. 

STTR de Belágua – MA. Eleições sindicais, que transcorreram sem inci-
dentes.

São Luís - MA, no CESIR.
Discutir, no âmbito da Diretoria Ampliada da 
FETAEMA, o Regimento Interno da Federação, a 
Prestação de Contas de 2013 e nomes do MSTTR 
para concorrer as eleições em 2014.

São Luís – MA, no CESIR. Assembléia Geral Ordinária do Conselho Delibera-
tivo da FETAEMA.

STTR de Milagres – MA. Acompanhar o último dia de registro das Chapas 
concorrentes às eleições sindicais.
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Abril

São Luís – MA. Prestação de contas da Coordenação Regional à 
FETAEMA.

STTR de Chapadinha – MA.
Curso de formação com todos os STTRs da 
Regional, realizado pela Secretaria de Política 
Agrícola da FETAEMA sobre o PNHR.

São Luís – MA.

Reunião dos STTRs da Regional e Secretaria de 
Políticas Sociais da FETAEMA com Agências do 
INSS da Região do Baixo Parnaíba e a Gerência 
Executiva do estado para tratar da má qualidade 
do atendimento prestado aos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais.

STTR de Milagres – MA. Eleições sindicais.

São Luís – MA, no CESIR. Curso de formação para Secretários e Secretárias 
Gerais dos STTRs do Estado.

STTR de Água Doce - MA. Participar, como educador popular, do 2º encontro 
do GES.

STTR de Santa Quitéria – MA. Assembléia Geral de aprovação do Regimento 
Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral.

São Luis – MA.
Reunião para ajustes no Plano de Ação Anual da 
FETAEMA e  tirada data o ato publico de ocu-
pação dos órgãos fundiários estadual e federal. 

Câmara Municipal de Milagres – MA.

Reunião com os secretários e secretárias de 
jovens e mulheres dos STTRs da região para 
organizar o Seminário da Juventude do Baixo 
Parnaíba, realizado em Anapurus – MA, nos dias 
08 e 09 de junho de 2013..

STTR de Santa Quitéria – MA.
Reunião com a Diretoria do STTR e Comissão 
Eleitoral, para esclarecimentos sobre a recompo-
sição da Diretoria o processo eleitoral.

São Luís – MA, no CESIR.
Ofi cina de Capacitação das Coordenações Re-
gionais  da FETAEMA, discussão do calendário 
eleitoral dos STTRs e organização dos processos 
eleitorais.

Maio

STTR de Viana – MA. I Mutirão Sindical com a participação da Rede 
Estadual de Educadores e Educadoras da Enfoc.

STTR de Buriti - MA.  Assembléia de aprovação do Regimento Eleitoral 
e eleição da Comissão Eleitoral.

Santa Quitéria – MA. Acompanhamento do último dia do prazo para 
registro de chapas.

São Luís – MA. Prestação de contas da Coordenação Regional à 
FETAEMA.

São Benedito do Rio Preto – MA. Participação no 3º encontro do GES.

STTR de Santa Quitéria – MA.
Apuração de denuncias contra a Diretoria do 
STTR protocolada no dia 20 de maio de 2013, sob 
nº 135/2013.

São Luís – MA.
Apresentação do Parecer sobre as denúncias fei-
tas contra a Diretoria do STTR de Santa Quitéria 
– MA.

STTR de Milagres – MA.
Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal, que 
contou com a presença da Secretária de Política 
Agrária da FETAEMA.

Relatorio 2014.indd   100 18/03/2014   12:37:47



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 101

Junho

STTR de Santa Quitéria – MA. Participar da organização e realização das 
eleições sindicais.

Anapurus – MA.
Organização e participação no 1º Seminário de 
Juventude Trabalhadora Rural da Região do Baixo 
Parnaíba.

São Luís – MA. Ofi cina de diagnóstico e fortalecimento das entida-
des sindicais.

São Luis – MA: Grito da Terra Maranhão.

Reivindicar Reforma Agrária, ampla e massiva, 
com garantia de crédito, assistência técnica, edu-
cação de boa qualidade, saúde, esporte e cultura, 
entre outras.

STTR de Coelho Neto – MA. Assembléia Geral de aprovação do Regimento 
Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral.

Julho

São Luís – MA. Prestação de contas da Coordenação à FETAE-
MA.

STTR de Santa Quitéria – MA. Cerimônia de posse da nova Diretoria e reunião 
de planejamento.

STTR de Chapadinha – MA.
Reunião para tratar do Recadastramento, que não 
estava sendo aceito pela maioria dos dirigentes 
daquela entidade sob a alegação de não entendê-
lo.

Coelho Neto – MA.
Suspensa a primeira rodada de negociação do 
Acordo Coletivo de Trabalho dos assalariados 
da cana-de-açúcar por não ter sido apresentada 
proposta de reajuste salarial aceitável.

STTR de Coelho Neto – MA.
 Assembleia geral dos assalariados/as rurais para 
deliberação quanto a continuidade das nego-
ciações. Os trabalhadores decidiram que o STTR 
deveria aguardar manifestação da empresa.

STTR de Coelho Neto – MA.
Reunião com Diretoria, a Comissão Eleitoral e re-
presentantes das Chapas concorrentes para tratar 
da organização das eleições sindicais.

STTR de Buriti – MA. Eleições sindicais, sem ocorrências graves.
STTR de Duque Bacelar – MA. Assembleia geral para discutir o PNHR.

STTR de Governador Nunes Freire – MA.
Participar do Encontro Estadual da Rede de Edu-
cadores da ENFOC para discutir sua ampliação 
e o fortalecimento do da organização sindical no 
Estado.

São Luís - MA. 
Reunião do Coletivo de Política Agrária, na qual 
tirou-se o seguinte encaminhamento: todas re-
giões devem, até outubro, levantar e encaminhar 
à FEAEMA suas demandas agrárias.
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Agosto

São Luís – MA. Prestação de contas da Coordenação à FETAE-
MA.

STTR de Coelho Neto – MA.
Reunião com a Comissão Eleitoral, representan-
tes das chapas concorrentes, mesários e fi scais 
que iriam trabalhar na eleição, permanecendo 
naquela cidade no dia das eleições.

Chapadinha – MA.
Audiência na Vara do Trabalho de Chapadinha, 
representando a FETAEMA na ação movida contra 
o STTR de Urbano Santos.

Brejo – MA.

Reunião com a Sociedade Maranhense de Direi-
tos Humanos e representante da Diocese de Brejo 
para discutir os programas sociais, problemas am-
bientais e confl itos agrários. Ficou agendado um 
encontrão com as entidades parceiras para o dia 
20 e 21 de setembro para criação de uma agenda 
de discussão dos problemas da região.

Chapadinha  – MA.
Encontro sobre o PNHR, realizado pela Secretaria 
de Política Agrícola da FETAEMA com os STTRs 
que aderiram ao Programa, para agilizar a organi-
zação da demanda.

STTR de Araioses – MA.
Reunião com a fi nalidade de averiguar denuncias 
contra  membros da diretoria e mediar confl ito 
entre dirigentes, contou o a participação do Presi-
dente da FETAEMA. 

São Luís – MA.

Reunião do Coletivo Estadual de Jovens para 
discutir a programação do Festival Estadual da 
Juventude que será realizado de 20 a 22 de set-
embro, em São Luís, e defi nir número de partici-
pantes por região. 

São Luís – MA. Seminário Estadual de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais.

STTR de Brejo – MA.

Reunião, organizada pela Coordenação Regional 
da FETAEMA, com Presidentes, Secretários/as de 
Política Agrária e Secretários/as de Jovens para 
discussão do recadastramento e a Plenária Regio-
nal de Orçamento Participativo que será realizada 
em outubro. Na ocasião foi solicitado aos STTRs 
da região que apresentassem as demandas 
agrárias e discutiu-se o Encontro Regional sobre 
Questões Ambientais e Sustentabilidade a ser 
realizado em outubro, no Baixo Parnaíba.

Fazenda Depósito, município de Brejo – MA.

Audiência de justifi cação na Fazenda Depósito, 
realizada pela Juíza da Comarca de Brejo, em 
cumprimento a Carta Precatória da Vara Federal 
especializada, para apurar o número de famílias 
posseiras e a existência de confl ito com a proprie-
tária. A Justiça reconheceu direitos possessórios 
três famílias.

Visitas aos STTRs da Regional.

Na última semana do mês, a Coordenação Re-
gional esteve nos STTRs Brejo, Araioses, Agua 
Doce, Tutoia, Paulino Neves e Santana para 
tratar, principalmente, de questões eleitorais e 
agrárias.
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Setembro

Chapadinha – MA.
Encontro de Educandos/as e Educadores/as do 
Baixo Parnaíba, para discutir estratégias para con-
tribuir com o fortalecimento do movimento sindical 
e acompanhar as demandas da região.

STTR de Mata Roma – MA.
Encontro das Secretarias de Política Agrária e 
Agrícola da FETAEMA com os STTR da região 
para discutir “Cooperativismo e Produção Agríco-
la”.

STTR de Buriti – MA. Posse da Diretoria do Sindicato.

STTR de São Bernardo – MA.
 

Assembleia de aprovação do Recadastramento e 
reunião do Conselho Deliberativo. 

STTR de Água Doce – MA.

Reunião com as Associações e representantes da 
CODETER sobre como organizar o levantamento 
das áreas de confl ito, organizar as demandas das 
famílias por aquisição e/ou desapropriação pelo 
ITERMA e INCRA.

STTR de Afonso Cunha – MA.
Capacitação com todas as Secretarias para exer-
cer seus direitos e deveres político-administrativos 
com máxima transparência.

São Luís – MA. Encontro Estadual de Habitação Rural.

São Luís – MA. Festival da Juventude Rural.

São Luís – MA.
Encontro Estadual de Assalariados e Assalariadas 
Rurais.

STTR de Chapadinha – MA.
Reunião com a Diretoria, Delegados e Delegadas 
sindicais para discutir a organização e delimitação 
territorial das delegacias sindicais.

STTR de Coelho Neto – MA.
Cerimônia de posse da nova Diretoria, com as 
presenças das Secretárias de Política Agrária e de 
Assalariados/as Rurais da FETAEMA.

Outubro

STTR de Chapadinha Plenária Regional de Orçamento Participativo.

STTR de São Benedito – MA. Reunião com a Diretoria e a Comissão Eleitoral do 
Sindicato para tratar do processo eleitoral.

STTR de Afonso Cunha – MA.
Assembleia Geral de aprovação do Recadastra-
mento e discutir a importância da organização 
sindical.

STTR de São Benedito do Rio Preto – MA. Eleições da Diretoria e Conselho Fiscal.

STTRs de Mata Roma e Anapurus – MA. Reuniões para tratar do PNHR e processo eleito-
ral, respectivamente.

São Luís – MA. Encontro Estadual com as Secretaria de Mulheres 
dos STTRs do Maranhão.

STTR de Coelho Neto – MA. Encontro Regional sobre Questões Ambientais e 
Sustentabilidade do Baixo Parnaíba.

Sede Regional A Coordenação fez uma avaliação do trabalho 
realizado durante o mês.
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Novembro

Assembleia Geral Extraordinária de aprovação do 
Regimento Eleitoral e eleição Comissão Eleitoral 
do Sindicato.

Povoado Morros município de Anapurus – MA.
Assembléia Geral Extraordinária de aprovação do 
Regimento Eleitoral e eleição da Comissão Eleito-
ral, com a presença do Secretario de Formação e 
Organização Sindical da FETAEMA .

Brejo – MA.

Fórum em Defesa do Baixo Parnaíba, onde 
discutiu-se saúde da mulher, segurança alimentar, 
nutricional e hídrica, saberes e conhecimentos tra-
dicionais, demandas estas que serão trabalhadas 
em parceria do Fórum com a FETAEMA e STTRs 
da região.

São Luís – MA. Prestação de contas da Regional à FETAEMA.

São Luís – MA.
Curso de Formação de Secretários de Política 
Agrária e de Política Agrícola e Meio Ambiente so-
bre confl itos agrários no maranhão, avaliação das 
ações do PNCF no Estado e emissão de DAP.

STTR de Anapurus – MA. Acompanhar o último dia do prazo para impug-
nação de candidaturas.

STTR de São Benedito do Rio Preto – MA.
Cerimônia de posse da nova Diretoria do Sindica-
to com as presenças das Secretárias de Política 
Agrária e de Assalariados e Assalariadas Rurais 
da FETAEMA, bem como de várias autoridades.

STTR de Santa Quitéria – MA. Tratar de irregularidades na arrecadação de men-
salidades sindicais.

STTR de Anapurus – MA. Reunião com a Comissão Eleitoral e representan-
tes de Chapas.

São Luís – MA.
Reunião da Diretoria Ampliada da FETAEMA para 
discutir o Orçamento e nova confi guração das 
Regionais e eleições 2014.  

Dezembro

São Luis – MA, no CESIR. EMAFOR.  

Anapurus – MA. Cerimônia de assinaturas dos contratos para aqui-
sição de casas através do PNHR.

STTR de Araioses – MA.
Reunião com a Diretoria para tratar da anulação 
de deliberações da Assembleia Geral Extraordiná-
ria de aprovação do Regimento Eleitoral e eleição 
da Comissão Eleitoral por denúncias de vícios.

Santana – MA. Velório do Ribeiro, dirigente sindical assassinado.

STTR de Afonso Cunha – MA. Reunião com a Diretoria e a Secretária de Política 
Agrária da FETAEMA.

STTR de Anapurus – MA. Eleições da Diretoria e Conselho Fiscal.

STTR de Santa Quitéria - MA. Assembleia de aprovação da Previsão Orçamen-
tária de 2014. 

STTR de Coelho Neto – MA. Assembleia de aprovação da Previsão Orçamen-
tária de 2014.
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BAIXADA MARANHENSE
MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

Janeiro

Reunião com diretores dos STTR’s

Peri-Mirim, Turilândia, Central e Pedro do Rosá-
rio: reunir com os diretores e esclarecer sobre as 
correções das autorizações dos aposentados do 
Convênio DATAPREV;
Pedro do Rosário: Reunir com representantes 
de assentamentos, comunidades tradicionais e 
quilombolas;
Pedro do Rosário: discussão com diretores sobre 
gestão e organização interna;
Cedral: orientações para comissão eleitoral e re-
união com o conselho deliberativo sobre a gestão 
e eleições sindicais;
Turilândia: discutir sobre gestão sindical, Plenária 
Regional e GES.

Reunião com os membros da Rede de Educadores 
da Regional em Pinheiro - MA

Discutir a metodologia para realização do Encontro 
Regional de GES na Baixada (Grupo de Estudo 
Sindical) que será realizado em três microrregiões

Grupo de Estudo Sindical – GES de base em Ma-
tinha - MA

Realizar processos de leitura, refl exão e debates 
com o grupo, contribuindo para o fortalecimento do 
STTR e aproximação com sua base

Ofi cina de elaboração de planejamento estratégico 
e plano de ação anual da FETAEMA

Contribuir na construção do planejamento e plano 
de ação da FETAEMA, apresentando os desafi os e 
demandas da Baixada Maranhense

Fevereiro

Capacitação da Rede Estadual de Educadores(as) 
Populares do MSTTR

Capacitar membros da rede Estadual sobre a Mobi-
lização Estadual de Recadastramento

Ação de recadastramento no STTR de Pio XII Recadastrar associados trabalhadores(as) rurais da 
base do STTR de Pio XII

Contatos com os STTR’s da região
Repasse de informações, mobilização para ati-
vidades do MSTTR e divulgação da Mobilização 
Estadual de Recadastramento

Março

Plenária Regional da Baixada Maranhense em 
Pinheiro - MA

Apresentar o planejamento e construir compromis-
sos coletivos para sua implementação junto a base 
sindical

Trabalho de base/visitas aos STTR’s fi liados

Cedral: discutir com a comissão eleitoral procedi-
mentos para realização da eleição sindical;
Porto Rico: discutir sobre fortalecimento institucio-
nal e sustentabilidade política e fi nanceira;
Pinheiro: discutir sobre a mobilização Estadual 
de Recadastramento da categoria e em segundo 
momento participar da atividade de 08 de março 
promovida pelo STTR;
Peri-Mirim:  discussão sobre GES e recadastramen-
to sindical;
Palmeirândia, São Vicente de Ferrer, Presidente 
Sarney, Pinheiro e Viana: participar de assembléia 
ordinária de prestação de contas.

Reuniões no CESIR
Participar da Ofi cina Estadual do PNHR;
Participar de reunião da Diretoria Ampliada (Execu-
tiva da FETAEMA e Coordenações Regionais) e do 
Conselho Deliberativo da FETAEMA.

GES Regional Realização de 03 encontros regionais de GES de 
forma simultânea nas três microrregiões

Eleição Sindical no STTR de Cedral - MA Acompanhar a realização do processo eleitoral

Reunião na comunidade Agrovila Reunião com a comissão de negociação dos PA’s 
DIBOM III – Renegociação de dívidas
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Abril

Encontros de GES Regional e Municipal
Realização do 2º Encontro Regional de GES nas 
microrregiões com sede nos municípios de Matinha, 
Palmeirândia e Guimarães;
GES municipal em Penalva – MA.

Capacitação Regional sobre o PNHR em Pinheiro 
- MA

Capacitar dirigentes sindicais para divulgar e con-
tribuir na construção de condições para o acesso 
dessa política pública

Trabalho de base/visitas aos STTR’s fi liados

Turilândia: discutir metodologia de trabalho para 
realização de visita ao PA Santo Antônio do Rio 
Caxias, com posterior realização de visita para 
construção de diagnóstico local;
Bacuri: Elaboração do Plano de Ação Anual;
Cedral: participar da Solenidade de posse;
Presidente Sarney: discussão e capacitação sobre 
a DAP;
Cururupu: participar da Assembléia Extraordinária 
de aprovação de regimento eleitoral e eleição da 
comissão eleitoral;
Central: participar de Assembléia de discussão e 
aprovação de Recadastramento Sindical

Reuniões no CESIR promovidas pela FETAEMA
Participar do Curso de Formação para Secretário 
Gerais; do coletivo Estadual de Mulheres e Jovens; 
Capacitação sobre organização, regularização e 
eleições sindicais.

Maio

Visitas aos STTR’s de Matinha, Palmeirândia e 
Serrano - MA

Encaminhar as ações propostas pelo STTR’s em 
planejamento

I Mutirão Sindical realizado em Viana – MA com a 
participação da Rede Estadual de Educadores e 
Educadoras Populares do MSTTR

Contribuir na organização do evento e participar 
dos processos de capacitação da rede e ações de 
mobilização, formação e recadastramento da base

Reunião com a Diretoria Ampliada da FETAEMA
Refl etir sobre as deliberações do Conselho Delibe-
rativo e construção de encaminhamentos;
Participar de capacitação sobre o PNHR

Encontro de Lideranças Sindicais realizado em 
Palmeirândia

Divulgar o planejamento, discutir sobre o recadas-
tramento sindical e sustentabilidade das entidades 
sindicais do MSTTR

ENFOC Regional Nordeste
Coordenadora Regional participar do I Módulo do 
Curso de Formação Político-Ideológico – ENFOC 
NE em Fortaleza - CE

Grito da Terra Brasil - GTB Participar da mobilização nacional e das ações do 
GTB

Festival Regional da Juventude Rural da Baixada 
Maranhense realizado em Viana Contribuir na organização do evento

3º Encontro Regional de GES realizado no STTR 
de Bequimão integrando as três turmas micorregio-
nais

Realizar o encontro de GES com educandos dos 
STTR’s de toda a regional e construir um compro-
misso de multiplicação dessa ação formativa junto 
à base

GES de base no município de Viana - MA
Participar da condução do GES de base e contribuir 
na condução político e metodológica dessa ação 
formativa

Ação de mobilização e formação de base no STTR 
de Matões do Norte - MA

Participar de ação da Rede Estadual de Educado-
res com processos de formação e diálogo com a 
base
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Junho

I Módulo Estadual da ENFOC – 4ª Turma 
Contribuir na organização e realização do Módulo, 
bem como acompanhar os educandos da região 
que participam do processo

Reunião com os Coordenadores Municipais de 
Jovens da Regional da Baixada

Avaliar os resultados do I Festival Regional e cons-
truir estratégias para participar do Grito da Terra 
Maranhão

Ofi cina Estadual de elaboração de diagnóstico das 
entidades sindicais

Participar da ofi cina trazendo para os debates a 
realidade e necessidades da Baixada
Contribuir nas discussões sobre sustentabilidade 
política e fi nanceira do MSTTR

Visitas aos STTR’s

Penalva: participar de ação destinada aos idodos e 
terceira idade;
Porto Rico: participar da realização da eleição 
sindical;
Serrano do Maranhão: discussão sobre o procedi-
mento de intervenção sindical.

Eleições Sindicais nos STTR’s de Palmeirândia, 
Cururupu e Mirinzal

Participar das eleições sindicais, contribuindo na 
organização e condução dos trabalhos

Grito da Terra Maranhão Participar do Grito de forma a estimular a per-
manência e envolvimento dos STTR’s da região

Julho

Acompanhamento e monitoramento da intervenção 
sindical do STTR de Serrano do Maranhão

Realização de levantamento patrimonial, reunião 
com delegados sindicais e posse da diretoria provi-
sória

Visita aos STTR’s de Cururupu, Matinha, Viana, 
Palmeirândia, Turilândia, Mirinzal, Porto Rico e 
Cajari

Atuar na divulgação ou sensibilização em torno de 
questões ligadas a gestão sindical, PNHR, orga-
nização das mulheres, eleições sindicais, fortale-
cimento de delegacias sindicais, recadastramento 
sindical, entre outros

Reunião do Coletivo de Política Agrária
Socializar e debater sobre a realidade agrária do 
Estado, situação dos confl itos e construir estraté-
gias para atuação qualifi cada do Coletivo

Conferência sobre Meio Ambiente Discutir a situação ambiental da Baixada Maran-
hense

Encontro Estadual em Gestão Administrativa e 
Financeira e Ofi cinas de multiplicação criativa

Participar do Encontro Estadual promovido pela 
FETAEMA com a participação da Rede Estadual 
de Educadores(as) e contribuir na condução das 
ofi cinas de multiplicação criativa para os Conselhos 
Deliberativos dos STTR’s da Regional Sindical do 
Alto Turí
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Agosto

Visita aos STTR’s de Bacurituba, Matinha, Viana, 
Santa Helena, Presidente Sarney , Palmeirândia 
Pinheiro, Pedro do Rosário e Guimarães

Desenvolver atividades ligadas a implantação do 
SIGA, acompanhamento de processos eleitorais e 
eleições sindicais, recadastramento, PNHR, gestão 
e fortalecimento de delegacias sindicais

II Módulo Regional NE da ENFOC Coordenadora Regional participando da 4ª Turma 
NE da ENFOC

II Módulo Estadual da ENFOC no Maranhão Contribuir como Coordenação na realização do II 
Módulo Estadual da ENFOC

Reunião com as Coordenações Municipais de 
Jovens da Região 

Discutir a mobilização e preparativos para partici-
pação da região no Festival Estadual da Juventude 
Rural

Seminário Estadual de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais

Contribuir na organização e condução dos trabalhos 
durante o Seminário, bem como, o fortalecimento 
das coordenações de mulheres e da luta desse 
segmento no Estado do Maranhão

Mutirão Sindical em Presidente Sarney
Contribuir na realização da mobilização de reca-
dastramento promovida pelo STTR de Presidente 
Sarney

Coletivo Nacional de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais

Coordenadora Regional representando o Coletivo 
Estadual na atividade do Coletivo Nacional em 
Brasília - DF

Seminário de Igualdade Racial em Matinha - MA Contribuir nas discussões e inserção nos debates 
sobre a realidade do campo

Setembro

Posse da nova diretoria eleita nos STTR’s de Pin-
heiro e Santa Helena 

Participar da solenidade e dar posse aos novos 
membros eleitos

Eleição sindical do STTR de Bequimão - MA Contribuir na organização e realização do processo 
eleitoral sindical

Mutirão sindical nos STTR’s de Palmeirândia e 
Santa Helena

Participar das ações de base com mobilização para 
recadastramento da categoria

Reunião no STTR de Olinda Nova - MA Discutir com a diretoria sobre a refi liação desse 
STTR ao quadro de fi liados da FETAEMA

Capacitação sobre o PNHR
Incentivar a ampliação do número de dirigentes e 
assessores com domínio sobre a política pública do 
PNHR

Festival Estadual da Juventude Rural
Incentivar a participação da juventude rural da 
região no evento e contribuir na organização dos 
trabalhos

Plenária Regional de Orçamento Participativo
Contribuir na organização do evento, participar 
dos debates políticos e encaminhamentos para o 
fortalecimento do MSTTR e na implementação do 
PADRSS

Mutirão de Recadastramento Sindical
Contribuir com os STTR’s de Palmeirândia e Santa 
Helena na organização e monitoramento do reca-
dastramento sindical

Ofi cinas de multiplicação criativa

Participar de ação da rede de educadores na 
condução das ofi cinas de multiplicação criativa em 
gestão administrativa e fi nanceira para os membros 
do Conselho Deliberativo dos STTR’s da Regional 
Sindical do Pindaré
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Outubro

Visitas aos STTR’s 

Penalva: reunião com a diretoria sobre gestão 
sindical;
Peri-Mirim: discussão sobre as eleições sindicais;
Viana: Levantar a situação dos confl itos agrários;
Bequimão: participar da posse da nova diretoria;
Presidente Sarney e Peri-Mirim: participar de as-
sembléia de aprovação da previsão orçamentária;
Viana, Cajari e Cajapió: reunião com as comissões 
eleitorais;
Serrano do Maranhão: participar do mutirão de 
recadastramento

Encontro Estadual da Terceira Idade e Idosos do 
MSTTR no Maranhão

Participar da organização desse evento que discute 
direitos, saúde e participação política desse seg-
mento da categoria trabalhadora rural

III Módulo Estadual da ENFOC no Maranhão Contribuir como Coordenação na realização do III 
Módulo Estadual da ENFOC

III Módulo Regional ENFOC NE Coordenadora participar do III Módulo da ENFOC 
NE realizado em Carpina – PE

Audiência com a Gerência do INSS em Viana Debater os principais problemas e insatisfações dos 
STTR’s atendidos por essa Gerência

Solenidade de recebimento de unidades móveis 
para mulheres

Participar do ato juntamente com a representação 
do MSTTR

Encontro de Comunidades Rurais em Matinha- MA Contribuir nas discussões e na realização da ação 
de fortalecimento de base do STTR de Matinha

Novembro

Levantamento de demandas e organização de 
documentos para o PNHR

Organizar demandas dos STTR’s de Apicum-Açu, 
Cururupu e Cajapió

Reuniões no CESIS

Discutir sobre a metodologia do EMAFOR, susten-
tabilidade fi nanceira do MSTTR e fortalecimento do 
MSTTR;
Participar do coletivo de política agrária, agrícola e 
meio ambiente

Eleições sindicais Acompanhar , orientar e monitorar processos eleito-
rais nos STTR’s de Cajari e Peri-Mirim

Assembléia no STTR de Bacurituba - MA Aprovar o recadastramento sindical

Mutirão do PNHR Qualifi car as demandas já existentes dos STTR’s 
da região 

Reunião do CODETER Acompanhar a reunião do território rural da Baixada 
Maranhense

Feira da Agricultura Familiar
Acompanhar a realização e contribuir na organi-
zação da feira da agricultura familiar promovida 
pelo STTR de Pinheiro - MA
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Dezembro

Visitas a STTR’s e Assembléias Gerais

Visitas aos STTR’s de Nova Olinda, Palmeirândia, 
Pinheiro e Viana: Assembléias de discussão e apro-
vação da previsão orçamentária;
Cajari: posse da diretoria;
Matinha, Santa Helena e Guimarães: Assembleia 
de Alteração Estatutária;
Peri-Mirim, São Vicente de Férrer, Turilândia, Ca-
japió, Arari, São João Batista e Vitória do Mearim: 
qualifi cação das demandas do PNHR

Mutirão Sindical no STTR de Bacurituba
Recadastramento da base sindical do STTR de 
Bacurituba com a contribuição da Rede Estadual de 
Educadores(as)

EMAFOR
Contribuir como coordenação e participação como 
membros da Rede Estadual de Educadoras do 
MSTTR na avaliação e proposição de rumos para a 
formação sindical no Estado do Maranhão

Conselho Deliberativo da FETAEMA
Participar juntamente com os sindicatos da região 
da Assembléia Ordinária do Conselho Deliberativo 
da FETAEMA

Eleição sindical do STTR de Lago da Pedra
Participar das eleições e contribuir com a Coorde-
nação Regional do Mearim na condução do pleito 
eleitoral do STTR de Lago da Pedra
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Anexos
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Grito da Terra Maranhão

Conselho Deliberativo da Fetaema - Dezembro 2013
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Programa Nacional de Habitação Rural

Encontro Estadual de Formação Temática para Secretários(as) Gerais
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Coletiva de Imprensa: Confl itos Agrários

Plenária Estadual da Terceira Idade, Idosos(as) Rurais
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EMAFOR 2013 

Encontro Estadual de Assalariados(as) Rurais
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Conquistas de Unidades Móveis de Combate a Violência contra a Mulher

Festival Estadual da Juvenude Rural
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ENFOC

Feira Semeando Sonhos, Cultivando Sabores e Garantindo Saúde
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Mobilização de Recadastramento Sindical

Plenária de Orçamento Participativo
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