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Apresentação

A 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA ao longo dos anos, 
através de um planejamento participativo tem desenvolvido ações na perspectiva de garantir a par-
ticipação dos STTR’s nos diversos espaços políticos, bem como estimular a organização social e de 
base.

O Relatório Anual de Atividades do exercício de 2014 vem cumprir a regra prevista no art. 28 do Estatuto Social, 
bem como, dar respostas aos companheiros e companheiras de luta, sobre o que vem sendo desenvolvido pela FE-
TAEMA, suas regionais e STTR’s fi liados a esta, em consonância com as diretrizes do nosso projeto político PADRSS 
(Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário). 

Este documento tem como fi nalidade apresentar ao conjunto do MSTTR as principais ações desenvolvidas, bem 
como, os resultados obtidos através destas e é parte integrante da sua prestação de contas.  Então, de forma objetiva, 
demonstra as atividades realizadas em dialogo com o seu papel político-institucional e de acordo com os recursos 
fi nanceiros defi nidos de forma participativa para garantia da ação sindical.

Este relatório está composto por: Apresentação, grandes ações, ações desenvolvidas por Secretaria e ações reali-
zadas nas suas Coordenações Regionais.

Convém ressaltar a importância do relatório de atividades para compreensão da dinâmica da gestão 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 entidades sindicais fi liadas à Federação.

Com este documento a FETAEMA registra sua atuação no Estado, reforça o compromisso historicamente assu-
mido com a classe trabalhadora, reafi rma a luta que desenvolve em conjunto com os Sindicatos fi liados e outros 
movimentos sociais do campo e das cidades.



Relatório de Atividades 2014

12



Relatório de Atividades 2014

13

P�e�i��n�i�
An��i�� �� C����n��r�

13

An��i�� �� C����n��r�



Relatório de Atividades 2014

14



Relatório de Atividades 2014

15

Um ano de grandes desafi os! 2014 se resume assim: Foram doze meses em que tivemos que refl etir sobre 
nossa conjuntura interna levando em consideração a Representação e Representatividade das nossas 
instâncias (Contag, Fetaema, Regionais Sindicais, STTR´s  e Delegacias Sindicais), diante dos trabalha-
dores e trabalhadoras rurais maranhenses. 

Paramos para repensar nossa agenda de luta desde a construção do Plano de Ação Anual perpassando por nossas 
Plenárias de Orçamento Participativo, onde fomos confrontados com a refl exão de que rumo tomar, sem perder o 
foco da própria sustentabilidade política e Financeira do MSTTR no Maranhão, pois para continuarmos na luta pelo 
avanço da reforma agrária ampla e massiva; implementação de atividades relativas à luta de agricultores e agricul-
toras familiares; busca de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nas áreas sociais como na previdência, 
saúde, educação, segurança pública, assistência social, políticas específi cas para a terceira idade, habitação, lazer, 
etc. Também pela organização, capacitação e empoderamento dos (as) jovens e mulheres trabalhadoras rurais; defe-
sa dos interesses dos assalariados e das assalariadas rurais; sustentabilidade Política e Financeira do MSTTR; forma-
ção e organização sindical do campo; precisamos ter um olhar mais fi rme e refl exivo diante da forma de gestão dos 
recursos desta entidade. 

A temática Representação e Representatividade continuam sendo “Um grande desafi o”. Há mais de vinte anos 
ocorre a disputa pela representatividade no meio rural. A Constituição Federal manteve o princípio da unicidade 
sindical, mas relativizou a sua aplicação, que passou a ser feita com algumas modifi cações.

Existe uma indefi nição com relação à questão da categoria da agricultura familiar, embora ao longo dos últimos 
20 anos, vários programas de governo, como PRONAF, Previdência Social, Habitação Rural, PAA, PNAE e outros, 
confi rmem a especifi cidade desse segmento.

Esses programas estão contemplando hoje cerca 4, 3 milhões de propriedades no Brasil, mas a legislação sindical 
está muito desatualizada, baseada num decreto de 1973 e que preconiza que a representação dessa categoria é de 
apenas dois módulos rurais.

A indefi nição de critérios para a criação de novas categorias fez o governo criar um Grupo de Trabalho, dentro do 
Ministério do trabalho, para normatizar esse processo. 

As novas formas de representação e representatividade se darão a partir de um novo marco regulatório por inter-
médio de uma portaria do Ministério do Trabalho e, se necessário, de uma mudança na legislação sindical.

As divisões entre as centrais sindicais e partidos políticos também estão contribuindo para a conjuntura atual de 
desmembramentos e pulverizações do sistema de representação.

Os tribunais estão legitimando a autonomia sindical, incentivando a constituição de entidades por categorias 
econômicas ou profi ssionais específi cas. Nesses casos, não há como as federações impedirem o desligamento de 
seus quadros de uma determinada categoria específi ca. 

As entidades ecléticas estão perdendo espaços de representatividade.   A nossa categoria é considerada eclética 
(conforme o § único, art. 570 da CLT), porque é integrada por pelo menos duas categorias específi cas: assalariados 
(as) rurais e agricultores (as) familiares.

Por pressão da CONTAG no GTB/2010, o Ministério do Trabalho suspendeu a análise dos registros sindicais de 
todas as entidades de trabalhadores do campo, até a convocação do Grupo de Trabalho para estudo da situação. 

O Conselho Deliberativo da CONTAG (19 e 20/11/13) orientou sobre conjunto de propostas referendadas que a 
diretoria da entidade deve negociar no GT. É importante darmos continuidade na estratégia da FETAEMA, adotada 
pelo seu Conselho Deliberativo.

A Secretaria de Relações do Trabalho, a partir do fi nal da tarefa do Grupo de Trabalho, deverá passar a reconhecer 
as entidades específi cas de agricultores (as) familiares. Isso vai permitir, em médio prazo, a criação de Federa-
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ções e de Confederações específi cas.

As entidades dos assalariados já vêm sendo reconhecidos e registrado no CNES há mais de 10 anos, baseado nas 
sentenças favoráveis a uma entidade denominada Feraesp.

Dessa forma, a curto e médio prazo, vão passar a existir três tipos de entidades representando os trabalhadores 
e trabalhadoras do campo, nos três níveis de representação (sindicatos, federações e confederação): as ecléticas, 
representando trabalhadores rurais assalariados (as) e agricultores (as) familiares; as específi cas de agricultores (as) 
familiares e as específi cas de assalariados (as) rurais.

A Dissociação não acaba com a entidade de origem, que fi cará representando a categoria específi ca que não saiu 
por dissociação. Para não fi car no limbo, a entidade original deverá alterar os seus estatutos, para não continuar 
sendo considerada eclética. 

Conduzir a Dissociação em suas bases dará ao MSTTR o direito de optar pela Representação Sindical da Categoria 
Específi ca de sua escolha na sua base sindical

Permanecer eclética implica em correr risco permanente de dissociação e de terminar por representar a categoria 
que não se dissociou, sem qualquer direito de escolha. 

A legitimidade é construída por intermédio de posições assumidas pela entidade e pela sua capacidade de fazer a 
tradução destas demandas em torno de um projeto político. Esses fatores repercutem nas fi liações, nas contribuições 
sociais, na participação em assembleias e nas mobilizações.

Mesmo com tais desafi os no campo da sustentabilidade do MSTTR maranhense tivemos uma boa avaliação de 
mandado, onde foram pontuadas grandes ações e conquistas para o meio rural maranhense, a exemplo do: Grito da 
Terra Maranhão de 2013; Paralisação da BR 316 na altura do povoado Buriti Corrente o que resultou na desapropria-
ção desse latifúndio, e logo em seguida, a criação de um assentamento de reforma agrária para aquela comunidade; 
Ocupação da linha Férrea da Vale em prol das comunidades quilombolas maranhenses, que só parou após se esta-
belecer um diálogo entre quilombolas e representantes do Governo Federal;  Realização do 2º Festival Estadual da 
Juventude Rural; 1ª Turma da Enfoc Mulher do Brasil,  que aconteceu no Maranhão; Duas turmas da Enfoc (Escola 
Nacional de Formação da CONTAG) e o Emafor (Encontro Maranhense de Formação); Vários Acordos Coletivos de 
Trabalho nos setores de grãos, bovino, cana, bambu, grama, banana, e outros; Encontros Regionais e Estadual da 3ª 
Idade e Idosos e Idosas Rurais;  Cursos e ações voltados para o fortalecimento  da  Agricultura Familiar ( Cadastro Am-
biental Rural, PNHR, Cooperativismo, etc.); Investimentos nos setores de Comunicação e Informatização da Federa-
ção; Acompanhamento jurídico à várias comunidades que lutam pelo direito à terra; Orientações Previdenciárias  e 
de conquistas sociais para os trabalhadores e trabalhadoras rurais; entre outras.

As ações acima citadas são apenas algumas que mostram que mesmo com o grande desafi o de equilibrar a Sus-
tentabilidade Financeira da Fetaema, temos avançado  na implementação das nossas Políticas de sustentação do 
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e  Solidário (PADRSS). 

Avanços estes compartilhados com todos e todas que lutam e constroem a cada dia uma agricultura familiar 
mais forte, e que fi zeram com que a Organização das Nações Unidas reconhecesse 2014 como o Ano Internacional 
da “Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”. O Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF/CI) 2014 visou 
destacar o perfi l da agricultura familiar, focalizando a atenção mundial em seu importante papel na erradicação da 
fome e pobreza, provisão de segurança alimentar e nutrição, melhora dos meios de subsistência, gestão dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.  

O ano foi propício para se denunciar as difi culdades e necessidades dos agricultores (as) familiares, campesinos 
e indígenas no mundo.

Aqui, o AIAF/CI foi uma forma de contraposição ao modelo de desenvolvimento agrícola praticado no país por 
meio da produção de commodities, responsável por graves impactos sociais e ambientais, bem como pela con-



Relatório de Atividades 2014

17

centração da terra e dos recursos naturais. 

No Brasil, o setor da agricultura familiar engloba 4,3 milhões de unidades produtivas (84% do total) e 14 milhões 
de pessoas ocupadas, o que representa em torno de 74% do total das ocupações distribuídas em 80.250.453 (Oitenta 
milhões, duzentos e cinquenta mil e quatrocentos e cinquenta e três) hectares; (25% da área total). A produção que 
resulta da agricultura familiar se destina basicamente para as populações urbanas, locais, o que é essencial para a 
segurança alimentar e nutricional.

Do outro lado temos agricultura patronal “agronegócio” alicerçada na lógica insustentável do capital: onde infe-
lizmente cerca de 85% das terras mais férteis do Brasil são utilizadas para soja, milho, pasto e cana; máquinas subs-
tituem as pessoas cada vez mais; depende da importação de cerca de 23 milhões de toneladas de fertilizantes quí-
micos; depende do repasse anual de 120 bilhões de reais; está subordinada aos grupos estrangeiros que controlam 
as sementes, os insumos agrícolas, os preços, o mercado e fi cam com a maior parte do lucro da produção agrícola; 
nos faz consumir 20% de toda produção mundial de venenos, apesar de produzirmos apenas 3% de toda produção 
mundial de alimentos.

No âmbito mais externo, porém ligado a nossa luta por um campo mais justo, igualitário e digno, tivemos em 
2014 a visível disputa de Projetos Políticos distintos, tanto em nível de Brasil, como de Maranhão. Onde de um lado 
estavam os defensores da forma de gestão pública com base no Neoliberalismo, abraçada fortemente pelos grandes 
grupos da mídia empresarial burguesa, e do outro lado um Projeto de governo voltado para o Social, para os interes-
ses das camadas menos favorecidas.

Em ambos os campos de disputa, tanto no país como no estado, tivemos resultados positivos nas eleições de 
2014, com a reeleição de Dilma Rousseff para presidenta do Brasil e eleição de Flávio Dino para governador do Ma-
ranhão. Além da eleição de deputados Federais e Estaduais apoiados pela Federação.

A disputa e o resultado das eleições em nada nos acomodam, pelo contrário, nos chama a refl etir sobre o papel 
desta Organização Sindical Classista do Campo, diante das Reformas estruturantes do Brasil e do Maranhão que 
queremos. Reforma Política, Reforma Agrária, Regularização da Mídia, são grandes desafi os a serem enfrentados em 
2015. 

Assim, que em 2015 sigamos propondo e reivindicando por uma Reforma Política com Proibição do fi nanciamen-
to de campanha por empresas; Eleições proporcionais em dois turnos; Paridade de gênero na lista pré-ordenada; 
e Fortalecimento dos mecanismos da democracia direta com a participação da sociedade em decisões nacionais 
importantes. 

            Pela Regulamentação da Mídia, que visa: Impedir a formação de monopólio e a propriedade cruzada dos 
meios de comunicação (um mesmo grupo não poderá, por exemplo, controlar diretamente mais do que cinco emis-
soras, e não receberá outorga se já explorar outro serviço de comunicação eletrônica no mesmo local, se for empresa 
jornalística ou publicar jornal diário); Veto à propriedade de emissoras de rádio e TV por políticos; Proibição do alu-
guel de espaços da grade de programação (para grupos religiosos ou venda de produtos, por exemplo); Criação do 
Conselho Nacional de Comunicação e do Fundo Nacional de Comunicação Pública. 

Sigamos assim, reestruturando internamente o MSTTR maranhense e externamente fortalecendo nosso Fórum 
de Defesa da Participação Social, para que tenhamos a participação democrática da sociedade civil e suas organiza-
ções no exercício do controle social das políticas públicas.  Estabelecendo desta forma, um permanente diálogo da 
Federação com outras organizações do campo junto ao poder público, tanto na esfera Federal como Estadual, sem-
pre primando pela transformação social, por desenvolvimento econômico sustentável, com inclusão social, geração 
de empregos, distribuição de renda e defesa dos interesses dos povos do campo, da Floresta e das Águas. 
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A 
Secretaria Geral da Fetaema tem papel fundamental na sustentação das diversas ações desenvolvidas 
pelo MSTTR (Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) no Maranhão, desde as 
internas, geralmente mais burocráticas, até as externas, que quase sempre têm caráter de reivindica-
ção de direitos, cidadania, justiça, igualdade e, acima de tudo, dignidade para os povos do campo e da 

fl oresta, que vivem no meio rural maranhense.

A cada ano é perceptível o esforço de cada um (a) que integra a pasta, em atender, da melhor forma, as demandas 
encaminhadas pelas outras Secretarias.  Isto porque há um entendimento de que é necessário um esforço conjunto 
para que as bandeiras de lutas do MSTTR sejam implementadas, ou seja, para que os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais maranhenses continuem a ter na Federação um referencial de representação e representatividade diante dos 
muitos desafi os impostos por um sistema capitalista “selvagem e excludente”, que prima apenas o lucro pelo lucro.

É exatamente a partir de tais desafi os, que a Secretaria Geral a cada ano vem deixando de ser uma simples pasta 
burocrática, para também desenvolver mais fortemente seu papel político dentro da nossa Organização Sindical. 

Desta forma, a disputa de Projeto Político para o Brasil e Maranhão, também são desafi os para avaliarmos. Assim, 
nas Eleições de 2014, a Fetaema, por meio da Secretaria Geral abraçou o único Projeto mais próximo do ideal do cam-
po que queremos, pois apesar de alguns entraves, o Projeto Social de Dilma prima por um desenvolvimento econô-
mico sustentável, com inclusão social, geração de empregos, distribuição de renda e defesa dos interesses nacionais. 

É exatamente por conta da atual conjuntura política do país, que precisamos lutar pela a Reforma Política, para 
que tenhamos de fato uma alternância de poder com a ocupação de pessoas dos movimentos sociais, sobretudo do 
campo em lugares estratégicos de transformação do país. 

Pontuamos ainda como grande entrave no Brasil, a Regulamentação da Mídia, que tem como principais pontos: 
Impedir a formação de monopólio; Propriedade cruzada dos meios de comunicação; Veto à propriedade de emisso-
ras de rádio e TV por políticos, entre outros.

Diante de tantos desafi os ainda a alcançar rumo ao campo brasileiro que queremos, a  Fetaema, através da sua 
Secretaria Geral, vem fortalecendo sua Política de Comunicação do MSTTR, pois entende que fazer Comunicação 
para o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais é fortalecer o papel da Federação e dos seus 
sindicatos fi liados diante de milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais, da sociedade civil e do poder público. 
É dar visibilidade para nossas ações de massa estratégicas e de conquista de várias políticas públicas, como: Grito da 
Terra Brasil, Marcha das Margaridas, Festival da Juventude Rural, Marcha dos Assalariados (as) Rurais, entre outras.

Assim, gradativamente temos avançado rumo a uma Comunicação Sindical mais qualifi cada. Em 2014, no que 
se refere à Comunicação Externa, a FETAEMA, trabalhou com a tiragem de seu Jornal Impresso Institucional; Di-
vulgação das ações através do Telejornalismo e Radio jornalismo; nos Programas de TV e Rádio, Tribuna Sindical; 
Postagem e interação nas Redes Sociais (Facebook, Email, WhatsApp, entre outros); Manutenção permanente de 
diálogo com a impressa local, enviando pré-releases, acerca dos nossos eventos, na busca de trazer a opinião pública 
em favor das bandeiras de luta defendidas pelo MSTTR. Destacamos também a postagem de informações através do 
nosso Portal.

O audiovisual também se revelou como forte estratégia de mostrar as várias histórias de luta dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais que vivem em todo o Maranhão. Citamos ainda, as falas políticas de cada dirigente sindical, 
quer na Federação, Coordenações Regionais Sindicais, STTR´s, trabalhadores e trabalhadoras rurais, que com cada 
gesto ou palavra dita, constroem através do seu jeito próprio de se comunicar, novos ideais de vida para o campo.

Através da Comunicação interna, seguimos melhorando na integração da FETAEMA com seus STTR´s fi liados. 
Este processo se deu através dos e-mails e postagem de todo material via correio através do protocolo. 

Na área da Comunicação Visual, trabalhamos na produção de projetos gráfi cos para o Jornal, peças publicitárias, 
a exemplo dos panfl etos, folders, bandeiras, camisas, convites, bolsas, faixas, cartazes, banners, entre outras peças 
que deram visibilidade a luta dos homens e mulheres do campo. Foi feito ainda o registro fotográfi co e fi lma-
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gem de Eventos para fortalecer o banco de imagens da Federação. 

De forma a melhorar nossa Comunicação Interna e dar suporte à parte burocrática desenvolvida pela Secretaria 
Geral, a FETAEMA vem investindo na informatização. Assim, em 2014 completamos um ano de Mobilização Estadu-
al de Recadastramento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão, dando continuidade ao 
processo de informatização e consolidação de um banco de dados do movimento sindical maranhense.

Com bastante afi nco e atenção às demandas e sugestões dos STTR’s, em 2014 melhoramos aspectos fundamen-
tais do processo de Recadastramento Sindical de nossa base no que diz respeito ao funcionamento do Sistema SIGA.

Dedicamos tempo e esforço durante todo o ano de 2014 no treinamento a diversos sindicatos e usuários do Siste-
ma SIGA, contando com multiplicadores e fazendo exposição em alguns eventos municipais e regionais para contri-
buir na dissuasão do Sistema SIGA e da Mobilização Estadual de Recadastramento.

Não só qualitativamente, mas quantitativamente, obtivemos grandes progressos no caminhar da disponibilidade 
e utilização do Sistema SIGA. Estamos falando de cerca de 90.000 (noventa mil) trabalhadores rurais cadastrados e de 
um sistema que vem apresentando diversas melhorias tanto no seu uso, quanto em seus objetivos.

Quando citamos a quantidade de Trabalhadores Rurais já cadastrados, entendemos que o processo até chegar a 
esse resultado pressupõe uma grande parceria entre Secretaria Geral, demais Secretarias da FETAEMA e com nossas 
Coordenações Regionais. É preciso lembrar que o processo de Recadastramento é intenso, constante e de suma im-
portância.

Vale ressaltar que esses resultados só foram atingidos, devido um trabalho em conjunto da Secretaria Geral com 
a Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Finanças e Administração e também da Secretaria de Org. e Formação 
Sindical que trabalharam diretamente com o processo, além da participação indireta ou direta de todas as outras 
Secretarias da casa. 

Tanto o Sistema SIGA quanto a Mobilização Estadual de Recadastramento são frutos do pensamento coletivo e 
atitude de todas nossas Secretarias e são prova de que o trabalho em equipe pode gerar resultados magnífi cos.

O resultado de todo trabalho desenvolvido foi avaliado positivamente na Plenária Estadual de Avaliação de Man-
dato da Fetaema que aconteceu em 2014. Um resultado compartilhado com nosso Coletivo de Secretários (as) Gerais 
do Maranhão, que conjuntamente tem se esforçado no fortalecimento da luta por um campo maranhense melhor e 
mais digno.

Ressaltamos ainda que além da contribuição nos setores de Comunicação, Informatização e do corpo adminis-
trativo, a equipe que integra a Secretaria Geral da Fetaema, tem participado de diversas atividades a exemplo de 
algumas citadas abaixo. 

 ATIVIDADES SECRETARIA GERAL 2014

• Gravação e edição do Vídeo Situação dos Trabalhadores (as) Rurais na Reserva Awá Guajá; 

• Dia internacional da Mulher / Local Zé Doca ;

• 1º Encontro Regional Nordeste – CONTAG;

• Conselho Deliberativo FETAEMA;

• Conselho Deliberativo da CONTAG;

• Gravação e edição do Vídeo 40 anos do STTR de Presidente Dutra;
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• Capacitação Siga STTR de Barreirinhas – MA;

• Vídeo Gravação Projeto Salangô;

• Audiência publica educação no campo – Assembleia Legislativa; 

• Gravação do vídeo do Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) – CONTAG;

• Plenária orçamento Participativo Região Mearim; 

• Capacitação Siga /CNIS região do Mearim;

• Feira da Agricultura familiar – Lago dos Rodrigues – MA;

• Capacitação do Siga: Cândido Mendes e Governador Newton Bello;

• 9ª Festa dos Aposentados (as) e Pensionistas Rurais de Bacabal;

• Plenária de Orçamento Participativo Região Oriental;   

• Gravação e Produção do Vídeo Resistência “Quilombolas no Maranhão”;

• Participação no Encontro do Conselho Nacional de Saúde para construção coletiva do Plano de Comunica-
ção da Conferência Nacional de Saúde 2015;

• Reunião com Entidades sobre a Criação da Politica Nacional de Participação Social – PNPS;

• XV Romaria dos Aposentados (as) e Pensionistas da Regional Oriental;

• Solenidade de posse da nova Diretoria STTR de Humberto de Campo – MA;

• Reunião do Coletivo da Sec. Geral;

• Construção do Vídeo Juventude Rural;

• Gravação de imagens de Festas e Encontros de Idosos (as) Rurais em Tutóia, Lago dos Rodrigues, Bacabal, 
Romaria dos Aposentados e Pensionistas da Baixada Oriental, entre outros. As imagens são pra construção de 
um Vídeo a ser exibido no Encontro da Terceira Idade e Idosos (as) Rurais de 2015. 
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No cumprimento das suas obrigações estatutárias, a secretaria de fi nanças e administração tem procu-
rado exercer seu papel político no sentido de garantir um bom processo de gestão sindical, primando 
pela transparência, organização interna, ampliação da arrecadação e redução de custos.

Garantir uma política de sustentabilidade é uma meta permanente, para tanto se utiliza de instru-
mentos que corroboram para o alcance desses objetivos, tais como: plano de contas unifi cado, recadastramento sin-
dical, SIGA, bloco seriado, orçamento participativo, sistema de arrecadação da contribuição sindical, regionalização 
da contabilidade, entre outros.

As plenárias de Orçamento Participativo são coordenadas por essa secretaria e contam com a participação de 
toda a entidade. Esses ambientes são considerados de extrema importância para a estrutura sindical, pois, ampliam 
os canais de diálogo entre a FETAEMA e sua base, além de contribuírem politicamente  no sentido de refl etir sobre a 
prática sindical, evidenciar a situação fi nanceira das entidades fi liadas e favorecer a construção de diretrizes comuns 
para atuação política do movimento sindical.

Anualmente, são realizadas nove plenárias regionais, sendo este um calendário já inserido nas agendas dos sin-
dicatos, que, com participação expressiva, tem legitimado essa estratégia política como um lugar primordial para 
aperfeiçoar os rumos políticos da organização sindical.

As Plenárias Regionais de Orçamento Participativo cumpriram as seguintes agendas: Mearim – 02 a 04/09, em 
Pedreiras; Pindaré – 08 a 10/09, em Pio XII; Alto Turí – 10 a 12/09, em Maranhãozinho; Baixada – 23 a 25/09, em Viana; 
Oriental – 14 a 16/10, em São José de Ribamar; Cocais – 21 a 23, em Fortuna; Sul – 03 a 05/11, em Balsas; Tocantina – 
05 a 07/11, em Imperatriz; e, Baixo Parnaíba – 17 a 19/11, em Tutóia.

No período de 24 a 26 de maio, a FETAEMA realizou uma ofi cina estadual de diagnóstico e fortalecimento das 
entidades sindicais. Nesse momento foi discutido com os sindicatos participantes, os desafi os para ampliar a prática 
sindical e entraves para garantir o acesso dos trabalhadores às políticas públicas. Essa questão é muito relevante, 
considerando que, o crescimento fi nanceiro de uma entidade sindical está intimamente ligada à sua situação política 
perante sua base, bem como o grau de satisfação desses sujeitos.

A arrecadação da contribuição sindical continua sendo um desafi o para o movimento sindical no Maranhão, 
visto que ainda é muito baixo o volume de recursos arrecadados com essa fonte, tomando-se por base a capacidade 
real de arrecadação.

Em relação às mensalidades sociais, a realidade tem sido de constante queda na arrecadação, principalmente no 
que se refere à contribuição social do aposentado, pois, somente em 2014, houve perda de mais de onze mil autori-
zações, o que representa de fato, um desequilíbrio nas receitas sindicais. Além disso, sempre é relevante observar o 
enorme desafi o que é passar a garantir a sustentação fi nanceira das entidades sindicais com a sua principal fonte de 
arrecadação, que é a mensalidade social dos ativos.

No contexto da discussão sobre sustentabilidade política e fi nanceira, vale destacar, os debates promovidos du-
rante as Plenárias Regionais de Avaliação da Gestão Sindical do MSTTR sobre a regionalização da contabilidade. 
Essas discussões têm o objetivo de promover maior clareza às entidades sindicais sobre o papel de uma assessoria 
contábil, no sentido de garantir a regularidade das mesmas, diante de todas as obrigações previstas nas normas bra-
sileiras de contabilidade, obrigações trabalhistas e demais obrigações sociais.

As coordenações regionais sindicais, do Mearim e Baixada Maranhense realizaram nos meses de abril e outubro, 
respectivamente, plenárias específi cas sobre a organização da contabilidade dos sindicatos, a partir dessa estratégia 
de regionalização.

Ainda tratando da sustentabilidade fi nanceira, vale destacar, a iniciativa dos Sindicatos da região do Alto Turí, 
que realizaram de forma coordenada o monitoramento das receitas e estabeleceram metas de crescimento por fonte 
de arrecadação, durante todo o ano de 2014. Essa atitude contribuiu para demonstrar que é possível crescer recei-
tas a partir do estabelecimento de metas e perceber de forma comparativa a evolução do quadro fi nanceiro 
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dos sindicatos da região em relação a períodos anteriores.

As plenárias regionais de OP de 2014 também estabeleceram metas de crescimento de receitas por sindicato. 
Assim como, orientação para que os sindicatos façam de forma coletiva, entre os membros da diretoria, o moni-
toramento de receitas e despesas de forma mensal. Trabalho que contará como a contribuição da FETAEMA para 
orientação e análise dos dados.

O Secretário de Finanças e Administração da FETAEMA participou do III Módulo da ENFOC, realizado pela Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí, fazendo uma exposição sobre a experiência do Maranhão 
de Orçamento Participativo e estratégias de fortalecimento da gestão sindical.

No tocante a regularização contábil das entidades sindicais, a FETAEMA faz um trabalho permanente de orien-
tação e monitoramento, mantendo permanente diálogo com os sindicatos fi liados, buscando evitar ou minimizar 
prejuízos fi nanceiros, devido ao descumprimento de obrigações legais.

São atividades desenvolvidas no cotidiano da secretaria: controle das fontes de arrecadação; incentivo e disponi-
bilização de guias para arrecadação da contribuição sindical; emissão e controle dos blocos seriados; recebimento e 
triagem das autorizações para o Termo de Cooperação Técnica INSS/ CONTAG.
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A 
Reforma Agrária é um dos principais pilares que dão sustentação ao Projeto Alternativo de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável e Solidário. Assim, as ações da Secretaria de Política Agrária são direcionadas 
aos trabalhadores e trabalhadoras rurais para garantir-lhes o acesso a terra, moradia e os meios de 
produção. 

O direito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de terem acesso aos meios de produção tem sido, historica-
mente, negligenciado pelos sucessivos governos das esferas federal, estadual e municipal. Por isso, a luta contra o 
latifúndio, concentrador de riqueza e poder, impõe-se como bandeira fundamental da ação política da FETAEMA.

Os confl itos pela posse, exploração e propriedade da terra estão presentes em todas as regiões do Estado do Ma-
ranhão, o que vem se somando a um processo de revitalização desses confl itos com outras roupagens. As denúncias 
chegam a FETAEMA por meio de documentos oriundos dos STTR’s, associações, diversas entidades que atuam no 
campo e pelos próprios meios de comunicação.

Dessa forma, a FETAEMA por meio da Secretaria de Política Agrária, tem como objetivo elaborar, através de pes-
quisas de dados quantitativos e qualitativos, o relatório de confl itos agrários e violências resultantes da disputa pela 
posse e uso da terra no Maranhão. As fontes da pesquisa são as solicitações e denúncias dos STTR’s (Sindicatos 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), Processos Judiciais (Reintegração e/ou Manutenção de Posse, Desapro-
priação para fi ns de Reforma Agrária, Combate à Violência no Campo, dentre outros.), Boletins e/ou Certidões de 
Ocorrência, Blogs dos Assessores Jurídicos da FETAEMA, notícias e/ou publicações da Assessoria de Comunicação 
da FETAEMA, e outros.      

O objetivo do trabalho é reunir documentação acerca dos Confl itos Agrários no Estado do Maranhão de forma 
a propiciar debates, dando visibilidade ao acompanhamento jurídico da FETAEMA, identifi cando atores, agentes 
sociais, e os  tipos de confl ito etc... 

Com esta preocupação, além de coletar os dados acerca dos confl itos agrários, organizamos e sistematizamos os 
dados mais pertinentes, tais como: número de famílias, extensão da área, descrição do confl ito instalado, descrição 
da propriedade e/ou posse em questão (terra pública ou particular, regularizadas, arrecadadas, desapropriadas, de-
volutas, etc.). 

Nesta etapa, alguns confl itos agrários por acesso à terra são classifi cados, segundo a divisão regional utilizada 
pela FETAEMA. Seguindo-se a classifi cação dos confl itos de acordo com o tipo de violência exercida. Situando os 
agentes envolvidos (pessoas físicas e/ou jurídicas), descrevendo a história social da área se possível, destacando 
nome do município, nome da área, número de pessoas envolvidas nos confl itos, etc.

Até o presente momento, a Sec. de Pol. Agrária sistematizou cerca de 92 (noventa e dois) confl itos agrários por 
acesso a terra, excetuando-se os confl itos instalados em áreas de Projetos de Assentamento.

APRESENTAMOS ALGUMAS DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE POLÍTICA 
AGRÁRIA EM 2014. 

Várias foram às reuniões com trabalhadores e trabalhadoras rurais de comunidades tradicionais e quilombolas, 
em áreas de confl ito, assentamentos do INCRA, ITERMA, e demandas para aquisição de terra pelo PNCF (Programa 
Nacional de Crédito Fundiário), tais como: 

Comunidade de Arame e Campo do Bandeira, no município de Alto A. do Maranhão, comunidade do Vilela, no 
município de Junco do Maranhão, esta com liminar de despejo, Empoeira no Sul do Maranhão, comunidade de Tiú-
ba, no município de Chapadinha, fazenda Jaguaribe, no município de Pedro do Rosário, neste caso as famílias foram 
despejadas pela a Justiça Federal da reserva indígena Awá Guajá, comunidade de cipó cortado, no município de João 
Lisboa, comunidade de Santa Maria dos Moreira, no município de Codó, comunidade de Buriti Corrente, município 
de Codó, nesta, a Federação acompanhou no segundo semestre de 2014 a imissão na posse feita pelo INCRA, comu-
nidades de Atoleiro e Barras das Cacimbas, no município de Mirador, nestas as famílias pleiteiam aquisição de 
terra pelo PNCF.
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Estas reuniões têm por objetivo, ouvir as reinvindicações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, bem como, 
garantir a presença da FETAEMA na defesa de seus direitos. Além dessas reuniões, a Secretaria de Pol. Agrária, através 
de sua secretária participou do Coletivo Nacional de Pol. Agrária na CONTAG e de um Encontro Nacional da CNBB 
em Brasília, no mês de dezembro de 2014, o primeiro discutiu o PNCF e o segundo discutiu reforma agrária e confl i-
tos no campo.

São muitas as situações de violência contra os trabalhadores (as), que constantemente têm suas terras invadidas, 
plantações e casas destruídas por ordem do latifundiário. Quando chegamos nessas comunidades, conseguimos de 
fato nos inteirar da realidade vivida por estas famílias. 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.

As reuniões de Nivelamento das Novas Normativas do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) foram 
realizadas nas 09 (noves) regionais da FETAEMA, principalmente com os Presidentes e Secretários de Politica Agrá-
ria dos STTR’s. Em 2014 foram levantadas cerca de 38 (trinta e oito) novas áreas/propostas para serem adquiridas 
através do PNCF, destas propostas, 14 (quatorze) tiveram os processos de qualifi cação concluído e encaminhadas à 
UTE – Unidade Técnica Estadual, destas 04(quatro) foram vistoriadas e negociadas e 02(duas)  apenas vistoriadas. 
Infelizmente, por falta de capacidade operacional da UTE em analisar as propostas nos prazos pré-determinados, 
estão sendo devolvidas à FETAEMA com suas documentações vencidas. 

O GTB – Grito da Terra Brasil e o GTM - Grito da Terra Maranhão, são dois grandes eventos que já fazem parte 
do calendário do MSTTR, pois são espaços de proposição, reivindicação e negociação de políticas públicas para o 
campo, além de ser um processo mobilizador, formativo e informativo.

Em 2014 além das ações de massa, a Sec. de Pol. Agrária e a assessoria jurídica da FETAEMA acompanharam vá-
rios confl itos agrários no Estado do Maranhão, tais como: Campo do Bandeira e Arame no município de Alto Alegre 
do Maranhão; Comunidade de Vilela, no município de Junco do Maranhão; Empoeira no Sul do Maranhão; Santa 
Maria dos Moreiras no município de Codó; fazenda Jaguaribe no município de Pedro do Rosário, dentre outros.

Vejamos quadro abaixo dos principais confl itos agrários acompanhados pela Secretaria Agrária e assessoria jurí-
dica da FETAEMA.   

Nº de comunidades em confl itos 92
Nº de audiência judiciais 49
Nº de audiências em órgãos fundiários 63
Nº de despejos 68
Nº de ameaças de mortes 36
Nº de assassinatos 05
Nº de atendimentos da secretaria (interno e externos 119
Nº de famílias em confl itos 1070

Nossa luta no momento é contra uma estrutura fundiária falida, tanto no governo federal como no governo es-
tadual, a exemplo do INCRA, do ITERMA e UTE, esta última, executa o Programa Nacional do Crédito Fundiário, 
parado há 07 anos no Estado do Maranhão, contribuindo com um forte desgaste e falta de credibilidade entre os 
trabalhadores em relação ao Programa.

 A inoperância somada falta de vontade política nos órgãos fundiários não vai parar nossa luta, pois nossa RESIS-
TÊNCIA está nos trabalhadores e trabalhadoras rurais que não desistem de reivindicar o direito a terra e a dignidade 
no campo. 
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As atividades da Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente durante o ano de 2014 estiveram dire-
cionadas ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), ao 
Zoneamento Ecológico – Econômico do Estado do Maranhão (ZEE/MA), as ações de acompanhamen-
to aos emissores da Declaração de Aptidão ao PRONAF1 (DAP), as ações pontuais sobre Crédito Rural, 

bem como ao acompanhamento da discussão sobre a cobrança de imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS), 
nas transações comerciais realizadas no âmbito dos mercados institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Além disso, foi iniciado o curso de cooperativismo, 
em parceria com a Secretaria de Formação, nos moldes da Escola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC). 
Também fez parte das nossas atribuições o acompanhamento das ações do Conselho de Meio Ambiente do Estado, 
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), do Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Maranhão (CEDRUS/MA) e do Comitê de Bacia do Rio Munim.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO – ECONÔMICO DO ESTADO DO MARANHÃO (ZEE/MA)

O Zoneamento Ecológico – Econômico do Estado do Maranhão (ZEE/MA) tem como objetivo ser um instrumento 
de gestão, nos planos territorial, socioeconômico, ambiental e político, sem esquecer sua natureza técnico-científi ca, 
que irá nortear a formulação de ações de investimentos e políticas públicas. Este documento tem uma função estra-
tégica para os agricultores familiares, visto que o Estado será dividido em zonas e subzonas, onde serão apontadas as 
condições edafoclimáticas, de vias de transporte, do acesso à educação e aspectos ambientais.

O ZEE tem como base os estudos realizados pelo Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Ma-
ranhão (MACROZEE/MA), instrumento técnico-científi co que formulou toda uma base cartográfi ca e uma grande 
quantidade de informações sobre dados sociais, econômicos, políticos e ambientais, para serem aprimoradas pelo 
ZEE do Estado. Participamos da Comissão Estadual de Implantação do MACROZEE/MA e acompanhamos algumas 
audiências públicas, que ocorreram de forma regionalizada. Participamos da audiência Pública do Macrozonea-
mento Ecológico – Econômico do Estado do Maranhão (MACROZEE/MA) em Imperatriz (24 de Fevereiro), Balsas 
(26 de Fevereiro), Chapadinha (11 de Março) e em São Luís (13 de Março). Estas audiências tiveram a fi nalidade de 
mostrar a metodologia utilizada na construção do MACROZEE/MA. Infelizmente o ZEE ainda está em processo de 
construção.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) teve sua execução ofi cializada pelo Decreto Presidencial nº 8.235, de 05 de 
Maio de 2014 e pela Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 02, na mesma data do de-
creto. Esta legislação orienta a execução do CAR, tendo também como base a Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, 
esta lei é o Novo Código Florestal Brasileiro. A Secretaria desenvolveu um debate sobre o CAR através de e-mails e 
promoveu 08 (oito) Seminários nos Regionais da FETAEMA, no mês de Fevereiro (Baixo Parnaíba), em Março (Alto 
Turi e Mearim), em Abril (Cocais e Baixada), em Maio (Pindaré, Sul e Tocantina), para informar e discutir sobre a 
operacionalização do sistema. Apenas no regional da Oriental esta atividade não foi realizada. Como o CAR tem 
caráter obrigatório, além de ser autodeclaratório, torna-se fundamental que os STTR´s possuam informações sobre 
esse cadastro, no intuito de ajudar o MSTTR a discutir e cumprir as normas que regem esta política ambiental. Este 
cadastro possui alguns aspectos que podem confundir os agricultores no momento da operacionalização: a questão 
do georeferenciamento – que é a tomada das coordenadas geográfi cas da propriedade, para fazer o mapa da área; a 
questão documental, por falta de uma política de regularização fundiária no Estado, causa problemas no entendi-
mento de registro cartorial e posse e a falta de conhecimento da legislação que regulamenta o CAR, essencial para 
embasar as respostas aos questionários que o integram. Aproveitamos a discussão do CAR, para colocarmos o tema 
do crédito rural em pauta, onde discutimos as linhas de crédito do PRONAF. Com estas discussões, foi percebida a 
necessidade de um aprofundamento nesta temática por parte do MSTTR.

1 Programa Nacional e Fortalecimento da Agricultura Familiar
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DAP E MERCADOS INSTITUCIONAIS

O acompanhamento aos emissores passa por antigos dilemas: primeiro, que deve existir uma formação continu-
ada; segundo, os problemas do sistema, pois quando ele trava, causa inúmeras reclamações. Como é um sistema de 
abrangência nacional, cuja responsabilidade é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, todas as informações de-
vem ser enviadas para Brasília, o que gera certa demora na solução do problema. Quanto à formação continuada dos 
emissores, se faz necessária, porque existem sempre mudanças na legislação. Atualmente o modelo da DAP é o 1.9 
que trouxe mudanças signifi cativas na sua operacionalização. A Declaração de Aptidão ao Pronaf se constitui outro 
aspecto importante para os agricultores familiares, contudo, esta importância deve ser debatida com os emissores, 
bem como com os benefi ciários, que passarão a entender a importância do processo e sua fi nalidade.

Os Mercados Institucionais, que foram criados para fortalecerem a comercialização da agricultura familiar, e me-
lhorar as condições de alimentação das populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como 
benefi ciar alunos da educação básica, matriculados em escolas públicas, fi lantrópicas e em entidades comunitárias, 
com o direito à alimentação de qualidade, passa por problemas de ordem burocrática, como a taxação de ICMS; des-
vio da fi nalidade, compras irregulares de produtos industrializados em vez dos produtos da agricultura familiar para 
as escolas; acordos espúrios que prejudicam o fortalecimento da agricultura familiar, alijada do processo, tendo seu 
direito de fornecedora negado, por ações de gestores que procuram desviar recursos e não favorecer o desenvolvi-
mento socioeconômico do seu município. Por isso, em 2014 tivemos muitas difi culdades na questão da organização 
de grupos de fornecedores para estes mercados, pois apesar de uma política pública, que tem boa divulgação, não 
conseguimos fazê-las plenamente operacionais, devido aos fatores acima especifi cados.

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL

Na perspectiva de aproximar, a sua base de atuação a Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente da FETA-
EMA, em parceria com a Cooperativa de Habitação Nossa Casa, vem discutindo e fortalecendo a implantação do 
Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR no estado do Maranhão. 

Esse programa é uma conquista do movimento sindical através de várias discussões, inclusive de pautas de rei-
vindicações do Grito da Terra Brasil, com vistas a atender as necessidades dos agricultores e agricultoras familiares. 
Para o MSTTR torna-se um programa estratégico para o fortalecimento da Agricultura Familiar, tendo em vista, que 
objetiva a permanecia da juventude no campo, através da sucessão rural, bem como, o combate do êxodo rural. Vale 
mencionar que a inclusão de mulheres e idosos (as) neste programa, é uma prova da extrema importância da inclu-
são social.

A Federação dos Trabalhadores (as) na Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA, com base em dados ofi -
ciais constatou que défi cit habitacional rural no estado é um dos piores da Federação brasileira. A FETAEMA resolveu 
abraçar essa causa, e através de uma parceria com os Sindicatos fi liados, propõe que os mesmos levantem demandas 
para encaminhar junto aos órgãos fi nanceiros responsáveis pela execução desse Programa.

Portanto, com o objetivo de qualifi car suas demandas, a FETAEMA realizou em janeiro de 2014 o segundo muti-
rão de capacitação do PNHR, envolvendo assessores e coordenadores de todas as 09 regionais sindicais, com obje-
tivo de analisar todas as demandas entregues à federação pelos sindicatos e encaminhar as pendências para serem 
resolvidas em suas regiões. Em seguida, foram realizados mutirões em cada regional envolvendo assessores, coorde-
nadores e lideranças sindicais, com o objetivo de capacitar e sanar as pendencias locais. Vale ressaltar que só após a 
solução dessas pendencias, é que essas propostas são entregues aos órgãos fi nanceiros.

Vários entraves ainda precisam ser superados, no que refere à política habitacional, no estado do Maranhão, 
tanto no momento de receber as demandas, quanto na análise pela (Caixa Econômica Federal) a burocracia é muito 
grande. Porém, mesmo com todas as difi culdades o MSTTR conseguiu superar alguns desafi os e aos poucos, nossas 
demandas começaram dar os primeiros passos.

Somente em (outubro, novembro e dezembro), no fi nal de 2013, é que a Caixa Econômica Federal liberou a pri-
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meiras contratações, que foram os municípios de: Humberto de Campos (39 habitações), Anapurus (30 habitações) 
e Pio XII (47 habitações), totalizando 116 (Cento e dezesseis) contratos assinados. Em 2014 intensifi cou-se a entrega 
de demandas para a Caixa Econômica Federal e novamente  a FETAEMA retomou as discussões e reivindicou as 
liberações de novos contratos.

Em virtude dessas discussões a FETAEMA pressionou novamente o agente fi nanceiro, e só então, saíram novas 
contratações, a exemplo de: Duque Bacelar, Pedreiras, Presidente Sarney, novamente Humberto de Campos e Ana-
purus. Todos já iniciaram as construções, totalizando 379 (trezentos e setenta e nove) famílias benefi ciárias do PNHR 
no estado do Maranhão.

No dia 01 de dezembro de 2014 a FETAEMA participou de uma vídeo conferência, na Superintendência Regional 
da Caixa Econômica Federal do estado, com participação virtual da Superintendência Nacional e Assessoria da CON-
TAG. Após a vídeo conferência fi cou defi nido novas contratações. Os processos priorizados foram divididos em dois 
grupos, um para ser contratado até dezembro deste ano, e o outro até a segunda semana de janeiro de 2015.

Dezembro de 2014: Bacabal - 01 (50); Buritirana (50); São Domingos 01 e 02 (100); Presidente Sarney (50); Palmei-
rândia (50) e Pedreiras (50). Essas demandas já foram aprovadas nos 03 comitês de análise, que a Caixa Econômica 
Federal realiza. Somente aguardando as liberações de contratos, que foram sinalizados pelo agente fi nanceiro, que 
solicitou à FETEAMA, que fi zesse a mobilização das suas regionais, lideranças sindicais, sindicatos e benefi ciários 
(as), mas, infelizmente as contratações não saíram.

As que fi caram para o início de 2015, eram demandas priorizadas de 2014; Brejo (50); Fortuna (50); Presidente 
Dutra 01 a 03 (150) e São Raimundo das Mangabeiras 01 a 02 (118); Muitas delas ainda não passaram nem pelo co-
mitê de análise,

Áreas de Assentamento: PA (Projeto de Assentamento do INCRA), PE (Projeto de Assentamento do Estado) e Cré-
dito Fundiário localizadas nos municípios de: Humberto de Campos (PE/Sagrado Coração - 45; PE/São Miguel - 39; 
PE/São Joaquim - 20 e PE/São Raimundo/ Santa Cruz - 31); Buriti Bravo (PA/Lagoa do Frio – 10); Riachão (PA/Vale do 
Tapuio – 70); Grajaú (PE/Bela Aurora – 10); Bacabal (PNCF/Vila Nova Esperança - 25) e Mirador (PNCF/Mariquinha 
- 21) foram  priorizadas mas nunca foram analisadas pelo comitê e todas essas demandas estão dentro da matriz de 
priorização feita pelo acordo entre FETAEMA e Caixa Econômica Federal; CONTAG e Ministério das Cidades para o 
ano de 2014.

Além dessas demandas o MSTTR possui ainda 1.696 cadastros (um mil seiscentos e noventa e seis), dentro da Cai-
xa Econômica aguardando liberação de contratos; e 4.146 cadastros (quatro mil cento e quarenta e seis), distribuídos 
em 69 (sessenta e nove), municípios que precisam ser qualifi cados, para dar entrada junto aos agentes fi nanceiros.

O programa não prever somente construções de casas, há outro o projeto paralelo, que precisam andar juntos, o 
Projeto Técnico Social, que correlaciona; a intervenção física onde o projeto será executado; o diagnóstico; área de 
intervenção; caracterização da população atendida; organização da comunidade, capacitação e avaliação, ou seja, 
todos esses instrumentais, fazem parte do acompanhamento das obras, além do contato direto com os próprios be-
nefi ciários. A liberação desse recurso infelizmente ainda não foi concedida pela Superintendência Regional da Caixa 
Econômica Federal, que tem a prerrogativa para liberar esse recurso, e ainda não o fez, prejudicando a execução 
desse projeto. Esse também é um dos grandes entraves que o MSTTR está enfrentando.

A FETAEMA discutiu e traçou metas de intervenção com o objetivo de qualifi car toda a sua demanda e dar entra-
da junto a Superintendência Regional da Caixa até dezembro de 2015. 

Atreves do PNHR almeja-se melhorar a qualidade de vida dos seus benefi ciários (as), possibilitando uma moradia 
digna para os Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão.

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E COOPERATIVISMO

A Plenária Estadual de Avaliação da Gestão do MSTTR criticou qualitativamente os eixos temáticos desen-
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volvidos pela Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente, apontando a necessidade de fomento pela criação de 
Cooperativas Regionais da Agricultura Familiar, considerando que essa ação está intimamente ligada aos processos 
de organização da produção e comercialização.

Fruto dessa proposta, as secretarias de política agrícola e meio ambiente e secretaria de formação e organização 
sindical, integraram suas ações, no sentido de promover o I Curso de Formação de Multiplicadores em Coopera-
tivismo Solidário, com o objetivo de contribuir para a formação de dirigentes e militantes sindicais, agricultores e 
agricultoras familiares e, instituições parceiras na área de cooperativismo solidário, organização da produção e co-
mercialização, tornando-os multiplicadores dessa proposta, por meio da divulgação e construção de estratégias para 
a propagação e fortalecimento do cooperativismo gerido pela agricultura familiar no Maranhão. 

O referido curso, ainda em andamento, conta com a participação de cerca de 60 multiplicadores (lideranças sin-
dicais, educadores populares, técnicos de ATER, representantes de cooperativas de produção familiar), representan-
do todas as regionais sindicais da FETAEMA.

A estratégia metodológica do curso compreende 04 módulos presenciais com duração de 05 dias cada, rodas de 
leitura, grupos de estudos sindicais – GES, plenárias regionais da agricultura familiar, criação de grupos organizados 
de agricultores familiares, realização de feiras regionais da agricultura familiar, intercâmbios em cooperativas exis-
tentes, entre outras ações de multiplicação do conhecimento e mobilização de base.

Para melhor compreensão do curso, no tocante as atividades desenvolvidas em 2014, bem como a sua proposta 
político-metodológica, apresentamos a seguinte matriz:

1º módulo – 1. Tema: Introdução ao cooperativismo/Autogestão; 2. Tarefa inter-módulo: Mapear grupos produ-
tivos e experiências agroecológicas da Agricultura Familiar; organização do Grupo de Estudo Sindical - GES com no 
mínimo de 15 participantes e duração de 02 dias  para multiplicação criativa do conteúdo; 3. Tarefa para o grupo de 
GES: Pesquisa de mercado/ fl uxograma da comercialização.

2º módulo – 1. Tema: Gestão e Administração cooperativa: 2. Tarefa inter-módulo:  GES – multiplicar criativa-
mente conteúdo do II Módulo com o mesmo grupo; Identifi car agricultores familiares que são referências no muni-
cípio de origem do educador, base da cooperativa ou área de atuação das entidades parceiras; 3. Planejamento da 
propriedade.

3º módulo – 1. Tema: PADRSS, constituição de cooperativa e estudo de viabilidade; 2. Tarefa inter-módulo: Reu-
nir com o grupo de agricultores familiares mapeados no processo em Plenária Regional; 2. Organizar e promover 
uma Feira Regional da Agricultura Familiar; 3. Jornada Pedagógica (intercâmbio em cooperativas, experiências de 
auto-gestão e unidades de produção agroecológicas); GES: multiplicar criativamente o conteúdo do III Módulo, ava-
liar o processo e discutir sobre a viabilidade de constituição de uma cooperativa regional ou local/papel das entida-
des sindicais e relação com o MSTTR.

Essa experiência de formação de multiplicadores em cooperativismo solidário tem demonstrado que não pode-
mos discutir a criação de cooperativas da agricultura familiar sem primeiramente, analisar criticamente os processos 
de organização da produção, do planejamento e replanejamento da propriedade familiar. Além disso, perceber a 
relação existente entre organização da produção, mercados e comercialização. Vale ressaltar, que a viabilidade das 
cooperativas da agricultura familiar no Estado do Maranhão, depende de ação conjunta da estrutura sindical, no 
sentido de conhecer a produção existente, investir na sua diversifi cação e ampliação, como também, estruturar a 
participação dos agricultores familiares nos diversos mercados existentes.

Essas considerações revelam o acerto da FETAEMA em investir na qualifi cação de lideranças, dirigentes, assesso-
res sindicais e entidades parceiras, nessa temática do cooperativismo solidário. Pois, por meio da multiplicação cria-
tiva do conhecimento, já se alcançou diretamente cerca de 450 novos multiplicadores, por meio dos GES e Plenárias 
Regionais da Agricultura Familiar.
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A 
efetuação de direitos foi uma constante na condução das políticas sociais em 2014, dando continuida-
de ao processo de garantia dos já conquistados, bem como a luta por novos direitos, tendo como fi o 
condutor as políticas referentes à Previdência e Assistência Social, Terceira Idade e Idosos(as) e Edu-
cação do Campo. São ainda de responsabilidade desta Secretária as demandas relativas às políticas de 

Saúde e de Proteção Infanto Juvenil. 

TERCEIRA IDADE E IDOSOS (AS) RURAIS

 As políticas públicas são fundamentais para os idosos (as) desfrutarem de um envelhecimento digno e saudável. 
Assim, é de responsabilidade de toda a sociedade e dos governos Federal, Estadual e Municipal em fazer valer todas 
as políticas garantidas em lei, e o MSTTR está empenhado na luta pela valorização dos idosos(as) rurais e na concre-
tização de seus direitos. 

Sabendo da importância que este segmento da população rural tem para o MSTTR é que a FETAEMA, por meio 
da Secretaria de Políticas Sociais, Terceira Idade e Idosos (as) participou ao longo do ano de Encontros Municipais da 
3ª Idade em São João do Sóter em junho; Tutóia em setembro; Monção em outubro; Matinha, Lago dos Rodrigues e 
Pedreiras em Novembro; e realizou em agosto o Encontro da 3ª Idade na Regional Pindaré.

Todos estes espaços proporcionaram aos participantes refl exões, discussões e debates sobre diversas temáticas, 
como: “Direitos dos Idosos (as)” “Empréstimo Consignado”, , “Violência contra a Pessoa Idosa”, “Saúde do idoso”, 
e outros. Estes eventos tiveram, em alguns municípios, a participação de representantes do Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) e do poder público municipal. Fez parte também da programação, atendimento médico e 
fi sioterapêutico, e musica ao vivo, proporcionando aos idosos momentos de interação e descontração. 

Esta Secretaria participou ainda em outubro da comemoração do Dia Internacional e Nacional do Idoso no Te-
atro Alcione Nazaré, promovido pelo Fórum das Entidades Maranhense de Defesa e Proteção do Idoso (FEMADI).

A participação ativa dos idosos (as) nesses espaços de discussão nos traz a convicção que a pessoa idosa não é um 
sujeito passivo, e sim cidadãos que querem saber os seus direitos e que estes sejam respeitados.  Vale ressaltar que 
muito ainda tem a contribuir nessa luta. 

A Secretaria realizou ainda o Encontro Estadual de Políticas Sociais, Terceira Idade e Idosos (as) Rurais em abril, 
no qual teve como pauta principal de discussão, o enfrentamento aos empréstimos consignados fraudulentos, onde 
contou com a participação do Conselho Estadual  e Municipal de Idosos e  Defensoria Estadual do Idoso. Foi espaço 
de grande relevância para o MSTTR no embate a esta problemática, onde na ocasião foram feitas algumas denuncias 
contra os agentes fi nanceiros em todo o Estado. 

A Secretaria participou ainda em agosto do Coletivo Nacional da 3ª Idade da Contag, espaço de discussão sobre 
politicas públicas conquistadas após longos anos de luta. Durante toda programação foram discutidos temas como: 
Defesa, valorização e organização da terceira idade no MSTTR; Levantamento das ações desenvolvidas com a Tercei-
ra Idade em todos os Estados; Apresentação do Manual de Enfrentamento à Violência contra Pessoa Idosa; e Plane-
jamento dos Encontros Estaduais de Terceira Idade /Projeto CONTAG – SENAR. 

Apesar das políticas conquistadas muito ainda precisa ser feito para a efetivação de direitos aos idosos(as), e o 
MSTTR tem grandes desafi os, principalmente no enfrentamento às fraudes nos empréstimos consignados e nos pro-
cessos previdenciários que assolam nosso Estado.

É necessário também que os STTR’s intensifi quem os eventos políticos e festivos para a população idosa rural 
como forma de proteção e valorização deste segmento tão importante para a estrutura do Movimento Sindical. As-
sim como a participação dos dirigentes sindicais nos Conselhos Municipais fazendo o controle social da política do 
idoso e de luta pela concretização de seus direitos como forma de garantir a representatividade deste segmento do 
campo. 
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CNIS RURAL 

Cadastro Nacional de Informações Sociais é o banco de dados do governo federal que possibilita ao Ministério da 
Previdência Social o armazenamento de informações importantes dos trabalhadores(as) rurais e de seu grupo fami-
liar na qualidade de segurados (as) especiais que, em qualquer tempo, poderão requerer um benefício previdenciá-
rio. Através do CNIS Rural é possível que as irregularidades nos processos previdenciários tenham uma considerada 
diminuição, além de ser uma importante ferramenta para fortalecer a base do MSTTR. 

A Secretaria de Políticas Sociais tem se empenhado na habilitação dos sindicatos no CNIS Rural, tendo atualmen-
te, 124 STTR’s credenciados junto ao Ministério da Previdência Social, os quais estão aptos para fazer o cadastro da 
sua base sindical. 

Realizamos ao longo do ano de 2014 capacitações sobre CNIS Rural com os dirigentes sindicais e funcionários 
dos STTR’s de Itapecuru Mirim, Vargem Grande, Santa Rita, Axixá, Rosário, Morros, Humberto de Campos, Candido 
Mendes, Gov. Newton Belo, Esperantinópolis, Lago da Pedra, Lago do Junco, Poção de Pedras. Esse trabalho pro-
porcionou aos dirigentes ter acesso ao sistema da Previdência Social por meio do Portal CNIS/Rural, que possibilita 
ainda a criação do NIT e a emissão de declaração anual de atividade. 

A importância do cadastro para o fortalecimento do MSTTR e a ética sindical na alimentação dos dados no sis-
tema, foram outros temas trabalhados nas capacitações na perspectiva de garantir informações reais e consistentes.

Na atual conjuntura, na qual temos que intensifi car trabalhos que garantam a nossa representatividade sindical 
é importante compreender e valorizar o cadastro do CNIS nos municípios como forma de garantir a base sindical do 
MSTTR. 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

No campo Previdenciário esta Secretaria realizou o acompanhamento ao trabalho dos Sindicatos no que se refere 
à orientação e atualização sobre a legislação previdenciária, na montagem dos processos encaminhados ao INSS, 
processos em recurso, e principalmente nas orientações políticas para esclarecer quem efetivamente tem o direito 
aos benefícios, quais os requisitos básicos para caracterizar um legítimo trabalhador rural e seu enquadramento nas 
regras previdenciárias, e a forma de comprovação documental perante as exigências do INSS.

Dando sequencia a um trabalho contínuo, em 2014 esta Secretaria realizou reuniões com a classe dirigente, envio 
de documentos pertinentes ao tema, atendimento individual aos dirigentes e trabalhadores (as) rurais, bem como 
audiências com o INSS nos municípios e com a Gerência Executiva Estadual.

Assim, foram realizadas reuniões com as chefi as das agências do INSS de Grajaú em setembro, Bacabal e Tutóia 
em novembro, com a presença dos dirigentes sindicais, FETAEMA, e Coordenações Regionais.

Foram realizadas 06 (seis) audiências com a Gerência Executiva do INSS de São Luís, nos meses de janeiro, junho, 
agosto, setembro, outubro e novembro, algumas das quais com a presença dos sindicatos, no sentido de negociar o 
atendimento das solicitações dos STTR’s que pautam a ampliação e qualifi cação do atendimento aos segurados (as) 
especiais nas agências, especialmente no tocante a maior oferta de agendamentos para perícia médicas. 

Os temas abordados versaram principalmente sobre indeferimentos de processos; a falta ou insufi ciência de mé-
dicos peritos para o atendimento das demandas rurais; a relação dos (as) gerentes das agências com os(as) dirigentes 
na solicitação de informações pertinentes à categoria; ação de atravessadores; e discussão sobre os documentos que 
subsidiam a concessão dos benefícios previdenciários. Vale ressaltar que estes são espaços importantes para discus-
são política e administrativa dos problemas que dizem respeito à parceria entre o INSS e o MSTTR, que difi cultam o 
atendimento aos trabalhadores (as) rurais/segurados especiais, bem como para o ajuste de condutas, tanto do INSS 
quanto dos STTR’s, para melhor atendimento da categoria.

Outra estratégia de atuação junto aos dirigentes e a base sindical se dão através de palestras, cursos e semi-
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nários. Nesse sentido, no decorrer de 2014 houve eventos dessa natureza nos seguintes sindicatos: STTR de São Luís 
(23/01); Barreirinhas (28/01); São Benedito do Rio Preto (11/04); Carutapera (01/05); Grajáu (11/09).

Por fi m, cabe dizer que diante dos esforços desta Secretária para garantir o acesso dos trabalhadores (as) rurais, 
de forma legítima aos direitos previdenciários, o MSTTR ainda tem grandes desafi os no que diz respeito ao enfren-
tamento aos escritórios advocatícios que cobram honorários inaceitáveis para ajuizar uma ação previdenciária; dos 
intermediários que facilitam a fraude de benefícios; dos agentes fi nanceiros (bancos) que estimulam os empréstimos 
consignados sem nenhuma responsabilidade social com a sobrevivência dos(as) aposentados(as) rurais, além do 
combate a uma parcela de funcionários do INSS, e em alguns casos, de dirigentes sindicais envolvidos(as) em condu-
tas antiéticas no campo previdenciário.

Para que os STTRs sejam instrumentos que viabilizem a aquisição de tais direitos, é necessário um permanente 
processo de organização interna, política e administrativa, das entidades sindicais, bem como manter  a dinâmica de 
negociação junto às Gerências do INSS e às Agências da Previdência Social (APS) de forma a ajustar as demandas do 
MSTTR às exigências legais impostas pela legislação.

É necessário ainda romper com a centralidade das ações dos STTRs na questão previdenciária, sob uma lógica 
eminentemente administrativa, de forma a impulsionar a luta pelo amplo acesso dos legítimos trabalhadores (as) 
rurais aos benefícios do INSS, sendo necessário, para tanto, um amplo trabalho de base junto à categoria e à classe 
dirigente.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

No campo da educação cabe destacar a continuidade do Projeto de Educação de Jovens e Adultos na área de 
Assentamentos Rurais (1ª a 4ª série), parceria IFMA/FETAEMA/INCRA, atendendo 06 municípios maranhenses: Ita-
pecuru Mirim, Barreirinhas, Bom Jesus das Selvas, São Luís Gonzaga, Pinheiro, Chapadinha, num total de 36 turmas 
de assentados(as) da Reforma Agrária.

Este programa é voltado para áreas de assentamentos rurais do INCRA, constituindo-se num importante instru-
mento de socialização de conhecimento, de educação formal e formação de pessoas, numa perspectiva cidadã. A 
certifi cação da turma ocorreu em novembro de 2014, encerrando o ciclo do mencionado projeto.

Em 2014 foi reativado o Comitê do PRONATEC Campo no Estado, como importante instrumento de fortaleci-
mento da política de educação do campo, tendo a participação da Federação por meio das Secretarias de Políticas 
Sociais, Juventude Rural e Agrícola. Foram realizadas reuniões de abril a junho com o Comitê para discutir a for-
mação de demandas qualifi cadas, estratégias de implementação do Programa, e as orientações e cumprimento de 
prazos estabelecidos pelo MEC. Em conjunto com a secretaria de juventude tivemos reuniões com as instituições de 
ensino executantes do Programa, SENAR e IFMA para discutir a metodologia e as demais formas de implementação  
do Pronatec. Vale ressaltar o trabalho em conjunto das Secretarias de Juventude, Sociais e Agrícola no levantamento 
de demandas iniciais do Pronatec em Humberto de Campos e Palmeirândia. 

Durante todo o ano foram realizados 12 (doze) cursos do PRONATEC/Campo (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), como estratégia de formação técnico-profi ssional demandada pelo MSTTR, desenvol-
vido em parceira com o SENAR, tendo os jovens rurais como público prioritário, quais sejam: Suinocultor: 01 Santa 
Quitéria, 01 em Buriti e 01 em Chapadinha MA; Horticultor Orgânica: 01 em Santa Quitéria, 02 em Itapecuru Mirim, 
e 01 em Palmeirândia; Avicultor: 01 em Pedro do Rosário, 01 em Buriti e 01 em Chapadinha; Produtor de Olerícolas: 
02 turmas em Palmeirândia, totalizando 199 alunos benefi ciados pelo Programa no Estado.

PARTICIPAÇÃO NOS ESPAÇOS DE CONTROLE SOCIAL:

Vale esclarecer que os Conselhos são instâncias de poder criadas a partir da Constituição Federal de 1988, com o 
objetivo de promover a participação da sociedade civil na formulação, avaliação e implementação de políticas públi-
cas em diversas áreas de interesse da sociedade. 
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Na defesa das políticas para os idosos (as), a FETAEMA tem assento no Conselho Estadual de Direitos dos Idosos 
(CEDIMA)  que se constitui em espaço de debate das políticas pública e de construção de estratégias de deliberação 
das mesma.  Faz parte também do Centro de Apoio e Promoção Social do Idoso (CAPSI), que atua na defesa dos direi-
tos e na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. È integrante também do Fórum das Entidades Maranhense 
de Defesa e Proteção do Idoso (FEMADI). Nestes importantes espaços esta Secretaria participa periodicamente de 
reuniões onde são discutidas as diversas problemáticas enfrentadas pelos idosos no estado.

A FETAEMA através desta Secretaria tem assento ainda nos seguintes Conselhos de Políticas Públicas:

• Conselho Estadual de Saúde (suplência);

• Comitê Estadual de Educação do Campo (Titular e suplência );

• Junta de Recursos da Previdência Social (suplente em exercício);

• Conselho do IFMA (Titular e Suplência).

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO 

• Plenária de O.P da Região Oriental e Baixada Maranhense;

• Escola Estadual de Formação para Mulheres;

• Audiência Pública na Assembleia sobre a Pedagogia da Alternância;

• Feira da Agricultura Familiar de Lago dos Rodrigues;

• GES do município de São Luis;

• Plenária de Avaliação da Gestão na Baixada Maranhense, Baixada Oriental e Baixo Parnaíba;

• Levantamento de Demanda do PNHR em Primeira Cruz;

• Capacitação do SIGA/CNIS;

• Conselho Deliberativo FETAEMA;

• Reuniões e Audiências sobre confl itos agrários das Comunidades de Baixa Funda, no município de Santo 
Amaro; Comunidade Rosarinho e Assentamento Zé Lino no município de Primeira Cruz; 

• Reunião com as entidades de defesa do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense e defesa e permanência 
das comunidades tradicionais;

• Reunião com o Comitê do PRONATEC Campo;

• Levantamento de demanda do PRONATEC Campo em Humberto de Campos.

ROMARIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

A Romaria dos Aposentados e Pensionistas tem como objetivo socializar e lutar pela permanente garantia  dos 
direitos dos idosos(as) garantidos Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso, além de proporcionar um dia de 
descontração, interação e de lazer para este segmento do campo. Em 2014 a 15ª edição da Romaria foi realizada no 
município de Vargem Grande - MA, e contou com a participação de 97% dos STTR’s da região, em torno de 2.800 
pessoas. 
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Foram pontos de reivindicações dos idosos(as) na Região:

• Coibir a prática abusiva de empréstimos consignados; 

• Acesso à Saúde de forma digna, e Moradia;

• Educação específi ca e de qualidade abrangendo a alfabetização e a qualifi cação;

• Atendimento digno nas agências bancárias, nos hospitais e centros de saúde; 

• Direitos previdenciários; 

• Lazer e outras políticas públicas ainda distantes, sobretudo dos idosos (as) rurais.

A atividade foi marcada por um momento cultural, com apresentação de Tambor de Crioula, além do lazer com 
banho no lago Moizinho e um bolo em comemoração aos 15 anos da Romaria. Foi ressaltado pela Federação a im-
portância e o reconhecimento da grandiosa contribuição dada pelos idosos(as) rurais na sustentação político fi nan-
ceira do Movimento Sindical.
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A 
Secretaria de Formação e Organização Sindical da FETAEMA realizou no ano de 2014 diversas ativi-
dades, tomando como referência para tanto, as diretrizes Congressuais, ações defi nidas no Plano de 
Ação Anual e atendendo demandas dos Sindicatos fi liados e Regionais Sindicais.

No eixo formação sindical cuidou dos processos de animação dos Grupos de Estudos Sindicais – 
GES, Curso Estadual da ENFOC, formação continuada da Rede de Educadores Populares da ENFOC e realização de 
Mutirões Sindicais. Ainda nesse mesmo eixo, atuou em parceria com a Secretaria Estadual de Mulheres Trabalhado-
ras Rurais nos momentos de construção e realização do I Curso de Formação Político-ideológico da ENFOC especí-
fi co para mulheres, como também com a Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente na construção e condução 
metodológica do I Curso Estadual de Formação de Multiplicadores em Cooperativismo Solidário.

No tocante a organização sindical focou sua ação nas questões relacionadas a processos eleitorais sindicais, alte-
ração estatutária, intervenções sindicais, planejamento sindical, regularização sindical junto ao MTE, representação 
e representatividade sindical.

Para melhor compreensão e visualização das atividades desenvolvidas, os eixos temáticos serão destacados em 
dois subitens:

1. FORMAÇÃO SINDICAL

As atividades do ano para a formação sindical sempre iniciam com os espaços regionais de animação de GES, 
pois, são nesses ambientes que se formam multiplicadores dessa estratégia de formação de base, bem como, se faz a 
seleção dos educandos para a turma Estadual da ENFOC.

O V Curso Estadual da ENFOC realizado nos meses de agosto, outubro e novembro, seguiu a base metodológica 
da Política Nacional de Formação (PNF) e do Projeto Político Pedagógico (PPP) e fi nalizou com a formatura de oiten-
ta e quatro educadores populares, que passaram a integrar a Rede de Educadores Populares da ENFOC.

A rede de educadores tem contribuído diretamente na facilitação dos processos formativos desenvolvidos pela 
FETAEMA, com destaque a participação dos educadores populares nos Espaços de GES, Curso Estadual e Nacional, 
processos de sistematização, mutirões sindicais e ENAFOR.

Foram realizados em 2014 dois mutirões sindicais: sendo o primeiro no mês de setembro, na base do STTR de 
Bacabeira, que envolveu cerca de doze comunidades rurais para discutir sobre o papel e importância do sindicato 
e a realização de ação de recadastramento de associados. O segundo mutirão foi promovido na regional sindical do 
Baixo Parnaíba, no mês de outubro, com duração de 03 dias e formação de 15 conselhos deliberativos de sindicatos 
dessa região.

No período de 08 a 15 de novembro foi realizado o 4º ENAFOR, que evidenciou a importância da formação de 
base e a imprescindibilidade de se refl etir sobre a prática sindical, considerando os aprendizados com as experiên-
cias de formação de base.

O ENAFOR contou em todo o processo de organização e condução com a participação ativa da rede nacional de 
educadores populares da ENFOC. E foi nesse lugar que os atuais desafi os para a formação sindical foram problema-
tizados, como também, o apontamento de diretrizes para a construção de processos formativos libertários, capazes 
de mudar realidades e emancipar os sujeitos da ação sindical.

Vale destacar que a delegação maranhense foi a que teve o maior número de representantes no ENAFOR, cha-
gando a um total de 54 participantes. Esse nível de participação expressiva e qualifi cada representa a qualidade da 
articulação e nível de comprometimento dos educadores populares do Estado com os diversos processos formativos 
desenvolvidos pelo MSTTR e pela ENFOC.
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2. ORGANIZAÇÃO SINDICAL

A respeito da organização sindical aborda-se primeiramente o empenho da secretaria no sentido de dar suporte 
e acompanhar os processos eleitorais sindicais. Nessa área os principais trabalhos realizados estão voltados para 
a construção de documentos eleitorais, com destaque aos regimentos e editais, orientações políticas as comissões 
eleitorais, rodas de diálogo com chapas concorrentes e participação direta no ato da eleição sindical.

A FETAEMA quando necessário e somente em casos de extremas irregularidades e denúncias comprovadas tem 
aplicado penalidade de intervenção sindical. Em 2014 foram acima de 06 às ocorrências. Vale dizer, que não é inte-
resse da federação que essas ações sejam promovidas, no entanto, são necessárias, considerando a gravidade das si-
tuações ocorridas, e a omissão da FETAEMA pode, sem dúvida, afetar a credibilidade do movimento sindical perante 
sua base.

Sobre as questões de regularização sindical foram realizados ações conjuntas com todas as coordenações regio-
nais no sentido de agilizar os procedimentos de atualização das entidades sindicais junto ao MTE. Além disso, foi 
realizada uma ofi cina estadual sobre regularização sindical, com o objetivo de capacitar coordenações e assessorias 
regionais e ampliar o número de sindicatos atualizados perante o Ministério. No entanto, ainda é desafi o interno 
para os sindicatos o acesso ao certifi cado digital que é obrigatório para uso do sistema, bem como, a regularidade do 
CNPJ perante a receita federal.

Nesse sentido, os sindicatos foram orientados e monitorados durante o ano, no sentido de resolver suas pen-
dências para garantir a atualização sindical perante o MTE. Não houveram avanços ligados a concessão de registros 
sindicais e a análise dos processos em tramitação continua morosa.

Ainda como parte da ação dessa secretaria, destacamos o atendimento as demandas de sindicatos que solicitam 
orientação para construção de planejamentos sindicais. Considerando que é estratégico motivar os sindicatos para 
elaboração de seus planejamentos e plano de ação anual, como parte necessária ao alcance da sustentabilidade po-
lítica e fi nanceira de uma entidade sindical.

Outra questão tratada pela FETAEMA com envolvimento da secretaria está ligada ao debate de representação e 
representatividade sindical. Que trata da criação de uma estrutura sindical específi ca para os assalariados rurais e 
exige a dissociação sindical entre agricultores familiares a assalariados rurais que até então, integram a mesma cate-
goria profi ssional, qual seja: trabalhadores (as) rurais.

Nessa direção, vale dizer que a FETAEMA convocou no mês de julho uma reunião ampliada com todos os presi-
dentes de sindicatos fi liados, para tratar especifi camente do tema. Como também, promoveu uma ofi cina interna, 
com a presença da CONTAG, para melhor apropriação dos dirigentes e assessores sobre as mudanças propostas.

Essa questão tem exigido do MSTTR uma discussão aprofundada sobre conceitos de agricultura familiar e assa-
lariados rurais, apropriação da legislação pertinente, como também amplas refl exões sobre os desafi os políticos e 
fi nanceiros para reestruturação do sistema CONTAG.

Para o cumprimento dessas exigências tem sido realizado um trabalho junto aos sindicatos, com vistas a garantir 
a regularidade da documentação exigida na Portaria Ministerial para os procedimentos de alteração estatutária e 
dissociação sindical.
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Desde os primórdios, o ser humano procurou conquistar direitos, não em decorrência de um conheci-
mento mais profundo desta ciência, mas em virtude de um sentimento natural de proteção de todo ser 
que vive em agrupamento. Infelizmente a cultura patronal autoritária nas relações com os trabalhado-
res (as) ainda esta presente nos dias atuais, tentando incansavelmente suprimir direitos.

As primeiras conquistas trabalhistas se devem, em grande parte, às mobilizações de trabalhadores que se organi-
zaram para cobrar direitos tanto perante aos patrões, como ao governo. A greve sempre foi uma ferramenta impor-
tantíssima para reivindicar melhoria nas condições de trabalho e salários dignos.

Mesmo tendo avanços na legislação trabalhista, infelizmente não são sufi cientes. O Brasil rural que ponderamos, 
segundo dados do PNAD/IBGE, 2009 ocupa cerca de 15,7 milhões de pessoas, sendo aproximadamente 4,8 milhões 
de trabalhadores assalariados (as), nos quais 3,2 milhões ainda laboram na informalidade, ou seja, sem a devida 
proteção dos seus direitos.

Diante desses fatos alarmantes, a Secretaria de Assalariados (as) Rurais da Federação dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA, tem trabalhado com o intuito de fortalecer os direitos 
trabalhistas no campo e combater o trabalho escravo, dialogando diretamente com a consolidação e fortalecimento 
do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS. 

Para garantir os direitos dos assalariados (as) rurais, a Secretaria é responsável por, entre outras tarefas, coor-
denar e implementar políticas para este segmento da categoria, organizar a agenda, subsidiar e assessorar as nego-
ciações coletivas, lutar por condições dignas de vida e de trabalho, garantir a fi scalização do trabalho  na área rural, 
promoção de ações voltadas à prevenção e combate o trabalho escravo, além de capacitar os dirigentes sindicais na 
luta e defesa desses direitos em prol dos trabalhadores e trabalhadoras.

O ano de 2014 foi importante para a organização dos assalariados e assalariadas rurais, visto termos expandido as 
negociações coletivas, incluindo novos ramos de atividades, e assegurando direitos para um número maior de traba-
lhadores (as). Outro ponto que merece destaque foi o índice de reajuste salarial, fi cando acima da infl ação, além de 
inserção de clausulas sociais importantíssimas que benefi ciam a  categoria nos mais diversos ramos de atividades .

Para melhor compreensão das atividades realizadas por esta secretaria, iremos discorrer a seguir as ações desen-
volvidas por atividades especifi cas.

A necessidade de capacitação dos (as) dirigentes sindicais para atuarem na luta do direito dos assalariados (as) 
rurais continua sendo prioritário para esta Secretaria. Os cursos de capacitação são demandas realizadas em conjun-
to com as Regionais Sindicais e os Sindicatos nos mais diversos espaços de atuação. Proporcionam uma integração 
entre os dirigentes sindicais, e um maior entendimento sobre a politica de assalariados (as) rurais, como: cálculos 
de verbas trabalhistas - Rescisões de Contratos de Trabalho, técnicas de Negociações Coletiva, Dissídio Coletivo, e 
combate ao trabalho escravo. 

Com o intuito de trazer novos cursos para o Estado, a Diretora de Assalariados (as) Rurais da FETAEMA, Srª Ana 
Maria de Oliveira Freitas, participou em Brasília – DF, no ano de 2014, de diversos cursos promovidos pela CONTAG, 
através do SENAR e OIT, a exemplo: Seminário Nacional para Construção de Politicas Públicas para os Assalariados 
e Assalariadas Rurais, que aconteceu em maio do referido ano e do Curso Regional de Capacitação sobre Represen-
tação e Representatividade, realizado em março, em Olinda - PE. Estes cursos serão multiplicados no Estado e muni-
cípios, com a fi nalidade de qualifi car nossos dirigentes, fortalecendo assim nossa luta.

NEGOCIAÇÕES DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

A negociação coletiva de trabalho é um meio legal de garantir e ampliar direitos. Neste sentido no decorrer do 
ano de 2014 a Secretaria realizou ações que visam fortalecer a classe trabalhadora rural, através da garantia dos di-
reitos trabalhistas fundamentais: saúde, segurança, condições dignas de trabalho, clausulas sociais; proporcionando 
qualidade de vida e profi ssional aos assalariados e assalariadas rurais. Entre as principais ações destacam-se os 
acompanhamentos dos Acordos e Convenções Coletivas, em que foram benefi ciados trabalhadores (as) nas 
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seguintes áreas: grãos, cana, álcool, açúcar, bambu, granjeiro, grama, bananal, dentre outros. 

Mesmo antes das negociações, a secretaria já faz assessoria de um conjunto de atividades administrativas, jurídi-
cas e políticas, como: formular o edital de convocação, participação na assembleia de aprovação, construção da pau-
ta de propostas de negociações. E depois das rodadas de negociação, encaminha para registro no Sistema Mediador 
junto ao Ministério de Trabalho e Emprego.  

           É na negociação coletiva de trabalho que são estipuladas as condições de trabalho, garantias de direitos 
sociais e piso salarial que serão aplicadas aos contratos individuais dos trabalhadores (as). Deste modo, servem como 
grande arma de luta de direitos trabalhistas destes trabalhadores e trabalhadoras.

      Através desta importante ferramenta de luta, foram benefi ciados no ano de 2014 cerca de 20 mil trabalhadores 
assalariados (as) em todo o estado, sendo que o ajuste salarial em todos os ramos de atividades foi superior à infl ação, 
em média 9%.

    Além dos reajustes salariais, consideram-se conquistas importantes nas negociações coletivas de trabalho em 
2014:

Garantia de licença paternidade de 09 dias;

Fixação do número de horas “in itinere” (corresponde ao tempo gasto diariamente no percurso residência-tra-
balho-residência, e que são pagas aos assalariados (as) de Aldeias Altas – MA, Coelho Neto – MA e São Raimundo das 
Mangabeiras- MA), essas horas “in itinere” podem ser pagas como horas extras, ou como tempo de serviço dentro da 
própria jornada de trabalho;

Piso salarial conquistado pelos trabalhadores/trabalhadoras de Coelho Neto, considerado mais uma vez o maior 
do nordeste, bem com a manutenção do fornecimento gratuito de alimentação aos assalariados (as) de São Raimun-
do das Mangabeiras. 

E neste contexto, listaremos a seguir os locais em que foram feitos os principais Acordos e Convenções realizados:

• 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 Mangabei-
ras- Ma com a empresa AGROSSERRA S.A.

• Acordo Coletivo de cana de açúcar para a produção de álcool em Campestre- MA com a empresa MAITHY 
(RENOVO).

• Acordo Coletivo no Município de Coelho Neto - Ma, no setor de produção de cana para açúcar e álcool, açú-
car e produção de bambu para papel, com as empresas do grupo João Santos, denominadas de ITAJUBARA 
– AÇUCAR E ALCOOL; AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL e ITABUNA.

• Acordo Coletivo do setor granjeiro, com produção de frigorifi co de frangos com a empresa SANTA IZABEL, de 
São José de Ribamar – MA e Paço do Lumiar- MA. 

• 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, atendendo 37 municípios.

• Celebração de Acordo Coletivo com a empresa AGROLUSA- AGROINDUSTRIAL LUSITANA, empresa de pro-
dução frigorifi co de suínos localizada em São Luís- MA. 

• Celebração de Acordo Coletivo com a empresa ITOGRASS AGRÍCOLA LTDA, empresa de produção de grama 
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localizada em Santa Rita – MA. 

• Acordo Coletivo de Trabalho dos assalariados na produção de bananas, fi rmado com a FAZENDA REUNI-
DAS, localizada no município de Lajeado Novo – MA.

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

Mesmo após as negociações, se faz necessário retornamos diversas vezes aos locais de trabalho, para comprovar 
o cumprimento das negociações coletivas de trabalho. Caso constatado irregularidades, encaminhamos denúncias 
aos órgãos competentes que multam as empresas que descumprem as cláusulas negociadas. 

PREVENÇÃO E COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

A prevenção e o combate ao trabalho escravo é uma das principais prioridades da Secretaria de Assalariados (as) 
da FETAEMA, por ser uma violação de direitos humanos.

O trabalho é um direito dos homens e mulheres, que devem ter a possibilidade de exercer livremente suas ati-
vidades em condições dignas, conforme determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo XXIII:

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho 
e à proteção contra o desemprego.

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.    

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como 
à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, 
outros meios de proteção social.    

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses. (ORGANI-
ZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. htpp://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php ) 

Quando se fala em trabalho escravo, a concepção que a sociedade tem, é a imagem do antigo escravo negro, acor-
rentado e submetido às senzalas. Contudo, faz-se necessária a desconstrução desta concepção, visto que ela difi culta 
o enfrentamento da questão da atualidade.

Um fator bastante desafi ador para tratar do assunto sobre trabalho escravo tem sido a grande infl uência que a 
opinião pública sofre em torno do tema, o combate ao trabalho escravo tem adversários que não se assumem, mas 
que são de fato, a exemplo do agronegócio, latifundiários. 

Abordar a temática, trabalho escravo,  é apontar os limites e desigualdades que ele apresenta, ou seja, de um lado, 
está concentrada a riqueza nas mãos dos exploradores, e do outro lado, os trabalhadores explorados, que privados 
do seu direito constitucional, versam sobre o direito de personalidade, também chamado de direitos fundamentais. 
Portanto a escravidão contemporânea viola o principal bem jurídico que deve ser protegido: a dignidade da pessoa 
humana.

O reconhecimento do governo brasileiro sobre a problemática, não tem sido sufi ciente para abolir de vez esta 
vergonha, se faz necessário punições mais severas aos empregadores que ferem os direitos de cidadão. 

Uma das principais bandeiras de luta para o combate ao trabalho escravo contemporâneo, tem sido a aprovação 
da proposta de emenda à Constituição (PEC 438/2001) que permite a expropriação das terras onde sejam encontra-
dos trabalhadores (as) em condições análogas à escravidão. Representa um instrumento de combate a impunidade 
por parte dos empregadores, e revigora a importância de respeito a dignidade da pessoa humana.
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O objetivo desta importantíssima PEC é destinar essas terras expropriadas para reforma agrária ou a Programas 
de Habitação Popular, sem direito a qualquer indenização. No caso de aprovação da PEC 438/2001, haverá alteração 
no artigo 243 da Constituição da República, que já estabelece o confi sco de terras em que forem encontradas culturas 
de plantas usadas para produzir drogas.

Com o objetivo de eliminar essa vergonha no nosso Estado, a Secretaria de Assalariados (as) da FETAEMA vem 
participando ativamente dos debates promovidos pelos órgãos públicos e demais organizações da sociedade civil, 
além de participar ativamente do Conselho Estadual do Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão -  COETRAE- 
MA.

Em janeiro de 2014 juntamente com outras entidades civis e órgãos competentes, realizamos um Ato de Combate 
ao Trabalho Escravo na sede do Tribunal Regional do Trabalho – TRT, em São Luís - MA. Neste mesmo contexto, vale 
destacar a realização, em julho no município de Santa Helena - MA, do Seminário sobre combate ao trabalho escravo 
em parceria com a COETRAE, ambos contaram com expressiva participação de trabalhadores (as) rurais nos debates 
e proposições.

Outra estratégia de combater o trabalho escravo tem sido capacitar nossos dirigentes sindicais para acompanhar 
o processo de contratação dos trabalhadores (as) rurais, tais como: verifi car o cadastro com os dados pessoais, data 
de ida e retorno, contrato e carteira de trabalho assinada. Atividades estas que estão sendo executadas pelos Sindi-
catos.

Atuando em conjunto com as Coordenações Regionais da FETAEMA e os Sindicatos, temos encaminhado ao Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e Procuradoria do Trabalho as denuncias de irregularidades e super exploração para 
adoção de medidas cabíveis necessárias. 

Na perspectiva de contribuir com o debate e proposição de politicas públicas para as trabalhadoras e em especial 
as assalariadas rurais, a secretaria também participou do II Curso Nacional de Formação Politica para Dirigentes 
Sindicais, realizado em 3 módulos na CONTAG .

A Secretaria tem como desafi o continuar avançando nas negociações coletivas de trabalho, promovendo me-
lhorias de condições de trabalho e vida aos assalariados (as) rurais maranhenses. Além de discutir e encaminhar o 
debate sobre representação e representatividade, com a fi nalidade de fortalecer os assalariados (as) rurais. 
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A 
Secretaria Estadual de Mulheres da FETAEMA em 2014 priorizou no seu planejamento a realização de 
um conjunto de ações que permitisse o empoderamento politico das mulheres dirigentes sindicais, 
através da garantia da participação destas em diferentes espaços formativos internos e externos ao 
MSTTR, bem como, o dialogo com as mulheres da base na perspectiva de conhecer a realidade en-

frentada e assim pautar politicas públicas que atendam as reais demandas desta categoria que historicamente vem 
sendo invisibilizada.

Para isto, é importante destacar a ação conjunta do Coletivo Estadual e da Comissão Nacional de Mulheres. Pois 
juntas tem somado forças no desenvolvimento de ações que garantem o empoderamento politico das mulheres do 
campo do Brasil e do Maranhão, na perspectiva da autonomia fi nanceira, da superação das desigualdades de gênero 
e étnico-raciais.

Muitos são ainda os desafi os que se colocam a cada ano para esta Secretaria, no entanto a força e a determinação 
das trabalhadoras rurais, nos seus mais diferentes espaços, tem contribuído para o alcance de grandes conquistas e 
para a realização de ações que direta e indiretamente tem transformado a vida destas mulheres.

Diante deste contexto, segue abaixo um breve relato das principais ações da Secretaria Estadual de Mulheres da 
FETAEMA.

CURSO ESTADUAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINDICAL PARA MULHERES 

A Escola de Formação Nacional, através da Secretaria Estadual de Formação e Organização Sindical e da Secreta-
ria Estadual de Mulheres da FETAEMA, realizou em 2014 a primeira turma especifi ca para Mulheres do Estado, que 
foi trabalhada em três módulos de cinco dias cada, nos meses de março, abril e maio, no Centro de Estudos Sindical 
Rural- CESIR FETAEMA. 

A ENFOC Mulher, como fi cou conhecida, contou com a participação da Direção da FETAEMA, das(os) repre-
sentantes das Regionais Sindicais da FETAEMA; de representantes da Rede de Educadores(as) Populares; das(os) 
assessoras(es); de representantes dos movimentos de mulheres e feministas, da Presidente da Central Única dos 
Trabalhadores –CUT, da Delegada da Mulher no Maranhão, Dra. Kasume Tanaka, e das educandas de mais de 50 
municípios do Estado. 

A ENFOC teve como objetivo a formação politica das mulheres trabalhadoras rurais e dirigentes sindicais na pers-
pectiva do fortalecimento do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário.

A metodologia trabalhada permitiu a analise e refl exão de diversas temáticas, dentre as quais se destaca: a parti-
cipação das Mulheres no MSTTR, destacando seus avanços, conquistas e desafi os; o debate sobre sociedade, patriar-
cado e feminismo; a refl exão sobre a luta e a organização das Mulheres, bem como a discussão sobres estratégias de 
enfretamento a violência contra a mulher do campo no Estado do Maranhão.

Vale destacar ainda, como parte da metodologia desenvolvida durante a ENFOC Mulher, os trabalhos de grupos 
realizados, a exibição de vídeos, documentários e fi lmes, a realização de dias de campo, as atividades inter-módulos 
que possibilitaram uma maior refl exão dos temas abordados.

GRUPO DE ESTUDO SINDICAL- GES MULHERES

Como fruto do Curso de Formação Politica para as Mulheres foram criados no Estado, vários Grupos de Estudo 
Sindical específi cos com objetivo de refl etir e debater sobre as mais variadas temáticas. A metodologia trabalhada é 
a mesma aprendida na ENFOC, ou seja, democrática, participativa e criativa onde se aprende ensinando e se ensina 
aprendendo.

Os GES para Mulheres tem permitido levar até a base refl exões importantíssimas sobre: identidade, participação 
politica, principais problemas enfrentados pelas mulheres do campo, bem como, seu papel politico e social na so-
ciedade.
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Como resultado é possível observar o empoderamento politico destas mulheres; o fortalecimento das relações 
com o sindicato e uma maior participação das mesmas na comunidade.

CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA MULHERES DIRIGENTES SINDICAIS

 O Curso Nacional de Formação Politica para Dirigentes Sindicais contou com a participação de 4 educandas 
do Estado, Lina Martins (FETAEMA); Simone Almeida (FETAEMA); Ana Maria Freitas (FETAEMA) e Eline Macedo 
(STTR de Vitorino Freire). 

 O Curso permitiu um pensar criticamente sobre os rumos da luta de homens e mulheres do campo; de suas 
práticas sindicais, bem como, do projeto político defendido, articulando a estas temáticas, temas do cotidiano sindi-
cal, em uma perspectiva de valorização da pluralidade de ideias, da construção coletiva do conhecimento, da troca 
de experiências e da partilha de saberes e fazeres, com vistas a igualdade de gênero e étnico racial.

 O Curso Nacional de Formação Política para Mulheres trouxe ainda nos seus três módulos o debate sobre o 
processo de construção da Marcha das Margaridas 2015.

CRIAÇÃO DO FÓRUM DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DO CAMPO, DA FLORESTA E 
DAS AGUAS. E A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MOVEIS.

Desde a 1ª edição da Marcha das Margaridas o tema da violência contra as mulheres do campo sempre esteve 
presente nas pautas. Varias foram as difi culdades narradas pelas mulheres vitimas de violência ou que acompanham 
tal situação, principalmente no que se refere à aplicabilidade da lei Maria da Penha e ao conhecimento de seus di-
reitos, questões que fortalecem as vitimas no momento de denunciar.Em 2011 na sua 5ª Edição tais questões vieram 
ainda mais forte, devido ao alto índice de mulheres vitimas de violência na zona rural. Surge, portanto, a criação das 
Unidades Móveis, que foram entregues para cada Estado, em 2014. Desde a entrega das duas Unidades Moveis no 
Estado, várias foram às reuniões para se debater e refl etir sobre o papel do Fórum , bem como, sobre os objetivos a 
serem alcançados com as Unidades Moveis. Em 2014 foram atendidos os seguintes municípios: São José de Ribamar; 
Lima Campos; Esperantinópolis e São Vicente de Ferrer.

Como resultado deste amplo debate segue abaixo as principais compreensões acerca desta questão:

PAPEL DO FÓRUM:

• Articular os atores locais e regionais dos diversos setores envolvidos com a questão (saúde, segurança públi-
ca, justiça, educação, assistência social, entre outros)

• Acompanhar e viabilizar a implementação das Diretrizes para o Enfrentamento à Violência contra as Mulhe-
res do Campo e da Floresta;

• Planejar, articular e monitorar as ações das Unidades Móveis.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES MÓVEIS:

• Ter autonomia para registrar as ocorrências e encaminhamento para Promotoria.

• Fazer avaliação para formular o laudo médico/exame corpo delito;

• Fazer cadastro de atendimento para classifi car o tipo de violência;

• Encaminhar as mulheres vítimas de violência em situação de risco de vida para as casas abrigo;

• Garantir o acompanhamento das mulheres atendidas pelos programas CRAS e CREAS pós atividades das 
UMTR;



Relatório de Atividades 2014

61

• Realizar ações educativas visando divulgar a politica e as ações de enfretamento a violência contra a mulher 
do campo, através de palestras, ofi cinas, vídeos, cartilhas folders, cartazes, abordando temas como: a Lei 
Maria da Penha; saúde da mulher do campo, considerando suas especifi cidades étnico-raciais; benefícios 
sociais e previdenciários, informações sobre projetos produtivos, cidadania e direito, educação, prevenção 
contra drogas, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras;

• Realizar ações de sensibilização junto aos profi ssionais locais que irão compor as equipes das unidades mó-
veis.

• É importante destacar que todos os STTR’s que desejarem a presença das Unidades Móveis, basta mapear as 
comunidades que possuem situação de violência, principais casos, e encaminhar ofi cio solicitando os servi-
ços para a Secretaria de Mulheres da FETAEMA.

OFICINA DE COMBATE A VIOLENCIA DO CAMPO

A Ofi cina Estadual de Capacitação, Projeto “Margaridas em Marcha no Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres do Campo e da Floresta” realizada pela Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAEMA, atra-
vés do convênio CONTAG/SPM, n° 100/2013 (SINCOV Nº79189212013) aconteceu no Calhau Praia Hotel, em São 
Luís- MA, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2014.

A Ofi cina contou com a participação das Diretoras e assessoras da FETAEMA; das representantes das Regionais 
sindicais da FETAEMA e de representantes de movimentos de mulheres e feministas que compõem o Fórum Esta-
dual de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher do Campo, da Floresta e das Aguas. Neste sentido participaram 
da Ofi cina 30 mulheres das seguintes entidades: FETAEMA; Central única dos Trabalhadores -CUT; Marcha Mundial 
de Mulheres-MMM; Coletivo de Mulheres Trabalhadoras Rurais- CMTR-MA; FESPEMA; Grupo de Mulheres Negras 
Mãe Andressa; Grupo de Mulheres Maria Firmina; Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu- MI-
QCB; Associação de Saúde das Periferias do Maranhão- ASP.

A Ofi cina Estadual teve como Objetivo o fortalecimento do Fórum Estadual de Enfrentamento a Violência Contra 
a Mulher do Campo, da Floresta e das Aguas com vistas a assegurar a efetivação e a implementação das ações das 
unidades móveis de atendimento as mulheres do campo e da fl oresta no Estado do Maranhão. A Ofi cina teve como 
metodologia a abordagem de temáticas voltadas ao enfretamento da violência contra a mulher do campo no Estado 
do Maranhão, através de palestras, exposições dialogadas, exibição de documentários e leitura de documentos que 
permitiram a sensibilização e o acesso a informações de extrema relevância no alcance dos objetivos propostos.

Vale destacar ainda como parte da metodologia desenvolvida durante a Ofi cina, os trabalhos de grupos realiza-
dos, que possibilitaram a refl exão e a construção coletiva de um documento com Orientações acerca da compreen-
são do papel do Fórum Estadual e das Unidades Móveis, bem como de estratégias para o fortalecimento de ambos.

LANÇAMENTO NACIONAL DA MARCHA DAS MARGARIDAS  E O INICIO DE PROCESSO DE CONSTRUÇÃO NO 
ESTADO

A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica das trabalhadoras rurais para garantir e ampliar as conquistas 
das mulheres do campo e da fl oresta. É um processo amplo de mobilização em todos os estados do país, promovido 
pelo Movimento Sindical das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais, Centrais Sindicais, e em parceria com Movi-
mentos de Mulheres e Feministas.

O Lançamento Nacional da Marcha das Margaridas 2015 aconteceu durante o ENAFOR, em novembro, momento 
de refl exão, e sensibilização de reafi rmamos o compromisso com a luta das mulheres. Nesta 5ª edição, o tema será: 
“Margaridas seguem em marcha por desenvolvimento Sustentável com democracia, autonomia, igualdade e liber-
dade”.

No Estado o seu processo de construção, mobilização e articulação inicou logo com a Turma do Curso de For-
mação para Dirigentes Sindicais- Enfoc Mulher, passando pelas 09 Regionais na Plenária de Orçamento Par-
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ticipativo e em todos os encontros municipais de mulheres realizados pelos STTRs, o objetivo é chegar em 2015 com 
o maior numero de Sindicatos e mulheres já trabalhando a Marcha.

CONTROLE SOCIAL

Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e propositivos importantíssimos para a democratização das 
politicas públicas. A FETAEMA, através da sua Secretaria Estadual de Mulheres, possui atualmente assento em dois 
Conselhos, são estes: Conselho Estadual da Mulher e Conselho Estadual de Saúde.

A Secretaria tem assento ainda em três outros importantes espaços de acompanhamento das politicas públicas 
para as mulheres, são estes: Comitê Estadual do Programa de Documentação da Trabalhadora Rural; Fórum Estadual 
de Enfrentamento a Violência contra a Mulher do Campo, da Floresta e das Aguas e Fórum Maranhense de Mulheres. 

PNDTR-PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL

O PNDTR foi criado em 2004, enquanto pauta da Marcha atendida pelo Governo Federal, se confi gurando em 
ação estratégica na garantia de direitos, cujo objetivo é levar até as mulheres rurais das comunidades mais longín-
quas – cidadania!, através do acesso a documentação civil básica. Em 2014 o PNDTR atendeu em todo o Estado 6.823 
mulheres e 6.295 homens, totalizando 13. 118 documentos emitidos em 55 municípios. Vale ressaltar o trabalho 
intensivo de expansão do Programa em vários municípios do Estado das Regiões Tocantina e Sul do Maranhão que 
ainda estavam descobertos.

É importante ressaltar que embora já tenha passado por um grande numero de municípios, as demandas recebi-
das continuam bastante expressiva, o que nos mostra a importância e a necessidade da permanência e fortalecimen-
to do Programa no Estado.

OUTRAS ATIVIDADES 

• Reuniões do Coletivo Estadual de Mulheres;

• Reuniões da Comissão Nacional de Mulheres;

• Realização do 8 de Março com a Turma da ENFOC Mulher;

• Acompanhamento do Seminário Municipal de Mulheres do STTR de Bequimão, Zé Doca, Palmeirândia;

• Plenárias de Orçamento Participativo (Regional Baixada, Alto Turi, Pindaré, Sul, Oriental e Tocantina);

• Mutirões Sindicais na Regional da Baixo Parnaíba;

• Encontro Nacional de Assalariados Rurais;

• Acompanhamento do GES da Regional Baixada;

• Acompanhamento do GES/Mulheres;

• Conferencia Nacional da Saúde do Trabalhador da CUT;

• Conferencia Municipal da Saúde do Trabalhador;

• Acompanhamento de processos eleitorais e posse nas Regionais Baixada e Baixo Parnaíba;

• Curso de Cooperativismo.
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Na perspectiva da construção e efetivação de politicas estruturantes e diferenciadas que contribuam 
para a permanência da juventude rural no campo com dignidade e qualidade de vida, é que a FETAE-
MA por meio da Secretaria Estadual de Jovens Trabalhadores(as) Rurais em 2014, traçou estratégias de 
ações fundamentais para o fortalecimento deste importante segmento da categoria rural. 

I FESTIVAL DA JUVENTUDE RURAL NORDESTINA

A Secretaria Estadual de Jovens participou do I Festival da Juventude Rural Nordeste, no período de 07 a 09 de maio em 
Carpina Pernambuco, com o tema: Juventude Rural Nordestina na luta por mais Direitos com Terra e Sucessão Rural, com o 
objetivo de  constituir um marco referencial que estimule o debate dentro do movimento sindical rural e nas ações governa-
mentais, sobre direitos, politicas públicas de juventude e sucessão rural. 

O referido festival contou com a participação de 29 jovens das Regionais da Baixada Maranhense, Baixada Oriental, Baixo 
Parnaíba, Médio Mearim, Tocantina, Cocais, Alto Turí e Pindaré e alguns jovens de entidades parceiras como Escola Família 
Agrícola e Casa Familiar Rural.

Como parte da metodologia do Festival, os jovens participaram de ofi cinas sobre: Terra, Agroecologia e Organização da 
Produção, Educação do Campo, Cultura, Comunicação e Esporte, Juventude Assalariada Rural, Convivência com o Semi-
árido, Segurança Pública e Direito à Vida, Juventude e Sindicalismo Rural, Direitos da Juventude (Estatuto da Juventude), 
Participação Social, e Jovens Mulheres trabalhadoras rurais. Os jovens também construíram a carta da juventude com pro-
posições de todos os temas trabalhados.

PROGRAMA JOVEM SABER

O Programa Jovem Saber tem caráter de educação não formal e busca valorizar a experiência e o conhecimento 
do educando, na perspectiva de engajá-lo, politicamente, na sociedade e em particular na ação sindical. Promove 
educação gratuita, desenvolvida a distância, mas compreende em sua metodologia, atividades presenciais voltadas 
para jovens rurais na faixa etária de 16 a 32 anos.  

No ano de 2014 foram criados 30 grupos de Jovem Saber com a participação de 180 jovens rurais em 15 municí-
pios. E certifi camos 40 jovens distribuídos em 05 grupos, que concluíram o Programa no município de Paulino Neves.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

A juventude rural tem a educação do campo como uma de suas principais bandeiras, por reconhecer sua impor-
tância na construção de padrões sociais, ambientais, econômicos e culturais para o campo capazes de promover o 
desenvolvimento sustentável e solidário.

No entanto a Secretária vem desenvolvendo algumas ações para que essa politica realmente chegue até os traba-
lhadores rurais e de forma digna e com qualidade. 

A exemplo, audiência pública na assembleia legislativa juntamente com a UAEFAMA, ARCAFAR e o deputado 
estadual Zé Carlos. Esta audiência teve como objetivo principal fortalecer a valorização da educação no campo, por 
meio dos CEFFA’s e da pedagogia da Alternância junto aos poderes públicos. Como resultado principal da audiência 
foi a criação da Lei nº 10.173/2014 que institui o Programa de Apoio Financeiro aos CEFFA’s.

Atualmente no Maranhão são atendidos pela Escola Família Agrícolas 1.795 educandos que são distribuídos em 
19 EFA’s, temos também 19 Casas Familiares Rural, que atende a 1.050 jovens totalizando 2.845 jovens trabalhadores 
(as) rurais.

PRONATEC CAMPO

Desde o ano de 2012 a FETAEMA vem participando do debate sobre o PRONATEC CAMPO com DFDA-MA, IFMA 
e outras instituições no qual resultou na criação de um Comitê Estadual que tem como responsabilidade qua-
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lifi car a demanda e também de fi scalizar a execução do mesmo no estado.

O Pronatec Campo tem como objetivo geral promover espaços de qualifi cação profi ssional de agricultores e agri-
cultoras, integrando às demais políticas de desenvolvimento rural sustentável e solidário.

No ano de 2014  foram executados 12  turmas do Pronatec Campo em 6 municípios com o acompanhamento da 
Secretaria de Juventude e Políticas Sociais da Fetaema, sendo: 

3 turmas em Palmeirândia; (02 de Produtor de Olerícolas e 01 de Horticultor Orgânico); 

02 turmas em Santa Quitéria; (Suinocultor e Horticultor Orgânico); 

02 turmas em Buriti; (Avicultor e Suinocultor); 

02 turmas em Chapadinha; (Avicultor e Suinocultor); 

02 turmas em Itapecuru; (Horticultor Orgânico) e

 01 em Pedro do Rosário (Avicultor). 

Totalizando 199 alunos benefi ciados pelo programa e todas as turmas já receberam a certifi cação em evento pe-
los sindicatos, com a presença da FETAEMA, SENAR E DFDA-MA. 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL –ATER ESPECIFICA PARA JUVENTUDE RURAL.

A assistência técnica de qualidade especifi ca para juventude rural gratuita e pública é uma constante luta do MSTTR.  

No Maranhão a chamada pública de ATER está sendo executado pela União das Associações das Escolas Famílias 
Agrícolas no Maranhão (UAEFAMA), onde estão sendo atendidos 1.260 jovens de 57 municípios. O objetivo é de fomentar 
projetos de geração de renda e o acesso às políticas públicas, como estratégia para viabilizar a sucessão rural e o fortaleci-
mento da agricultura familiar. 

A FETAEMA através da Secretaria de Jovens Trabalhadores (as) Rurais tem a responsabilidade da divulgação e sensi-
bilização quanto à importância de todas as instância do MSTTR estarem engajados no acompanhamento da chamada 
pública e na mobilização do público benefi ciado. 

Esta Secretaria participou de um intercâmbio da chamada no município de Imperatriz no mês de novembro onde 
junto com o sindicato e os jovens conhecemos a propriedade de uma família, onde os mesmos trabalham com a produção 
de hortaliças. Essa atividade teve como objetivos Ver e Vivenciar uma propriedade familiar diversifi cada que tenha experi-
ência de Acesso ao mercado de forma organizada; que participam de cooperativas, políticas do governo federal PAA, PNAI, 
etc... Com participação do jovem e da mulher na produção e gestão. Outro objetivo era motivar os jovens a defi nirem o 
tema do seu. Projeto Produtivo do Jovem- PPJ

A JUVENTUDE RURAL NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL- PNHR

A FETAEMA vem atuando no desenvolvimento desta politica por entender a sua importância para os trabalhadores 
rurais e, principalmente, para a juventude do campo.

Durante o ano de 2014 a Secretaria participou dos mutirões do PNHR realizados nas 09 regionais da FETAEMA, com 
o objetivo de qualifi car as demandas que estavam  acumuladas nas regionais. Também participamos de várias reuniões 
com a Gerência da Caixa Econômica objetivando agilizar as contratações de demandas, bem como a liberações de recur-
sos.
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COLETIVO ESTADUAL DE JOVENS TRABALHADORES (AS) RURAIS

O coletivo Estadual de Jovens Trabalhadores (as) Rurais-CEJTTR se reuniu 02 vezes no ano de 2014, abril e dezembro. 
Teve como pauta a defi nição da estratégia para garantir a participação qualifi cada da juventude no 3º Festival Nacional da 
Juventude Rural, PRONATEC Campo, Chamada Pública da Assistência Técnica Para Juventude, Projeto SENAR, Projeto 
MDA-Jornada da Juventude e Programa Jovem Saber. 

COMISSÃO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES(AS)RURAIS

A Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores (as)Rurais da CONTAG se reuniu três vezes no ano de 2014, discutiu 
principalmente a realização do 3º Festival Nacional  da Juventude Rural.

Na primeira reunião, realizada no mês de março, deu-se inicio a construção da Pauta da juventude para o Grito da 
Terra Brasil, assim como foi iniciado a elaboração do manual de orientação sobre o festival.

 A segunda reunião aconteceu em junho, no qual se continuou a construção do manual de orientação do festival, 
avaliação do Grito da Terra Brasil e avaliação dos festivais regionais. Enquanto que, a terceira reunião ocorreu no mês de 
novembro, totalmente direcionada para organização do Festival Nacional 2015.

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS MUNICIPAIS E ATIVIDADES DE OUTRAS SECRETARIAS DA FEDERAÇÃO E 
DA CONTAG

• Seminário Municipal de Juventude em Coroatá

• Seminário Nacional sobre Assalariamento Rural no Brasil

• Ofi cina de Combate a Violência Contra a Mulher

• Escola Estadual de Formação para Mulheres

• Curso Nacional de Formação Política para Mulheres Dirigentes Sindicais

• Grupo de Estudo Sindical-GES da Regional Oriental

• Grupo de Estudo Sindical-GES da Regional do Cocais

• Conferencia Estadual de Articulação Sindical

• 14º Plenária Nacional da CUT 

• Acompanhamento a Assistência Técnica do Pronaf Sustentável

• Plenárias regionais de avaliação da Gestão/Cocais/Baixada Maranhense/Baixo Parnaíba
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A 
Assessoria Jurídica da FETAEMA, no ano de referência, era composta por quatro profi ssionais com 
vínculo empregatício e quatro contratados como prestadores de serviços, sendo que um destes é vin-
culado à sede e os demais atuam como assessores nas Regionais do Mearim, Cocais e Baixada Oriental.

Entre as diversas demandas atendidas por essa equipe de advogadas e advogados mantidos pela 
FETAEMA estão compreendidas a:

1. Prestação de consultoria e assessoria em matérias de direito sindical, trabalhista, agrário, cível e previdenci-
ário à Diretoria da Federação, suas Coordenações Regionais e Sindicatos fi liados;

2. Propositura de ações judiciais, a apresentação de defesas e a interposição dos recursos cabíveis em casos 
onde a Federação, suas Coordenações Regionais e Sindicatos fi liados fi guram como parte;

3. Assistência jurídica, administrativa e judicial, a famílias posseiras, assentadas da reforma agrária e integran-
tes de comunidades tradicionais processadas judicialmente e/ou envolvidas em confl itos pela posse da terra;

4. Assessoria na preparação e realização de cursos e capacitações voltados para dirigentes e trabalhadores ru-
rais assalariados, bem como aos Sindicatos na construção das pautas de reivindicações e durante as negocia-
ções coletivas realizadas, anualmente, em diversos ramos de atividade;

5. Assistência jurídica aos segurados e seguradas especiais aposentados, quando estes são vítimas de fraude em 
empréstimos consignados, mediante a propositura de ações judiciais reparatórias no âmbito da competên-
cia dos Juizados Especiais;

6. Elaboração de Estatutos, Regimentos e quites eleitorais para os Sindicatos fi liados, assessoria e acompanha-
mento de processos eleitorais sindicais;

7. Assessoria aos Sindicatos fi liados nos processos de regularização perante o Ministério do Trabalho e Empre-
go;

8. Participação em audiências com os órgãos fundiários, Secretarias de Estado e em outros fóruns de debate das 
questões de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Observa-se que o crescimento da violência no campo em razão do avanço desenfreado do agronegócio no Estado, 
o acirramento das disputas de base, o crescente número de intervenções sindicais motivadas por desvio de conduta 
ética, as frequentes mudanças na legislação sindical e a ampliação dos ramos de atividades abrangidos pelas nego-
ciações coletivas nos últimos anos aumentaram, drasticamente, o volume de demandas que a assessoria jurídica 
da FETAEMA é desafi ada a dar conta.  Durante o ano de 2014, várias foram as ordens de despejo determinadas pelo 
Poder Judiciário no Maranhão, a exemplo do Acampamento CipóCortado, em João Lisboa – MA, e Belo Monte, em 
Amarante do Maranhão - MA.

 A Anistia Internacional, em relatório denominado o Estado dos Direitos Humanos no Mundo 2014/2015, atesta 
que o demorado processo para resolver reivindicações de terras não só resultou em confl itos como deixou comuni-
dades vulneráveis a sofrer ameaças e violência de pistoleiros e fazendeiros locais.

 O quadro a seguir demonstra as atividades da Assessoria Jurídica da FETAEMA no que tange aos confl itos agrá-
rios:

Atendimentos Audiências 
Judiciais

Audiência
Órgãos 

Fundiários

Comunidades 
em Confl ito

Nº de 
Assassinatos

Nº de 
Ameaçados 

de Morte

N de 
Despejos

Nº de 
família 

em 
confl ito

119 49 63        92 5 36 68 70
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 Por outro lado, no tocante à questão sindical, releva salientar que, atualmente, o acirramento das disputas elei-
torais com ingerência político-partidária e a grande incidência de desvios de conduta ética na gestão sindical têm 
contribuído para tornar litigioso um número alarmante de processos eleitorais sindicais. Por estas razões, é grande 
o número de Sindicatos sob intervenção federativa, assim como o de processos eleitorais sub judice que demandam 
acompanhamento jurídico permanente.

No âmbito administrativo, diariamente, a Assessoria Jurídica da FETAEMA realiza dezenas de atendimentos a 
Sindicatos de todo o Estado para obtenção de Certifi cados Digitais, registro sindical e regularização das respectivas 
Diretorias junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Em 2014, a exemplo dos anos anteriores, os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de, aproxima-
damente, cinquenta municípios maranhenses contaram com a Assessoria Jurídica da FETAEMA nos processos de 
negociações para celebrar Convenção e Acordos Coletivos de Trabalho nos setores de grãos, cana-de-açúcar, granja, 
grama, bambu, suínos e fruticultura.

Temos que sistematizar nossa incidência nos grandes projetos que impactam os trabalhadores, aproveitando a 
inserção que já temos nos casos da Base Espacial de Alcântara, na Duplicação da Ferrovia da Vale, na desintrusão de 
territórios indígenas, nos projetos de mineração, nos projetos agrofl orestais, na criação de búfalos, etc.

Estamos funcionando atualmente com assessorias jurídicas nas coordenações da Baixada, Oriental, Cocais e Me-
arim. Precisamos avaliar se esse modelo está correspondendo às necessidades atuais do MSTTR, porque ainda temos 
problemas metodológicos:

a)     Concentramos a assessoria aos confl itos agrários, para promover a politização da pauta, mas não defi nimos 
com clareza essa metodologia;

b)    Temos agora um número preocupante e crescente de confl itos, que sequer estão sendo acompanhados pelos 
STTRs locais ou pelas Coordenações Regionais.

c)    Precisamos coordenar melhor o setor jurídico do MSTTR, redefi nindo responsabilidades, estratégia de inter-
venção e fl uxo de atendimento.

Nesse contexto, urge redefi nir tanto o conceito quanto a metodologia de atuação da assessoria jurídica para pre-
servar a qualidade da sua atuação e nela imprimir um caráter mais político-pedagógico de modo que, dialogando 
com as demais políticas trabalhadas pela Federação, potencialize a organização sindical.  
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REGIONAL ALTO TURÍ

MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

JA
N

EI
RO

Assembleia no STTR de Presidente Medici.
Aprovação do Regimento Eleitoral e eleição da Comissão 
Eleitoral,

Mutirão do PNHR.

Reunião do Conselho Deliberativo do STTR de Luis 
Domingues  Deliberar sobre recomposição da diretoria.

Assembleia no Sindicato de Candido Mendes Prestação de Conta do STTR

Reunião da diretoria ampliada em São Luis construção do Plano de ação anual 2014 e avaliação do PNHR

Assembleia no STTR de Candido Mendes Aprovação do Regimento Eleitoral e Eleição da Comissão 
Eleitoral

Reunião em Zé Doca, com INCRA, ITERMA, FETAEMA, 
STTRs e Trabalhadores Rurais

Tratar das demandas referentes ao processo de desentruzão da 
área indígena

Reunião da Regional, em Nunes Freire

Discussão sobre Sustentabilidade Politica e Financeira das 
Entidades sindicais. A região encaminhou o monitoramento 
das receitas e estabeleceu metas pra aumentar a arrecadação 
mensal da região e acordaram outras reuniões mensais e 
apresentação do plano de ação da FETAEMA para 2014

Assemblei a no STTR de Carutapera. Discutir a instalação de uma delegacia sindical

Reunião com a comissão eleitoral do STTR de 
Candido Mendes

Publicar edital de convocação da eleição e prestar orientações 
sobre o processo eleitoral à Comissão Eleitoral.  

Visita ao STTR de Maranhãozinho Entregar relatório de pendencias do PNHR e orientar a 
resolução das mesmas

Reunião com diretores do STTR de Junco Discutir sobre intervenção onde fi cou acertado que dia 15/01 a 
Coordenação Regional receberia o  sindicato.
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FE
VE

RE
IR

O
Reunião na Comunidade Livramento em Carutapera-
MA

Eleição do delegado sindical do povoado 

Reunião Regional com Presidentes e sec. de Finança 
e Administração, em Nova Olinda

Discussão sobre Regionalização da Contabilidade, 
Sustentabilidade Politica e Financeira e Fortalecimento 
da regional sindical. Com encaminhamento de aumentar 
a arrecadação e realizar reuniões mensais para combater 
principais problemas

Mutirão e Capacitação do PNHR, realizado em Santa 
Luzia do Paruá.

Reunião da Diretoria Ampliada da FETAEA sobre regimento da plenária e redimensionamento das 
regionais sindicais.

Reunião no em  povoado Vilela, em Junco do 
Maranhão   

Discussão sobre de confl ito agrário da área  e  agendamento 
de reunião com ITERMA.

Reunião no STTR de em Centro Novo eleição da diretoria provisória.

Assembleia no STTR de Candido Mendes. Prestação de conta do STTR

Reunião com a diretoria do STTR de Centro Novo Prestação de conta em atraso

Visita ao STTR de Santa Luzia do Paruá Entrega do GPS para  tirar as coordenadas  das casas para o 
PNHR

Reunião no TTR de Presidente Medici Publicar lista de aptos a votar, e orientar comissão eleitoral.  

GES-Regional em Zé Doca

Visita ao STTR de Santa Luzia do Paruá receber o GPS para levar para outro STTR

Ofi cina de Diagnostico dos STTRs em São Luis Fortalecimento das Entidades Sindicais.

Reunião com Trabalhadores Rurais , INCRA e 
FETAEMA, no povoado Vitoria da Conquista  em Zé 
Doca.

Discussão sobre confl ito agrária no povoado
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A

RÇ
O

Posse da nova Diretoria do Sindicato de Presidente 
Medici

Eleição do Sindicato de Candido Mendes

Reunião Regional, com representantes dos Bancos 
do Nordeste e Banco do Brasil em Gov. Nunes Freire.

Discussão sobre crédito rural. Foi discutido os problemas 
de atendimento nas agencias, falta de comunicação, 
inadimplência, renovação de projetos e contratação de novos, 
além de acordar uma demanda de PRONAF mulher na região 
do Alto Turi. 

Capacitação sobre Cadastro Ambiental em Nunes 
Freire

Reunião do conselho deliberativo do STTR  de 
Turiaçú

sobre funcionários do STTR, realização de reuniões da diretoria 
e conselho deliberativo periodicamente, SIGA, CNIS, PNHR e 
tirada de delegados para o conselho deliberativo da FETAEMA.

Posse da nova diretoria do STTR de  Candido 
Mendes.

Posse da nova diretoria STTR de Presidente Medici

Reunião com diretores do STTR de Junco do 
Maranhão

Sobre afastamento, foi encaminhada nova data para a 
assembleia de afastamento previsão para 26 de abril.

Reunião na Delegacia Sindical do povoado Vilela de 
Junco do Maranhão,

Tratar de problemas do STTR como: denuncia ao Ministério 
Publico sobre venda de  DAP e prestação de conta da 
delegacia sindical.

Visita ao STTR de Nova Olinda Entrega do GPS para tirar as coordenadas para o PNHR.

Reunião regional com o gerente estadual do Banco 
do Brasil em Zé Doca

Discussão sobre vários problemas com as agencias da região, 
foi acordado que o Bando do Brasil atenderia toda a demanda 
de renovação de PRONAF da região dentro do prazo do 
zoneamento, ou seja, 30 de abril

Reunião com a diretoria do STTR de Nunes Freire. Atualização de documentações no Ministério de Trabalho e 
Emprego

Reunião com a diretoria do STTR de Maracaçumé Cadastro no Ministério de Trabalho e Emprego, prestação de 
conta do STTR e adesão a regionalização da contabilidade
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A
BR

IL
Reunião com nova diretoria do STTR de Presidente 
Medice Orientações sobre Estatuto, e gestão e administração

Reunião de trabalho com educandas da I turma 
ENFOC  Mulher, em Nunes Freire Levantamento regional solicitado em tarefa Inter –modulo.

Assembleia do STTR de Turiaçu Prestação de Conta

Reunião do Conselho deliberativo do STTR de Gov. 
Nunes Freire

Retifi cação das atas de eleição e posse da diretoria, para 
atender exigências do MTE

Reunião do Conselho Deliberativo do STTR de 
Maracaçumé

Retifi cação das atas de eleição e posse da diretoria, para 
atender exigências do MTE.

Visita ao STTR de Centro do Guilherme Prestação de contas e regularização no MTE

Reunião com diretoria de Junco 
Afastamento dos diretores e intervenção federativa, devidos a 
problemas: cobrança de DAP de atividade rural e recebimento 
de quitação em bloco indevido/fora do padrão

Reunião com a comissão provisória do STTR de 
Centro Novo

prestar orientação a comissão sobre inicio do processo 
eleitoral.

Assembleia do STTR de Centro Novo Prestação de conta  referente ao exercício de 2011, 2012 e 2013.  

Reunião da Regional em Gov. Nunes Freire Regularização e cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Reunião com diretoria do STTR de Luís Domingues Participação do STTR em atividades regionais e estaduais e 
criação da I delegacia sindical do STTR no Pov. Manaus

Assembleia do STTR de Centro Novo, Aprovação do regimento eleitoral

Visita ao STTR de Junco do Maranhão 

A coordenação regional recebeu o STTR de Junco pelo o 
qual fi cou responsável até a FETAEMA nomear a comissão 
provisória de intervenção que administra o STTR por tempo 
indeterminado

Reunião com a Base de Trabalhadores Rurais do 
povoado Colônia Cidade Nova em Boa Vista do 
Gurupi

Papel do STTR, direitos e deveres dos associados e participação 
dos trabalhadores rurais nas atividades do STTR (animação e 
aproximação da entidade coma base)
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M
A

IO
Reunião com os candidatos a eleição sindical do 
STTR Centro Novo  no Povoado Chega Tudo 

Discutir sobre gestão e administração, compromisso e 
responsabilidade do dirigente e conselho fi scal

Assemblei geral do STTR de Gurupi aprovação do Regimento Eleitoral que foi aprovado por 
unanimidade

Plenária Regional de avaliação do MSTTR em Gov. 
Nunes Freire.

II modulo do GES regional do Alto Turi

Reunião com Trabalhadores Rurais da área de 
confl ito agrário de Boa Vista do Gurupi, na sede do 
STTR de Gurupi

Fortalecimento da entidade sindical e parceria do STTR e 
associações. (aproximação com a base)

I – Modulo do GES Municipal só com Mulheres do 
STTR de  Newton Belo

JU
N

H
O

Reunião com a comunidade do povoado Vilela de 
Junco do Maranhão animar a base e reativar a 
delegacia sindical do povoado  

Visita ao STTR de Centro Novo Acompanhar processo eleitoral e contribuir com a 
documentação do mesmo.

GES Regional em Maranhãozinho.

Posse da nova diretoria do STTR de Centro Novo

Posse da nova diretoria do STTR de Gurupi

JU
LH

O

Reunião no STTR de Maranhãozinho Prestação de conta

GES-Regional realizado no STTR de Maranhãozinho

Reunião com diretoria provisória do STTR de Junco 
do Maranhão

Prestação de conta, e  agendar assembleia geral sobre 
intervenção e recadastramento.

Feira do Agricultor Familiar  e comemoração ao dia 
do Trabalhador Rural no STTR de Candido Mendes
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AG
O

ST
O

Reunião com Diretoria do STTR de Amapá Prestação de conta, representação e representatividade

Assembleia Geral com os Agricultores Familiares do 
STTR de Junco do Maranhão 

Prestar informação sobre a intervenção e aprovação do 
recadastramento

Visita aos STTRs de Maranhãozinho, Maracaçumé, 
Junco, Gurupi, Amapá, Luís Domingues, Carutapera, 
Centro Novo e Godofredo Viana 

Acompanhando o contador regional para receber os 
documentos referentes à prestação de conta além dos 
documentos necessários para emissão do certifi cado digital

Reunião com a diretoria do STTR de Turilândia Integração do STTR à Regional Sindical do Alto Turi e convida-
los para plenária regional de Orçamento Participativo

Reunião com diretoria do STTR e Trabalhadores 
Rurais de Nunes Freire.

Discussão sobre confl ito agrário do PA Maracaçumé/Mesbla, 
para tomar providencias junto ao INCRA

Reunião com trabalhadores rurais do povoado Centro 
do Jacy, em Maracaçumé Reativar delegacia sindical. (animação de base)

Acompanhar equipe do INCRA em área de confl ito 
agrário do PA Maracaçumé/Mesbla em Nunes Freire.

Reunião do Conselho Deliberativo do STTR de 
Turiaçu 

Estudar o estatuto social, para melhor compreensão do papel, 
responsabilidade, direitos e deveres de cada sócio com a 
entidade sindical

 

SE
TE

M
BR

O

Reunião com diretoria do STTR de Presidente Médici Tratar da fragilidade política e fi nanceira do STTR, e agendar 
reunião sobre recadastramento sindical.

Visita ao sindicato de Amapá Orientações sobre PNHR.

Reunião do conselho deliberativo de Presidente 
Medici Recadastramento e organização sindical

Reunião com trabalhadores rurais em Povoado 
de Centro Novo, com dona Lucia e Dr. Pedrosa no 
município de Centro Novo  

Informar o indeferimento da mineradora em explorar as 
áreas de assentamento; também foi divulgadas as conquistas 
do GTM. Os trabalhadores fi ncaram satisfeitos com tantas 
conquistas e a representatividade do STTR e FETAEMA

Assembleia no STTR em Presidente Medici Aprovação do Recadastramento

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

Reunião com diretores do STTR de Nova Olinda. falar sobre PNHR e  levantar  mais demanda de processos
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Reunião com a diretoria do STTR de Candido Mendes recadastramento e alteração estatutária

Reunião no povoado Limão em Centro Novo Recadastramento sindical

Posse da diretoria do STTR de Santa Luzia do Paruá.

Reunião com Diretores do STTR de Gov. Newton 
Bello Mobilização do PNHR

Reunião com a junta de intervenção do STTR de Boa 
Vista do Gurupi Mobilização dos trabalhadores para o mutirão sindical

N
O

VE
M

BR
O

Reunião com a diretoria do STTR de Centro Novo Discutir sobre a realização e organização do Dia do Idoso: Ficou 
acordado para ser realizado no próximo mês ou seja dezembro.

I Modulo do GES Regional Alto Turi sobre 
Cooperativismo Solidário realizado em 
Maranhãozinho

Reunião STTR de Newton Bello
  

Orientar a diretoria a reorganizar a Secretaria Geral e de 
Juventude e também orientar  sobre o SIGA e recadastramento 
sindical

D
EZ

EM
BR

O

Reunião com diretores do STTR de Nova Olinda Discussão sobre eleição sindical e prestação de conta do STTR.

Reunião Regional do Instituto Terra Verde Discussão sobre projeto de plantio de açaí irrigado em toda 
região

Visita ao STTR de Santa Luzia do Paruá, Orientações sobre previsão Orçamentaria e confraternização 
dos idosos a ser realizado em 27 do mês em curso.

Comemoração ao Dia do Idoso no STTR de Centro 
Novo do Maranhão

II Modulo do GES Regional Alto Turi sobre 
Cooperativismo Solidário realizado em Governador 
Nunes Freire.

Assembleia de Orçamento participativa do STTR de 
Turilândia.  
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REGIONAL BAIXADA MARANHENSE

MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

JA
N

EI
RO

Atividades do PNHR em São Luís. 
Mutirão de capacitação do PNHR para analisar  os 
processos acumulados na Fetaema.

Eleições Sindicais.
Acompanhamento ao processo de discussão para a escolha 
da nova diretoria do STTR de Peri mirim.

Encontros em São Luís.
Capacitação para coordenadores regionais  e assessores 
sobre as premissas do PNHR;Ofi cina de planejamento da 
FETAEMA

Visitas aos STTR’s.

STTR de Palmeirândia, Reunião com o conselho 
deliberativo para  construção  do planejamento das ações a 
serem trabalhadas no ano de 2014. 

STTR de Viana, reunir com a diretoria para a construção 
da logística para a realização do congresso do referido 
sindicato. 

STTR de Serrano do Maranhão reunir com a diretoria 
contribuir com  o processo eleitoral  e  dar mais suporte à 
junta governativa.

STTR de Bacurituba, na oportunidade reunião com diretoria 
para fazer uma avaliação das ultimas prestações  de contas.

 STTR de Cedral, Reunião com o Conselho deliberativo 
discutiram  assuntos referentes a estrutura e gestão 
administrativa do mesmo. 

STTR de  Matinha, ofi cina para construção do  plano de 
ação para as atividades de 2014 

STTR de  Cajari, ofi cina para construção do  plano de ação 
para as atividades de 2014 

STTR de  Vitória do Mearim, reunir com diretores para  
analisarem  as propostas do PNHR; 

STTR de Olinda Nova, reunião com os membros da 
comissão eleitoral, para discutirem sobre os procedimentos 
durante o processo pre- eleição.  

STTR de Turilândia, reunião com diretores da casa para 
construírem os mapas de localização das comunidades 
onde serão implantadas as unidades habitacionais do 
PNHR. 

Assembleias em STTR’s

STTR de Olinda novado Maranhão, acompanhamento 
a assembleia para apreciação, votação e aprovação do 
regimento eleitoral.

STTR de Serrano do Maranhão,  mediar a assembleia para 
a apreciação, votação e aprovação do regimento eleitoral. 

Reunião com Educadores Populares.
Construção da logística para instrumentalizar as estratégias 
para serem trabalhadas durante a realização do GES 
regional marcado para o próximo mês de fevereiro. 
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Atividades do PNHR. 

 STTR de Cajari, Cujo o objetivo foi ministrar  um 
capacitação sobre as premissas do PNHR.

STTR de Santa Helena, demarcação dos pontos das 
coordenadas Geográfi cas das comunidades de Curva 
grande, Umbizal, Três estivas, Henrique e  Fortaleza.

Audiência com a Gerente estadual do INSS no Município de 
Pinheiro.

 Dialogar com a Gerente estadual do INSS, sobre   
esclarecimentos de  vários pontos relacionados aos 
atendimentos das agencias regionais, no que se refere: 
aos resultados das  pericias, diferimentos de benefícios, 
estruturas dos postos de atendimentos dentre outras 
situações.

Mutirão Sindical
Realização do mutirão de recadastramento sindical do STTR 
de Bequimão através da Rede de Educadores Baixada.

Congresso em STTR de Viana

Facilitar a realização do  o VI  Congresso de trabalhadores 
e trabalhadoras Rurais do  STTR de Viana, .no sentido de 
construir o planejamento quadrienal das atividades do 
mesmo.

Encontros em São Luís
Reunião da diretoria da FETAEMA com todos os 
coordenadores  regionais, para fundamentar propostas 
sobre o  redimensionamento dos STTR’s nas regionais.

Visitas aos STTR’s

Mediar  os planejamentos estratégicos para o 
desenvolvimento das atividades de 2014 dos sindicato de 
Mirinzal,

 Apresentar Estatuto Social Padronizado  para, associados, 
diretores e delegados  sindicais   do STTR de Bacuri,  na 
comunidade Madragoa. 

Assembleias em STTR’s. 

Mediar a assembleia para apreciação, votação e aprovação 
da prestação de contas referente ao ano 2013 e do estatuto 
social padronizado do STTR de Bacuri. 

Mediar as assembleia de prestação de contas do ano de 
2013  e construção do calendário eleitoral do STTR de S.V. 
Férrer.  

Facilitar a assembleia para apreciação, votação e aprovação 
do regimento eleitoral e a escolha dos membros da 
comissão eleitoral do STTR de Penalva. 

Facilitar a assembleia para apreciação, votação e aprovação 
da prestação de contas referente ao ano de 2013 do STTR 
de Turilândia.
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Realização do 1º ENFOC Mulher.
Oportunizar o processo formativo especifi camente para as 
mulheres trabalhadoras rurais. 

Encontros estaduais/ Fórum estadual de Mulheres
 Participar  do Fórum estadual de Mulheres  no sentido de 
contribuir com o fortalecimento das ações voltadas para o 
aprimoramento das políticas para mulheres; 

Eleições Sindicais 
Mediar as eleições para a escolha das novas diretorias dos 
STTR’s de Olinda Nova do Maranhão, Serrano do Maranhão,      

Assembleias Gerais / regionais e estadual

Apresentar Estatuto Social Padronizado  para, associados, 
diretores e delegados  sindicais  do STTR de Guimarães 
fazerem a apreciação e votação. 

Participação na Assembleia Geral Ordinária   com o 
conselho deliberativo para a apresentação da Prestação de 
contas, e outros encaminhamentos para serem apreciados 
e votados. 

Contribuir com os STTR’s de Santa Helena, Pinheiro, 
Penalva  e Presidente Sarney,  Pedro do Rosário  e  Central 
do Maranhão no que se refere às realizações assembleias 
de prestação de contas do ano de 2013.

Reuniões em STTR´s.

 STTR de Penalva, reunir com a comissão eleitoral para 
discutirem assuntos referentes às premissas do processo 
eleitoral;

STTR de Palmeirândia reunir com os diretores da casa para 
discutires as propostas para a realização do seminário da 
Agricultura Familiar.
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Capacitações.

1ª Cap. - Orientar os dirigentes sindicais quanto aos 
desdobramentos para quanto as premissas dos do PNHR;

2ª Cap.- Emponderar os dirigentes sindicais sobre as 
informações do Cadastro Ambiental Rural -CAR.

GES Municipal.
Implementar o processo formativos de dirigentes sindicas, 
realizando o 2º módulo do GES.

Posse de Diretores Sindicais.

Participação na cerimonia de posse da nova diretoria do 
STTR de Olinda Nova do Maranhão.

Efetivar a nova diretoria do STTR de Serrano do Maranhão.

Reuniões em  STTR´s.

STTR de Penalva no primeiro momento,  foi orientar a 
comissão eleitoral sobre os procedimentos do regimento 
eleitoral; posteriormente foi organizar a guias de quitação 
dos eleitores; 

STTR de Central, também orientar a comissão eleitoral 
sobre os procedimentos para a realização da eleição.

Reuniões em  São Luís.

A primeira reunião  tinha como objetivo, preparar a 
metodologia para serem trabalhadas nas plénarias 
regionais de avaliação.

A segunda reunião consistiu na  apresentação da 
metodologia para  a diretoria da FETAEMA e os mediadores 
das plenárias.  

Assembleias Gerais.

Dentre as plenárias: algumas tinha o cunho de 
apresentação dos estatutos padronizados para serem 
apreciados e votados pelos associados; já  outras foram 
referente às  prestações de contas do exercício 2013 para 
serem apresentadas e apreciadas pelos sócios.
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Reuniões em STTR’s.

 STTR de Palmeirândia, palestra na solenidade de 
comemoração do dia do trabalhador;

STTR de  Penalva, digitação e organização da lista de 
votantes do sócios aptos votarem. 

Assembleia Geral.
Mediar a assembleia para apreciação e votação do 
regimento  e escolha da comissão eleitoral do STTR de S. 
Vicente Férrer.   

ENFOC – Mulher.
Ampliar a rede de educadores especifi camente para 
as mulheres trabalhadoras rurais, otimizando assim o 
processo  formativo do sindicalismo rural.

Reuniões em  São Luís.

Sistematizar o conteúdo da cartilha do Delegado Sindical.

Discutir questões referentes à identidade institucional,nno 
que se refere ao aspecto da representação e 
representatividade.

Visitas às Comunidades Proponentes do PNHR.

Marcar as coordenadas geográfi cas das unidades 
habitacionais em Cajarí- MA

Marcar as coordenadas geográfi cas das unidades 
habitacionais em Santa Helena- MA

GES Regional.
Realizar o 2º módulo da 4ª turma do Grupo de Estudo 
Sindical- GES regional.

Mutirão Sindical.
Realizar o recadastramento dos associados  e  associadas 
do STTR de Bacuri-MA.

Plenária Regional de Avaliação do MSTTR. Avaliar as ações do MSTTR na atual conjuntura.
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Reuniões com dirigentes sindicais.

Discutir proposta sobre a regionalização da contabilidade 
sindical e a contratação de assessoria contábil e jurídica, 

Visitas às Comunidades Proponentes do PNHR.

Esclarecimento com a diretoria sobre a construção dos 
mapas de localização das referidas comunidades.

Marcações das coordenadas geográfi cas das comunidades 
onde serão implantadas as unidades habitacionais.

Eleições Sindicais.
Facilitar o  processo da eleição da nova diretoria do 
sindicato de São Vicente Férrer.

Reunião com diretores de STTR.

Reunir com diretores do STTR  de São Vicente Férrer- MA, 
para  esclarecimentos sobre os mapas de localizações 
das comunidades onde serão implantadas as unidades 
habitacionais.

Reunir com diretores do STTR de Cajari- MA, para  repasse 
de informação e ratifi cação de documentos cadastrais das 
famílias  proponentes do PNHR. 

Reunir com diretores do STTR de Serrano do Maranhão- 
MA, para planejamento das ações da diretoria.

Reunir com diretores do STTR  de São João Batista, 
para  esclarecimentos sobre os mapas de localizações 
das comunidades onde serão implantadas as unidades 
habitacionais.

GES Regional.
Realizar o    3º módulo e formatura da 4ª turma do GES 
Regional da Baixada Maranhense.

Reuniões em  São Luís.

Reunir a diretoria da FETAEMA  e Coordenadores Regionais 
para discussão sobre a sustentabilidade  fi nanceira 
do MSTTR, políticas partidárias, Representação e 
Representatividade das entidades sindicais.
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Visitas a STTR´s

STTR de São Bento, reunir com diretoria  assuntos no que 
se refere à gestão do mesmo; 

STTR de Olinda Nova do Maranhão,  facilitar o 
planejamento das ações do mandato da nova diretoria.

STTR de Santa Helena, reunir com o conselho deliberativo 
para discussão o processo eleitoral do mesmo.

Encontros em São Luís.

Participar da reunião com a  diretoria da FETAEMA  e 
coordenadores regionais, assessores e presidentes  dos 
STTR’s para discutirem propostas sobre a questão do 
fortalecimento da identidade sindical do MSTTR; cujo as 
questões em pautas foram as premissas da representação e 
representatividade.

Participar da Plenária estadual de avaliação do MSTTR; 
com a presença delegados e  delegadas de todos os 
sindicatos que se escreveram para esse fi m.

Posse de nova diretoria em STTR.
Ministrar solenidade de posse da nova diretoria  STTR de S. 
Vicente Férrer.  

Realização de GES. 

Ministrar o ultimo módulo do Grupo de Estudos Sindical - 
GES Municipal do STTR de Pedro do Rosário.

Moderar o 2º módulo do GES de Mulheres Trabalhadoras  
Rurais do   STTR de  Viana.

AG
O

ST
O

Visitas a STTR´s.

STTR de São Vicente Férrer e São João Batista, Reunir com 
diretores para  verifi car  documentações para regularização 
junto às novas resoluções do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

STTR de Olinda Nova do Maranhão, moderar a ofi cina sobre 
Gestão sindical. 

 STTR de Bacurituba, reunião com a diretoria para 
encaminharem a logística para a realização da assembleia 
de prestação de contas.

ENFOC Nacional e Estadual.

Participação na ENFOC nacional realizada no estado de 
Goiás e no Distrito Federal. 

Participação na ENFOC Estadual realizada no CESIR.

Reunião com dirigentes sindicais.

Dar mais  efi cácias as ações do MSTTR junto aos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, a partir dos 
encaminhamentos referente as contratações das 
assessorias  contábil e jurídica.

Assembleias em STTR;
Facilitar a discussão sobre regimento eleitoral na 
Assembleia Geral  e escolha da comissão eleitoral do STTR 
de Santa Helena.
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Certifi cação Digital de STTR. 
Reifi car documentações (Certifi cação digital) de STTR’s 
no que se refere às regularizações junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego – TEM.

Reunião com diretoria de  STTR.
Participar da reunião de diretores e associados do STTR 
de Santa Helena para    apresentação da chapa que irá 
concorrer na eleição do mesmo.

Ação com mulheres. 
Mediar a ação dialogando com as mulheres  assuntos e 
propostas de fortalecimento voltadas para as políticas 
exclusivas para as trabalhadoras rurais.

Feira da Agricultura Familiar.
 Fortalecer a organização da produção familiar, dos 
trabalhadores/as do Município de Presidente Sarney.

Plenária de OP  em STTR.
Organizar a gestão administrativa de forma participativa no 
sentido garantir a realizações das ações de acordo com o 
planejamento estratégico do sindicato de Viana. 

Reunião com Educadores Populares.
Encaminhar propostas de fortalecimento para a rede de 
educadores.

Mutirão  de recadastramento sindical. Regularizar o quadro social do  STTR de Pinheiro.

Eleição em STTR.
Mediar a eleição da nova diretoria do STTR  de Santa  
Helena.

Assembleia Geral.  
 Conduzir assembleia de prestação de contas do STTR de 
Bacurituba.

GES-Estadual Cooperativismo.
 Integrar a formação sindical junto à organização da 
produção, na perspectiva de oportunizar a gestão integrada.

ENFOC Estadual. 
Aprimorar o processo formativo dos dirigentes sindicais e 
fortalecer as premissas do PADRSS.
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GES-Cooperativismo regional /tarefa Inter  módulo. 
Realizar tarefa Intermódulo do GES- cooperativismo, a 
partir da capacitação para dirigentes sindicais da região 
sobre as noções básicas em cooperativismo.

GES-Estadual Coop 2º módulo.  Participação do 2º módulo do GES Estadual.

ENFOC- Estadual 3º módulo da 5ª turma.
Participação da conclusão da 5º turma da ENFOC Estadual 
realizado no CESIR. 

ENAFOR no estado de Goiás. Participação do ENAFOR realizado no Estado do Goiás. 

Posse de diretores do STTR de Santa Helena.   Facilitar a solenidade de posse da nova diretoria do STTR.

Reunião com diretoria e comissão eleitoral do STTR de 
Bacurituba. 

Esclarecer aos membros da comissão eleitoral o passo a 
passo do processo eleitoral.

Eleição STTR de Bacurituba.
Mediar processo eleitoral para a escolha da nova diretoria 
do sindicato.

Reunião com coordenadores de juventudes e Mulheres. 
Dialogar sobre as estratégias a serem trabalhadas para a 
organização e mobilização para o Festival da Juventude e a 
Marcha das Margaridas.

GES-Cooperativismo regional /tarefa Inter  módulo 2ª 
etapa.  

Realizar tarefa Inter módulo do GES- cooperativismo, a 
partir da capacitação para dirigentes sindicais da região 
sobre as noções básicas em cooperativismo.

GES-Estadual Coop 3º módulo. Participar do 3º módulo do GES Estadual.

Conselho deliberativo da FETAEMA. Participação no conselho da Fetaema.
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Assembleia de P. Orçamentária em STTR. 

STTR de  Pre. Sarney,  Mediar  o passo a passo  da 
assembleia, no sentido de quantifi car e qualifi car as ações a 
serem trabalhadas a curto, médio e longo prazo, a partir da 
participação dos associados e associadas.

 STTR de Cajari, o processo ocorreu da mesma forma, ou 
seja, as propostas foram aprovadas a partir da participação 
e votação do publico presente. 

Posse de diretores de STTR.
Ministrar  solenidade de posse da nova diretoria  STTR de 
Bacurituba.  

Ação dos idosos em STTR . 

Contribuir com a realização do evento,  com o intuito de 
oportunizar para os idosos do STTR de Palmeirândia, esse  
momento de descontração e esclarecimentos sobre as 
políticas voltadas para a melhor idade.

.
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REGIONAL BAIXADA ORIENTAL
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Plano de Ação Anual Discutir estratégias para realização das ações do MSTTR 
para o ano de 2014.

Mutirão Regional de Capacitação do PNHR.
Analisar as demandas da Regional e capacitar lideranças 
sindicais da base.

Reunião com a Diretoria Executiva da FETAEMA, para 
discutir sobre a eleição do STTR de Bacabeira.

Discutir estratégias para realização do processo eleitoral da 
Nova Diretoria do STTR de Bacabeira.

Reunião com a ouvidoria agrária do INCRA. Discutir sobre os confl itos agrários da região metropolitana 
de São Luís.

Ofi cina estadual sobre o trabalho escravo no Maranhão Discutir com Tribunal Regional do Trabalho – TRT, sobre as 
questões do trabalho escravo no Maranhão.

Reunião com a Diretoria Executiva da FETAEMA para 
escolha da diretoria provisória do STTR de Bacabeira.

Traçar estratégias, para assumir o STTR de Bacabeira 
provisoriamente, para realização para realização das 
eleições.
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Reunião com a Diretoria Executiva da FETAEMA para 
escolha da diretoria provisória do STTR de Bacabeira. Discutir sobre o processo eleitoral de Bacabeira.

Reunião com a Diretoria Provisória e lideranças 
comunitárias do município de Bacabeira.

Discutir com os trabalhadores (as) rurais sobre as eleições 
sindicais do STTR de Bacabeira

Reunião na comunidade de Taquaris no município de 
Presidente Juscelino.

Discutir estratégias para titulação e desapropriação das 
terras na referida comunidade.

Assembleia Geral Extraordinária do STTR de Matões do 
Norte.

Discursão, alteração e aprovação do Estatuto Social do 
STTR, na comunidade de Agro Alegre.

Assembleia da Regional Oriental. Discutir os problemas da regional e tirar encaminhamentos 
necessários para solucioná-los.

I Módulo da ENFOC mulher Discutir a Formação Sindical com as Mulheres do MSTTR.

Posse da Nova Diretoria do STTR de Presidente Vargas. Empossar a Nova Diretoria do STTR de P. Vargas, para 
mandato de quatro anos.

M
A
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Audiência publica do macrozoneamento econômico e 
ecológico do maranhão Discutir o Macro Zoneamento no estado do Maranhão.

Mutirão para analisar os processos do PNHR na Regional 
Oriental

Qualifi car as demandas levantadas dos municípios para o 
PNHR.

Assembleia Geral Ordinária do STTR de Vargem Grande. Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas do STTR de 
Vargem Grande.

Conselho Deliberativo da FETAEMA Conselho Deliberativo de Prestação de contas da FETAEMA

Assembleia Geral Ordinária do STTR Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas do STTR 
de Bacabeira.

Assembleia Geral Ordinária do STTR Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas do STTR de 
Santa Rita.

Assembleia Geral Ordinária do STTR Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas do STTR de 
Cantanhede.
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Instalação do programa do SIGA nos STT,s da região. Rosário e Bacabeira.

Seminário de Politicas Sociais Terceira Idade e Idoso(a) 
Rural

Discutir políticas publicas para Terceira Idade e Idoso(a) 
Rural. E combater os empréstimos consignados

Ofi cina de Capacitação do CNIS Rural, da Regional no STTR 
de V. Grande.

Capacitar lideranças sindicais, na implementação do CNIS 
Rural.

II Modulo da ENFOC Mulher Discutir a Formação Sindical com as Mulheres do MSTTR.

Eleição do STTR de Matões do Norte Eleição da Nova Diretoria do STTR de Matões do Norte.

Ofi cina com os educadores (as) da ENFOC, para preparação 
do GES/ Regional.

Discutir metodologia para implementação do GES na 
Regional
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Comemoração do dia 1º de maio Comemoração do dia do trabalhador com a Diretoria do 
STTR de V. Grande.

Eleição do STTR de Cachoeira Grande Eleição da Nova Diretoria do STTR de Cachoeira Grande.
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Eleição do STTR de Anajatuba Eleição da Nova Diretoria do STTR de Anajatuba.

Encontro de Comunidades Negras em Santa Rosa no 
município de Itapecuru Mirim

Discutir políticas publicas, para comunidade de quilombola 
em Itapecuru Mirim.

Reunião com os educadores da ENFOC da Regional. Construção da matriz pedagógica para o II modulo do GES 
regional.

Posse da Nova diretoria do STTR de Matões do Norte. Posse da Nova diretoria do STTR de Matões do Norte p/ 
mandato de quatro anos.

GES Regional Oriental II Modulo do GES Regional, realizado em V. Grande.

Reunião com as comunidades quilombolas de Santa Rita e 
Itapecuru Mirim.

Discutir políticas publicas para as áreas de assentamentos 
quilombolas, na sede do STTR de Itapecuru.

Plenária Regional de avaliação do mandato da diretoria da 
FETEMA Avaliação das ações e do mandato da FETAEMA.

Eleição do STTR de Rosário Eleição da Nova Diretoria do STTR de Rosário.

Reunião da diretoria da FETAEMA com as Regionais 
Sindicais. Articulação política com as regionais da FETAEMA

Assembleia de Prestação de Contas. Prestação de Contas do STTR de Paço do Lumiar.

Audiência na defensoria publica de Barreirinhas. Audiência Publica na Defensoria de Barreirinhas, Discutir 
problemas oriundos do município.

Posse da nova diretoria do STTR de Anajatuba. Empossar a nova diretoria Eleita do STTR de Anajatuba.

Reunião com os educadores da ENFOC, para construção da 
matriz pedagógica do III módulo do GES Regional.

Construção da Matriz pedagógica, para realização do III 
Módulo do GES Regional.
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Eleição sindical Eleição Sindical da Nova Diretoria do STTR de Axixa.

2º Módulo do GES Realização do II Módulo do GES Regional, em Santo Amaro 
do Maranhão.

Eleição sindical Eleição Sindical da Nova Diretoria do STTR de Cantanhede.

Reunião com os Presidentes de STTR,s da Regional.
Reunião com os Presidentes dos STTR, da Regional Oriental, 
para discutir sustentabilidade fi nanceira na sede do STTR de 
Miranda do Norte.

Plenária Estadual da FETAEMA Plenária de Avaliação de Mandato da FETAEMA.

Eleição sindical Eleição da Nova Diretoria do STTR de Primeira Cruz.

Reunião com educadores da ENFOC, para construção da 
matriz pedagógica do GES Regional.

Discutir estratégias e construção da matriz pedagógica para 
realização do II Módulo do GES Regional.

Posse da nova diretoria do STTR de Rosário. Solenidade de Posse da Nova Diretoria do STTR de Rosário.

3º Módulo do GES Realização do III Módulo do GES Regional.

Posse da Nova diretoria do STTR de Cantanhede Solenidade de Posse da Nova Diretoria do STTR de 
Cantanhede.

I Módulo da ENFOC. Participação do I Módulo da ENFOC Estadual.

Posse da Nova Diretoria do STTR de Axixa. Solenidade de Posse da Nova Diretoria do STTR de Axixa.

Ofi cina da rede estadual de educadores da ENFOC Encontro Estadual da Rede de Educadores da ENFOC.
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Assinatura de contratos do programa nacional de habitação 
rural (PNHR)

Assinatura dos Contratos do PNHR do município de Icatu.

Posse da nova diretoria do STTR de Primeira Cruz. Solenidade de Posse da Nova Diretoria do STTR de Primeira 
Cruz.

Ocupação da Linha Férrea do Carajás, pelas comunidades 
negras de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Miranda do Norte.

Ato publico de ocupação da Linha Férrea do Carajás, pelas 
comunidades atingidas.

Mutirão Sindical de Bacabeira Mutirão Sindical com educadores populares da regional.
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Orçamento Participativo da Oriental Plenária Regional de Orçamento participativo da Regional 
Oriental, 

Eleição Sindical Eleição da Nova Diretoria do STTR de H. Campos.

II Módulo da ENFOC Participação do II Módulo da ENFOC Estadual.

N
O
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O GES Regional sobre Cooperativismo Discutir o Cooperativismo na Regional de Miranda do Norte.

15ª Romaria dos Aposentados e Pensionistas Realização da 15ª Romaria dos Aposentados e Pensionistas, 
realizado no município de V. Grande.

Mutirão de Documentação das Trabalhadoras Rurais do 
município de Santa Rita feito pelo INCRA

Realização do Programa Nacional de Documentação da 
Trabalhadora Rural – PNTDR. Em Santa Rita
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II Módulo da ENFOC Participação do III Módulo da ENFOC Estadual.

Eleição Sindical Eleição da Nova Diretoria do STTR de Santo Amaro do 
Maranhão.

II Módulo GES Regional de Cooperativismo Discutir o Cooperativismo na Regional, na Sede do STTR de 
Itapecuru Mirim.

Posse da Nova Diretoria do STTR de H. de Campos. Solenidade de Posse da Nova Diretoria do STTR de H. 
Campos.
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O Coordenador fi nanceiro participou da assembleia geral 
extraordinária de aprovação do regimento interno eleitoral 
e a escolha da comissão eleitoral do STTR de Araioses.

Participação na Assembleia Geral Extraordinária de 
aprovação do regimento interno eleitoral e escolha da 
comissão eleitoral do STTR de Araioses.

A coordenadora participou de uma reunião com os 
delegados sindicais no STTR de São Bernardo para falar 
sobre o PNHR.

Participação na reunião com os delegados sindicais no 
STTR de São Bernardo para falar sobre o PNHR.

O coordenador fi nanceiro participou do mutirão do PNHR 
em São Luís.

Participação do Mutirão de Capacitação  do PNHR em São 
Luís.

Os coordenadores participaram de uma reunião com 
a diretoria do STTR de Araioses e na oportunidade 
entregaram documentos, logo em seguida visitaram o 
STTR de Água Doce, Tutoia e Paulino Neves, com o intuito 
de explicar sobre a energia eólica.

Os coordenadores participaram de uma reunião com 
a diretoria do STTR de Araioses e na oportunidade 
entregaram documentos, logo em seguida visitaram o 
STTR de Água Doce, Tutoia e Paulino Neves, com o intuito 
de explicar sobre a energia eólica.

Os coordenadores participaram do Planejamento Anual da 
FETAEMA no CESIR.

Construção do Planejamento anual da FETAEMA, exercício 
de 2014.

Os coordenadores participaram da Assembleia Geral 
Extraordinária de aprovação do regimento eleitoral e a 
escolha da comissão eleitoral do STTR de Agua Doce 
– MA, e na oportunidade participaram da posse do vice-
presidente ao cargo de presidente do STTR de Santana e 
vista ao STTR de Araioses no último registro de chapa.

Participação na Assembleia Geral Extraordinária de 
aprovação do regimento eleitoral e a escolha da comissão 
eleitoral do STTR de Agua Doce – MA, e na oportunidade 
participaram da posse do vice-presidente ao cargo de 
presidente do STTR de Santana e vista ao STTR de Araioses 
no último registro de chapa.

Os coordenadores visitaram o STTR de Belágua a convite 
da secretaria Agrária da FETAEMA.

Visita diária dos coordenadores no STTR de Belágua a 
convite da secretaria Agrária da FETAEMA.

Os coordenadores participaram da assembleia de avaliação 
do exercício de mandato de 2013 da Regional do Baixo 
Parnaíba realizada no STTR de Agua Doce.

Participação da assembleia de avaliação do exercício de 
mandato de 2013 da Regional do Baixo Parnaíba realizada 
no STTR de Agua Doce.

O Coordenador fi nanceiro participou da assembleia geral 
extraordinária de alteração e aprovação do estatuto social 
do STTR de Santana.

Participação da assembleia geral extraordinária de 
alteração e aprovação do estatuto social do STTR de 
Santana.

A coordenadora participou do fórum em defesa da vida. Participação no fórum em defesa da vida.
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A coordenação participou no hotel coma bem de 
chapadinha de uma reunião do território do Baixo Parnaíba 
e vários seguimentos da sociedade, onde na mesma 
reunião foi renovada a diretoria do referido território.

Participação na reunião do território do Baixo Parnaíba e 
vários seguimentos da sociedade, onde na mesma reunião 
foi renovada a diretoria do referido território.

O Coordenador Financeiro participou da reunião com os 
delegados sindicais do STTR de Santana para falar sobre o 
processo eleitoral que próximo de acontecer.

Participação na reunião com os delegados sindicais do 
STTR de Santana para falar sobre o processo eleitoral que 
próximo de acontecer.

A coordenação participou da Assembleia no STTR de 
Milagres para a aprovação do Recadastramento Sindical.

Assembleia no STTR de Milagres para a aprovação do 
Recadastramento Sindical.

O Coordenador participou da publicação da lista dos 
votantes na eleição sindical do STTR de Araioses onde na 
oportunidade tirou uma cópia da mesma para o secretário 
de Organização e Formação Sindical da FETAEMA.

Participação na publicação da lista dos votantes na eleição 
sindical do STTR de Araioses.

Reunião ampliada da FETAEMA para discutir regimento 
interno da FETAEMA e redirecionamento das coordenações.

Participação na reunião com a Diretoria Ampliada da 
FETAEMA para discutir regimento interno da FETAEMA e 
redirecionamento das coordenações.

Ofi cina de acordo coletivo de grãos da região Sul e Baixo 
Parnaíba no CESIR em São Luís; STTR,s presentes no 
acordo coletivo: Anapurus, Buriti, Brejo, Santa Quitéria, 
Chapadinha e Mata Roma.

A coordenação participou do acordo coletivo de grãos da 
região Sul e Baixo Parnaíba no CESIR em São Luís; STTR,s 
presentes no acordo coletivo: Anapurus, Buriti, Brejo, Santa 
Quitéria, Chapadinha e Mata Roma.

O Coordenador Financeiro juntamente com o Secretário de 
Formação e Organização Sindical da Fetaema participaram 
da Eleição Sindical do STTR de Araioses.

O Coordenador Financeiro juntamente com o Secretário de 
Formação e Organização Sindical da Fetaema participaram 
da Eleição Sindical do STTR de Araioses, onde no fi nal da 
apuração foi reeleito o chapa da situação encabeçada pelo 
o senhor Carlos.

A Coordenadora organizou uma reunião no auditório do 
STTR de Chapadinha sobre o CAR (cadastro ambiental 
rural) com representantes dos STTR,s da região que contou 
com a presença do senhor Miguel, Assessor da Fetaema.

Realização da Ofi cina do CAR (cadastro ambiental rural) 
no auditório do STTR de Chapadinha com representantes 
dos STTR,s da região que contou com a presença do senhor 
Miguel, Assessor da Fetaema.

A Coordenação participou de uma reunião na diocese de 
Brejo juntamente com entidades parceiras sobre saúde 
pública.

A Coordenação participou de uma reunião na diocese de 
brejo juntamente com entidades parceiras sobre saúde 
pública.
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A Coordenação participou do seminário da previdência 
social no STTR de São Bernardo que contou com a 
presença da secretaria de Políticas Sociais da FETAEMA, 
sendo que no dia 21 o pré-candidato ao governo do estado 
o senhor Flavio Dino esteve presente, na oportunidade a 
coordenação pediu que caso o mesmo fosse eleito desse 
uma atenção para os trabalhadores do Baixo Parnaíba a 
questão das distribuições de sementes.

Participação no seminário da previdência social no STTR 
de São Bernardo que contou com a presença da secretaria 
de Políticas Sociais da FETAEMA, sendo que no dia 21 
o pré-candidato ao governo do estado o senhor Flavio 
Dino esteve presente, na oportunidade a coordenação 
pediu que caso o mesmo fosse eleito desse uma atenção 
para os trabalhadores do Baixo Parnaíba a questão das 
distribuições de sementes.

A Coordenação participou da Posse da Nova Diretoria do 
STTR de Anapurus. 

Solenidade de Posse da Nova Diretoria do STTR de 
Anapurus, na ocasião estiveram presentes lideranças dos 
STTR,s da região e contou também com a presença do 
presidente da FETAEMA o senhor Francisco de Jesus Silva e 
da Secretaria Agraria da FETAEMA a senhora Maria Lucia.

O Coordenador Financeiro participou da ofi cina de 
diagnóstico dos STTRs no CESIR em São Luís, estiveram 
presentes os STTR,s de; São Bernardo, Coelho Neto, Mata 
Roma e Tutoia.

Participação na ofi cina de diagnóstico dos STTR,s no 
CESIR em São Luís, estiveram presentes os STTRs de; São 
Bernardo, Coelho Neto, Mata Roma e Tutoia.

O Coordenador Financeiro participou do mutirão do PNHR 
em Chapadinha que contou com a presença do Secretário 
Agrícola e Meio Ambiente da FETAEMA o senhor Joaquim 
juntamente com seus assessores

Participação do mutirão do PNHR em Chapadinha que 
contou com a presença do Secretário Agrícola e Meio 
Ambiente da FETAEMA o senhor Joaquim juntamente com 
seus assessores

A Coordenadora de Política participou do GES Regional no 
Município de Buriti.

A Coordenadora de Política participou do GES Regional no 
Município de Buriti.
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Coordenadora participou do I Módulo da ENFOC MULHER 
no CESIR em São Luís

Participação do I Módulo da ENFOC MULHER realizado 
no maranhão que teve como objetivo a importância das 
mulheres na geração de emprego e renda, a importância 
da participação efetiva dentro do movimento do MSTTR, 
foi discutido também sobre a lei Maria da Penha e vários 
outros assuntos sobre o direito e deveres da mulher dentro 
espaço político.

Coordenador fi nanceiro participou de um levantamento e 
avaliação fi nanceira no STTR de Santana do maranhão.

Nesse período foi feito um levantamento sobre a situação 
fi nanceira onde fi cou constatado que a diretoria não havia 
prestado conta nos últimos dois anos, na oportunidade 
o coordenador fi nanceiro dirigiu-se até o escritório do 
contador do STTR de Santana onde o mesmo havia feito 
a prestação de conta apenas em um caderno e com o 
falecimento do atual presidente o Senhor Ribeiro, assumiu 
o vice-presidente neste momento ele se comprometeu 
juntamente com toda a diretoria em fazer a prestação de 
conta até o fi nal do mês de março com o contador Edvan 
indicado pela a Coordenação.

Coordenador fi nanceiro participou e organizou um curso de 
capacitação do CAR em chapadinha

Ofi cina para discutir sobre o Cadastro Ambiental Rural 
“CAR”. Com instrutor Miguel, assessor da Secretaria 
Agrícola da FETAEMA e teve  participação de 14 STTR,s da 
regional.

Coordenação participou de uma reunião com os diretores 
e delegados sindicais do STTR de chapadinha sobre o 
recadastramento sindical.

Essa reunião teve como o objetivo principal esclarecer 
as vantagens e a obrigação do recadastramento sindical, 
na qual todos os participantes decidiram em não fazer o 
recadastramento sindical  com a exceção do senhor Toinho, 
secretário de organização e formação sindical, onde o 
mesmo foi ameaçado pelo os demais companheiro em 
fi car de fora da diretoria efetiva no próximo mandato, diz os 
mesmos que a FETAEMA na manda nesse sindicato e quem 
manda são eles.

Coordenação participou do início do recadastramento 
sindical do STTR de Afonso Cunha

Participação dos dois primeiros dias do recadastramento 
sindical, onde no primeiro dia houve uma reunião com 
diretoria e dois delegados sindicais pela manhã, pela a 
tarde teve início ao recadastramento onde a coordenação 
tirou todas as dúvidas trazidas pelo os associados e 
associadas do tal recadastramento, na qual teve pessoas 
que fi caram de fora do recadastramento por está 
atualmente enquadrado em outra categoria.

Coordenação da assembleia de prestação de conta e a 
alteração do Estatuto do STTR de Milagres

Assembleia realizada na comunidade Santa Helena e 
após a leitura dos balancetes fi nanceiros foi colocada em 
aprovação da prestação de conta do exercício de 2013, na 
qual foi aprovada por unanimidade dos associados (as) e 
presentes em seguida foi feita a leitura do novo estatuto 
pela a coordenação e pediu que o presidente colocasse 
em votação onde foi aprovado por todos os associados e 
associadas presentes.
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Coordenação participou de uma reunião com a diretoria 
ampliada da FETAEMA em São Luís

Participação na reunião que teve como objetivo de 
organizar e recepcionar todos conselheiros que estavam 
por vir para participar do conselho deliberativo, na qual foi 
feita uma avaliação das propostas trazidas para o conselho.

Coordenação participou do Conselho deliberativo da 
FETAEMA em São Luís

Nesse conselho que contou com a participação de 14 
STTR,s da região do baixo Parnaíba, onde no primeiro 
dia foi apresentado o cenário político do estado e do país 
ministrado por representante da UFMA, nesse mesmo 
evento foi apresentado os nomes dos pré-candidatos do 
movimento sindical, para deputado estadual o senhor 
Valdinar Barros, Rosemary e Moisés, no mesmo dia teve 
a participação do pré-candidato a governo do estado o 
senhor Flavio Dino que irá ter apoio do movimento sindical 
que na oportunidade deu a resposta da carta-proposta que 
havia recebido do presidente da FETAEMA uma semana 
do evento. E nos demais dias foi aprovado o regimento 
da FETAEMA, o Novo Estatuto e o redirecionamento das 
Coordenações Sindicais onde fi cou aprovado a criação de 
mais uma Coordenação do Médio Sertão.

Coordenador fi nanceiro participou da abertura do segundo 
modulo do GES em Belágua.

Criação do GES com os educadores os recém formados da 
ENFOC MULHER, onde fi cou comprometido em formar 
grupos de GES nas regionais na qual já estava sendo 
realizado o segundo modulo em Belágua e o coordenador 
fi nanceiro participou da abertura.

Coordenação da assembleia de prestação de contas e 
a aprovação do novo Estatuto do STTR de Santana do 
Maranhão

Participação na assembleia de  prestação de conta dos 
últimos dois anos da diretoria do STTR e na oportunidade 
foi aprovado por unanimidade o novo Estatuto da Entidade, 
após a aprovação da prestação de contas a coordenação 
comunicou a todos da diretoria e dos associados e 
associadas presente que iria ter uma intervenção federativa 
para realizar as eleições sindicais por não ter mais 
tempo da diretoria organizar o processo eleitoral, onde a 
coordenação comunicou que eles poderiam concorrer às 
eleições por ter feito a prestação de contas.

Coordenação juntamente com o presidente da FETAEMA 
visitaram os STTRs de Paulino Neves, Tutoia e Agua Doce.

Participação do presidente da FETAEMA a convite da 
coordenação onde mesmo não mediu esforço para se fazer 
presente nessas visitas que teve início no dia 31 de março 
a 02 de abril. No dia 31 de março foi feita uma visita ao 
STTR de Paulino Neves onde os mesmos participaram pela 
manhã da abertura de uma assembleia de aprovação da 
prestação de contas e do regimento eleitoral e pela tarde 
visitaram o STTR de Tutoia e após uma palestra com a 
diretoria dirigiu-se ao STTR de Agua Doce para participar 
de uma reunião com a diretoria no fi nal da tarde.
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Coordenador Financeiro juntamente com o presidente da 
FETAEMA visitaram os STTRs de Santa Quitéria, Milagres, 
Brejo, Anapurus e Chapadinha.

Participação do presidente da FETAEMA a convite da 
coordenação onde mesmo não mediu esforço para estar 
presente nessas visitas que teve início no dia 01 de abril 
ao STTR de Santa Quitéria onde os mesmos participaram 
de uma reunião com toda a diretoria que agradeceu a 
desempenho da diretoria pelo trabalho prestados aos 
trabalhadores, logo após dirigiu-se até o STTR de Milagres 
onde ele constatou que ali se encontrava o sindicato mais 
frágil da regional onde o mesmo se compromete junto 
com a coordenação em organizar um mutirão com os 
educadores do estado para dar apoio a diretoria a iniciar 
um recadastramento usando a estrutura da FETAEMA, pois 
o repasse da CONTAG para o referido sindicato é menos 
de R$ 700,00, em seguida foi até o STTR de Brejo onde 
participou de uma reunião com a diretoria que teve como 
tema principal organização Sindical, política partidária 
e o fato de o banco do nordeste não está atendendo os 
trabalhadores dentro das linhas de créditos do banco com 
as burocracias, pela à tarde participaram de uma reunião 
com a diretoria do STTR de Anapurus que teve como tema 
principal organização Sindical e política partidária, nas 
ambas as reuniões o presidente da FETAEMA pediu que 
a diretoria der sempre apoio ao coordenador que está 
representando o município no estado e em chapadinha 
participou de uma reunião com a diretoria onde ele citou 
a importância da participação do sindicato nas decisões 
congressuais da CONTAG, FETAEMA e da REGIONAL.

A Coordenadora Politica participou de uma reunião com os 
educadores da ENFOC MULHER na sede da Coordenação 
em Chapadinha.

Discutir a participação do Baixo Parnaíba com a feira 
de produtos artesanais no ultimo modulo da ENFOC e 
também a criação de uma relatoria a ser apresentado no 
ultimo modulo da ENFOC sobre a situação do MSTTR da 
regional.

A Coordenação juntamente com o presidente da FETAEMA 
visitou os STTRs Buriti, Duque Bacelar, Coelho Neto e 
Afonso Cunha.

Participação do presidente da FETAEMA a convite da 
coordenação onde mesmo não mediu esforço para estar 
presente nessas visitas que teve início pela manhã no 
STTR Buriti participando de uma reunião com a diretoria 
enfatizando a importância de todos no movimento sindical 
e depois se dirigiu para o STTR de duque onde o mesmo 
teve uma reunião com a diretoria daquele sindicato 
onde destacou a implantação do município no programa 
PNHR, onde o mesmo  seria o próximo município a 
receber as construções das unidades habitacionais, logo 
após direcionou-se até o coelho neto onde participaram 
de um almoço e ao mesmo tempo abordaram assuntos 
sobre política partidária e a nova era da política sindical 
incluindo os assalariados, pela tarde foi até Afonso Cunha 
onde participou de uma reunião com a diretoria daquele 
STTR onde enfatizou a importância da restruturação do 
movimento sindical no município, na qual se comprometeu 
em colaborar no que for preciso para fortalecer o 
movimento no município.

A Coordenação participou de uma reunião no STTR de 
Anapurus sobre o PNHR.

Discutir sobre a aprovação do PNHR no município junto 
a caixa econômica e assinaturas dos representantes dos 
benefi ciários para dar inicios as construções das unidades 
habitacionais.
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Coordenador fi nanceiro participou da posse da Nova 
Diretoria do STTR de Agua Doce.

Solenidade de Posse da Nova Diretoria para o quadriênio 
2014/2018 e que contou com a presença de vários 
trabalhadores onde a coordenação deu a posse a todos da 
diretoria e desejou que os mesmos desempenhassem um 
trabalho transparente e voltado ao bem dos associados e 
associadas daquele sindicato.

A Coordenação participou de uma reunião no STTR de 
Duque Bacelar sobre o programa PNHR

Nessa reunião a coordenação levou a relação dos 
benefi ciários do programa PNHR, em seguida foi feita uma 
reunião com todos trabalhadores onde foi assinada lista de 
presença de todos os benefi ciários.

O coordenador fi nanceiro participou do diagnóstico dos 
STTRs em São Luís

Ofi cina de diagnostico e levantamento das difi culdades 
que os STTRs estão enfrentando, tanto politicamente, 
quanto fi nanceiramente, proposta de criar juntamente 
com a diretoria e assessoras estratégias para superas as 
difi culdades.

O coordenador fi nanceiro juntamente com a secretaria 
agraria da FETAEMA participou de uma reunião com os 
secretários agrários da regional em Brejo

Discussão da situação agraria na região, onde fi cou 
decidido que o assessor jurídico da FETAEMA o doutor 
Diogo iria fazer uma vistoria nas comarcas sobre os 
confl itos da região onde fi cou agendado que no dia 09 de 
junho estaria vistoriando a comarca de Chapadinha pela 
manhã e à tarde na comarca de Brejo, dia 10 na comarca 
de Buriti pela manhã e Coelho Neto pela tarde.

O Coordenador Financeiro juntamente com o presidente 
da FETAEMA teve um encontro com o pré-candidato ao 
governo do estado o senhor Flavio Dino na cidade Buriti

Nesse encontro contou com a presença de varias 
lideranças tanto partidárias quanto sindicais onde o 
presidente fez uma fala para o pré-candidato que nas 
suas visitas que o mesmo irá fazer que procuro visitar 
sempre os sindicatos,  pois somos uma referência em cada 
município e que no seu governo o mesmo possa manter o 
compromisso com o nosso projeto PADRSS.

A coordenação esteve em Santana recebendo o STTR

Na ocasião a coordenação recebeu em nome da FETAEMA 
o STTR de Santana por ter vencido o mandato da atual 
diretoria e por não ter feito a eleição da nova diretoria 
dentro do prazo estabelecido pelo o seu estatuto e 
principalmente pelo o falecimento do presidente o saudoso 
Ribeiro, no mesmo momento a diretoria pediu que a 
FETAEMA instalasse uma junta administrativa para realizar 
as eleições sindicais do referido sindicato.

M
A

IO O Coordenador Financeiro empossou a Junta Interventora 
do STTR de Santana.

Junta Interventora que irá administrar o STTR de Santana 
por 90 (noventa) dias que tem objetivo principal conduzir 
o processo eleitoral deixado pela a diretoria anterior que 
não realizou dentro do mandato vigente, na qual um dos 
principais motivos por não realizar a eleição foi sem duvida 
a morte do saudoso Ribeiro, deixando toda a diretoria a 
deriva. Como não tinha mais prazo para a convocação das 
eleições o então vice-presidente assumiu o cargo de novo 
presidente daquele sindicato pediu que a coordenação 
que após o termino do seu mandato que encerraria no 
dia 30 de abril de 2014 pediu que indicasse uma comissão 
administrativa para assumir administração do sindicato, 
fi cando assim entregue o seu representante legal a 
FETAEMA.
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O Coordenador fi nanceiro participou da solenidade de 
formação da ENFOC MULHER em São Luís.

Solenidade Formatura na ocasião o coordenador fi nanceiro 
representou todos os STTRs do Baixo Parnaíba onde o 
mesmo parabenizou todas as mulheres por sua coragem 
de ir até o fi nal apesar de todas as difi culdades diante das 
diretorias dos seus respectivos sindicatos e até mesmo 
dentro de suas famílias.

A Coordenadora de políticas participou do primeiro 
encontro dos quilombolas no município de Brejo.

O encontro contou com a participação de várias lideranças 
quilombolas do estado onde foi discutido sobre as políticas 
voltadas para os quilombolas, foi discutido também 
igualdade de gênero, produção e etnia.

O Coordenador Financeiro participou de uma reunião no 
STTR de Duque Bacelar.

Foram discutidos junto com a diretoria, delegados 
sindicais sobre o processo eleitoral que estava por vir e a 
importância da renovação da diretoria conforme consta 
no estatuto da entidade, foi discutido também sobre a 
padronização do Estatuto e em seguida a diretoria pediu o 
apoio da coordenação durante o processo eleitoral e nos 
dias 16/05/14 fez uma reunião com os benefi ciários do 
programa PNHR.

A coordenação participou da plenária regional de avaliação 
de mandato do Baixo Parnaíba em Anapurus.

A plenária contou com a participação de 13 STTRs, 
secretarias de fi nanças, de juventude e agraria da 
FETAEMA, onde foram discutidos vários assuntos de como 
melhorar a atuação da diretoria do sindicato e da FETAEMA 
com base. Na qual foi tirado 36 delegados para participar 
da plenária estadual de avaliação sem contar com os 
delegados natos da região.

A Coordenação juntamente com o representante da 
Cooperativa Nossa Casa participou de uma reunião com 
as famílias que receberão os kits para a construção das 
unidades habitacionais.

A reunião aconteceu em duas comunidades que receberão 
os kits do PNHR, na comunidade Morros, Buritizinho II, 
Moraes, Macacos, Cruz e Campineira, onde o representante 
da cooperativa pediu que cada família cuidasse dos seus 
kits até o termino das construções.

A coordenação participou de uma reunião com a diretoria 
ampliada da FETAEMA em São Luís.

Nessa reunião que teve como tema principal a unicidade 
sindical e os desafi os que cada sindicato irá enfrentar e a 
escolha de quem irão representar fi cando marcada uma 
nova data para tomada de decisão para a convocação dos 
STTRs para uma Assembleia que será realizada nos dias 16 
e 17 de junho com toda a diretoria ampliada.
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A Coordenação participou do último Módulo do GES em 
Milagres.

A coordenação participou do início ao termino do III 
Módulo GES onde foi discutido sobre o novo estatuto 
sindical, que teve um público com mais de 40 participantes.

Assembleia Geral do STTR de Santana para Apreciação e 
Aprovação do Regimento e escolha da Comissão Eleitoral 
do referido Sindicato.

A coordenação participou da Assembleia no STTR de 
Santana para Apreciação e Aprovação do Regimento e 
escolha da Comissão Eleitoral do referido Sindicato.

Reunião com a diretoria e delegados sindicais sobre o 
processo eleitoral do STTR de Paulino Neves.

A Coordenação participou da reunião com a diretoria e 
delegados sindicais sobre o processo eleitoral do STTR de 
Paulino Neves.

Assembleia Geral do STTR de Duque Bacelar para 
Apreciação e Aprovação do Regimento e escolha da 
Comissão Eleitoral do referido Sindicato.

A coordenação participou da Assembleia no STTR de 
Duque Bacelar para Apreciação e Aprovação do Regimento 
e escolha da Comissão Eleitoral do referido Sindicato.

A Coordenação participou em São Luís da reunião 
ampliada para discutir sobre representação e 
representatividade.

Participou na reunião ampliada para discutir sobre 
representação e representatividade.

II Reunião ampliada para discutir sobre representação e 
representatividade com os assessores da FETAEMA, onde 
fi cou decidido trabalhar o tema com os sindicatos que 
estivessem com as documentações em dias.

II Reunião em São Luís para discutir sobre o tema 
representação e representatividade com os assessores da 
FETAEMA, onde fi cou decidido trabalhar com os sindicatos 
que estivessem com as documentações em dias.

Último dia de Registro de chapa do STTR de Santana.
A coordenação esteve presente no STTR de Santana 
acompanhando o último dia de registros de chapas.

A coordenação participou da reunião com a diretoria do 
STTR de Magalhaes de Almeida e a tarde participou da 
reunião com a diretoria e delegados sindicais do STTR de 
São Bernardo.

Reunião com a diretoria do STTR de Magalhaes de Almeida 
e a tarde participou da reunião com a diretoria e delegados 
sindicais do STTR de São Bernardo.

A Coordenadora Política participou da reunião com a 
diretoria nos STTRs de Araioses, Agua Doce e Tutoia.

Reunião com a diretoria dos STTRs de Araioses, Agua Doce 
e Tutoia.

Participou da reunião no povoado Morros, Município de 
Anapurus com os benefi ciários do programa PNHR e 
aproveitando a oportunidade visitou as construções em 
andamento, na ocasião esteve presente também o senhor 
Joaquim, Sec. Agrícola e Meio Ambiente da FETAEMA.

Participou da reunião no povoado Morros, Município de 
Anapurus com os benefi ciários do programa PNHR e 
aproveitando a oportunidade visitou as construções em 
andamento, na ocasião esteve presente também o senhor 
Joaquim, Sc. Agrícola e Meio Ambiente da FETAEMA.
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Participação de uma audiência no TRT para rever o 
processo da eleição do STTR de Anapurus.

A coordenação e Assessoria se fi zeram presentes no TRT 
de Chapadinha na hora programada, para acompanhar 
o STTR de Anapurus na audiência marcada pela Juíza da 
6ª vara de trabalho, onde a outra Chapa que concorreu as 
eleições do STTR de Anapurus entrou com processo no 
TRT.



Relatório de Atividades 2014

106

Mobilização aos os STTR’s para avisarem da reunião dos 
presidentes que irá acontecer nos dais 09 a 11/07

Mobilização aos STTR para avisarem da reunião com todos 
os Presidentes dos STTR fi liados a FETAEMA para discussão 
da Representação e Representatividade.

Prestação de contas de Afonso cunha na Sede da 
Coordenação.

A secretaria de Finança e Administração do STTR de 
Afonso Cunha se fez presente na sede da Coordenação para 
prestar contas dos repasses da FETAEMA e CONTAG dos 
últimos 03 meses.

Assessora participou de uma reunião com todos os 
funcionários da Fetaema em São Luís.

Assessora da Coordenação do Baixo Parnaíba Participou da 
reunião com toda diretoria da FETAEMA e seus respectivos 
funcionários, para apresentação de toda equipe que 
compõe a Federação.

A coordenação e Assessoria participaram da reunião 
com os presidentes dos STTR’s para falar sobre 
Representatividade e Representação em São Luís.

De 09 a 11, A coordenação e assessoria participaram da 
reunião com os presidentes dos STTR fi liados a FETAEMA 
para discussão sobre  Representação e Representatividade, 
pois foram esclarecidos a real situação de cada STTR e 
da própria Federação deixando como encaminhamento a 
mudança do novo estatuto da Fetaema.

A Coordenação e Assessoria participaram da eleição da 
nova diretoria do STTR de Santana do Maranhão.

Participação do Processo eleitoral da Nova Diretoria do 
STTR de Santana do Maranhão.

O Coordenador e Assessoria visitou o STTR de Duque 
Bacelar, e aproveitam a oportunidade reavaliaram os 
processos eleitorais.

Visita de Acompanhamento ao processo eleitoral do 
STTR de Duque Bacelar, pois o mesmo estava na fase 
fi nal do processo, observamos que a comissão eleitoral já 
tinha impugnado o encabeçado da chapa 02 e mais dois 
membros da chapa aguardando o retorno da chapa 02 
sobre a impugnação da mesma para fazer a substituição 
necessária.

Mobilização dos STTR’s para participar da ENFOC que 
acontecerá nos dias 24 a 30 de Agosto.

A coordenação e Assessoria mobilizaram os STTR’s, para 
falar da ENFOC e com isso convidar as pessoas que fi zeram 
do GES a participaram da ENFOC que acontecera nos dias 
24 a 30 de Agosto.

A Coordenação participou do Fórum em defesa do rio Magu 
em Água Doce do Maranhão.

Fórum foi iniciativa do STTR de Água Doce do Maranhão, 
com participação dos municípios que abrange o rio Magu, 
Santana do Maranhão está a nascente, percorrendo os 
municípios de Araioses e Tutóia, na oportunidade foram 
discutidos a criação do comitê de proteção do rio, onde os 
membros desse comitê iria trabalhar em prol da proteção 
do rio e seus afl uentes.
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Participação da festividade do Dia do Agricultor realizado 
pelo STTR de Belágua, no município de Belágua.

Assessoria participou em nome da Coordenação da 
festividade do DIA do AGRICULTOR, realizado pelo STTR 
de Belágua com participação de autoridade e o STTR de 
São Benedito do Rio Preto.

A Coordenação e Assessoria reuniram-se com as Chapas 
que estão concorrendo à Eleição da diretoria do STTR de 
Duque Bacelar.

Reunião com as Chapas que estão concorrendo o processo 
de eleição do STTR de Duque Bacelar, para acalmar ambas 
partes, pois o processo de eleição desse STTR estão sendo 
muito complicado devidos uma das Chapas não estarem 
se entendendo com a Comissão eleitoral e com isso 
começaram a difi cultar o processo eleitoral. A coordenação 
conseguiu amenizar as chapas e deixar o processo eleitoral, 
mas justo e claro, onde ambas partes fi zeram a substituição 
solicitada pela comissão eleitoral, fi cando como cabeça da 
Chapa de número 02 Sr. Valter Pereira e troca de Secretario 
de Jovens da Chapa de número 01.

A Coordenação e Assessoria participaram da IV plenária 
de Avaliação dos 02 anos de mandato da atual Diretoria da 
FETAEMA.

A Coordenação e Assessoria participaram da IV plenária 
de Avaliação do mandato da Diretoria da FETAEMA, onde 
foram explanadas todas as atividades de suas respectivas 
secretarias e logo em seguidas foram retirados os 
encaminhamentos a serem tomados.
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Acompanhamento de prestação de contas do sttr de 
Santana.

O coordenador acompanhou a junta administrativa na 
prestação de contas durante os 03 meses que se fez 
presente no sindicato de Santana do Maranhão.

O Coordenador e Assessora participou da posse da nova 
diretoria do STTR de Santana do Maranhão

Solenidade de posse da nova diretoria do STTR de Santana 
do Maranhão, onde se fi zeram presente autoridades locais, 
Prefeita, Secretário Municipal de Agricultura, Assistência 
Social, Vereadores, agricultores sócios do STTR e os 
presidentes dos Sindicato dos Trabalhadores de Brejo e 
Araioses.

Coordenadora Regional e a Assessoria participou da 
reunião com toda e Diretoria Executiva em São Luís.

A coordenadora e Assessora Participaram de uma reunião 
com toda diretoria executiva e coordenadores regionais 
para falar a real situação de cada sindicatos e explicou 
a necessidade de acompanhar a fundo o processo junto 
do MTE, onde cada coordenação levou como demanda 
as situação de sua regional para poder regularizar e da 
entrada em novo processo, pois existem STTR que não 
tem registro no ministério, fi cando assim o município 
descoberto.
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O Coordenador acompanhou nas vistorias das casas do 
PNHR.

O Coordenador acompanhou o diretor de políticas Agrícola 
da FETAEMA Srº. Joaquim, nas vistorias das casas em 
Anapurus, para ver em que fase as casas estão e na 
oportunidade conversou com as famílias que estão sendo 
benefi ciadas pelo PNHR.

A coordenação fez uma reunião com a nova diretoria do 
STTR de Santana do Maranhão.

A Coordenação reuniu-se com a nova diretoria do STTR de 
Santana do Maranhão para explicar o papel de cada diretor 
e falar da importância de cada um no movimento sindical e 
a contribuição de cada diretor para os trabalhadores rurais 
do município.

Assessora Acompanhou a comissão eleitoral do STTR 
de Duque Bacelar no processo de divulgação da lista de 
votantes.

Trabalho junto a comissão eleitoral na preparação das 
Listas de Votantes do Sindicato de Duque Bacelar e 
analises dos Blocos dos sócios que estavam aptos a 
votarem.

A coordenação juntamente com a assessoria participaram 
da assembleia de Brejo para aprovação do regimento 
eleitoral.

Participação da assembleia extraordinária de Brejo para 
aprovação do regimento Eleitoral e votação da comissão 
eleitoral, onde estava presente a diretora de Políticas 
Agrárias da FETAEMA, Srª Lúcia, a assembleia contou com 
a presença de mais de 100 sócios ativos do STTR de Brejo 
para tornar esse processo mais junto e limpo assim com 
rege o regimento eleitoral e o estatuto social.

A Coordenação visitou o STTR de Afonso Cunha para 
apurar denúncias.

A coordenação reunião com a Diretoria do STTR de Afonso 
Cunha para averiguar denúncias feitas pelo sindicato, pois 
estão falsifi cando bloco de notas deixando assim o um 
saldo negativo no caixa do sindicato.

Reunião na sede da Coordenação com os STTR,s que não 
possuem registro sindical.

A Coordenação reuniu-se todos os sindicatos que não 
possui registro junto ao MTE, para falar como será 
o processo de regularização junto ao MTE, e da os 
encaminhamentos para cada STTR.

Participação do processo eleitoral de Duque Bacelar.

A coordenação juntamente com assessoria acompanhou o 
processo eleitoral de Duque Bacelar, onde os sindicatos de 
Coelho Neto, Brejo, Anapurus e Buriti ajudaram a conduzir 
as eleições sindicais.

A Coordenação reuniu-se com os diretores do 
STTR de Milagres para fazerem o planejamento do 
recadastramento.

A Coordenação reuniu-se com os diretores do STTR de 
Milagres para fazerem o planejamento do recadastramento 
e explicou a importância do mesmo para o STTR, depois 
da reunião saíram com agenda para colocar em pratica o 
recadastramento.

O Coordenador juntamente com assessora reuniu-se com 
os membros da comissão eleitoral de Brejo para avaliar o 
processo.

Analises dos processos de todos das chapas que estão 
concorrendo às eleições 2014/2018, juntamente com a 
comissão eleitoral, onde explicamos a necessidade da 
saída de 30% da atual diretoria e analises das fi chas de 
qualifi cação de cada sócio.

A Coordenação e Assessoria reuniram-se com os diretores 
dos STTR’s da região para uma reunião política.

Reunião política no STTR de Anapurus com a presença dos 
sindicatos de Mata Roma, Milagres, Santana do Maranhão, 
Santa Quitéria, Duque Bacelar e Buriti, para discussão 
da situação dos candidatos que o movimento irá apoiar, 
nessa reunião contamos com a presença do presidente da 
FETAEMA.
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Assessoria participou de reunião com os STTR’s em São 
Luís.

Assessoria juntamente com os sindicatos de Chapadinha 
e Coelho Neto, participaram de reunião em São Luís para 
analisar a situação de cada um e se estava apto a entrar no 
processo de mudança estatutária.

Coordenação Regional participou da reunião política 
juntamente com a diretora de política Agrárias em Brejo.

A coordenação participou da reunião política no auditório 
de Brejo juntamente com a Secretaria de Políticas Agrárias 
da Fetaema srª Lúcia, para tratar de questões sindicais e 
situação política do nosso estado, nessa reunião estavam 
presentes os sindicatos de Santana do Maranhão, Araioses, 
Duque Bacelar, Chapadinha, Buriti.

Assessora visitou o STTR de Araioses e reuniu-se com 
todo conselho deliberativo para explicar a necessidade de 
retifi car as Atas de eleição de posse.

Reunião com todo o conselho deliberativo do STTR de 
Araioses para explicar da necessidade de retifi cação das 
Atas de Eleição e de Posse, conforme a portaria do MTE 
326/13.

Reunião com as Chapas concorrentes ao pleito eleitoral do 
STTR de São Bernardo.

Os Coordenadores estiveram presentes no STTR de São 
Bernardo para acompanhar o processo eleitoral e analisar 
as fi chas de qualifi cação das chapas que estão concorrendo 
às eleições.

A coordenação esteve em Milagres fazendo o 
recadastramento.

A Coordenação reuniu com os educadores de Coelho Neto 
e Buriti para fazer o recadastramento do STTR de Milagres, 
pois esse mutirão veio com objetivo de recadastrar todos 
os sócios Ativos tanto como os aposentados e pensionistas 
do STTR e buscar nossos associados da região e com isso 
fortalecer o MSTTR.

A Coordenação e Assessoria acompanharam assinatura dos 
contratos do PNHR da caixa econômica no STTR de Duque 
Bacelar.

A Coordenação e Assessoria acompanharam assinatura dos 
contratos PNHR da caixa econômica no STTR de Duque 
Bacelar.

A Coordenação visitou o STTR de São Bernardo para 
apurar as denúncias e Assessoria esteve em Santa Quitéria 
e Araioses.

A coordenação reuniu com toda diretoria e com as pessoas 
que estavam denunciando o processo eleitoral do STTR 
de São Bernardo para apurar as denúncias feita pelo Sr. 
Francisco José Silva Santos.
A assessora visitou o STTR de Santa Quitéria para analisar 
as Atas se estava conforme a portaria 326/13 do MTE, e 
logo em seguida visitou o STTR de Araioses para analisar 
os processos para da entrada no Ministério do Trabalho.

A Coordenação junto com a assessoria participou no 
primeiro encontro da Terceira Idade, Idoso e Idosa em 
Tutoia.

A coordenação e Assessoria participaram da festividade 
da Terceira Idade realizada pelo STTR de Tutoia durante o 
dia todo, o encontro contou com a presença, do primeiro 
presidente do STTR e da FETAEMA, outros Presidentes que 
passam na gestão anteriores, da Secretaria de Políticas 
Sociais, Terceira Idade e Idoso e Idosa Srª Rosimari 
Malheiros, Prefeito Município de Tutoia, Liderança Locais 
e dentre outros, o STTR entregou cestas básicas e fez 
sorteios de brindes para os sócios que estavam presentes 
na festividade.
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Realização da Assembleia Geral  Extraordinária do Baixo 
Parnaíba, com a presença do presidente da Fetaema e a 
secretaria de política Sociais e Terceira e Idade, Idoso e 
Idosa.

Realização da Assembléia Extraordinária do Baixo 
Parnaíba, com a presença do presidente da FETAEMA e 
Secretaria de Políticas Sociais, Terceira Idade e Idosos/
Idosas, e os representantes dos STTR’s de Chapadinha, 
Anapurus, Mata Roma, Brejo, Buriti, Afonso Cunha, Duque 
Bacelar, Milagres, Santana do Maranhão, Magalhães de 
Almeida e Araioses, para a discussão de representação 
e representatividade, CAR e outros assuntos da 
categoria. Essa assembleia teve como objetivo principal 
a regularização sindical e o CAR, pois nosso movimento 
está passando por um processo de regularização junto ao 
ministério do trabalho e se não nos adequar iremos perde 
a representatividade, outro ponto foi o Cadastro Ambiental 
Rural – CAR que já vem sendo discutido desde o início 
desse ano e que os STTR devem acompanhar e cobrar dos 
órgãos competentes esse cadastro em seus municípios.
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Atividade na Coordenação Regional para mobilizar a rede 
dos educadores para o mutirão.

A coordenação mobilizou todos educadores da região 
do Baixo Parnaíba para o mutirão dos educadores que 
acontecerá nos dias 16 a 18 de outubro.

A Coordenação reuniu com a diretoria do STTR de Água 
Doce para tratar da seguinte temática: Regularização 
Sindical e a falta de contato dos mesmos.

A Coordenação reuniu com os diretores do sindicato 
de Água Doce do Maranhão para falar sobre o mutirão 
sindical e na oportunidade analisar o afastamento dos 
mesmos das reuniões da região.

Atividade na coordenação para preparação do mutirão 
sindical, onde ligamos para todos STTR’s.

Mobilização por telefone aos 17 sindicatos para falar sobre 
o mutirão sindical e necessidade de todos os diretores 
participarem das reuniões com os educadores.

Acolhimento dos educadores

Acolhimento e recepção da chegada dos educadores 
das regionais de Alto Turi, Pindaré, Oriental, Mearim, 
Sul, Cocais e a Baixado Maranhense no sindicato de 
Chapadinha.

Reunião com todos os educadores no STTR de Chapadinha.
Reunião com todos os 35 educadores para explicar como 
seria o mutirão sindical nos sindicatos e como seria a 
temática de cada reunião nos sindicatos.

O educador fi nanceiro acompanhou o secretario de 
formação no processo eleitoral de São Bernardo.

O Coordenador fi nanceiro acompanhou o secretario 
de formação da FETAEMA no processo eleitoral de São 
Bernardo, onde o mesmo teve o processo suspenso por 
ordem judicial.

A coordenação acompanhou os educadores nas cidades 
de Milagres e Santa Quitéria, e a assessora acompanhou a 
educadora no município de Araioses.

A coordenação e assessoria se dividiram para acompanhar 
os educadores nos municípios de Milagres do Maranhão, 
Santa Quitéria e Araioses, onde foi discutido a temática 
do PADRSS e dentre outros assuntos abordado dentro do 
movimento sindical.

A Coordenação juntamente com assessoria participou do 
processo eleitoral em São Bernardo.

Participação no processo eleitoral de São Bernardo, onde o 
mesmo ganhou na justiça o direito de realizar as eleições 
para o quadriênio 2014/2018.

Assessoria reuniu-se com o STTR de Santa Quitéria para 
falar do PRONATEC/CAMPO, no mesmo dia reuniu com a 
comissão eleitoral de Brejo.

Assessoria reuniu com os dirigentes do STTR de Santa 
Quitéria para falar do programa pronatec - campo, onde a 
cidade está disponível três cursos (Avicultura, Suinocultura 
e Avicultura) destinados a zona rural;
Acompanhamento a comissão eleitoral de Brejo onde os 
mesmos estavam expondo a lista de sócios que estava apto 
a votarem nas eleições sindical.

Coordenador acompanhou as assinaturas das casas do 
PNHR em Anapurus.

O coordenador fi nanceiro acompanhou as assinaturas 
das 50 casas do Programa Nacional da Habitação Rural-
PNHR, em Anapurus juntamente com cooperativa nossa 
casa, nesse momento encontravam presente, assessor 
da secretaria de agrícola, Francisco Sales membro 
do conselho fi scal da Fetaema e o gerente da Caixa 
Econômica.

A coordenação participou do curso de COOPERATIVISMO 
em São Luís.

A Coordenação participou do I Modulo do curso de 
cooperativismo em São Luís, onde foco  seria capacitar 
todos educadores da região nessa temática, que tem como 
estratégia o incentivo de aberturas de novas cooperativas e 
aprendizagem dos mesmo nesse segmentos.
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A Coordenador e assessora acompanharam o processo 
eleitoral de Brejo.

No dia 25 participação na reunião todos os mesários, 
presidente e fi scais das seções para o esclarecimento do 
processo eleitoral;
No dia 26 participação na organização do processo eleitoral 
de Brejo, na confecção da ATA de apuração e contagem dos 
votos para as respectivas chapas.

Assessoria reuniu com alguns diretores do STTR de Santa 
Quitéria para falar da necessidade da atualização junto ao 
MTE.

Reunião com alguns secretários do STTR de Santa 
Quitéria para falar da necessidade de se regularizar junto 
ao Ministério do Trabalho e reagendar uma reunião com 
todo conselho deliberativo para a retifi cação das ATAS DE 
APURAÇÃO e ATA DE POSSE.

Assessoria participou da ofi cina de reforma agrária em São 
Luís.

Participação da ofi cina sobre reforma Agrária em São Luís, 
onde estavam presentes os secretários de políticas Agrícola 
e Agrária dos sindicatos das regionais do Baixo Parnaíba, 
Oriental, Pindaré, Alto Turi, Sul e Tocantinas, nessa mesma 
ofi cina foram relatados os confl itos existentes dentro do 
estado do Maranhão e sobre o programa Nacional do 
Credito Fundiário - PNCF.

Mobilização dos sindicatos para falar do curso de 
COOPERATIVISMO e a planaria de Orçamento.

Mobilização dos sindicatos da regional do Baixo Parnaíba 
para falar do curso de COOPERATIVISMO que acontecerá 
nos dias 03 e 04 em Coelho Neto e da planaria de 
Orçamento que acontecerá nos dias 17 a 19 de novembro 
em Tutoia onde a presença de todos e fundamental para o 
bom desenvolvimento das atividades sociais do movimento 
sindical.
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A coordenação juntamente com assessoria participou do 
primeiro modulo do GES de COOPERATVISMO em Coelho 
Neto

A coordenação juntamente com assessoria participou do 
I modulo do GES de cooperativismo no STTR de Coelho 
Neto e nesse modulo estiveram presentes os sindicatos 
de Anapurus, Chapadinha, Brejo, Buriti, Santana do 
Maranhão, Araioses, São Benedito do Rio Preto, Tutoia, São 
Bernardo e Mata Roma.

A Coordenação reuniu-se com os assalariados rurais 
de Coelho Neto e ajudou os diretores no mutirão de 
acompanhamento nos campos de cana-de-açúcar.

A Coordenação acompanhou os assalariados rurais e os 
diretores do Sindicato de Coelho Neto nos campos de 
cana-de-açúcar, para ver a realidade no período do corte 
da cana.

A coordenação participou da ENAFOR em Brasília.
A coordenação participou da Escola Nacional de Formação 
em Brasília.

Assessoria acompanhou o diretor de política agrárias de 
Brejo em São Luís para tratar assuntos relacionados a 
reforma agrária.

Assessoria acompanhou o diretor de política agrárias de 
Brejo em São Luís para tratar assuntos relacionados a 
desapropriação de algumas áreas do credito fundiário no 
município de Brejo.

Reunião como os diretores do STTR de Belágua para tratar 
de sua regularização junto ao Ministério do Trabalho.

Reunião com todo o conselho deliberativo do STTR de 
Belágua para tratar das pendências existentes e assim que 
providenciar da entrada junto ao ministério do trabalho.

Participação da plenária de orçamento em Tutoia onde 
estavam presentes 14 sindicatos da Região do Baixo 
Parnaíba.

Participação da plenária de orçamento em Tutoia onde 
estavam presentes 14 sindicatos da Região do Baixo 
Parnaíba, essa plenária contou com a presença dos 
diretores da FETAEMA, José Chateobrian – Secretario de 
Financias, Maria Lucia – Secretaria de Políticas Agrárias.

Reunião com os gestores da APS de Chapadinha, Tutoia e 
São Luís e os Sindicatos da região para falar sobre assuntos 
relacionados aos deferimentos nos pedidos encaminhados 
para as agências.

Reunião com os gestores da APS de Chapadinha, Tutoia e 
São Luís e os Sindicatos da região para falar sobre assuntos 
relacionados aos deferimentos nos pedidos encaminhados 
para as agências.

Assessoria acompanhou assessora Estadual de Jovens e 
o coletivo de jovens da região, nas turmas do PRONATEC/
CAMPO nos municípios de Santa Quitéria e Chapadinha.

Assessoria acompanhou assessora Estadual de Jovens e 
o coletivo de jovens da região, nas turmas do PRONATEC/
CAMPO nos municípios de Santa Quitéria e Chapadinha.

A coordenação participou de uma reunião com todos os 
coordenadores em São Luís.

A coordenação participou de uma reunião com todos os 
coordenadores em São Luís.

Visita no STTR de Anapurus para acompanhar o projeto 
PNHR e na oportunidade reunir os diretores para 
esclarecer algumas pendências.

Assessoria visitou o STTR de Anapurus para acompanhar 
o projeto PNHR e na oportunidade reunir os diretores para 
esclarecer algumas pendências.

Assessoria acompanhou o presidente do STTR de Duque 
Bacelar junto ao contador para solicitar a regularização ao 
MTE.

Assessoria acompanhou e orientou o presidente do STTR 
de Duque Bacelar junto ao contador para solicitar a 
regularização ao MTE.

A coordenação juntamente com assessoria participou do II 
Modulo do GES em Brejo.

A Coordenação e assessoria participaram do II Modulo 
do curso de cooperativismo, em Brejo com a participação 
dos sindicatos, Anapurus, Mata Roma, Chapadinha, São 
Benedito do Rio Preto, São Bernardo, Brejo, Araioses e 
Coelho Neto.
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D
EZ

EM
BR

O
Atividade na coordenação regional e reunião com os STTRs 
juntamente com o INSS de sua jurisdição, pois existe 
muita irregularidade nos processos encaminhados para a 
previdência social.

Atividade na coordenação regional e reunião com os STTRs 
juntamente com o INSS de sua jurisdição, pois existe 
muita irregularidade nos processos encaminhados para a 
previdência social.

A Coordenação reuniu com a diretoria do STTR de Belágua

Para discutir e analisar a situação dos trabalhos durante 
o ano e explicaram a necessidade de sempre está 
melhorando e no próximo ano tentar melhorar aquilo que 
não poderão no decorrente ano, pois os mesmos ainda se 
encontra sem registro nenhum no ministério do trabalho e 
possivelmente estaremos dano entrada no ano de 2015.

Assessoria reuniu com os diretores do STTR de Anapurus 
para acompanhar os processos de regularização junto ao 
Ministério do Trabalho.

Assessoria reuniu com os diretores do STTR de Anapurus 
para acompanhar os processos de regularização junto ao 
Ministério do Trabalho.

A coordenação reuniu com o STTR de Anapurus 
para tentar explicar a situação real do PNHR, pois há 
muita cobrança por parte do sindicato com relação às 
construções das casas, difi cultando a conclusão das 
mesmas, e na oportunidade fi cou agendado uma visita 
de campo o mais rápido possível para ver de perto o 
desenvolvimento das obras.

A coordenação reuniu-se com o STTR de Anapurus 
para tentar explicar a situação real do PNHR, pois há 
muita cobrança por parte do sindicato com relação às 
construções das casas, difi cultando a conclusão das 
mesmas, e na oportunidade fi cou agendado uma visita 
de campo o mais rápido possível para ver de perto o 
desenvolvimento das obras.

A coordenação reuniu com o STTR de Mata Roma, onde 
os mesmo cobraram muito as demandas do PNHR que 
ainda estão na federação e sem nenhum retorno, a 
coordenação planejou com eles que no próximo ano eles 
iram providenciar as demandas que estão paradas e na 
oportunidade agradeceu a todos pelo trabalho durante o 
ano de 2014.

A coordenação reuniu com o STTR de Mata Roma, onde 
os mesmo cobraram muito as demandas do PNHR que 
ainda estão na federação e sem nenhum retorno, a 
coordenação planejou com eles que no próximo ano eles 
iram providenciar as demandas que estão paradas e na 
oportunidade agradeceu a todos pelo trabalho durante o 
ano de 2014.

A coordenação reuniu com o STTR de Brejo, pois os 
mesmos acabaram de passar pelo processo eleitoral, e 
na oportunidade a coordenação se propôs a disposição da 
nova diretoria para ajudar no que eles precisarem.

A coordenação reuniu com o STTR de Brejo, pois os 
mesmos acabaram de passar pelo processo eleitoral, e 
na oportunidade a coordenação se propôs a disposição da 
nova diretoria para ajudar no que eles precisarem.

A coordenação reuniu-se com o STTR de Milagres, onde 
fi zeram uma analisem das atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014, e sobre o recadastramento, pois 
eles continuam trabalhando com fi nalidade de atender 
quem te fato é trabalhador rural.

A coordenação reuniu-se com o STTR de Milagres, onde 
fi zeram uma analisem das atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014, e sobre o recadastramento, pois 
eles continuam trabalhando com fi nalidade de atender 
quem te fato é trabalhador rural.

A coordenação reuniu com o STTR de Santa Quitéria, 
para falar do processo de regularização, pois os mesmos 
continuam sem atualização desde 2009 no ministério do 
trabalho.

A coordenação reuniu com o STTR de Santa Quitéria, 
para falar do processo de regularização, pois os mesmos 
continuam sem atualização desde 2009 no ministério do 
trabalho.
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A coordenação reuniu-se com o STTR de São Bernardo 
para avaliar o processo eleitoral, pois foi um processo 
bastante complicado mais conseguiram de uma hora por 
decisão judicial para realizarem a eleição, visto que isso 
serviu para que não aconteçam em outros sindicatos, logo 
em seguida reunimos com STTR de Santana do Maranhão 
para analisar as ações executadas durante o ano de 2014, 
e para encerrar o dia reunimos com os diretores do STTR 
de Araioses, onde a coordenação solicitou que seja refeito 
algumas delegacias sindical, pois no sindicato não possui 
nenhuma delegacia sindical e que 2015 possamos criar 
pelo menos uma.

A coordenação reuniu-se com o STTR de São Bernardo 
para avaliar o processo eleitoral, pois foi um processo 
bastante complicado mais conseguiram de uma hora por 
decisão judicial para realizarem a eleição, visto que isso 
serviu para que não aconteçam em outros sindicatos, logo 
em seguida reunimos com STTR de Santana do Maranhão 
para analisar as ações executadas durante o ano de 2014, 
e para encerrar o dia reunimos com os diretores do STTR 
de Araioses, onde a coordenação solicitou que seja refeito 
algumas delegacias sindical, pois no sindicato não possui 
nenhuma delegacia sindical e que 2015 possamos criar 
pelo menos uma.
No dia 09 de Dezembro, assessoria reuniu-se com os 
diretores e proprietários da região de Santa Quitéria para 
falar sobre o CAR, onde houve pouco interesse por parte 
dos proprietários da região, deixando assim a reunião para 
ser refeita posteriormente.

A coordenação regional ajudou o STTR de Paulino Neves 
a organizar a assembleia de orçamento participativo que 
aconteceria no dia seguinte, logo em seguida reuniram 
com os diretores de Tutoia, para avaliar a plenária de 
orçamento que aconteceu no mês de novembro, onde na 
oportunidade foi agradecido pelo o apoio na realização 
dessa plenária, e para encerrar o dia reunião no STTR de 
Água Doce a coordenação solicitou mais a presença dos 
diretores nos eventos que acontecem da Federação, pois ele 
fi caram muito ausente durante esse ano.

A coordenação regional ajudou o STTR de Paulino Neves 
a organizar a assembleia de orçamento participativo que 
aconteceria no dia seguinte, logo em seguida reuniram 
com os diretores de Tutoia, para avaliar a plenária de 
orçamento que aconteceu no mês de novembro, onde na 
oportunidade foi agradecido pelo o apoio na realização 
dessa plenária, e para encerrar o dia reunião no STTR de 
Água Doce a coordenação solicitou mais a presença dos 
diretores nos eventos que acontecem da Federação, pois ele 
fi caram muito ausente durante esse ano.

Coordenação reuniu com os diretores do STTR de Buriti, 
e na oportunidade explicou a necessidade do presidente 
participar mais dos eventos da federação, pois ele se 
encontrava muito ausente, e logo em seguida a diretoria 
solicitou da coordenação que acompanhasse os processos 
dos assentamentos do INCRA pois ainda existem casas que 
nunca foram construídas, pela tarde nos reunimos com 
o STTR de Duque Bacelar onde eles cobraram muito os 
atrasos dos matérias das casas do PNHR, e para fi nalizar 
restante do dia visitaram o STTR de Coelho Neto para 
agradecer pelo apoio que sempre deram na região e pela 
participação de todos eventos que a federação convocava;

Coordenação reuniu com os diretores do STTR de Buriti, 
e na oportunidade explicou a necessidade do presidente 
participar mais dos eventos da federação, pois ele se 
encontrava muito ausente, e logo em seguida a diretoria 
solicitou da coordenação que acompanhasse os processos 
dos assentamentos do INCRA pois ainda existem casas que 
nunca foram construídas, pela tarde nos reunimos com 
o STTR de Duque Bacelar onde eles cobraram muito os 
atrasos dos matérias das casas do PNHR, e para fi nalizar 
restante do dia visitaram o STTR de Coelho Neto para 
agradecer pelo apoio que sempre deram na região e pela 
participação de todos eventos que a federação convocava.

Posse da nova diretoria do STTR de Brejo
Solenidade de posse da nova diretoria de Brejo, onde 
contamos com a presença da secretaria de política agrária 
da Fetaema Sr. Maria Lúcia.

Participação do conselho deliberativo da FETAEMA em São 
Luís, onde foi apresentado o lançamento do III festival da 
juventude que acontecerá em abril de 2015, apresentação 
da venda da sede da Fetaema, e outros assuntos da 
categoria.

Participação do conselho deliberativo da FETAEMA em São 
Luís, onde foi apresentado o lançamento do III festival da 
juventude que acontecerá em abril de 2015, apresentação 
da venda da sede da Fetaema, e outros assuntos da 
categoria.

Posse do STTR de São Bernardo.
Solenidade de posse da  Nova diretoria do STTR São 
Bernardo, onde a secretaria de políticas agrárias esteve 
presente para empossar a nova diretoria.



Relatório de Atividades 2014

115

REGIONAL COCAIS

MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

JA
N

EI
RO

Plano de Ação Anual Discutir estratégias para realização das ações do MSTTR para o ano 
de 2014

Reunião com a diretoria do STTR de Timbiras Assembleia de Aprovação do estatuto do STTR

Reunião com a diretoria do STTR de Colinas Assembleia de Aprovação prestação de conta do STTR

Reunião com os 19 Municípios participantes do 
PNHR

Esclarecimento e Agendamento do Mutirão para verifi cação dos 
Processos do PNHR 

FE
VE

RE
IR

O

Reunião com a diretoria do STTR de Nova Iorque 
– MA Agendamento da Assembleia de Aprovação do Estatuto do STTR

Reunião no CESIR São Luís – MA Organização do Regimento Interno da FETAEMA

Assembleia da Regional dos Cocais Repasse de informações para os STTR, e Planejamento de Atividades

Reunião com os STTR’s que fazem parte do 
Território da Cidadania, Retorno das Atividades de Criação do Território da Cidadania

Participação da Assembleia do STTR de Presidente 
Dutra – MA Prestação de conta do Exercício de 2013

Assembleia na sede do STTR de São Domingos – 
MA

Aprovação do Regimento e Ratifi cação da Ata de Posse da diretoria 
do STTR

M
A

RÇ
O

Participar do dia Internacional da Mulher, 
realizado na sede do STTR de Colinas – MA Valorizando as Mulheres do Movimento Sindical 

Participar do dia Internacional da Mulher, 
realizado na sede do STTR de São Domingos – MA Valorizando as Mulheres do Movimento Sindical

Assembleia no STTR de Governador Eugenio 
Barros – MA Aprovação do estatuto Sindical do STTR

Assembleia no STTR de Jatobá – MA Aprovação do estatuto Sindical do STTR

Assembleia no STTR de Mirador – MA Aprovação do estatuto Sindical do STTR

São Luís – MA Participar do IV conselho deliberativo da FETAEMA

A
BR

IL

Encontro em São Luís – MA Encontro da 3ª Idade realizado no CESIR

Reunião com a comissão Eleitoral do STTR de 
Santo Antônio dos Lopes – MA Processo Eleitoral Respeitando o Estatuto e o Regimento Eleitoral

Reunião na Sede do STTR de Barra do Corda - MA Capacitação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Grupo de Estudo Sindical (GES), 1º Modulo, 
(Presidente Dutra, Colinas e Fortuna – MA,)

Formação de Novos Educadores Sindicais, para Fortalecer a Rede 
Sindical
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M
A

IO
Ato de Solenidade de comemoração do dia do 
Trabalho realizado no município de Fortuna – MA

Fazer com os Trabalhadores (as) se sintam Fortalecidos e 
Representados (as)

Reunião com os Benefi ciários do PNHR no STTR 
de São Domingos – MA Assinatura das ATAS dos Processos do PNHR

Assembleia Geral Ordinária realizada no STTR de 
São João dos Patos – MA

Aprovação do Regimento Eleitoral e Aprovação da Comissão Eleitoral 
do STTR

 Ato de Solenidade de Posse da Nova Diretoria do 
STTR de Santo Antônio dos Lopes – MA

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

Reunião com a comissão Eleitoral do STTR de São 
José dos Basílios – MA Processo Eleitoral Respeitando o Estatuto e o Regimento Eleitoral

Realização do 2º Modulo do GES Regional dos 
Cocais, realizado na sede do STTR de Presidente 
Dutra – MA

Forma Novos Educadores Sindicais, para Fortalecer a Rede Sindical

Sistematização da Cartilha do Delegado Sindical 
realizado no CESIR Capacitar os Delegados Sindicais de Base,

JU
N

H
O

Capacitação e mutirão do PNHR com o STTR de 
Grajaú – MA Buscando melhoria de vida do Trabalhador (a) Rural,

Eleição do STTR de São João dos Patos – MA Renovação do mandato da Diretoria

Reunião com a diretoria da FETAEMA, no CESIR Esclarecimentos e informações importantes para as Regionais, sobre 
Representação e Representatividade

Eleição da Nova Diretoria do STTR de Colinas – MA
Renovação do mandato da Diretoria

Reunião com a Comissão Eleitoral do STTR de 
Mirador- MA Esclarecimento e Informações sobre o Processo Eleitoral

JU
LH

O

Realização do 3º Módulo do GES Regional dos 
Cocais, realizado na sede do STTR de Buriti Bravo 
– MA

Formação de Novos Educadores Sindicais para Fortalecer a Rede 
Sindical,

Eleição do STTR de Passagem Franca – MA Renovação do mandato da Diretoria por mais 04 anos

Comemoração do dia do Trabalhador realizado na 
sede do STTR de Barra do Corda – MA

Comemorar um dos dias, mas importante na vida sindical de cada 
Trabalhador (a)

Plenária de Avaliação de Mandato-São Luís – MA Participação na Plenária de Avaliação de Mandato da FETAEMA

Eleição do STTR de São José dos Basílios – MA Renovação do mandato da Diretoria por mais 04 anos

AG
O

ST
O

Reunião com os Diretores e Comissão Eleitoral do 
STTR’s de Mirador – MA

Decisão da FETAEMA sobre a suspenção do processo Eleitoral do 
STTR

Viagem para São Luís – MA Participação de uma Capacitação para Coordenadores e Assessores 
sobre Alteração Estatutária, 

Participação do Ato de Solenidade de Posse do 
STTR de Colinas – MA

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

Assembleia da Regional dos Cocais  realizado na 
sede do STTR de São Domingos – MA

Compartilhar as Atividades Realizadas e as a serem Realizadas na 
Regional e nos STTR’s e FETAEMA

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de 
Timbiras – MA

Agendamento do Calendário Eleitoral com os prazos de acordo com 
o Estatuto do STTR,
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SE
TE

M
BR

O
Assembleia do STTR de Mirador – MA Posse da Junta Administrativa que assumirá o STTR nos próximos 

meses

Capacitação no STTR de Barra do Corda – MA Ofi cina de Capacitação sobre CAR, realizada na sede do STTR

Reunião no STTR de Presidente Dutra – MA Informação e Reiteração sobre Território Central Maranhense, 
realizado na sede do STTR

Participação do Ato de Solenidade de Posse do 
STTR de São José dos Basílios – MA

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

O
U

TU
BR

O

Participação do Evento no STTR de Fortuna – MA Comemoração do dia do Idoso realizado na sede do STTR

Reunião na sede do STTR de São Domingos – MA Reunião com os Educadores que estão participando da ENFOC 
Estadual

Capacitação do Conselho Deliberativo do STTR de 
Mirador – MA

Capacita o Conselho deliberativo do STTR para melhor 
desenvolvimento da Base

Capacitação do sistema SIGA realizada no STTR de 
Barra do Corda – MA

Capacitar o Dirigente da pasta para melhor desenvolvimento dos 
trabalhos

N
O

VE
M

BR
O

Visitas os STTR’s das Cidades de Colinas, 
Paraibano, Pastos Bons, São João dos Patos, 
Sucupira do Riachão, Barão de Grajaú, São 
Francisco do Maranhão, Parnarama, Matões e 
Caxias, Reunião com os dirigentes Sindicais do 
Médio Sertão

Visitar os Companheiros em suas bases de atuação Sindical 

ENFOC- São Luís - MA Participar Do 2º Modulo da ENFOC realizado no CESIR

Participar da Assembleia Extraordinária da 
Regional dos Cocais no Município de Peritoró – MA Planejar as atividades para o ano seguinte da Regional dos Cocais

Assembleia Geral Extraordinária no STTR de 
Mirador – MA Aprovação do Recadastramento dos Sócios (as) do STTR

São Domingos do Maranhão – MA para participar 
do encontro de cooperativismo realizado na sede 
do STTR,

Fortalecer o Cooperativismo na Região para valorizar a produção 
agrícola e extrativista dos Trabalhadores (as) Rurais

D
EZ

EM
BR

O

São Domingos do Maranhão, para reunião com a 
secretaria de Mulheres do STTR

Planejamento de Ações voltado para as Mulheres do Campo, (cursos 
de capacitações),

Audiência na Comarca de Pedreiras – MA Intervenção no STTR de Capinzal do Norte – MA

Assembleia no STTR de Grajaú – MA Participação da Assembleia de Previsão orçamentaria do STTR para 
o ano de 2015

São Luís – MA Conselho Deliberativo da FETAEMA
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REGIONAL MEARIM

MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

JA
N

EI
RO

Plano de Ação Anual Discutir estratégias para realização das ações do MSTTR 
para o ano de 2014.

Eleição STTR Vitorino Freire Eleger nova Diretoria Mandato 2014 a 2018

Posse Nova Diretoria STTR Coroatá Empossar para Mandato 2014 a 2018

Assemb.  STTR São Mateus MA Aprovar Reg. Eleitoral e eleger comissão

Assembleia Recadastramento Marajá do Sena Aprovar campanha de recadastramento

Alteração Estatutária Lima Campos Alterar estatuto

Mutirão PNHR Coroatá Fazer o cadastramento de famílias

 F
EV

ER
EI

RO

Mutirão de Recadastramento Marajá do Sena Fazer o recadastramento dos trabalhadores

Eleição STTR São  Mateus Eleger nova diretoria mandato 2013 a 2018

GES municipal Poção de Pedras Formar militantes do mov. Sindical.

Assembleia Coord.  Reg. Esperantinópolis Deliberar as atividades da FETAEMA na região

M
A

RÇ
O

Alteração Estatutária STTR Lima Campos Fazer a alteração Estatutária

Ofi cina Crédito Rural e CAR Lago da Pedra Fazer o debate sobre as políticas públicas

Alteração Estatutária Brejo de Areia Fazer a alteração Estatutária

Assemb. Aprov. Reg. Eleitoral Bom Lugar Aprovar regimento eleitoral e eleger comissão

A
BR

IL

Orientação da comissão eleitoral Bom Lugar Organizar junto com a comissão o processo Eleitoral

Reunião com a diretoria Bom Lugar Discutir sobre denuncias do processo eleitoral

Eleição STTR Marajá do Sena Eleição nova diretoria 2014 a 2018

Eleição STTR São Raimundo do Doca Bezerra Eleição nova diretoria 2014 a 2018

Reunião  Território Rural Vale do Mearim Discutir as estratégias de fortalecimento do território

Eleição nova diretoria Bom Lugar Eleger nova diretoria mandato 2014 a 2018

Eleição nova diretoria Lima Campos Eleger nova diretoria mandato 2014 a 2018

Plenária Regional de Avaliação de Mandato Avaliar o mandato da federação 2012 a 2014

M
A

IO

Posse nova diretoria STTR Marajá do Sena Empossar novos diretores

Assembleia para aprovação Regimento Brejo de Areia Aprovar regimento eleitoral e eleger comissão eleitoral

Acompanhamento a unidade móvel Trizidela Acompanhar a unidade de combate a violência

Seminário de Delegados Sindicais Coroatá Fazer a Formação dos delegados sindicais 
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JU
N

H
O

Posse diretoria provisória Bom Lugar Dar posse aos diretores da intervenção sindical

Reunião STTR Brejo de Areia Discutir sobre irregularidades do processo eleitoral

Posse nova diretoria Lima Campos Empossar diretores 2014 a 2018

Aprovação. Recadastramento Bom Lugar Recadastrar os trabalhadores rurais de Bom Lugar

Assembleia Regional da Fetaema no Mearim Discutir os encaminhamentos da FETEAEMA

Eleição STTR Brejo de Areia Eleger nova diretoria 2014 a 2018

GES municipal Lago do Junco Formação de lideranças

JU
LH

O

Reunião diretoria Brejo de Areia Analisar prestação de contas período eleitoral

Feira da Agricultura Familiar Lago da Pedra Divulgação dos produtos da Agricultura Familiar

Reunião com Produtores de São Mateus A destruição de roças provocadas por venenos

Reunião com os novos diretores Bom Lugar Discutir sobre prestação de contas

Assemb. Território Vale do Mearim Eleger colegiado territorial

Acompanhamento ao PNHR Pirapemas Consolidar documentação da demanda 

Mutirão de recadastra. sindical Bom Lugar Fazer o recadastramento dos trabalhadores

Acompanhamento ao recadastra. Bom Lugar Orientar a comissão e dirigentes sobre o processo

Conselho Deliberativo STTR Lago da Pedra Orientar sobre procedimentos estatutários

Festa de Fundação STTR Vitorino Freires Comemorar a data de fundação do sindicato

Orientação sobre atualização sindical no MTE Orientar o STTR de Lago Verde sobre documentos

AG
O

ST
O

Orientação sobre SIGA Lago Verde Orientar sobre o uso do software

Eleição nova diretoria Bom Lugar Eleger nova diretoria 2014 a 2018

Regularização STTR Paulo Ramos junto MTE Organizar a documentação para encaminhar ao MTE

Seminário de jovens STTR Lagoa Grande Refl eti com a juventude as políticas públicas

Assembleia Regional da Fetaema no Mearim Encaminhar as atividades da FETAEMA na região.

GES municipal de Coroatá Formar os dirigentes e lideranças sindicais

GES municipal de Lima Campos Formar os dirigentes e lideranças sindicais

Posse nova diretoria STTR Bom Lugar MA Dar posse para quadriênio 2014 a 2018

Reunião Conselho Deliberativo STTR Lago do Junco   Discutir sobre a gestão do sindicato

Repasse dos bens do STTR de Bom Lugar MA  Entregar o patrimônio do STTR aos diretores
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SE
TE

M
BR

O
Plenária de Orçamento Participativo  Discutir e encaminhar propostas de gestão

Treinamento CAR e CNIS Discutir e encaminhar propostas

Feira da AF do STTR de Lago dos Rodrigues Vender produtos da agricultura familiar

Ofi cina de Cadastro Ambiental Rural Capacitar dirigentes sobre Cadastro Ambiental

Reunião de Educadores da Reg. Mearim Organizar as ofi cinas de Fortalecimento sindical

Audiência Trabalhadores de  Lagoa Grande Resolver confl ito agrário em Lagoa Grande 

II Etapa GES Municipal Lima Campos Capacitar dirigentes sindicais e Lideranças

Festa dos aposentados de São Luís Gonzaga Confraternizarem com aposentados e pensionistas

O
U

TU
BR

O

Assembleia Reg. Do Mearim Discutir e encaminhar o processo político eleitoral

Assemb. Bernardo do Mearim processo Eleit Encaminhar processo de eleição do STTR 

Orientação comissão Bernardo do Mearim Encaminhar os procedimentos da eleição

Ofi cinas de Gestão Sindical Melhorar a gestão política e fi nanceira do Movimento

N
O

VE
M

BR
O

Treinamento de SIGA com diretor de Lago do Junco         Capacitar diretoria no uso do SIGA

GES sobre cooperativismo Capacitar multiplicadores em cooperativismo 

GES municipal de Coroatá Capacitar Dirigentes sindicais e lideranças

Orientação ao STTR de Igarapé Grande Orientar sobre regularização sindical junto ao MTE 

Orientação ao STTR de Bernardo do Mearim Orientação sobre organização da doc. Da eleição

Reunião Gerencia Regional do INSS Bacabal Discutir as concessões de benefícios.

Festa dos Aposentados STTR de Igarapé Grande  Momento de lazer e refl exão sobre os idosos

II Etapa Ges STTR de Lago do Junco Capacitar dirigentes sindicais e lideranças 

Festa dos aposentados STTR de Esperantinópolis   Momento de lazer e refl exão sobre os idosos

Assembleia STTR Marajá do Sena Aprovar Prev. Orçamentaria e convênio INSS

D
EZ

EM
BR

O II Etapa de GEs sobre Cooperativismo em Coroatá  Capacitar multiplicadores em cooperativismo

Assembleia Reg. Coord. Vale do Mearim Encaminhar as ações da FETAEMA na região

Eleição STTR de Bernardo do Mearim Eleger nova diretoria 2014 a 2018
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REGIONAL PINDARÉ

MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

 J
A

N
EI

RO

Plano de Ação Anual Discutir estratégias para realização das ações do 
MSTTR para o ano de 2014.

FE
VE

RE
IR

O

Mutirão do PNHR no STTR de Bom Jardim Retirada de pendência e qualifi cação de demanda do 
PNHR

M
A

RÇ
O Reunião da Diretoria Ampliada em São Luís 

Assembleia no STTR de Igarapé do Meio Prestação de Contas

A
BR

IL

Reunião no STTR de Igarapé do Meio Retirada de  pendencias do  PNHR

São Luís Encontro Estadual de Políticas Sociais, Terceira Idade.

Capacitação com diretores e delegados do STTR de 

Monção
Recadastramento do Conselho Deliberativo

II ofi cina estadual para construção de diagnostico

Reunião no STTR de Bom Jardim com dirigentes e 

representantes do Banco do Brasil
Discutir sobre Credito  Rural

M
A

IO

STTR de monção 
Acompanha as atividades comemorativas ao Dia do 

Trabalhador

Visita no povoado São Francisco município de Bom Jesus 

das Selvas 
Discussão sobre confl ito agrário na comunidade

JU
N

H
O

Reunião no STTR de Pindaré Plenária de Avaliação da gestão Sindical

JU
LH

O

 Reunião com os presidentes dos STTR no CESIR –São Luis Discussão sobre Representação e Representatividade

Reunião com delegados e delegadas no CESIR  Apresentação dos objetivos da plenária

Reunião do Conselho Extraordinário no CESIR 

AG
O

ST
O Encontro Regional da Terceira idade e Idosos em Pindaré

Trabalhar as políticas voltadas para  a Terceira Idade e 

Idosos, (com descontração) 

FETAEMA – CESIR Discussão sobre Representação representatividade
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SE
TE

M
BR

O
Reunião no STTR de Pio XII.

Assembleia Regional de Orçamento Participativo 

exercício 2015 

Reunião com diretoria do STTR Igarapé do Meio Documentação do sindicato

Reunião no STTR de Pio XII Conscientização sobre  meio ambiente 

Reunião no povoado Pequizeiro município de monção. 
Discutir todas as politicas do movimento sindical juntos 

aos trabalhadores.

Comemoração ao Dia do Idoso no STTR de Satubinha Conscientização do respeito pelos idosos

O
U

TU
BR

O

STTR Chapadinha. Mutirão sindical 

FETAEMA – CESIR 
Plenária estadual sobre a politica nacional de 

participação social – PNPS.

Reunião no povoado Brejinho em Pio XII
Montar um  projeto  que atenda  as necessidades da 

Comunidade

São Luís FETAEMA – CESIR. Formatura da Enfoc 

FETAEMA – CESIR Ofi cina sobre a reforma agraria.

 STTR de Monção Festa da Terceira idade

N
O

VE
M

BR
O

 STTR de São João do Caru
Encontro dos educadores, GES do cooperativismo 

solidário.

Luziânia /GO 
ENAFOR 4° Encontro Nacional de Formação

São Luís Curso de Cooperativismo Enfoc

Povoado Brejinho Pio XII Reunião com associação de moradores da Comunidade                                     

CESIR – FETAEMA
Sustentabilidade fi nanceira, com coordenações 

regionais.

D
EZ

EM
BR

O

Reunião com a Junta Provisória no STTR de Arari Eleição da nova Diretoria

Reuniu no  STTR Monção Aprovação da previsão orçamentaria

FETAEMA – CESIR 
Reunião com os Coletivos de Secretários Gerais, Jovens 

e Mulheres.

Conselho Deliberativo da FETAEMA

Assembleia no STTR de Pio XII Previsão Orçamentaria para o exercício 2015

Assembleia no STTR de Pindaré Previsão Oorçamentaria para exercício 2015
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REGIONAL TOCANTINA

MÊS ATIVIDADE OBJETIVOS

JA
N

EI
RO

Participação no planejamento estratégico da FETAEMA  no 
CESIR/São Luis Elaborar o plano anual de atividades do msttr

Intervenção no STTR de Gov. Edison Lobão Regularizar o STTR

FE
VE

RE
IR

O

I Modulo do GES Regional  no STTR de Amarante Fortalecer o  MSTTR

M
A

RÇ
O

Participação no Conselho Deliberativo da FETAEMA
Participação na assembleia de prestação de contas do STTR 
de Ribamar Fiquene Acompanhar e assessorar a diretoria

I Módulo da . ENFOC MULHER
Capacitação de mulheres sobre o MSTTR e relação de 
gênero

A
BR

IL

Intervenção no STTR de Gov. Edison Lobão Regularizar o STTR
Eleição e posse do STTR de Gov. Edison Lobão Dar posse a nova diretoria 
Intervenção no STTR  de Estreito Regularizar o STTR
Eleição e posse no STTR  de Estreito Dar posse a nova diretoria
Instalação do SIGA  nos STTR’s  de Cidelândia, Senador 
La Roque, Buritirana, João Lisboa, Vila Nova dos Martírios, 
Estreito, Porto Franco e Ribamar Fiquene

Sistematizar e informatizar os STT para o recadastramento 

II  Módulo do GES no STTR de Cidelândia Estudar o MSTTR e o PADRSS

Seminário regional sobre Política de Assalariados Rurais
Debater sobre a realidade dos trabalhadores/as rurais 
assalariados

II Módulo da ENFOC MULHER
Capacitação de mulheres sobre o MSTTR e relação de 
gênero

M
A

IO

Seminário regional sobre o Cadastro Ambiental Rural Compreender o processo de cadastro ambiental rural
II Módulo do GES no STTR de Estreito Estudar o MSTTR e o PADRSS

III Módulo da ENFOC MULHER
Capacitação de mulheres sobre o MSTTR e relação de 
gênero

JU
N

H
O Plenária Regional de Avaliação da Gestão Sindical 2012-2014 Avaliar os dois anos da gestão sindical

Negociação Coletiva no STTR de Campestre
Colaborar com o Acordo Coletivo entre a empresa Maity e os 
trabalhadores assalariados do corte da cana

Participação na ENFOC estadual Colaborar na formação sindical e animação cultural

JU
LH

O

Plenária Estadual de Avaliação da Gestão Sindical Avaliar os dois anos de mandato da gestão sindical
Participação como coordenadores regional e municipal na 
campanha eleitoral de Valdinar Barros, Zé Carlos do PT, 
Flávio Dino e Dilma

Eleger os candidatos apoiados pelo MSTTR

Assembleia geral para  aprovação do Regimento Interno das 
eleições no STTR de Lajeado Novo Organizar o processo de eleição do STTR
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AG
O

ST
O

Encontro interestadual  das Federações de Trabalhadores 
Rurais dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão no 
Tocantins sobre barragens dos Rios Araguaia e Tocantins

Organizar os ribeirinhos e construir estratégias de 
enfrentamento à barragem de Marabá

Participação como coordenadores regional e municipal na 
campanha eleitoral de Valdinar Barros, Zé Carlos do PT, 
Flávio Dino e Dilma

Eleger os candidatos apoiados pelo MSTTR

Eleições dos STTR’s de Lajeado Novo e Sítio Novo Acompanhar o processo eleitoral

Reunião com STTR, Promotoria e Polícia Civil de Amarante 
sobre o confl ito agrário no Assentamento Belo Monte Mediar confl ito nas comunidades de belo monte 

Reunião com STTR’s da Região e Gerência do INSS de 
Imperatriz

Reivindicar melhor atendimento e maior fi scalização dos 
atravessadores

Reunião do Conselho Deliberativo do STTR de Senador La 
Roque Orientar sobre as mudanças estatutárias

Assembleia geral do STTR de São Pedro da Água Branca Orientar sobre as mudanças estatutárias

Revisão das atas de eleição, apuração e posse do STTR de 
Imperatriz. Orientar sobre as mudanças estatutárias

Visita ao Povoado Belo Monte  I e II em Amarante Mediar confl ito nas comunidades de Belo Monte I e II

Capacitação sobre Representação e Representatividade em 
São Luis Orientar sobre as mudanças estatutárias

SE
TE

M
BR

O

Participação como coordenadores regional e municipal na 
campanha eleitoral de Valdinar Barros, Zé Carlos do PT, 
Flávio Dino e Dilma

Eleger os candidatos apoiados pelo MSTTR

Participação na ENFOC estadual Colaborar formação sindical e na animação cultural

ENFOC estadual sobre multiplicadores em cooperativismo
Integrar a equipe de multiplicadores em cooperativismo 
popular e solidário

Formação do grupo de mulheres produtivas no STTR de São 
João do Paraíso

Capacitar mulheres rurais para a organização de um grupo 
produtivo

O
U

TU
BR

O

Participação como coordenadores regional e municipal na 
campanha eleitoral de Valdinar barros, Zé Carlos do PT, 
Flávio Dino e Dilma

Eleger os candidatos apoiados pelo MSTTR

Posse da diretoria STTR Sítio Novo Dar posse a nova diretoria do STTR

Visita técnica ao STTR de Montes Altos (orientações sobre a 
mudanças estatutária) Orientar o STTR sobre as mudanças estatutárias

N
O

VE
M

BR
O I Módulo do GES Regional sobre Cooperativismo

Apresentar a proposta do curso e a importância dos 
agricultores familiares organizarem sua produção

Orçamento Participativo Regional em Imperatriz Colaborar na elaboração do orçamento da FETAEMA

Visita técnica ao STTR de São Francisco do Brejão Orientar sobre o processo de organização e gestão do STTR

D
EZ

EM
BR

O Conselho Deliberativo da FETAEMA

ENFOC estadual sobre multiplicadores em cooperativismo
Apresentar a proposta do curso e a importância dos 
agricultores familiares organizarem sua produção
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REGIONAL SUL

MÊS ATIVIDADES OBJETIVOS

JA
N

EI
RO

Mutirão do PNHR  no CESIR da FETAEMA 
Esclarecimento sobre as documentações necessárias para 
qualifi cação da demanda do PNHR

Posse  da Diretoria do STTR de Fortaleza dos Nogueiras Dar posse a nova diretoria e conselho fi scal para um 
mandato de 04 anos

Planejamento do PNHR  no CESIR da FETAEMA 
Esclarecimento e agendamento de mutirão na região  para 
verifi cação de documentações necessária para qualifi cação 
de demanda do PNHR

Eleição do STTR  de Sambaiba-MA Acompanhamento do processo eleitoral para devido 
cumprimento do regimento eleitoral

Planejamento das  Ações  da FETAEMA para 2014 Planejamento de ações que irão impactar positivamente na 
base sindical

Reunião com a Coordenação do Território em Mangabeiras E 
Coordenação da Regional.

Discutir sobre o Projeto de ATER

Reunião com o conselho deliberativo do sindicato do 
Riachão, 

Discutir a eleição do Sindicato 2014

Planejamento das ações  do STTR  de Balsas Planejar ações importantes para o fortalecimento da base

Reunião com os STTRS e Coordenação  na sede da Regional 
Sul em Balsas

Discutir com  STTR’s com pendencia  no  MTE sobre a 
importância de estar com as documentações atualizadas 
neste órgão.

Reunião no STTR de Riachão  
Discutir sobre Eleição sindical do sindicato, e sobre o 
CNPJ com  pendencia, e agendamento da Assembleia de 
prestação de contas.

Reunião no STTR de Carolina   
Discutir  sobre documentação da Eleição,   Retifi cação das 
Atas da Eleição e Posse, e calendários para   reativação de  
Delegacias  Sindicais

Reunião no STTR de Tasso Fragoso com dirigentes, 
Coordenação Regional e Fetaema

Orientação sobre a regularização do Sindicato junto ao  MTE

Reunião no STTR de Tasso Fragoso
Discutir sobre Eleição  Sindical, data de Assembleia de 
prestação de conta e calendário para criação de Delegacias 
Sindicais

Reunião no STTR de Alto Parnaíba   
Discutir sobre Eleição  Sindical, data de Assembleia de 
prestação de conta e calendário para criação de Delegacias 
Sindicais

Reunião no STTR de Sambaíba   .  

Orientação sobre a Retifi cação da Ata da Eleição, e sobre 
pendência de documentações do STTR com cadastro no 
TEM, e marcar o planejamento das ações para 2014 com a 
nova Diretoria

Reunião no STTR de São Domingos do Azeitão   Discutir sobre a Eleição  Sindical e agendamento da 
Assembleia de prestação de contas
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FE
VE

RE
IR

O

Reunião no STTR de Riachão  Orientação na tirada de  pendencias do PNHR e informação 
sobre CNPJ do Sindicato com a Receita Federal

Assembleia no STTR de Balsas Prestação de Contas de 2013 e Aprovação da proposta da 
CCT

Assembleia do STTR de Feira Nova Aprovação da Proposta da CCT.  

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de São Pedro 
dos Crentes 

Retifi cação da Ata de Eleição e Apuração de Votos  e 
Retifi cação da Ata de Posse da Diretoria do STTR

Reunião da Diretora Ampliada da  FETAEMA Discutir o  Regimento da Plenária e Regionalização dos 
STTRS  

Reunião com a FETAEMA, FAEMA e STTRS no CESIR em  São 
Luís.

 Negociação da  CCT  

Assembleia do STTR São Domingo do Azeitão Prestação de Contas do ano de 2013.

Posse da nova Diretoria do STTR de  Sambaíba. Contribuir na organização da solenidade e dar Posse da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal do STTR

Mutirão do PNHR dos STTRS da Regional Sul, no  STTR  de  
Balsas  com  a FETAEMA. 

Retirada de pendências necessárias para qualifi cação da 
demanda do PNHR

Reunião dos Educadores da Regional Sul no STTR de Balsas Planejamento da formação de turmas de GES e 
acompanhamento em outras Atividades da Regional Sul

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR  Assembleia de prestação de contas  de 2013

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de Carolina Retifi cação da Ata de Eleição, apuração de Votos  e 
Retifi cação da Ata de Posse da Diretoria do STTR

Ofi cina de Diagnóstico da situação dos Sindicatos no CESIR  
em São Luís

Levantamento e criação de metodologia de ações para 
implementação na região

Reunião com o Assessor da FETAEMA Diretores do STTR de 
Balsas e Coordenadora da Regional 

Discutir a participação e intervenção na Audiência Pública 
sobre Macrozoneamento 

Audiência Publica Macrozoneamento em Balsas Discutir o zoneamento da região

I Modulo do GES da Regional Sul no  STTR  de Balsas Capacitar dirigentes sindicais e Lideranças

Reunião do Conselho Deliberativo do Sindicato de Riachão Discutir a Eleição Sindical e cumprimento do regimento 
Eleitoral
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M
A

RÇ
O

Assembleia do STTR de Alto Parnaíba Prestação de contas e Aprovação do Estatuto 

Reunião com o Conselho do STTR de  Sambaíba Planejamento das ações no município

Assembleia do STTR de Carolina Prestação de contas   e comemoração do dia Internacional 
da mulher (08 de Março)

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de Balsas Discutir  o Estatuto e  gratifi cação do Conselho Fiscal

Assembleia Feira Nova do Maranhão Aprovação  da reforma Estatutária e prestação de conta do 
Exercício 2013  

Reunião com o Conselho Deliberativo do STTR de Riachão Discutir as prévias da  Eleição do STTR  e da Assembleia de 
prestação de contas do ano 2013.

Reunião da Diretoria Ampliada  e Conselho Deliberativo da 
FETAEMA em São Luis

Viagem para participar da Assembleia do STTR de Alto 
Parnaíba 

Prestação de contas e Aprovação do Estatuto (foi adiada 
para 08 de Maio de 2014 por falta de coro)

Assembleia Ordinária do STTR de Fortaleza dos  Nogueiras Prestação de contas do ano de 2013.

A
BR

IL

Seminário de Cooperativismo e Associativismo no STTR de 
Balsas

Mutirão do PNHR no STTR de Feira Nova Retirada de pendências e qualifi cação de demandas do 
PNHR

Reunião da Diretoria Ampliada no CESIR 

Assembleia do STTR de São Pedro dos Crentes Prestação de Contas do ano de 2013 e  Reforma  Estatutária  
STTR

Reunião com  o  Conselho  Deliberativo do STTR de São Felix 
de Balsas 

Afastamento da Secretária de Finança por motivo de doença 
e posse da sua Suplente   

Reunião  com o Conselho Deliberativo do STTR de Riachão Discutir Eleições Sindicais 

Assembleia do STTR de Riachão Aprovação do Regimento Eleitoral, e Escolha da Comissão 
Eleitoral 

II Modulo do GES, em Mangabeiras (foi adiado para 14 a 16 
de Maio de 2014) 
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M
A

IO
Plenária Regional de Avaliação da Gestão do MSTTR, no 
Sindicato de Balsas.

Avaliar a gestão do MSTTR  2012 a 2014

Assembleia do STTR de Alto Parnaíba Prestação de Contas de 2011 a 2013, e Reforma  Estatutária

Reunião no STTR de Riachão Orientação da comissão eleitoral para o processo eleitoral

Festival da Juventude  Rural e  Feira da Agricultura Familiar 
no STTR de Mangabeiras

Organização do festival e da feira da agricultura familiar

III Modulo do GES da Regional Sul no STTR de Mangabeiras Formação de Novos Educadores Sindicais para Fortalecer a 
Rede Sindical

Reunião com comissão Eleitoral  do STTR de Riachão Orientação sobre processo eleitoral e acompanhamento do 
último dia de registro de chapa.

Reunião no STTR de Carolina Discutir sobre PNHR e outros assuntos interno

Seminário  Regional  sobre CAR  e Crédito no STTR de Loreto Orientação sobre implantação do CAR e Linhas de Crédito

Conferencia Territorial da Economia Solidaria em São 
Raimundo das Mangabeiras

Reunião da Diretoria ampliada da Fetaema em São Luis Discussão sobre representação e representatividade 

Reunião com a Comissão Eleitoral no STTR de Riachão. Organização fi nal do processo eleitoral 

JU
N

H
O

Assembleia extraordinária do STTR de  Alto Parnaíba Aprovação do Regimento Eleitoral do STTR

III Modulo GES da  Regional Sul no STTR Balsas Formação de Novos Educadores Sindicais para Fortalecer a 
Rede Sindical

Reunião da Diretoria ampliada da Fetaema no CESIR São 
Luis

Discutir sobre representação e representatividade

Visita no STTR de Riachão Discutir e programar a eleição sindical em segunda 
convocação

I Modulo do GES Municipal no STTR Balsas Formação de educadores municipais 
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JU
LH

O
Reunião com STTR de São Raimundo das Mangabeiras e 
Representantes da Agro Serra e da FETAEMA.

Negociação do Acordo Coletivo do Setor Canavieiro 

Acompanhamento do Processo eleitoral no STTR de Riachão Coordenação da Eleição do Sindicato de Riachão

Reunião com os Presidentes dos STTR em São Luis no CESIR 
da FETAEMA

Discussão sobre Representação e Representatividade

Reunião com a Copatiorô, FETAEMA, Regionais, e STTRs no 
CESIR em São Luis.

Plenária PT Rural na Região Sul no STTR de Mangabeiras Discussão sobre eleição partidária 2014

Reunião da Coordenação do Território no STTR de Balsas

Seminário sobre Cooperativa com os 06 Munícipios da 
Regional Sul, no STTR de Mangabeiras

Posse da nova diretoria do Sindicato de Riachão Contribuir na organização da solenidade e dar Posse da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal do STTR

Plenária Estadual de Avaliação da Gestão Sindical do 
MSTTTR  no CESIR em São Luis.

Avaliação da gestão do MSTTR 2012-2014
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AG
O

ST
O

Reunião com diretoria do STTR de Tasso Fragoso  Discussão sobre a assessoria jurídica

Visita ao STTR de Alto Parnaíba Acompanhamento da eleição do STTR 

Reunião com a diretoria Ampliada da FETAEMA e Assessores 
no CESIR

Assembleia Extraordinária do STTR de São Domingos do 
Azeitão 

Aprovação do Regimento Eleitoral.

Reunião no STTR de Riachão Planejamento de ações a ser realizada pela nova diretoria 
do STTR 

Reunião do Conselho Deliberativo no STTR de Balsas Discutir Representação e Representatividade

Reunião com a Presidenta da CUT -Maranhão em Riachão  Discussão sobre o Plebiscito e a importância da fi liação dos 
STTRS e permanência dos mesmos  na CUT

Reunião com os Moradores da Comunidade Forquilha no 
STTR de Benedito Leite; com Dr. Diogo e Coordenadora da 
Regional Sul. E conversar com o Promotor de Justiça de São 
Domingos do Azeitão 

Discutir sobre confl itos agrários e acompanhamento de 
processos judiciais

Reunião com a comissão Eleitoral de São Domingos do 
Azeitão 

Orientações e acompanhamento dos para ajudar no 
processo Eleitoral

Reunião com a CPT, Igreja Católica Discutir sobre confl ito Agrário da Comunidade Forquila e 
Região

Viagem p/ São Luis para participar da ENFOC e Ofi cina da 
rede de Educadores da Fetaema.

Capacitação e fortalecimento da rede de educadores

Reunião com a diretoria dos STTRs de Sambaiba, São Felix 
de Balsas e em Loreto,.

Discussão sobre Plesbicito ( materiais de divulgação)  

Reunião com a diretoria dos STTRs de Formosa da Serra 
Negra, Fortaleza dos Nogueiras e São Pedro dos Crentes 

Discussão sobre Plesbicito ( materiais de divulgação)   e  
Assessoria Jurídica

Reunião com a diretoria do STTR de Feira Nova Discussão sobre Plesbicito ( materiais de divulgação)   e  
Assessoria Jurídica
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SE
TE

M
BR

O

Assembleia no STTR de São Felix de Balsas. Aprovação do Regimento Eleitoral e escolha da comissão 
Eleitoral

Reunião no STTR de Carolina, Riachão e Feira Nova Discussão sobre Projeto Alternativo ( PADRSS)

Reunião no STTR de São Pedro dos Crentes, Nova Colinas e 
Fortaleza dos Nogueiras 

Discussão sobre Projeto Alternativo ( PADRSS)

Reunião nos STTR’s de S.R das  Mangabeiras, Sambaíba e 
Loreto 

Discussão sobre Projeto Alternativo ( PADRSS)

Ofi cina sobre sustentabilidade fi nanceira e Gestão em 
Belágua.

Trabalho com a Rede de Educadores

Reunião na Associação do na comunidade Gado Bravinho 
com STTR de Balsas, INCRA, CPT e Coordenadora Regional 

Discussão sobre confl itos agrários

Encontro da CPT, Coordenadores da Regional Sul e das 
Entidades Sociais em Balsas (Centro de Guadalupe) 

Discutir os confl itos agrários na Região Sul

Seminário sobre Previdência Social na Regional Sul no STTR 
de Balsas 

Discussão sobre os problemas na concessão de benefícios 
previdenciários

Viagem para São Luis para participar da coordenação da 2º 
etapa da ENFOC.

Contribuir na realização do II Módulo da ENFOC

O
U

TU
BR

O

Participação do Mutirão Sindical na Região do Baixo 
Parnaíba 

Discussão sobre PADRSS sobre os assuntos que serão 
trabalhados pelos educadores populares durante o mutirão 
nos municípios

Reunião no STTR de Loreto  com a Diretoria dos STTR, 
Coordenação Regional e o Advogado Jorge Lira

Discutir sobre a Assessoria Jurídica do STTR

Reunião no STTR  com a Diretoria do STTR, Coordenação 
Regional e o Advogado Jorge Lira

Discutir sobre a Assessoria Jurídica do STTR

Reunião no STTR de Sambaiba com a Diretoria do STTR, 
Coordenação Regional e o Advogado Jorge Lira

Discutir sobre a Assessoria Jurídica do STTR

 Reunião na  Comunidade Cachimbo com  dirigentes do 
STTR de Fortaleza dos Nogueiras, Coordenação Regional e 
Advogado

Discutir regularização  da propriedade com os moradores,

Visita no STTR de São Pedro dos Crentes para. Discutir Assessoria Jurídica do STTR

Eleição do STTR de São Felix de Balsas Organização da solenidade e dar posse a noa Diretoria e 
Conselho Fiscal do STTR

Reunião da Diretoria Ampliada da FETAEMA  no CESIR

Viagem para São Luis como Coordenador da 2º etapa da 
ENFOC.
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N
O

VE
M

BR
O

Plenária de Orçamento Participativo da FETAEMA na 
Regional Sul, no STTR de Balsas -MA 

Discutir e encaminhar propostas de gestão

Posse da nova diretoria do STTR de São Domingos do 
Azeitão 

Contribuir na organização da solenidade e dar Posse da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal do STTR

ENAFOR em  Luziânia Goiás Contribuir  na construção dos rumos da política de 
formação Sindical

Planejamento no STTR de Alto Parnaíba Planejamento de ações para a nova diretoria do sindicato

Reunião com as Lideranças da Região Discutir  participação de pessoas no novo Governo do Estado

GES  de Cooperativismo  com parte dos STTRS  em  São 
Raimundo das Mangabeiras no STTR.

Capacitar multiplicadores em cooperativismo

Seminário Sobre Confl itos Agrário  Promovido pela CPT  
com  Dr. Diogo Advogado da FETAEMA e CPT e o Professor  
Ariovaldo da USP –São Paulo no Centro de Guadalupe 
Balsas -MA

Debater sobre os diversos confl itos agrários da região

III Modulo da ENFOC  Estadual em São Luis no CESIR da 
FETAEMA.

Contribuir como coordenação na realização do III módulos 
da ENFOC

Reunião com a Diretoria Ampliada para. Discutir Auto sustentação da FETAEMA

D
EZ

EM
BR

O

Posse da Nova Diretoria do STTR de São Felix de Balsas Contribuir na organização da solenidade e dar Posse da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal do STTR

II Modulo  do GES de Cooperativismo no STTR de  Loreto Capacitar multiplicadores em cooperativismo

Reunião com o Conselho Deliberativo de Balsas

Reunião com da Regional Sul  no STTR de Balsas Discutir e encaminhar ao Governo do Estado proposta de 
nome para GERP de Balsas

Reunião com Auridenes e diretoria do STTR de Balsas –MA, 
realizada no STTR

Discutir a Criação do Conselho Municipal  de Meio Ambiente 
e outros assuntos sobre a Bacia do Rio Parnaiba  

Assembleia de do STTR de Balsas Orçamento para o Ano 2015

Conselho Deliberativo da FETAEMA Participar com os STTR’s da Região na Assembleia 
Ordinária do Conselho Deliberativo da FETEAMA

Reunião com o Coletivo de Mulheres da FETAEMA no CESIR Discussão sobre políticas públicas para as Mulheres  e 
valorização  das mesmas no Movimento Sindical

Assembleia de do STTR de São Raimundo das Mangabeiras Orçamento para o Ano 2015

Assembleia de do STTR de Nova Colinas
Orçamento para o Ano 2015
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Lançamento do Fórum em Defesa da Participação Social - Conselho Deliberativo / Dezembro

Plenária do Conselho Deliberativo / Dezembro
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Candidato Flávio Dino apresenta caderno de respostas às reeinvidicações da Fetaema e STTR’s fi liados - Conselho/Março

Mesa política do Conselho Deliberativo de Dezembro
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4ª Plenária de Avaliação de Mandato da Fetaema

4ª Plenária de Avaliação de Mandato da Fetaema
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4ª Plenária de Avaliação de Mandato da Fetaema

4ª Plenária de Avaliação de Mandato da Fetaema
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Descerramento da placa de inauguração da nova Sede da Federação

Inauguração da Sede Administrativa da Fetaema
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Candidatos apoiados pela Fetaema e Sindicatos fi liados Dilma Rousseff  e Flávio Dino nas eleições de 2014

Fetaema presente na assinatura do “Pacto por IDH Justo’’
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Secretaria Geral / Gravação do vídeo ‘‘Trabalhadores(as) Rurais na Reserva Indígena Awá Guajá’’

Secretaria de Finanças e Administração - Plénaria de Orçamento Participativo na Regional Sindical do Pindaré
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Secretaria de Política Agrária - Famílias comemoram a imissão de posse no Povoado Buriti Corrente

Secretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente - Ofi cina de Cooperativismo
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Secretaria de Políticas Sociais, 3ª Idade, Idosos(as) Rurais - 1º Encontro de Idosos(as) Rurais de Tutóia

Secretaria de Organização e Formação Sindical - 5ª Turma Estadual da ENFOC
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Secretaria de Assalariados(as) Rurais - Acordo de Convenção Trabalhista no Sindicato de Campestre do Maranhão

Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais - 1ª Turma da ENFOC Mulher no Maranhão
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Secretaria de Jovens Trabalhadores(as) Rurais - Lançamento do Festival Nacional da Juventude Rural no Maranhão
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