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AO: EXCELENTISSIMO SR.: 

 

 

 SECRETARIO LUIZ COUTO: 

 

 A FETRAF-PB, vem perante V. Excelência, enaltecer a importância que tem agricultura 

familiar, no nosso Estado, sendo responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa 

dos Paraibanos, bem como responsável pela geração de 22% da mão de obra do setor rural. 

 Entendemos que agricultura familiar poderá dar um salto substancial, ao contar, não somente 

com o apoio dessa Secretaria de Estado, mais ser assumido, como um importante segmento da 

economia Paraibana, melhorando inclusive os indicadores sociais da fome no Estado que, segundo o 

IPEA, é de 600.000 pessoas abaixo do nível de pobreza.  

 A muitos anos, perpassado por vários governos, nunca se deu a importância devida a 

Agricultura Familiar Paraibana. Apesar de sua notória importância, os agricultores e agricultoras 

familiares sempre tiveram a revelia das políticas de Estado. A partir de 2003 com os Governos LULA 

e DILMA, aconteceram diversos avanços, porém, ainda insuficientes comparado com o tratamento 

dado ao agronegócio brasileiro. Na Paraíba, as ações até então direcionadas para agricultura familiar 

praticamente não existia, e as políticas que se propagavam atendia as conveniências do agronegócio a 

exemplo da imposição do uso de agrotóxicos, sementes de fora – não adaptadas a nossa realidade; e 

tantas outras ações que mais prejudica do que ajuda no fortalecimento da agricultura familiar. 

 Vale ressaltar, que a várias décadas, sempre a revelia das políticas oficiais, milhares de famílias 

camponesas vem fortalecendo, em todas as regiões do Estado, uma agricultura familiar embasada na 

Agroecologia. São inúmeras famílias de camponeses que se libertaram do uso de agrotóxicos, 

propiciando aos consumidores acesso a alimentos livres de venenos e adubos químicos, que vem 

comercializando seus produtos em feiras agroecológicas existentes do litoral ao Sertão. Além dos 

pequenos avanços nas políticas de comercialização junto ao PAA e PNAE em vários municípios. 
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 Reconhecemos o apoio e a compreensão que tem o Governo e o avanço que foi a criação da 

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do desenvolvimento do Semiárido (SEADS), como 

também as ações desenvolvidas pela pasta na convivência com a região semiárida. 

 Portanto, apresentamos as principais reivindicações que fazemos e que julgamos extremamente 

necessária para o avanço e fortalecimento da Agricultura familiar com raízes agroecológicas em nosso 

Estado: 

 

1-Desenvolver ações que fortaleçam o processo de convivência sustentável na região semiárida a ex. 

de construção de cisternas de placas, barragens subterrâneas, criação de pequenos, médios e grandes 

animais e cultivos de plantas tolerantes a seca, para alimentação animal e também como forma de 

recuperação da vegetação nativa. Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias camponesas 

através da produção saudável de alimentos, com sementes adaptadas a região. 

 

2-Pesquisa – Sabemos que a pesquisa pouco esteve a serviço das dinâmicas da Agricultura Familiar. 

Precisamos de um serviço de pesquisa agropecuária, desenvolvida pela EMPAER, que de fato, esteja 

comprometida com agricultura familiar camponesa de base agroecológica. 

- Que o processo de pesquisa seja de forma participativa, através das organizações dos agricultores, 

valorizando o conhecimento das famílias camponesas, fortalecendo suas experiências baseadas na 

agroecologia, ajudando os agricultores e agricultoras a se libertarem do uso de agrotóxico. 

- Para tanto, que seja destinado recursos financeiros suficientes para a pesquisa a serviço da 

agricultura familiar de base agroecológica; 

 

3-AGROTÓXICOS - Um dos malefícios vividos pela população brasileira e paraibana é a forma 

criminosa como se usa e se impõe o uso de agrotóxico na nossa produção de alimentos. O modelo de 

desenvolvimento associado a o uso intenso de agroquímicos causa danos irreparáveis ao meio 

ambiente, as famílias camponesas vítimas desse modelo, a população que consome agrotóxicos na 

alimentação, comprometendo a saúde do nosso povo, tudo isso em nome da ganância e do lucro das 

empresas. 

- Que ação da EMPAER, possa ser cada vez mais fortalecida, no sentido de apoiar as dinâmicas do 

modelo de desenvolvimento de base agroecológicas, garantido em suas linhas de ação, processos de 
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formação e capacitação de seus técnicos e pesquisadores, no sentido de fortalecer os processos 

agroecológicos existentes e de, trabalharem processos de transição agroecológica junto a agricultores 

familiares que ainda se encontram no modelo convencional. Realização URGENTE de concurso 

público e contratação de pessoal na EMPAER para atender as necessidades básicas dos camponeses 

com uma PESQUISA e ATER PUBLICA de elevada qualidade. 

- Que se possa garantir nas grades curriculares dos cursos técnicos e demais cursos da Rede Estadual 

de Ensino, a temática: Agroecologia, entendendo os grandes impactos ambientais e sociais negativos, 

causados pela agricultura convencional com o uso de agroquímicos. 

 

4-Comercialização – Outro grande problema por que passam os camponeses é a dificuldade de 

acesso a uma política justa de comercialização que fortaleça o processo de organização da produção 

agropecuária. 

 - Que o Estado desenvolva ações no sentido de AMPLIAR O NUMERO DE FEIRAS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRARIA. 

- Que o Estado possa garantir e ampliar as compras através do PNAE e PAA, a compra da produção 

dos agricultores e agricultoras, priorizando os produtos agroecológicos a serem consumidos pelas 

escolas, creches, presídios, quartéis, hospitais, etc. 

- Que se estimule a formação para a comercialização, dando condições para que as empresas de 

Assistência Técnica e as organizações dos agricultores possam avançar atendendo a demanda de 

mercado e propiciando uma melhor organização produtiva. 

- Que o Estado isente de impostos (ICMS) os produtos dos Agricultores Familiares, ao 

comercializarem, seja diretamente aos consumidores ou a pequenos comércios, desde que o mesmo 

possua DAP (declaração de aptidão ao PRONAF). 

 

5- SEMENTES - As famílias agricultoras sempre foram dependentes de sementes de fora, nem 

sempre adaptadas as condições climáticas das microrregiões do nosso estado, tornando os 

agricultores dependentes quase sempre para atender os interesses de grupos econômicos, gerando 

emprego e renda em outras regiões do país. 
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- Que as sementes para a Agricultura Familiar, sejam produzidas no próprio estado, valorizando as 

variedades locais “Semente da Paixão”, nas propriedades dos camponeses e pela empresa de pesquisa 

(EMPAER). 

- Que o governo estimule a produção de sementes de algodão agroecológico, como forma de 

revitalizar a produção no estado. 

 

6- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Outro problema bem visível em muitos municípios 

Paraibanos, principalmente nos municípios da Borborema, Agreste e zona da mata é a questão de 

terras irregulares. Muitas famílias agricultoras possuem suas terras, porém sem documentação 

nenhuma, como escritura pública ou documento de posse causando vários outros problemas 

decorrentes de falta de documentação. As irregularidades na documentação de muitas propriedades 

familiares ocasionam grandes prejuízos, seja no momento de requerer um benefício previdenciário e 

no acesso ao crédito junto aos bancos oficiais. A falta de regularidade fundiária é um problema e 

grande desafio a ser enfrentado. 

- Que o governo do Estado, dê continuidade, a Parceria com a Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) possa avançar no trabalho de regularização fundiária, 

permitindo as famílias agricultoras dispor de título de propriedade. 

 

7- SEGURANÇA NO MEIO RURAL- Um grande desafio hoje é a violência cada vez crescente no 

setor rural. Em muitos municípios é visível o abandono das propriedades rurais pelos agricultores 

familiares emigrando para as cidades, causado pela violência, sob o formato de assaltos, roubos e 

assassinatos.  

- Que a polícia de inteligência seja designada para atuar no meio rural, como forma de identificar os 

envolvidos em delitos. 

- Solicitamos que seja implantado urgentemente o policiamento rural, equipados, seja de automóveis, 

motos, cavalaria visando inibir a criminalidade na zona rural do Estado, e o controle social através das 

organizações que atuam no meio rural ou conselhos comunitários. 

 

8- Saúde no Meio Rural - Os agricultores e agricultoras, com baixo poder aquisitivo, padecem com a 

falta de uma assistência digna à saúde. 
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- Que o Estado em parceria com o Governo Federal e Governos Municipais tenham uma maior 

preocupação com a saúde preventiva com ênfase no saneamento básico, educação alimentar, 

melhorando a atuação dos PSF’s na Zona Rural; 

- Que estas parcerias melhorem o atendimento nos hospitais, principalmente no atendimento de 

urgência e em exames especializados. 

 

9- Rotineiramente os Agricultores familiares utilizam veículos utilitários de suas propriedades para 

transportes dos produtos, para as feiras livres ou o comercio local e os custos para emplacamentos 

desses veículos é bastante elevado o que na maioria das vezes inviabiliza a aquisição de um veículo 

automotor. Por essas razoes solicitamos isenção de impostos nos emplacamentos de veículos 

utilitários, de propriedade de Agricultores Familiares, que se destinem ao transporte de produtos 

agrícolas e de origem animal, desde que o mesmo disponha de DAP (declaração de aptidão ao 

PRONAF). 

 Entendemos que através da implementação de tais propostas a Agricultura Familiar paraibana 

dará um grande salto de qualidade para aumentar a oferta de alimentos saudáveis como também 

estimulará a permanência dessas famílias no meio rural. 

 

João Pessoa, 11 de janeiro de 2019 

 

 

 

Ednaldo Leite Pereira 

Presidente da FETRAF-PB 

  

  


