
PLANO ESTADUAL DA AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPONESA 

“DO CAMPO PELO CAMPO”



Diante da complexa conjuntura que vive o nosso o Brasil com o crescimento da fome e
aprofundamento das crises: econômica, política, social, cultural, ambiental, alimentar, entre outras,
é importante destacar que os povos seguem alimentando seus processos de organização, de luta e
de resistência para segurar sua existência e seu papel histórico na produção de alimentos para o
conjunto da sociedade. Em Sergipe os/as Camponeses/as seguem em luta para que os Governos
incluam suas pautas nos planos e orçamento publico do Estado. Assim seguem necessitando que
um conjunto de políticas públicas sejam construídas e efetivadas nas suas diversas realidades. 

O Plano Estadual da Agricultura Familiar Camponesa de Sergipe é uma construção das organizações
do campo sergipano, que entre os meses de maio e junho realizaram seminários nas regiões do
Baixo São Francisco, Alto Sertão, Sul, Centro Sul e Metropolitana, reunindo cerca de 1500 pessoas,
sobretudo lideranças camponesas, de diversos municípios que manifestaram seus anseios pela
reconstrução e criação de políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa e a
agroecologia.

Este amplo e participativo processo foi coordenado pelo Movimento das/os Trabalhadoras/es
Rurais (MST), Movimento das/os Pequenas/os Agricultores (MPA), Movimento Camponês Popular
(MCP), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de
Sergipe (FETASE), Cáritas e Rede Sergipana de Agroecologia (RESEA). Contou ainda com a
participação de diversos outros sujeitos/as e organizações que atuam no campo e na cidade, como
Pescadores/as, Ribeirinhos/as, Mulheres, LGBTQIA+, Quilombolas, Indígenas, Juventudes,
Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) e Movimento das/os Trabalhadores Urbanos (MOTU).

A partir destes diálogos e convergências dos movimentos populares sergipanos, foi elaborado este
documento, que aponta eixos de trabalhos considerados fundamentais para a atuação de um
governo capaz de construir políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e da
agroecologia, atento à importância social, econômica, política e cultural do campesinato sergipano,
olhando para as especificidades e diversidades das regiões, destacando seu papel na produção de
alimentos saudáveis com base agroecológica, visando a soberania e a segurança alimentar e
nutricional e a sustentabilidade ambiental. 

Diante da importância da Agricultura Famíliar e Camponesa na produção de Alimentos, que de fato
alimenta e chega à mesa de todos os Brasileiros e Brasileiras, e preciso ter Política Estadual que
visam o fortalecimento na produção de alimentos, distribuição e armazenamento, e que este
modelo de Produção sustentável que valoriza e reconhece o papel dos sujeitos não campo como
protagonista de suas próprias Histórias. A agricultura familiar e Camponesa tem contribuído de
forma especial para geração de riquezas deste estado, tendo contribuído para o Produto Interno
Bruto Sergipano (PIB), na melhoria da qualidade de vida e nutricional impactando diretamente para
a diminuição da Insegurança Alimentar e Nutricional, no combate ao êxodo rural, mantendo assim,
as famílias no campo e produzindo alimentos.

Por meio do Plano Estadual da Agricultura Familiar Camponesa de Sergipe, manifestamos, também,
a nossa capacidade de luta, articulação e unificação, respeitando a nossa ampla diversidade e
contemplando o conjunto de necessidades do povo, que demanda uma vida com mais dignidade no
campo.

Assim, afirmamos, que seguiremos somando forças e cultivando os caminhos da participação social
na construção política de Sergipe, num diálogo necessário e permanente entre a Sociedade e o
Estado.

INTRODUÇÃO



1- Participação Institucional – Controle e Participação Social das organizações camponesas na
construção de Políticas, Ações e Programas para o campo sergipano
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- Criação de uma Secretaria de Estado específica para atuar junto à Agricultura Familiar e
Camponesa no Estado, garantindo programas, ações e orçamento para a mesma;
- Reativação da Comissão Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (CEAPO) e
implementação do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PLEAPO);
- 2 vagas para os movimentos sociais no Conselho do Fundo Estadual de Combate a Pobreza
- Criação de Conselhos estadual e municipais de mulheres;

2 - Incentivo a Produção, Beneficiamento e Comercialização da Agricultura Familiar e
Camponesa de Sergipe e ao Abastecimento Social

Criação de um crédito especial subsidiado de investimento para fortalecimento da
agroecologia, da agricultura camponesa e para a construção de agroindústrias;
Criação de um crédito especial subsidiado de custeio para a agricultura camponesa;
Disponibilização pelo BANESE das diversas linhas de crédito existente no PRONAF;
Retomada e ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (para atender as
famílias em situação de vulnerabilidade social);
Lei para criação de um Fundo para a Agricultura Familiar Camponesa e Reforma Agrária com um
percentual do orçamento do estado;
Criação de um Programa de Aquisição de Alimentos Institucional da agricultura camponesa para
atender as demandas dos órgãos públicos (como presídios, asilos e etc);
Garantia de compra de no mínimo 30% dos alimentos para a merenda escolar (PNAE estadual)
da agricultura camponesa e criação de um decreto Estadual para que os projetos contratados
sejam cumpridos;
Criação, em conjunto com os Movimentos do Campo, de um Programa de Sementes Crioulas no
estado de Sergipe, buscando:

Incentivo e estruturação de casas de semente;
ncentivar os campos de multiplicação de sementes;
Garantir a aquisição a distribuição das sementes crioulas dentro do Programa;
Convênios da Embrapa com EMDAGRO para desenvolvimento de tecnologias e produção de
variedades de sementes que atenda as especificidades de cada região do estado;
Estruturação de Laboratório de Sementes em Sergipe, credenciado no MAPA; 
Realização de teste de transgenia como política e direito dos agricultores; 

Isenção do ICMS para agricultura camponesa em todos os produtos (na compra e na venda);
Criação da Feira Estadual da Agricultura Camponesa e da Agroecologia;
Consolidação de um espaço permanente de comercialização da agricultura camponesa nas
diversas regiões do estado e em Aracaju;
Criação de política de construção de pequenas agroindústrias nas diversas regiões do estado;
Criação de política de regularização sanitária e atendimento de normas para pequenas
agroindústrias já existentes nas diversas regiões do estado (a exemplo das queijarias, casas de
farinha, matadouro e frigoríficos);

- Crédito Rural:



Construção de subsídios sobre a questão dos adubos (redução da tributação);
Políticas de fortalecimento e incentivo da produção de Bioinsumos agroecológicos e adubação
orgânica, potenciando a criação de biofábricas nas diversas regiões do estado;
Fortalecimento e ampliação do debate, formação, capacitação e práticas dos Sistemas
Agroflorestais e da Agroecologia como forma de produção;
Trabalhar uma política de resíduos sólidos que ofereça os resíduos de podas das cidades para os
agricultores que queiram acessar esses itens;
A destinação dos recursos internacionais (FIDA, etc) devem ser discutidos em conjunto com as
organizações sociais;
Incentivo à produção de alimentos básicos a exemplo de arroz e feijão;
Criação de Projetos de Irrigação para comunidades e assentamentos do estado de Sergipe e
revitalização dos projetos já existentes;
Fortalecimento e incentivos da apicultura em Sergipe;
Política de incentivo a agricultura urbana e periurbana;
Criação de Selos de Certificação e Inspeção dos produtos da agricultura familiar e camponesa;
Inserir produtos de origem animal produzidos pela agricultura familiar e camponesa no
cardápio da alimentação escolar (mel, ovos, carne);
Apoio técnico para comercialização;

3 – Garantia dos Direitos Sociais e Humanos no Campo

Retomada dos Postos de Saúde do meio rural que foram fechados;
Melhor estruturação dos Polos Regionais de Saúde em Sergipe;
Abertura de Postos de Saúde nas grandes comunidades e em regiões com várias pequenas
comunidades;
Garantia de médicos e agentes populares nas comunidades;
Fortalecimento da Formação de Agentes Populares de Saúde do Campo dentro de uma política
de Estado;

- Democratização do acesso à internet no campo e fortalecimento das redes de comunicação
populares nas rádios comunitárias e programas de TV;
- Ativar e Fortalecer os Conselhos de Educação no Campo e de Segurança Pública garantindo
cadeiras para os movimentos sociais;
- Criação de Cirandas infantis para o campo;
Convênio do Estado com Prefeituras para Construção e reformas de Estradas Vicinais;
- Acesso à água para as comunidades através da Recuperação e Ampliação da Adutora do Sertão,
Perfuração de poços artesianos, da revitalização de açudes e construção de Cisternas e barragens,
em especial na região semiárida;
-Revitalização das Bacias Hidrográficas; 
- Criação de um Programa estadual de Habitação Rural (construção e reformas) com recursos do
FUNCEP;
- Saúde Rural:

- Previdência Rural;
- Política de segurança pública que mude a realidade da polícia do estado (rever o sistema prisional,
formação dos comandos, inclusão social nos sistemas prisionais) e que garanta  a  segurança  para  o



povo do campo;
- Políticas para os ribeirinhos, quilombolas, pescadores e pescadoras, que vá para além do Defeso;
- Fortalecer Educação no campo;
- Inclusão social através da criação políticas públicas para homens e mulheres da 3ª idade e para
pessoas com deficiência;
- Criação de Programas de Saneamento Básico Sustentável que potencializem o reuso das águas
nas comunidades;
- Criação de programas de fortalecimento e apoio da cultura camponesa, cultura alimentar, música
e teatro nas comunidades e assentamento;
- Construção de um programa educativo contra a homofobia, assim como construir oportunidades
para inclusão social das pessoas LGBTQI+; 

4 - Canal de Xingó

-Finalização das obras do Canal de Xingó para atender as demandas de consumo humano e de
produção da agricultura camponesa;

5 - Assistência Técnica e Extensão Rural

- Construção de uma Política Estadual de ATER aos moldes da PNATER, que além de fortalecer a
ATER pública construa convênios com as Organizações da Sociedade Civil;
- Garantia de ATER para todos os agricultores do estado (entendendo a diversidade de sujeitos que
existem no campo), que dialogue com os diversos órgãos e que possua enfoque na Agroecologia;
- Unificação entre os órgãos da Secretaria de Agricultura, Cohidro e Emdagro;
- Realização de intercâmbios como ferramentas de troca de conhecimentos entre os agricultores;
- Realização de concurso público da Emdagro e Cohidro;

6 - Reforma Ágraria

- Desapropriação de terras para fins de reforma agrária onde foi constatado trabalho análogo à
escravidão, ou devedoras de tributos, ou com multas ambientais, ou com baixos índices de
produtividade ou com dívidas trabalhistas;
- Busca ativa dos devedores;
- Convênios/Leis/Termos de Cooperação com o INCRA para desapropriação de terras para fins de
reforma agrária;
- Reativação do Fundo de Terras do Estado e que os Movimentos Sociais participem do Conselho do
Fundo;
- Priorização das famílias acampadas para Reforma Agrária e construção de políticas sociais para
estas famílias;
- Destinação de 50% das terras do Platô de Neópolis para fins de reforma agrária;



7 - Meio Ambiente e Combate ao uso de agrotóxicos

- Proibição da Pulverização aérea no estado de Sergipe – Criação de Lei
- Retirada da isenção de impostos sobre os agrotóxicos – Criação de Lei
- Construir campanhas educativas relacionando os agrotóxicos com a questão da saúde pública e
nas escolas do campo;
- Construir uma política de redução de uso de agrotóxicos em Sergipe a exemplo do Programa
Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos (PNARA);
- Implementar Programa de repovoamento, de preservação e deconservação das reservas legais
das comunidades e assentamentos;
- Cumprimento das leis licenciamento ambiental para os pequenos agricultores;
- Preservação, Fiscalização e combate ao desmatamento dos biomas sergipanos;

8 - Mulheres Camponesas

- Fomentar a reestruturação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do
Campo através da Coordenadoria de Mulheres do Estado;
- Realizar Campanhas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher com ênfase na prevenção e
construção de mecanismos de fortalecimento da autonomia das mulheres, através divulgação
massiva da Lei Maria da Penha e adoção de diversas estratégias para a sensibilização e
comprometimento dos diversos setores da sociedade, levando em consideração as especificidades
das crianças, jovens, mulheres negras, mulheres rurais e LGBTQIA+;
- Implementar nas escolas da rede municipal de ensino atividades que visibilizem e conscientize
questões referentes a violência contra as mulheres (Maria da Penha vai à escola); 
- Dar continuidade à implementação da Casa Estadual da Mulher Brasileira;
- Construção de um abrigo para mulheres vítimas de violência em cada um dos territórios do
estado, que sejam vinculados à Casa da Mulher brasileira, para oferecer serviços nas diversas áreas
(saúde, jurídica, econômica e outras) contribuindo para o bem-estar e autonomia das mulheres;
- Assegurar condições para efetiva implementação da Lei Maria da Penha nos municípios do Estado.
Exemplo: capacitação e qualificação dos profissionais das áreas de atendimento a mulheres vítimas
de violência e atuação em rede; criação e ampliação das delegacias, inclusive disponibilizando os
serviços da “delegacia móvel” nas comunidades rurais, juizados, defensorias e promotorias
especializadas de atendimento à mulher e apoio a saúde mental;
- Chamadas públicas através de editais para realização de capacitação e fomento aos grupos
produtivos de mulheres trabalhadoras rurais;
- Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER específica, de modo a fortalecer as atividades
produtivas desenvolvidas pelas mulheres; 
- Promover ações permanentes de documentação gratuita voltada para mulher rural (Carteira de
Trabalho, Identidade, CPF, etc);
- Parcerias com os municípios para construção de creches nas comunidades rurais;
-“Ônibus de Saúde Itinerante” que oferecessem serviços de saúde, de enfretamento a violência,
jurídicos e outros;
- Ampliar o atendimento de saúde básica para as comunidades rurais, através da inserção e
valorização dos agentes populares de saúde do campo; 



- Em parceria com os municípios através das unidades básicas de saúde, com UFS e IFS fomentar a
implantação de Farmácias Vivas, envolvendo mulheres agricultoras e valorizando as práticas
integrativas de saúde. 
- Reativação da Secretaria da Mulher;
- Crédito específico para mulheres do campo;
- Paridade de gênero em todos os espaços;
- Interiorização da Casa da Mulher;

9 - Juventude

- Combater o êxodo rural a partir de políticas públicas que atendam os interesses da Juventude,
com ênfase na educação, a cultura e ao credito;
- Promover políticas públicas de resgate e fortalecimento da cultura popular e valorização do
trabalho da juventude; 
- Elaborar, junto com entidades de representação da juventude, uma Política Estadual para a
Juventude rural;
- Promover ações permanentes de documentação gratuita voltada para a juventude rural (Carteira
de Trabalho, Identidade, CPF, etc.);
- Promover cursos de capacitação e qualificação contextualizados nas diversas cadeias produtivas
em parceria com as escolas família agrícola, Instituto Federal e Universidade Federal  para dar
subsidio ao desenvolvimento rural;
- Criar programas e campanhas sobre saúde sexual e reprodutiva para a juventude do campo;
- Democratizar os meios de comunicação e ampliar a rede de telefonia móvel e internet para
garantir acesso à comunicação pública de qualidade no campo;
- Garantir crédito de fomento para a juventude rural no desenvolvimento de atividades produtivas
agroecológicas, como diversificação da produção, os sistemas agroflorestais, bancos de sementes
crioulas, produção de bioinsumos e o cultivo fitoterápicos;
- Criar casas da juventude e Praças da Juventude nos municípios e povoados onde ainda não
existem;
- Redes de estudo e lazer (criação de bibliotecas populares e redes de computadores para ampliar o
aprendizado);
- Políticas de acesso ao primeiro emprego e acesso à terra;
- Potencializar ações estaduais no esporte, cultura, lazer e educação;
- Carteira de estudante do campo: democratizando o acesso a cinemas, teatros e outras
potencialidades de lazer;
- Criação de agroindústrias para protagonismo da juventude;
- Fortalecer a Escolas Agrícolas de todo estado como ferramenta de formação para a juventude
rural, a exemplo da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas(EFAL);
- Ampliação dos Campus da UFS para as regiões Sul e Baixo São Francisco;

10 - Turismo no espaço rural

- Preservação de patrimônio material e imaterial que existe em todo o estado de Sergipe (exemplo
da região das margens do rio São Francisco); 



- Criação de Programa para fortalecer o Turismo de Base Comunitária e Sustentável com os
enfoques pedagógico, de lazer e de resgate da história. Em Sergipe tem diversos espaços onde
podemos potencializar a questão do turismo com protagonismo das comunidades camponesas;
- Incentivar que os povos do campo tenham acesso aos territórios para implementação do turismo
no espaço rural;

11 - Povos e Comunidades Tradicionais

- Demarcação e reconhecimento dos Territórios dos Povos e Comunidades Tradicionais;
- Políticas de fortalecimento, estruturação e melhoria das condições organizativas, econômicas e
sociais das comunidades na região litorânea no estado de Sergipe;
- Revitalização da prainha do bairro industrial em Aracaju sem retirar a comunidade do local;
- Estabelecimento de métodos humanitários para gerenciamento de crise nas áreas ribeirinhas;
- Preservação dos territórios dos pescadores e controle da especulação imobiliária;
- Fomentar a construção de escolas para as comunidades quilombolas;
- Regularização dos territórios quilombolas;
- Povos de terreiro

12 - Acesso à Energia no campo

- Criação de Política de energias renováveis e sustentáveis no campo;
- Implementação de um programa de construção de biodigestores como forma de diminuir a
dependência de compra de gás de cozinha;
- Energia elétrica para todas as comunidades.


