A assistência técnica no crédito fundiário

INTRODUÇÃO
A assistência técnica do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, acompanha seis
associações de assentamentos do crédito fundiário com trinta e nove famílias no município de
Ouricuri. A Associação do Assentamento Boa Vista, Sítio Serrote, localiza‐se a 12 km da sede do
município de Ouricuri , sertão do Araripe, possui um terreno de 120 hectares adquirido no
âmbito do Projeto de Crédito Fundiário e Combate a Pobreza Rural, onde foi celebrado um
contrato de repasse com a união no valor 47.249,49 R$. Os recursos adquiridos foram
utilizados para assentar cinco familias com 15 pessoas, culminando na construção de cinco
casas, modelo padrão e o restante dos recursos foram utilizados para criar uma condição
favorável á produção agropecuária ( construção de cercas, recursos hídricos, suporte
forrageiro e aquisição de ovinos e caprinos ). O crédito fundiário é um programa que possibilita
aos trabalhadores e trabalhadoras, minifundistas e jovens rurais o acesso a terra por meio de
financiamento de imóveis rurais. São também financiados os investimentos em infra‐estrutura.
METODOLOGIA
Todo processo transcorreu através da aplicação pelos extensionistas rural, de algumas
ferramentas de DRP ( diagnóstico rural participativo ) finalizando com a estruturação de um
plano de trabalho com os membros desta associação.
RESULTADOS
Todas as famílias encontram‐se morando e produzindo na terra e no momento os
extensionista estão viabilizando a inclusão destas nos programas sociais ( Garantia safra, mãe
coruja, etc ) e planejando a transição agroecológica da propriedade.
DISCUSSÃO
Todas as famílias viviam em casas de parentes e logo depois da aquisição da terra passaram a
morar em barracos de varas e lona dentro do terreno e um ano depois com a construção de
todas as casas tiveram a dignidade e autoestima conquistadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as famílias tem a sua sobrevivência garantida e estão acessando recursos do Pronaf
para ampliação de suas atividades e segundo o presidente da Associação, Sr. Nivaldo Almeida,
o segredo para a conquista da terra é a organização do povo.

Município/Comunidade: Ouricuri/ Sítio Serrote
Equipe técnica responsável: José Tadeu Delmondes e Fernanda Correia Leal – Extensionistas Rural ‐ IPA
Email para contato

