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Apóio as Organizações Rurais
Gerência Regional de Caruaru – Escritório Municipal de Tacaimbó
Comunidades: Sítio Malhada dos Cavalos e Poço do Barão.
Equipe Responsável: - Francisco Abel Lemos Alves – Extensionista Rural.
- Selma Maria Sobral de Souza – Agente de Desenvolvimento.
ipatacaimbo@gmail.com / abelagro@ipa.br
1. APRESENTAÇÃO
A implantação de uma Política de Assistência Técnica e de Extensão Rural no Brasil,
especialmente no estado de Pernambuco, está permitindo nesses últimos anos o
desenvolvimento, a sistematização e a consolidação de um conjunto de metodologias
participativas, que são de fundamental importância para o desenvolvimento da relação Agricultor
– Técnico – Agentes Financeiros. Com isso, ficou mais fácil para o agricultor ter as informações e a
ajuda necessária para o seu desenvolvimento no meio rural.
Os pequenos produtores rurais estão inseridos em um ambiente de constantes mudanças,
dificultando muitas vezes a reprodução social e econômica de suas unidades de produção. Assim,
a união destes produtores em organizações associativas representa uma importante opção
estratégica para juntos enfrentarem as dificuldades que lhes são constantemente impostas. O
trabalho coletivo e o uso de práticas solidárias podem facilitar o processo produtivo, além de
propiciarem melhores relacionamentos com o mercado, instituições públicas, extensionistas e
com a sociedade de maneira geral.
O Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, e o Fundo de Terras do Estado de
Pernambuco – FUNTEPE, órgãos vinculados a Secretária de Agricultura e Reforma Agrária do
Estado de Pernambuco, com o apóio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Programa
Nacional de Crédito Fundiário ‐ PNCF e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar ‐ PRONAF. Estes órgãos estão disponibilizando assistência e créditos rurais, desde a
compra do terreno, construção de casas e apoio produtivo nas diversas áreas, aos assentamentos
de famílias e agricultores familiares. Objetivando a fixação e o desenvolvimento do homem do
campo no meio rural. Evitando ou diminuindo, desta maneira, o êxodo rural. Onde esses
agricultores na sua maioria, sem qualificação profissional e/ou estudos suficientes, seriam mais
um a viverem nas grandes cidades em condições subumanas. Aumentando a marginalidade e a
violência nas cidades.
O Escritório Municipal de Tacaimbó, com seus técnicos está desenvolvendo um trabalho
expressivo de apoio às organizações de agricultores familiares e assentados. Desde, a elaboração
de Projetos para construção de casas, elaboração de projetos de apoio produtivo nas diversas
criações e culturas, financiamentos de custeios para a parte produtiva, com recursos do Pronaf e
incentivo a organização dos agricultores, por meio de Associações Rurais.
2. OBJETIVOS
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O objetivo desta ação é fixa o homem do campo no meio rural, e desenvolver técnicas
agrícolas de sobrevivência, através de incentivo às organizações de agricultores em Associações
Rurais.
3. METODOLOGIA
Os meios utilizados para alcançar estas ações foram: reuniões freqüentes, cursos, dias de
campo, excursões e capacitações. Associativismo e Gestão foram os assuntos abordados. Houve
também acompanhamento dos agricultores no desenvolvimento das atividades agrícolas, junto a
seus familiares. Realizando levantamento de dados sobre cada comunidade, com isto discutindo
nas reuniões problemas abordados em cada localidade.
No intuito de conseguir bons resultados destas ações junto a comunidade, o Escritório
Municipal do IPA em Tacaimbó, procurou parcerias, com a Secretária de Agricultura do
Município, como também Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, além do FUNTEPE e
PRORURAL.
4. RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS
O IPA com apóio destes órgãos, conseguiu formar 2 (Duas) Associações de Agricultores
Rurais, em comunidades diferentes (Sítio Malhada dos Cavalos e Poço do Barão). Desde do início
da permanência destes agricultores neste sítios (onde antes eram sem terra), que o IPA vem
dando assistência, através de associações. Este ano tivemos, capacitações sobre associativismo e
gestão, reuniões freqüentes, excursões, elaboramos alguns projetos e assistimos em suas
residências, em nossa visita tratamos de nos diversos assuntos e conseguimos abordar assuntos
que vieram a resolver vários problemas.
As mesmas foram contempladas recentemente, com o Programa Nacional de Crédito
Fundiário, sendo aprovados projetos para compra de terra, construções de casas e cisternas
comunitária, como também apoio produtivo. Beneficiando 30 famílias com 406 ha de terra, e
construção de 30 casas, estas estão sendo construídas. Está previsto no final da construção das
mesmas, junto com as associações, elaboração de projetos, visando apoio produtivo com um
maior número de comunidade rural,
Ao Final destes projetos, haverá apoio continuo. Esperamos que estas comunidades,
sejam referencia para outras no Município de Tacaimbó. O escritório do IPA através dos seus
técnicos, estará sempre de portas abertas para resolver problemas que venham a minimizar o
sofrimento do HOMEM DO CAMPO.
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