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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 
 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento 
encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos 
termos do Regimento Interno e dada a impossibilidade de leitura em plenário, 
solicito a V.Exa. que seja dado como lido, para efeito de registro nos Anais 
desta Casa, artigo de minha autoria, publicado no Jornal Pequeno. 

Muito obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 
 

Agricultura Familiar Maranhense 
Valorizar a agricultura familiar é valorizar o nosso povo e a terra que nos 
acolhe. Somo meus esforços aos do Governador Flávio Dino para apoiar os 
pequenos agricultores do Maranhão. Cerca de 70% dos alimentos consumidos 
em todo o Brasil vêm da agricultura familiar. Só com esse número já 
percebemos que ela é a principal responsável pela comida que chega às 
mesas das nossas famílias. 
As propriedades desse tipo são gerenciadas e operadas por uma família e 
predominantemente dependentes de mão de obra familiar. São os pequenos 
produtores que fazem a força desse setor, seja na atividade agrícola, 
pesqueira, pastoril ou de criação de peixes, por exemplo. 
A força desses trabalhadores para a produção de alimentos é vital, tanto em 
países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. É isso que 
confirma a FAO, órgão ligado à ONU (Organização das Nações Unidas). 
No Maranhão, não é diferente. Mas há alguns anos a agricultura familiar não 
contava com apoio do Governo Estadual. Roseana Sarney saiu do cargo em 
2014 e não usou R$ 44 milhões que estavam disponíveis, tendo de devolver o 
valor ao Governo Federal. 
Com o 'Governo de todos nós', a equipe de Flávio Dino está dando a 
importância merecida à agricultura. Um exemplo dessa atuação está nas várias 
edições da AGRITEC (Feira Tecnológica da Agricultura Familiar). 
Na semana passada, estive pessoalmente com o Governador na feira da 
cidade de Viana, onde vi de perto a fartura que nossos agricultores são 
capazes de produzir. Os produtores da agricultura familiar precisam e merecem 
o apoio dos órgãos de governo, que podem oferecer a assistência técnica e 
projetos para ampliar o número de compradores dos produtos. 
Em nível federal, os pequenos produtores contam com o PRONAF (Programa 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Por meio dele, o Plano 
Safra 2015-2016 destinou quase 29 bilhões de reais ao setor, um investimento 
recorde. Precisamos lutar para que os recursos para a agricultura sejam 
mantidos pelo Governo de Michel Temer. Todos nós, maranhenses, também 
precisamos defender outra importante contribuição para o desenvolvimento do 
campo: o apoio e as pesquisas da EMBRAPA. 
Na Câmara, sigo defendendo a agricultura familiar, como em emenda que 
apresentei este ano destinando R$ 150 mil ao setor em São Domingos do 
Maranhão. Meu mandato de Deputado Federal estará sempre ativo para 
estimular esse setor da economia maranhense. 
Obrigado. 
 


