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Caraúbas

Povo organizado para mudar a sociedade 
F              FOCAMPO de Caraúbas:                            
Um instrumento de intervenção social

No ano de 2003, A 
Diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Caraúbas decidiu criar o 
Fórum de Articulação das 
Associações Rurais e de 
Discussão das Políticas 
Publicas para o Campo do 
Município de Caraúbas – 
FOCAMPO, com a intenção de 
fortalecer os movimentos 
sociais do campo a partir das 
suas organizações de base: 
as associações comunitárias, 
que na época havia 49 
(quarenta e nove) associações 
nas diversas localidades 

rurais do município.
Segundo o Coordenador do FOCAMPO Jose Maria Junior, as associações constituíam 

um potencial para o trabalho de base do Sindicato, mas que precisavam de um ambiente 
próprio para os debates de ordem política e também as questões administrativa e 
funcional das organizações eram muito deficientes, funcionando muitas vezes, como um 
órgão auxiliar do Sindicato. 

   A partir da Criação do FOCAMPO, desencadeou-se uma agenda de capacitações em 
gestão organizativa, qualificando dirigentes nas áreas de gestão social, financeira e de 
projetos. Obtendo-se com isso a regularidade do funcionamento das mesmas: realização 
de reuniões mensais, mais participativas, com maior transparência nas prestações de 
contas, registro dos assuntos debatidos, em Atas. Paralelamente, definiu-se uma agenda 
mensal de reuniões com as associações filiadas ao fórum. Como consequência registra-se 
um maior numero de representantes das comunidades nos conselhos municipais e na 
discussão dos orçamentos públicos, apontando as demandas reais do campo. 

Do mesmo modo, com o passar do tempo e o surgimento de novas obrigações 
sociais, constituiu-se através de uma parceria entre o Fórum e o Sindicato a contratação 
dos serviços de contabilidade, onde o escritório se responsabiliza mensalmente de 
declarar os encargos e manter a regularidade contábil e tributária das Associações.  Esta 
ação tem feito com que as associações mantenham-se em dia com suas responsabilidades 
fiscais e habilitadas para pleitear investimentos sejam públicos e ou de outras iniciativas
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  O FOCAMPO de Caraúbas desenvolve uma 
política de incentivo a participação das 
mulheres. No inicio foram adotados 
critérios para garantir a paridade de 
gênero, onde as associações eram 
representadas nas reuniões do Fórum 
pelas presenças de um homem e uma 
mulher. Deste modo merece destaque 
entre as 61 associações filiadas à presença 
da mulher nas direções, sejam das 
associações como também na coordenação 
do fórum e o que de inicio seria regra 

passou a ser uma compreensão das organizações. 

Do propósito de articular as bases para 
um instrumento de intervenção direta na 
vida dos habitantes do município, o 
FOCAMPO, vem assegurando uma 
participação cada vez mais efetiva das 
organizações comunitárias nos debates e 
na discussão das políticas publica voltada 
para o meio rural.  São 61 Associações que 
representam 2.000 famílias camponesas.  
Aproximadamente 10.000 habitantes 
estão envolvidos nesse processo constante 
de dialogo entre si e com os poderes, 
órgãos, agentes financeiros dentre outros, 
se constituindo como a maior organização 

municipal de pessoas e acumulando grandes conquistas registradas nos últimos 
tempos. É destacado os investimentos realizados no meio rural na área de 
infraestrutura produtiva ou de bem estar das famílias, como por exemplo, o P1MC que 
possibilitou a construção das cisternas em todas as comunidades do município a partir 
de uma priorização feita no espaço deste Fórum.

Realização Apoio
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