SÍNTESE DOS PTDRS DOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
1. Identificação:
1.1 Estado: Sergipe.
1.2 Território: Sertão Ocidental
1.3 Municípios: Carira, Frei Paulo, Macambira, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole,
Pinhão, Poço Verde, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Simão Dias e Tobias Barreto.
1.4 Região: Nordeste.
1.5 Data de Homologação do Território na SDT: 25/09/2003.
1.6 Período de elaboração do Plano: 2005 - 2007.
Mapa de localização do Território Sertão Ocidental - Sergipe

2. Síntese do PTDRS
2.1 Descrição do processo de elaboração do Plano:
a) Atores envolvidos:
Poder Público
Prefeitura Municipal de Carira

Prefeitura Municipal de Frei
Paulo

Prefeitura Municipal de
Macambira

Prefeitura Municipal de
N.S.Aparecida

Prefeitura Municipal de Pedra
Mole

Prefeitura Municipal de Pinhão

Prefeitura Municipal de Poço
Verde

Prefeitura Municipal de
Ribeirópolis – Secretaria
Municipal de Educação

Poder Público
Prefeitura Municipal de

Sociedade Civil
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Carira
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Carira
Associação dos Moradores de Carira
Movimento dos Sem Terra de Carira
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Frei
Paulo
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Frei Paulo
Associação dos Moradores de Frei Paulo
Movimento dos Sem Terra de Frei Paulo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de
Macambira
Associação dos Moradores de Macambira
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Macambira
Movimento dos Sem Terra de Macambira
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de N. S.
Aparecida
Associação dos Moradores de N. S. Aparecida
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de N. S.
Aparecida
Movimento dos Sem Terra de N. S. Aparecida
Associação das Associações Municipais de Pedra Mole
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Pedra Mole
Movimento dos Sem Terra de Pedra Mole
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Pedra
Mole
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Pinhão
Movimento dos Sem Terra de Pinhão
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Pinhão
Movimento dos Sem Terra de Pinhão
Associação Comunitária de Poço Verde
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Poço Verde
Movimento dos Sem Terra de Poço Verde
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Poço
Verde
Associação dos Moradores de Ribeiróplis
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de
Ribeirópolis
Movimento dos Sem Terra de Ribeirópolis
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de
Ribeiróplis

Sociedade Civil
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de São Miguel
do Aleixo

Poder Público
S.Miguel do Aleixo

Prefeitura Municipal de Simão
Dias

Prefeitura Municipal de Tobias
Barreto

Sociedade Civil
Associação dos Moradores de S. Miguel do Aleixo
Movimento dos Sem Terra de S. Miguel do Aleixo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de S.
Miguel do Aleixo
Associação dos Moradores de Simão Dias
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Simão Dias
Movimento dos Sem Terra de Simão Dias
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Simão
Dias
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Tobias
Barreto
Associação dos Moradores de Tobias Barreto
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Tobias
Barreto
Movimento dos Sem Terra de Tobias Barreto

ENTIDADES DE APOIO
Cáritas Diocese de Aracaju
Movimento Estadual dos Sem Terra - MST
Comunidade Quilombola de Frei Paulo
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado de Sergipe FETASE
Departamento Agropecuário de Sergipe – DEAGRO
EMBRAPA – Tabuleiros Costeiros
Universidade Federal de Sergipe – UFS
Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural - SASAC
Empresa de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe - PRONESE
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS

2.2 – Conteúdos do Plano:

Visão de Futuro

É a melhoria na qualidade de vida, criando ações com condição de geração de emprego e renda
da população no seu desenvolvimento social, cultural, educacional, rural, respeitando os
recursos naturais, culturais, sociais, segurança, políticos e principalmente o ambiente em que
vivemos, tornando-os duradouros.

a) Eixos estratégicos (por dimensão):

DIMENSÃO
Econômico
Social

Ambiental
Cultural
Infra-Estrutura

EIXOS
Diversificação da Atividade Produtiva com Geração de Renda
Democratização e Fortalecimento da Reforma Agrária
Garantia da Segurança no Trabalho
Qualificação da Habitação
Valorização da Educação do Campo
Fortalecimento da Saúde
Valorização da Segurança Pública
Desenvolvimento Social e Meio Ambiente
Fomento ao Lazer e a Cultura
Construção e Ampliação da Infra Estrutura existente

b) Eixos estratégicos e Programas (por dimensão):

DIMENSÃO

EIXOS
Democratização
Fortalecimento
Reforma Agrária

PROGRAMAS
e
da

•

Regularização Fundiária

•

Regionalizar o valor da compra da
terra

•

Desburocratizar o crédito fundiário

•

Aumento do efetivo de assistência
técnica

Econômico

•

Qualificação profissional

•

Melhorar

a

estrutura

dos

assentamentos
•

Desapropriação de áreas improdutivas
para
pequenos
produtores
e
comunidades tradicionais.

•

Titulação pública das terras;

•

Levantamento
topográfico
unidades familiares

das

DIMENSÃO

EIXOS

PROGRAMAS

Diversificação
da
Atividade Produtiva
com
Geração
de
Renda.
Econômico

Garantia
Segurança
Trabalho

da
no

•

Incentivo a cultura diversificada

•

Garantia de mercado e agregar valores

•

Capacitação de políticas agrárias.

•

Fortalecimento da ovinocaprinocultura

•

Centro de comercialização de produtos
da agricultura familiar

•

Fortalecimento da bovinocultura do

•

leite.
Fortalecimento da apicultura

•

Biodiesel

•

Fortalecimento da Avicultura

•

Divulgação da NR-31

DIMENSÃO

EIXOS

PROGRAMAS

Valorização
da •
Educação do Campo
•

Merenda de qualidade

•

Construção de Creches

•

Construção, reformas e ampliação de
Escolas
Aquisição e manutenção de equipamentos
para as Escolas

•

Econômico

Investir em Cursos Técnicos

•

Aquisição de transporte escolar para
alunos entre as comunidades, conforme as
realidades locais

•

Melhoria em campos de demonstração

•

Educação contextualizada na realidade de
cada comunidade.

•

Aquisição da merenda escolar que seja
adquirida dentro do próprio município

•

Criação de áreas de lazer
valorização da cultura local.

•

Implantar
cursos
profissionalizantes
voltados
realidade do campo

•

Construção de Escolas Agrícolas
Território do Sertão Ocidental

•

Elaboração das propostas pedagógicas
curriculares
que
atendam
as
especificidades do campo.

•

Criação de Mesa Temática de Educação do
Campo nos Territórios

para

a

técnicos
para
a
no

•

Valorização
tradicionais.

•

Salário digno

•

Cursos para professores.

•

Ensino a partir da realidade do aluno,
com elaboração de material didático
pedagógico voltado às especificidades
do campo.

•

Capacitar professores para portadores
de necessidades especiais.

das

comunidades

DIMENSÃO

EIXOS
Fortalecimento
Saúde

Econômico

Qualificação
Habitação

PROGRAMAS
da

da

Valorização
da •
Segurança Pública

•

Regionalizar
os
atendimento geral.

•

Aumento da cota de exames pelo
Sistema Único de Saúde.

•

Melhor qualidade da água.

•

Saneamento Básico

•

Construção
populares.

•

Erradicação das casas de taipa.

e

hospitais

reforma

de

com

casas

Implantação da polícia comunitária na
zona rural

•

Capacitação dos profissionais existentes;

•

Realização de concurso público;

•

Reinserção social dos detentos

•

Construção de anexos do CENAM

DIMENSÃO

Ambiental

EIXOS

PROGRAMAS

Desenvolvimento
Social e Meio
Ambiente

Fomento ao Lazer •
e a Cultura
•
•
Cultural

•

•

Práticas
agrícola.

•

Sustentabilidade ao homem do campo,
evitando o êxodo rural

•

Educação etino rural

•

Segurança Alimentar e Nutricional

•

Práticas agroecológicas orgânicas

•

Racionalização e
recursos naturais.

•

Educação ambiental em relação ao lixo.

•

Resgate das culturas medicinais.

•

Garantia de comercialização.

•

Preservar as matas.

•

Usina de reciclagem do lixo

sustentáveis

no

manejo

prevenção

dos

Resgate da Cultura
Construção de Centros de Convivência
para idosos
Implantar Centro de Convivência para
idosos nos municípios e Revitalizar os
Centro de Convivência para idosos
existentes com projetos de saúde, lazer,
produção artesanal, etc
Enfoque de gênero (reuniões, palestras e
intercâmbios) e Criação de um Centro de
Apoio à Mulher.

DIMENSÃO
Infra Estrutura

EIXOS
Construção
e •
Ampliação
da •
Infra
Estrutura •
existente

PROGRAMAS
Infra estrutura hídrica
Infra Estrutura Estradas
Infra - Estrutura Eletrificação

d) Programas/Projetos relacionados ao PTDRS:

DIMENSÃO

PROGRAMAS
Regularização
Fundiária
Regionalizar o valor
da compra da terra
Desburocratizar o
crédito fundiário
Aumento do efetivo
de
assistência
técnica
Qualificação
profissional

Econômica

Melhorar
a
estrutura
dos
assentamentos
Desapropriação de
áreas improdutivas
para
pequenos
produtores
e
comunidades
tradicionais.
Incentivo a cultura
diversificada
Garantia
de
mercado e agregar
valores

PROJETOS/AÇÕES
Regularização Fundiária
Seminário sobre o Programa.
Concurso Público.
Concurso Público.

Intercâmbios, seminários e.
Construção de um Centro de Múltiplo uso
para incentivo de cursos de corte e costura,
bordado e acesso a informática
Aquisição de equipamentos d e informática.
Capacitação/infra-estrutura.

Reavaliação dos índices.

Fortalecimento da cultura do milho, sorgo,
abóbora, feijão, girassol, etc.
Organização do Cooperativismo.
Implantação de projetos de irrigação para
pequenas propriedades
Criação de Feiras para comercialização de
bovinos e caprinos.
Implantação de infra estrutura para
armazenamento de grãos
Criação de Cooperativa de Crédito para
bordadeiras
Implantação de Fábrica de beneficiamento de
brita
Construção de Hotel Fazenda

DIMENSÃO

PROGRAMAS
Capacitação
de
políticas agrárias.
Fortalecimento da
ovinocaprinocultura

Econômica

Centro
de
comercialização de
produtos
da
agricultura familiar
Fortalecimento da
bovinocultura.

Fortalecimento
apicultura
Biodiesel

da

Fortalecimento
Avicultura

da

PROJETOS/AÇÕES
Centro de capacitação de Políticas Agrárias.
Projeto de ovinocaprinocultura junto com a
EMBRAPA e capacitação.
Melhoramento genético
Instalação de frigorífico
Centro de comercialização de produtos da
agricultura familiar

Aquisição de Tanques de leite
Melhoramento genético
Aquisição de Câmaras Frias
Construção e Reformas de Frigoríficos e
Abatedouros que atendam exigências da
ANVISA e aquisição de veículos adequados
para transporte de carne.
Construção da Casa de mel, aquisição de
caixas e coleta do mel.
Criação de Usina de processamento de óleo e
torta.
Construção de Abatedouro de frango caipira

DIMENSÃO

PROGRAMAS
Merenda
qualidade

de

Investir em Cursos
Técnicos

Social
Construção
Creches

de

Melhoria
campos
demonstração

em
de

PROJETOS/AÇÕES
Produção de Alimentos naturais.
Aquisição da merenda escolar dentro do
próprio município
Implantação
de
Cursos
Técnicos
Profissionalizantes
Potencializar oferta de serviços, através da
melhoria na infra-estrutura da Escola Agrícola
de Poço Verde com ampliação do quadro
funcional, número de vagas, internato e
parcerias
Construção de prédios específicos.
Construção, reformas e ampliação de Escolas
Aquisição e manutenção de equipamentos
Aquisição de transporte escolar para alunos
entre as comunidades
Oportunidade para Pequenos produtores.

DIMENSÃO

Social

PROGRAMAS

PROJETOS/AÇÕES

Educação
contextualizada na
realidade de cada
comunidade.
Uso da merenda
escolar
e
seja
adquirida
na
própria
comunidade.
Valorização
das
comunidades
tradicionais.
Salário digno
Cursos
para
professores.

Criação de Salas de leitura.
Elaboração das propostas Pedagógicas
curriculares que atendam as especificidades
do campo
Incentivo à produção local.
Contratação de Nutricionistas

Ensino a partir da
realidade do aluno
Capacitar
professores
para
portadores
de
necessidades
especiais.
Regionalizar
os
hospitais
com
atendimento geral.

Criação de Casa das Culturas.

Aumento de salário.
Capacitação dos Professores.
Implantação do Pólo Universidade Aberta
Brasil
Escolas próprias para cada região e Inclusão
digital nas Escolas.
Capacitação dos professores.

Parceria entre os municípios, reequipar
hospitais e Aumento de profissionais.
Construção de um Hospital Regional com
centro de hemodiálise e Unidade de IML
regional
Organizar espaço físico para centro de testes e
aconselhamento de DST/AIDS

DIMENSÃO

PROGRAMAS

PROJETOS/AÇÕES

Aumento da cota de
exames
pelo
Sistema Único de
Saúde.
Melhor qualidade
da água.
Saneamento Básico

Engajamento da sociedade para buscar seus
direitos e deveres.

Construção
reforma de
populares.

Social

Erradicação
casas de taipa.

e
casas

das

Valorização
da
Segurança Pública

Ambiental

Garantir
a
Segurança
no
Trabalho
Práticas
sustentáveis
no
manejo agrícola.
Sustentabilidade ao
homem do campo,
evitando o êxodo
rural
Educação
etino
rural
Segurança
Alimentar
e
Nutricional

Construção de barragens, cisternas e poços
artesianos.
Saneamento para todas as famílias e Desvio
do despejo de esgoto nos rios e riachos.
Cooperativas habitacionais.
Pavimentação e iluminação pública nos
conjuntos habitacionais
Regularizar documentação das propriedades
rurais, nos lotes de assentamento e de
conjuntos habitacionais

Construção de casas de alvenaria com maior
estrutura. Programa de combate a doença de
chagas e Programa de orientação sobre
higiene versus moradia
Implantação da polícia comunitária na zona
rural
Capacitação dos profissionais existentes;
Realização de concurso público;
Reinserção social dos detentos
Construção de anexos do CENAM
Construção de Presídio
Implantação de Corpo de bombeiros
Núcleo do Instituto de medicina Legal e
Criminalista
Divulgação da NR-31

Irrigação e Aquisição
equipamentos.

de

Máquinas

e

Capacitação de Cooperativas para o comércio
legal e facilitando ao produtor.

Criação de Escolas Agrícolas e Assistência
Técnica. ??
Criação de banco de sementes diversificadas,
Criação de Cooperativas, Incentivo a criação
de frangos e a bovinocultura..

DIMENSÃO

Ambiental

PROGRAMAS

PROJETOS/AÇÕES

Práticas
agroecológicas
orgânicas

Incentivo a agroecologia e a Industrialização.
Capacitação
dos
Produtores
ema
agroecologia, convivência com o semi árido
Criação de um Centro de Pesquisa em ciências
agrecológicas com incentivo a produção
orgânica
Controle de vendas de agrotóxicos

Racionalização
e
prevenção
dos
recursos naturais.
Educação ambiental
em relação ao lixo.
Resgate das culturas
medicinais.
Garantia
de
comercialização.
Preservar as matas e
rios

Criar programas de revitalização dos rios e
matas.

Usina de reciclagem
do lixo

Beneficiadora
Resgate de culturas medicinais
Criação de Centro de Comercialização.
Reflorestamento das matas.
Revitalização do Rio Real com estudo da
ADEMA, vigilância da qualidade da água,
reflorestamento e formação de matas ciliares.
Revitalização do Vaza Barris
Construção de Usina de reciclagem do lixo
Construção de unidades de recepção e
separação do lixo;
Incluir no currículo escolar a disciplina
Reciclagem de Lixo;
Capacitações
em
trabalhos
artesanais
utilizando lixo reciclado;
Capacitações para os agentes comunitários de
Saúde (PSF) .
Construção de Aterro Sanitário

DIMENSÃO

PROGRAMAS

PROJETOS/AÇÕES

Fomento ao Lazer e
a Cultura

Reestruturação das praças, com espaço de
lazer, parque infantil, pista de caminhada e
aparelhos de ginástica
Construção de Centros Poliesportivos.
Construção de Teatros
Construção de Quadras de esporte Regionais
Revitalização das Culturas e Construção de
Centros Regionais de incentivo à Cultura
Implantar Centro de Convivência para idosos
nos municípios e Revitalizar os Centro de
Convivência para idosos existentes com
projetos de saúde, lazer, produção artesanal,
etc.
Enfoque de gênero (reuniões, palestras e
intercâmbios) e Criação de um Centro de
Apoio à Mulher.

Resgate da Cultura
Cultural

Construção
Centros
Convivência
idosos.

de
de
para

Equidade de Gênero

Infra
hídrica

Ampliação da Infra
Estrutura

Estrutura

Infra Estrutura com
Estradas
Infra Estrutura com
Eletrificação

Construção e duplicação das adutoras
Perfuração de poços artesianos
Implantação de dessalinizadores e cisternas
Construção de barragens
Implantação de sistemas de distribuição.
Aquisição de Patrulha Mecanizada
Construção de Pontes e passagens molhadas
Encascalhar as estradas.
Reativação do Programa Luz para Todos

e) Modelo de Gestão do Plano pelo colegiado territorial:
O modelo de gestão do plano está organizado em dois momentos: o primeiro a
partir da gestão dos projetos específicos, com a participação de uma comissão de
organizações governamentais e não governamentais que devem monitorar os Projetos
Territoriais, com a responsabilidade de verificar o andamento dos projetos, de avaliar
sua execução, de propor ajustes quando necessário, ou seja, do processo de autoorganização e da avaliação de resultados de impacto no território e de devolver
as informações para a plenária do Colegiado.

As comissões deverão construir indicadores mais específicos, a partir dos
resultados esperados de cada projeto, com a referência de futuramente terem
seu sistema territorial de monitoramento e avaliação dos Projetos. .O segundo, o
Núcleo Diretivo e o Núcleo Técnico como responsáveis direto da gestão do Plano,
constituindo parcerias necessárias. Também com a responsabilidade de estar sempre
atualizando a plenária sobre as suas ações.

