
PARA SOLUCIONAR ESTA GRAVE CRISE QUE ENFRENTA A AGRICULTURA CAMPONESA EM NOSSO PAÍS O MCP PROPÕE 

AO GOVERNO FEDERAL O SEGUINTE: 

1. 1.RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS: Que o governo federal crie mecanismo, o mais rápido possível, para o 
alongamento das dívidas existentes para no mínimo 10 anos, com juros fixos e subsídio (bônus de adimplência) para quem 
pagar em dia de acordo com a situação de cada agricultor/a e que seja operacionalizado sem muita burocracia junto aos 
bancos; 

2. FIM DA PERSEGUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL AS FAMÍLIAS CAMPONESAS ORGANIZADAS NO MCP: MESMO COM O 

BANCO DO BRASIL TENDO LUCRO LÍQUIDO DE R$ 9,2 BILHÕES DE JANEIRO A SETEMBRO DESTE ANO, NO ESTADO DE 

GOIÁS, DESDE ABRIL DESTE ANO, O BANCO DO BRASIL NÃO LIBEROU NENHUM CRÉDITO DO PRONAF PARA AS FAMÍLIAS 

CAMPONESAS ORGANIZADAS NO MCP, SEJA CUSTEIO OU INVESTIMENTO. POR ISSO PEDIMOS O FIM DA PERSEGUIÇÃO 

DO BANCO JUNTO ÀS FAMÍLIAS CAMPONESA E QUE VOLTE A CONTRATAR O PRONAF IMEDIATAMENTE.  

3. FIM DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO CAMPONESA: Como afirmamos anteriormente a crise que se estende 

sobre as famílias camponesas é muito grande. Por isso o MCP entende que é injusto o governo federal continuar 

isentando de imposto e dando inúmeros outros incentivos as grandes empresas como as automobilísticas etc. e 

continuar cobrando impostos daqueles que produzem os alimentos de cada dia de cada um de nós. PARA ISSO O MCP 

PROPÕE: Isenção imediata de todos os impostos cobrados sobre os produtos produzidos pela agricultura camponesa. 

5. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CAMPONESES/SA: Manter o enquadramento das famílias camponesas como segurados 

especiais da Previdência Social, podendo comprovar o exercício da atividade rural, entre outras formas de 

comprovação, mediante contribuição através do desconto no bloco de produtor. 

4. PREÇO DOS PRODUTOS E GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO: Durante os últimos anos o preço dos produtos foi 

entregue, ao agronegócio com a concordância dos governos, para um pequeno grupo de grandes empresas que 

controlam o mercado de alimentos, quase todas multinacionais. Elas decidem o preço como bem entendem nas bolsas 

de mercadorias, a principal delas, a bolsa de Chicago. Estas mesmas empresas são donas das sementes e das indústrias 

de adubos e venenos. Com as sementes transgênicas eles aumentam ainda mais o controle sobre a agricultura e sobem 

o custo de produção com a cobrança de royalties. Portanto, eles controlam todo o mercado e põe o preço como 

querem e o agricultor/a vira escravo deles. Enquanto eles mandarem, não vai ter melhoria de preços para os produtos 

agrícolas. Para isso o MCP: 

a) que o governo retome o controle dos preços agrícolas tabele os insumos e crie empresas públicas para atuar e 

regular o mercado de alimentos e o mercado de insumos agrícolas. 

b) que o governo tenha uma política de compra da produção com preços compensadores aos camponeses e uma 

política de estoques de alimentos. 

c) que as exportações agrícolas sejam controladas pelo setor público e executadas através de uma grande empresa 

pública de exportações agrícolas e por empresas nacionais, proibindo multinacionais atuarem no setor. 

5. CRÉDITO DE REESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA CAMPONESA: O MCP reivindica crédito para mudar o modelo de 

produção. Não adianta pegar crédito e aplicar no mesmo modelo que só vai ser uma transferência de dinheiro do Banco do 

Brasil para o cofre de alguma multinacional. Queremos crédito para reestruturar a produção, reorganizar as condições de 



vida e fortalecer as comunidades camponesas e voltado a desenvolver um outro modelo tecnológico, baseado na 

agroecologia. 

6. PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA CAMPONESA: O MCP propõe que o Governo Federal crie uma 

Proposta de Mecanização da Agricultura Camponesa que tenham as seguintes características: Máquinas e 

equipamentos adaptados às necessidades dos pequenos agricultores; Preços baixos acessíveis aos camponeses; 

Financiamento de longo prazo para pagar; Prioridade para mecanização voltada a um novo modelo de agricultura, com 

produção diversificada, máquinas multiuso, uso de adubação orgânica e armazenamento de água com irrigação de 

pequeno porte; Subsídios às indústrias para tratores abaixo de 55 CVs e equipamentos a eles adaptados, embora a 

mecanização que propomos não está vinculada apenas à produção de tratores, mas de todos os instrumentos 

mecânicos necessários para o desenvolvimento da agricultura camponesa sem perder sua identidade etc.  

7. POLÍTICA LEITEIRA: Prorrogação da entrada em vigor da Instrução Normativa 51 para 2015 ou depois que o governo 

cumprir a sua parte na implementação dos objetivos da mesma - assistência técnica, eletrificação, crédito, capacitação, 

estradas, redes de laboratórios, etc.; assim como: o fim imediato das importações de leite; a criação de uma política 

pública de preço mínimo, considerando 50% do preço pago pelos consumidores e o fim do pagamento, para os 

camponeses, por escala de produção; disponibilização de 300 milhões de reais para Programas de Assistência Técnica e 

Capacitação, para massificar a produção de leite a base de pasto nas pequenas propriedades, diminuindo assim, o custo 

de produção; disponibilização de 800 milhões de reais exclusivos para formação de estoques de leite pelo Programa de 

Aquisição de Alimentos da CONAB; criação de programas de estímulo ao aumento do consumo de leite no país através 

da melhoria da renda do povo, geração de empregos, programas públicos de distribuição de leite e mais leite e 

derivados na merenda escolar, bem como campanhas publicitárias; linha de crédito especifica para estruturação das 

pequenas cooperativas que organizam a produção de leite dos pequenos agricultores e linha de crédito a fundo perdido 

para a aquisição de tanques de resfriamento de leite a granel. 

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Fortalecimento da assistência técnica, com a criação de um Programa de Assistência Técnica 

para projetos especiais como: cadeias produtivas, transição tecnológica, produção de sementes crioulas, produção de 

leite a pasto e para crédito assistido com recursos públicos conveniados com as organizações dos camponeses/as. 

Destinação de 1,5 bilhões de reais para a Assistência Técnica e Capacitação.  

Coordenação do MCP 

 


