
A Chapa Única “Unidade e Inovação para Continuar Avançando no 
Campo” tem a compreensão que diante da nova conjuntura que atravessa 

o Maranhão, o Brasil e o Mundo, com vários desafios, sobretudo no 
campo, é preciso inovar e construir coletivamente um jeito novo de 

fazer sindicalismo rural. Frente a este cenário adverso, traz na sua 
composição em chapa única, pela primeira vez uma mulher candidata 

à presidência da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão (FETAEMA), Angela 

Silva. Mais que um cargo, uma mulher na presidência reafirma a força 
da trabalhadora rural e a importância da paridade de gênero nas 

instâncias do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR). A Chapa Única conta ainda com a experiência e a 

vivência de sindicalistas maranhenses que têm nas suas trajetórias 
políticas, a militância histórica e a ousadia da juventude rural. 

Avante, FETAEMA!

UNIDADE E INOVAÇÃO PARA 
CONTINUAR AVANÇANDO NO CAMPO

#eu
voto
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CHAPA ÚNICA
A CHAPA ÚNICA

Unidade e Inovação para 
Continuar Avançando no Campo

Temos como bandeiras de 
luta e diretrizes do nosso 
projeto político de trabalho, 
o fortalecimento do Movi-

mento Sindical dos Trabalhadores (as) 
Rurais Agricultores e Agricultoras Fa-
miliares (MSTTR), através da:

* Garantia e imple-
mentação do Projeto 
Alternativo de De-
senvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário 
(PADRSS);

* Combate ao 
projeto políti-
co e econômico 
neoliberal e a 
todas as formas 
de violência;

*Luta pela De-
mocracia e por 
participação po-
lítica dos homens 
e mulheres do 
campo;

*Defesa de 
direitos e polí-
ticas públicas 
no campo, e de 
vida digna no 
meio rural. 

CONHEÇA A CHAPA ÚNICA
Diretoria executiva

Angela Maria de Sousa Silva 
Presidenta

Rosmarí Barbosa Malheiros
Secretária Geral 

Francisco de Jesus Silva 
(Chico Miguel) – Secretário 

de Finanças e Administração

Angela Maria de Sousa Silva, candidata à presidência  da FETAEMA. Nascida em uma família de agri-
cultores(a) familiares e extrativistas de coco babaçu, começou a militância nos Movimentos Sociais na 
Região Mearim desde os seus 16 anos de idade, ao lado de sua mãe, a liderança Maria Anísio, na Asso-
ciação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (AMTR), na Associação 
em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA) e no STTR de Lago dos Rodrigues. Em 
2004 integrou a Diretoria da FETAEMA, como primeira Coordenadora Estadual de Jovens. Em 2008 foi 
reeleita, como secretária Estadual de Jovens. De 2004 a 2012 também atuou na Comissão Nacional de 
Jovens da CONTAG e assumiu interinamente em 2010 a secretária de Jovens da CONTAG por 06 meses. 
Em 2011 fez parte da Coordenação da CONTAG na Regional Nordeste. Em 2012 assumiu a Secretária 
Geral da FETAEMA e em 2016, foi eleita a primeira mulher secretária de Finanças e Administração da 
Federação, cargo que ocupa atualmente.

Rosmarí Barbosa Malheiros iniciou sua trajetória de militância nos anos 90, na Comissão de base e 
Delegacia Sindical do Povoado Caité, em Primeira Cruz/MA. Foi vice-presidente (1999-2002) e presiden-
te (2002-2003) do Sindicato de Primeira Cruz. Coordenadora da Regional Sindical da Baixada Oriental 
(2001- 2003). Em 2000 foi eleita como suplente para Secretaria Geral da FETAEMA, onde exerceu inte-
rinamente por duas vezes o cargo. Em 2000 ajudou a construir a 1ª edição da Marcha das Margaridas. 
Assim em (2004 a 2008) assumiu a pasta da Coordenação Estadual de Mulheres da Federação dos Tra-
balhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão. Em 2008, foi eleita 
secretária de Políticas Sociais da FETAEMA, sendo reeleita para a secretária de Políticas Sociais da FE-
TAEMA (2012/2016), e em 2016 foi eleita secretária Geral da FETAEMA (2016 a 2020). E em 2017 foi eleita 
secretária de Meio Ambiente da CONTAG e da Central dos(as) Trabalhadores(as) do Brasil (CTB).

Francisco de Jesus Silva (Chico Miguel) iniciou sua vida de militante nas Comunidades Eclesiais de Base. 
Em 1985 associou -se ao Sindicato de Coroatá , e de 1987 a 1990 foi delegado sindical.  Em 1990 foi eleito 
secretário Geral do Sindicato de Coroatá, onde ficou a frente da pasta por dois mandatos. Em 1996, aju-
dou a fundar o Sindicato de Peritoró, onde foi secretário Geral, e eleito presidente por dois mandatos. No 
5º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão foi eleito como 
suplente da vice-presidência e secretário de Assalariados (as) Rurais, assumindo em 2005.  Em 2008 
nas eleições do 6º Congresso, foi eleito vice-presidente e secretário de Assalariados(as) Rurais da FETA-
EMA. No 7º Congresso da FETAEMA, em 2012, foi eleito presidente da FETAEMA, realizando uma gestão 
participativa e de luta pela consolidação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário, o que levou à sua reeleição em 2016 no 8º Congresso.
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Edmilson Costa da Silva
Secretário de Política Agrária

Ligia Daiana Pereira Alves
Secretária de Política Agrícola 

Jonilson do Nascimento 
Amarante - Secretário de For-
mação e Organização Sindical 

Antônio da Conceição da 
Silva (Sorriso) – Secretário de 

Meio Ambiente

Nilvane dos Santos 
Nascimento – Secretária de 

Políticas Sociais

Edmilson Costa da Silva é um jovem agricultor familiar de São Raimundo das Mangabeiras. Teve sua 
infância marcada na luta pela terra e defesa do meio ambiente e do ecossistema do Parque Estadual 
do Mirador, onde até os 9 anos de idade residiu com os seus pais.  Tendo seu pai como referência de 
luta pela Reforma, Edmilson foi conhecendo e participando das ações do MSTTR. Atualmente, reside 
em uma área de assentamento agroextrativista e trabalha na agricultura familiar. Sua permanência 
na área de cultivo familiar é reflexo da sua paixão pela terra e por acreditar na sucessão rural. Parti-
cipou dos Grupos de Estudo Sindical (GES), Festivais da Juventude Rural, de oficinas sobre o fortaleci-
mento da agricultura familiar, reuniões e assembleias sindicais, o que o levou associa-se ao Sindicato 
de São Raimundo das Mangabeiras, e hoje ser indicado pela região Sul, como secretário de Política 
Agrária da FETAEMA.

Ligia Daiana Pereira Alves é assentada da reforma agrária e educadora popular. Mas, foi nas reuniões 
sindicais realizadas por seu pai em sua casa, que começou a conhecer o MSTTR e compreender a impor-
tância da luta pela terra e o valor da agricultura familiar. Em 2006 integrou a Associação de Produtores 
Rurais da Vila Santa Maria, através da qual conseguiu sua própria terra, se tornando uma jovem assentada 
da reforma agrária. Em março de 2007 associou-se, e em 2008 foi eleita secretária de Politicas Sociais do 
Sindicato de Governador Nunes Freire (2008 a 2012). Ainda em 2012 foi eleita coordenadora da Regional do 
Alto Turi (2012 a 2016). E em 2016 foi eleita a primeira mulher jovem secretária de Mulheres da FETAEMA, 
coordenando a maior delegação do MSTTR na 6ª edição da Marcha das Margaridas. Pela sua atuação na 
Secretaria de Mulheres da Federação e a forma transversal como o desenvolveu seu trabalho, perpassando 
por todas as políticas, é hoje, indicada para ser secretária de Política Agrícola da FETAEMA.

Jonilson do Nascimento Amarante iniciou sua militância em 1988, nas Comunidades Eclesiais de Base da 
Igreja Católica. Em 1989 associou-se ao Sindicato de Anapurus, continuando seu trabalho nas comunidades 
como catequista e dirigente. Em 1996 com apoio do Banco do Brasil conseguiu abrir 16 salas de aulas para 
alfabetizar trabalhadores(as) rurais, atuando com mais 15 lideranças de base, como alfabetizadores(as) vo-
luntários(as) no projeto BB Educar Ler, Escrever e Libertar. Nesse período ajudou a criar a Fundação Educa-
tiva Assistencial de Anapurus (FEAAMA), da qual foi presidente. Em 1999 assumiu a intervenção no sindicato 
de Anapurus, incentivando na época mulheres a fazer parte da Diretoria do Sindicato. De 2006 a 2010 assu-
miu a Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato de Anapurus, e em 2009 foi presidente de uma junta inter-
ventora no Sindicato de Buriti. Em 2010 foi eleito presidente do Sindicato de Anapurus, assumindo também 
de 2012 a 2016 a coordenação da Regional do Baixo Parnaíba, sendo reeleito para a gestão (2016 a  2020). 

Antônio da Conceição da Silva (Sorriso) associou-se ao Sindicato de Santa Inês, em 1997. Como resultado 
da sua atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores(as) da sua comunidade foi eleito para ser de-
legado sindical de 2000 a 2004. Em 2004 foi eleito suplente da Diretoria executiva do Sindicato de Santa 
Inês, e em 2008 foi eleito secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais deste Sindicato. Em 2009 
participou da Escola de Formação da CONTAG, se tornando educador popular. De 2011 a 2016, assumiu 
a coordenação da Regional Pindaré, região que estava desativada. No 8º Congresso da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão foi eleito secretário 
de Meio ambiente, passando a atuar mais diretamente na luta e na defesa dos ecossistemas, da agroe-
cologia e por um campo mais sustentável e solidário.

Nilvane dos Santos Nascimento é remanescente de quilombo, associou-se em 2000 ao Sindicato de Viana, aos 19 
anos. Com 6 meses de associada foi eleita delegada sindical na função de tesoureira, nesse período também militava 
no movimento das quebradeiras de coco babaçu de Viana. No ano de 2005 foi eleita secretária Geral do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares de Viana, sendo reeleita para o mesmo cargo no período de 2008 a 2012. 
Nessa mesma época assumiu a presidência da Associação Remanescente de Quilombo de Viana-MA, que tem sua 
sede no lugar onde ela nasceu e reside.  Em 2012 assumiu a Coordenação Regional da Baixada Maranhense (2012 a 
2016), sendo reconduzida ao cargo em (2016 a 2020). Como coordenadora da região participou e ajudou a organizar a 
participação da sua região nos Festivais da Juventude Rural, Marcha das Margaridas, Gritos da Terra e grandes deba-
tes sobre Educação do Campo, fortalecimento do SUS e atos em defesa da Previdência Social. Nilvane também parti-
cipou do curso estadual e do regional Nordeste da Escola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC).
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SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Vice-presidente 
Camélia dos Santos 

Casas Novas

Secretária Geral 
Lívia Karla do 

Vale Rocha

Secretário de 
Finanças e 

Administração 
 Francisco da Silva

Secretário(a) de 
Política Agrícola 

Joana Costa 
Cunha

Secretário de 
Política Agrária 

Paulo Coelho dos 
Santos Silva

Secretário(a) 
de Jovens 

Trabalhadores 
Rurais Agricultores 

e Agricultoras 
Familiares - 

Cleudivan de Morais 
Santos

Secretário(a) de 
Políticas Sociais 
e Terceira Idade, 
Idosos e Idosas 

Rurais Agricultores 
e Agricultoras 

Familiares - Ione 
Correa Nunes

Secretária 
de Mulheres 

Trabalhadoras 
Rurais 

Agricultoras 
Familiares - 
Antonia Leal

Secretário(a) do 
Meio Ambiente
Francisco Lima 

do Vale

Secretário(a) 
de Formação 

e Organização 
Sindical - Getúlio 
Ferreira Quincas

CONSELHO 
FISCAL

Bertolina Celia 
Martins Soares 

(Lina)

Maria Francisca 
do Nascimento 

Mesquita

Joyce Morais 
Souza

Nivaldo 
Vilaça Lima

Joaquim 
Lourenço de 

Miranda

Jose Barto de 
Jesus Ribeiro 

(Barto)

Kessia 
Pereira Felix

Luiz Gonzaga 
Santos 

(Gonzaga)

Geová de Oliveira Goes
Secretário de Jovens   

Gersina Viera Silva
Secretária de Mulheres

Geová de Oliveira Goes é assentado da reforma agrária, em Caxias-MA. Iniciou sua militância com 15 anos de idade 
participando das assembleias e reuniões do Sindicato de Caxias-MA. Em 2011 associou-se ao Sindicato de Trabalha-
dores Rurais de Caxias. De 2011 a 2012 foi presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Hortifrugranjeiros do 
Povoado Caxirimbú. Em 2015 foi eleito secretário de Jovens do Sindicato de Caxias e participou do 3º Festival Nacional 
da Juventude Rural em Brasília. No 8º Congresso de Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares 
de Estado do Maranhão, em 2016, foi eleito secretário de Jovens da FETAEMA. A frente da Secretaria coordenou o 4º 
Festival Estadual da Juventude Rural, momento em que o Governo do Estado assinou o Plano Estadual de Juventude e 
Sucessão Rural do Maranhão, um marco histórico para a garantia de políticas públicas no campo, com objetivo de di-
minuir a saída da juventude do campo, oportunizando aos jovens rurais geração de renda, educação do campo, saúde 
e esporte. Geová também faz parte do Conselho Estadual de Juventude, e em 2020 assumiu o cargo de secretário de 
agroindustrialização da Cooperativa Agroecológica dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Caxias-MA.

Gersina Viera Silva iniciou sua militância nas atividades comunitárias desenvolvidas pela Igreja Católica do muni-
cípio onde nasceu e reside até hoje, Esperantinópolis. Quando coordenadora do grupo de jovens JUFRA (Juventude 
Franciscana) começou a perceber que para além das atividades religiosas poderia fazer mais pelas comunidades 
rurais. Em 2001 eleita gerente comercial da Cooperativa de Pequenos Produtores(as) Agroextrativistas de Espe-
rantinópolis (COOPAESP). Assim em (2004 a 2008) foi eleita secretária Geral do Sindicato de Esperantinópolis. 
Ainda em 2008 foi eleita secretária de Mulheres do Sindicato de Esperantinópolis para a gestão (2008 a 2012), e 
eleita coordenadora da Regional do Mearim em (2012 a 2016), sendo reconduzida ao cargo de coordenadora para 
a gestão (2016 a 2020). Seu trabalho seja no Sindicato, na Coordenação Regional ou enquanto liderança de base, 
sempre teve um olhar especial para a juventude e para as Mulheres rurais.  E foi esse sentimento de identidade 
feminina e feminista que a fez participar ativamente na construção da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Marcha das Margaridas. 


