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Mulheres com vez e voz
O movimento feminista tem como um
de seus objetivos mudar o papel exercido
pelas mulheres. Em vez de meras
coadjuvantes, queremos ser vistas como
protagonistas da nossa história. Para nós,
militantes, essas protagonistas devem ter seus
direitos sociais e políticos respeitados. O
direito a votar e ser votada, a inserção no
mercado de trabalho, a criação de programas
de proteção à saúde da mulher são algumas
das conquistas observadas em nossa sociedade
também o direito à voz.
Queremos ter direito à voz em nossas casas,
nosso trabalho, nossa escola, passeatas e etc.

Com o objetivo de capacitar as trabalhadoras
rurais para a defesa dos seus direitos nesses
espaços, o Movimento da Mulher Trabalhadora
Rural do Nordeste (MMTR-NE) através do
Programa de Comunicação, realizou o Curso
Comunicação, Rádio e Fala Pública.
Aproveitamos, ainda, o espaço Também
gostaríamos de pedir desculpa pelo atraso na
distribuição do boletim Fal@, Mulher! O curso
ocupou toda a equipe da sede do MMTR-NE e
não tivemos como mandar o boletim na data
prevista. No próximo mês, ele será enviado
normalmente.

Trabalhadoras rurais se empoderam da fala pública
O Programa de Comunicação do MMTRNE realizou, nos dias 17 e 18 de setembro, o
Curso Comunicação, Rádio e Fala Pública. O
evento teve como meta empoderar as
mulheres para o exercício da fala uma vez que
são nos espaços de
representações em que essas
mulheres defendem
diariamente os seus direitos. A
ação, realizada em parceria
com o Centro das Mulheres do
Cabo, contou com a
participação de duas das suas
profissionais para ministrar o
curso.
Para fins didáticos, as
25 participantes depois de conhecer métodos
de como falar melhor em público receberam
treinamento de mídia. Televisão, rádio,
reuniões de sindicato e passeatas foram os
espaços onde as mulheres simularam a sua
participação. “Durante o curso, as mulheres

ainda debateram sobre a importância da fala
pública para defesa dos direitos das mulheres e
ainda tiveram a oportunidade de exercitar
todo esse conhecimento em um programa de
rádio ao vivo”, explica Marcelle Honorato,
assessora de Comunicação do
MMTR-NE.
Um dos momentos
importantes do curso foi a
apresentação das facilitadoras
sobre o feminismo e a
comunicação onde as mulheres
entenderam um pouco mais sobre
a Conferência Nacional de
Comunicação e a importância das
feministas estarem e terem voz
nesse espaço. “Para a mulher do campo a
informação chega mais tarde, mas, aos poucos,
a mudança do machismo está mudando, como
o fato do homem poder sair no sábado e
domingo e a mulher ter de ficar em casa, por
exemplo.”, disse uma das participantes.

Margaridas
Por Margarida Pereira
As margaridas continuam
em marcha pelos seus
direitos, nos dias 19 a 21 de
agosto, em Brasília,
trabalhadoras rurais de
todo o País participaram da
Jornada das Margaridas
2009 através da realização
de um seminário nacional
intitulado Protagonismo
das Mulheres nos
Territórios Rurais.
A atividade foi promovida
pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG) e
realizado em parceria com
as entidades que fazem
parte da Marcha. Um dos
maiores objetivos do
seminário foi debater uma
política nacional de
desenvolvimento territorial
a partir do projeto
a l t e r n a t i v o d e
desenvolvimento
sustentável e solidário na
perspectiva da igualdade de
gênero.
Além disso, conhecemos
experiências de
protagonismo das mulheres
nos territórios e
percebemos como as
mulheres se empoderam
quando conseguem ter
autonomia para definir
como completar sua renda e
o que fazer com o lucro.
Seis mulheres deixaram
clara a mudança em suas
vidas depois que
começaram a fazer parte
daquelas experiências
apresentadas. Durante a
atividade, foram traçadas
estratégias para a
organização produtiva das
mulheres e participação na
gestão territorial.

Repassando...
Bahia
Foi realizada entre os dias
21 a 23 de agosto, na cidade
de Salvador (BA), a I Feira
de Economia Solidária
Feminista e Solidária. O
evento contou com 133
expositoras da agricultura
f a m i l i a r
q u e
comercializaram
artesanato, comidas e
bebidas típicas. A ação,
realizada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário,
também entregou à
população baiana uma
unidade móvel do Expresso
Cidadão, que será utilizada
para a emissão de
documentos das
comunidades rurais
baianas. O MMTR-BA foi um
dos apoiadores na
iniciativa.
Território
O MMTR-NE iniciará, entre
os dias 2 e 4 de outubro, as
atividades relacionadas à
m e t a I I d o Pr o j e t o
Desenvolvimento
Sustentável de Territórios
Rurais – Nordeste. A oficina
inter-regional Participação
das mulheres trabalhadoras
no desenvolvimento
territorial acontecerá em
Caruaru e reunirá mulheres
de Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Paraíba.
Base rural
A articuladora Mônica
Cabral
realizou, em
agosto, mais uma oficina à
base de Serra Velha, em
Caruaru. A ação, prevista
pelo Programa Formação de
Educadoras, debateu
violência doméstica e os
mecanismos de defesa,
como a Lei Maria da Penha.

Pernambuco
A Comissão de Mulheres
Trabalhadoras Rurais de
Pernambuco lançou em
Palmares, em agosto, a
campanha Mulheres donas
da sua vida. Viver sem
violência – Direitos das
mulheres do campo e da
floresta. Na praça central
da cidade, diversas
mulheres deram
depoimentos emocionados
dos momentos de violência
que tiveram e também
protestaram por uma
sociedade de paz. Em
seguida, realizaram uma
marcha pelas ruas do
município em defesa dos
direitos da mulher. O
evento tem o apoio do
Governo do Estado, por
meio da Secretaria Especial
da Mulher.
Projeto
O projeto Trabalhadoras
rurais do Nordeste e os
desafios da organização
produtiva proposto pelo
MMTR-NE foi aprovado. A
ação tem como meta
mapear os grupos
produtivos do Nordeste e
ainda realizar seminários
sobre relações de gênero e
políticas de apoio à
p r o d u ç ã o
e
comercialização.
Financiado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário
o projeto será realizado em
doze meses.
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