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Parabéns, mulher rural!
No dia 15 de outubro, foi comemorado
o Dia Mundial da Mulher Rural. A data tem uma
grande importância para o MMTR-NE, pois
trabalhamos todos os dias para possibilitar a
melhoria de vida a essas mulheres. Garantir
cidadania para elas não é fácil. Falta acesso
aos órgãos que emitem documentos civis e
profissionais, bons serviços de transporte,
água, iluminação, comunicação, saúde,
educação e muitos outros.

Mas, mesmo com todas essas
dificuldades, as trabalhadoras ainda
conseguem ter coragem e brigar por geração e
aumento da sua renda, por conscientização
política, dizer não à violência e sempre com
muita alegria e perseverança. O Movimento da
Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste
gostaria de dedicar esse editorial a essas
mulheres guerreiras, sensíveis e lutadoras.
Parabéns!

Começam as oficinas inter-regionais
O Movimento
d a M u l h e r
Trabalhadora Rural
do Nordeste
(MMTR-NE) iniciou
em outubro a
segunda etapa do
p r o j e t o
Desenvolvimento
Sustentável de Territórios Rurais do Nordeste. A
oficina pernambucana, realizada em Caruaru,
Agreste Central, reuniu cerca de 20 mulheres
dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte. As boas vindas foram dadas
pela secretária executiva do MMTR-NE,
Margarida Pereira, que na ocasião explicou um
pouco do projeto às participantes. “Percebemos
a importância das mulheres em discutir e
interagir dentro dos territórios, e temos a
clareza de que a partir dessa atividade as
mulheres começarão a ter uma participação
ativa dentro dos territórios”, explicou Margarida
Pereira.
Durante o evento, as participantes discutiram

sobre sua atuação nos territórios e como podem
participar mais nesse espaço. Para as mulheres
que já estão nos territórios, uma das
dificuldades percebidas durante a oficina foi a
invisibilidade das mulheres nos territórios, além
da identificação e distribuição dos recursos
disponíveis. “Quando chegamos para a discussão
do território, só podemos debater os projetos
que eles querem, como o PROINF. Não temos
espaço para falar de políticas públicas para as
mulheres”, relatou a participante Vânia Maria
dos Santos, do Território do Sertão do Pajeú.
Propostas - Para mudar esse contexto, as
mulheres indicaram ações estratégias, como o
aumento da participação na vida política,
econômica e social de sua casa e espaços
públicos e a busca de informações da temática
na esfera governamental e na sociedade civil
organizada. Como encaminhamento, as
trabalhadoras identificarão instituições e
comitês de mulheres que atuam nos territórios e
contribuir na construção desses comitês onde
não há esses espaços feministas.

Acesso à terra
O secretário do Conselho
N a c i o n a l
d e
Desenvolvimento Rural
Sustentável (Condraf),
Humberto Oliveira, aprovou
em setembro um texto de
apoio a atualização dos
índices de produtividade
agropecuária. O texto diz
que “A propriedade das
terras brasileiras deve
cumprir sua função social,
como está prevista na
Constituição Federal. Para
tanto, a Lei 8.629/2003,
exige que os índices de
produtividade sejam
r e a j u s t a d o s
periodicamente pelo
Governo Federal, de modo a
levar em conta o progresso
científico e tecnológico da
agropecuária e/ou do
desenvolvimento regional”.
Segundo Verônica Santana,
representante do MMTR-NE
no Condraf, a moção é
importante pois não é
possível conceber qualquer
tipo de política pública se as
pessoas não têm acesso à
terra e para que isso
aconteça é preciso um
processo de reforma agrária
mais ágil e dinâmico.
“Estamos em 2009
trabalhando com um índice
de 1975. A sociedade já
avançou muito em relação
às tecnologias de produção
o que aumentou os índices
de produtividade”,
argumenta Verônica. Os
índices não devem mais
representar um entrave
para as desapropriações e
devem acompanhar os
avanços tecnológicos da
sociedade.

Repassando...
Território
O projeto Desenvolvimento
Sustentável de Territórios
Rurais do Nordeste
continua a todo pique. As
oficinas inter-regionais
Participação das mulheres
trabalhadoras no
desenvolvimento
territorial desse segundo
ciclo estão previstas para
acontecer ainda este mês.
O estado do Piauí realizará
sua oficina entre os dias 22 e
24 de outubro e Alagoas, nos
dias 29,30 e 31 de outubro.
Ceará
O Programa Formação de
Educadoras encerrou seu
ciclo de atividades do ano
de 2009. A última oficina
estadual sobre violência
doméstica foi realizada nos
dias 9 e 10 de outubro, no
Crato. A iniciativa teve
como objetivo identificar
instrumentos de combate à
violência doméstica e
definir ações educativas
para o seu combate
Festa e reflexão
As integrantes do
Movimento das Mulheres
Trabalhadoras Rurais de
Itabí (SE) realizaram no dia
25 de setembro uma grande
e linda festa. O evento,
promovido na casa da
companheira Gisélia
Ferreira, em Povoado Mata
Grande, teve como
proposta celebrar a boa
colheita. O grupo também
aproveitou o momento para
refletir um pouco sobre a
Lei Maria da Penha, o valor
das sementes crioulas e
ainda colaborou com o
abastecimento do Banco de
sementes.

Fenafra
O Ministério do
Desenvolvimento Agrário
(MDA) promoveu pela
sétima vez a Feira Nacional
de Agricultura Familiar e
Reforma Agrária. O evento
aconteceu entre os dias 7 e
12 de outubro, no Rio de
janeiro. As trabalhadoras
rurais nordestinas
estiveram lá para visibilizar
seus produtos e ainda gerar
renda. Soubemos,
inclusive, que as vendas
foram ótimas. Parabéns
pela participação,
meninas!
Direção
As diretoras que
representam o MMTR-NE se
encontraram pela quarta e
última vez neste ano. A
r e u n i ã o
q u e
trimestralmente analisa,
avalia as atividades
realizadas e define
questões financeiras e
administrativas também
teve um momento especial.
Durante o encontro, as
diretoras participaram de
uma capacitação com a
gerente financeira da ONG
Centro Sabiá, Verônica
Batista, e planejaram as
assembleias estaduais e a
regional e reviram o
planejamento dos próximos
dois meses. O encontro
aconteceu nos dias 14 e 15
de outubro, na sede do
MMTR-NE, em Caruaru.
MMTR-NE
Rua Luiz Gonzaga Etevaldo Gomes, 40,
Agamenon Magalhães. Caruaru (PE)
CEP: 55.034-100
Fone: (081) 3722.0533
Fax: (081) 3721.4323
E-mail: mmtrne@mmtrne.org
mmtrne@gmail.com
O Fal@, Mulher! é uma produção da
Assessoria de Comunicação do MMTR-NE
Texto e diagramação: Marcelle Honorato

