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Mulheres em ação
Passadas as produções de relatórios e reuniões
de planejamento, o MMTR-NE normaliza a
distribuição do Fal@, Mulher! E nada melhor do
que começar as edições deste ano com um
especial sobre o Centenário do Dia Internacional
da Mulher. A matéria principal e o
Repassando...fazem uma merecida referência
à data, já o Link-se sugere uma boa sessão de
cinema onde o sufrágio feminino é o tema
central. Dessa forma, reafirmamos a nossa
postura pela luta pela cidadania, respeito,
autonomia e valorização das mulheres, em
especial às trabalhadoras rurais.

Além disso, o MMTR-NE não podia deixar de
parabenizar as pernambucanas pela realização
do Dia Internacional da Mulher. A instituição
levou cerca de 30 mulheres na caminhada que
reuniu 2 mil mulheres. Para nós, trabalhadoras
rurais, foi muito importante, pois entregamos o
I Plano Estadual de Políticas Públicas para
Mulheres Rurais elaborado pelas mulheres dos
movimentos do campo em conjunto com a
Secretaria Especial da Mulher. Foi um
acontecimento inédito por ter a presença do
governador Eduardo Campos, que recebeu o
plano e discursou para todas e todos presentes
naquele momento.

Dia Internacional da Mulher
As pernambucanas fizeram das ruas do
Recife seu espaço de reivindicações e
comemorações no Dia Internacional da Mulher. A
passeata, realizada pela Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Pernambuco (Fetape) e conjunto com diversos
movimentos sociais e feministas, reuniu cerca de
duas mil participantes urbanas e rurais. “Esse é o
dia em que as mulheres não ficam caladas,
estamos reivindicando melhorias para a vida
dessas mulheres”, destacou Margarida Pereira,
Secretária Executiva do MMTR-NE. A pauta dos
protestos foi extensa. “Brigamos por uma
comunicação democrática, pela legalização do
aborto, pela regionalização de políticas públicas,
pela maioria das mulheres nos espaços de poder,
pelo enfrentamento à violência e por um 8 de
março unificado com os movimentos sociais”,
resumiu Joana Santos, do Fórum de Mulheres de
Pernambuco.

A ação também foi marcada pela entrega do
I Plano Estadual de Políticas para as Mulheres
Rurais ao Governador do Estado. Segundo Cristina
Buarque, Secretária Especial da Mulher, o plano –
feito pela comissão de mulheres rurais de
Pernambuco e que prevê uma década de trabalho unificou as diferentes pautas das organizações
feministas. “Procuramos saber quem são essas
mulheres, quais as relações existentes entre:
mulher e natureza, mulher e o poder, e mulheres e
desenvolvimento”, explicou Buarque. Através
desses questionamentos o plano foi construído. De
acordo com Elizete Maria, diretora do MMTR-NE e
integrante da Comissão, esse documento
representa a luta de todas as mulheres do campo.
“Todas devem participar dessa batalha para ela se
fique poderosa e se transforme em políticas
públicas para as mulheres rurais, que são muitas
vezes esquecidas”, pediu ela.

Link-se
No dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras, através do
Decreto nº 21.076 do Código Eleitoral Brasileiro, tiveram direito de votar e
ser votada assegurados. Mas inserir a mulher nos espaços políticos ainda vem
se configurando com um dos principais desafios do movimento feminista.
Como forma de homenagear as primeiras sufragistas, nossa dica deste mês é o
filme Anjos Rebeldes (2004), que conta a história de duas mulheres nos
Estados Unidos da América, em 1912, que iniciaram uma revolução pela
garantia das mulheres de escolherem os seus representantes. O filme tem
direção Katja von Garnier e tem no elenco Anjelica Huston.

Repassando...
MMM
O MMTR-NE está participando
da 3º Marcha Mundial das
Mulheres, que este ano tem
como tema Seguiremos em
marcha até que todas sejamos
livres. A caminhada começou no
dia 8 de março com uma
comemoração ao centenário do
Dia Internacional da Mulher, em
Campinas, e termina no dia 18 de
março em São Paulo. Através do
apoio da Coordenadoria
Ecumênica de Serviço (Cese) e a
Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional
(FASE), o MMTR-NE enviou mais
de 50 mulheres para a Marcha.
Piauí
O Coletivo de Mulheres do Piauí
em 2010 financiará, através da
Agência Brucke Le Pont, a
experiência de criação de
pequenos animais com os grupos
de trabalhadoras rurais nos
municípios de Morro do Chapéu,
união e Piripiri. A ação faz parte
de um plano que consiste em
apoiar financeiramente 9 grupos
em 3 anos. A criação da galinha
caipira, a apicultura e o
aproveitamento do caju são
algumas das experiências
realizadas.

Ceará
No dia 8 de março, o Movimento
da Mulher Trabalhadora Rural de
Itapipoca realizou no município
uma caminhada e uma audiência
Pública para protestar contra a
Violência contra a Mulher, além
de reivindicar melhorias no
acesso aos serviços relativos à
Previdência para as mulheres
rurais. O movimento está
articulando, ainda uma audiência
pública para abril
que
reivindicará a instalação de
telefones públicos para as
comunidades e mais atenção à
saúde da mulher.

Sergipe
As integrantes do MMTR do
Sergipe se reuniram nos dias 8 e
9 de janeiro, na cidade da
Estância, para planejar suas
atividades. A participação do
estado na MMM e as ações o Dia
Internacional da Mulher, foram
alguns dos pontos de reunião.
Também participaram da reunião
Centro Feminista 8 de Março,
Coordenação de Mulheres da
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Sergipe (FETASE)
e Grupo de Trabalho de Gênero
da Articulação do Semiárido
(ASA), onde ficou decidido a
construção de uma delegação
Maranhão
sergipana conjunta desses
O estado do Maranhão entrou o movimentos para MMM.
ano de 2010 com todo o pique.
No dia 22 e 23 de janeiro, o Direção
Coletivo de Mulheres do Polo de Dias 06 e 07 de abril. Essa será
Timon realizou um encontro para a data em que as diretoras do
a n a l i s a r a c o n j u n t u r a d a MMTR-NE se reunirão pela
realidade brasileira e debater s e g u n d a v e z n e s t e a n o .
políticas públicas relacionadas à Esperamos todas vocês!
saúde e violência contra a
MMTR-NE
mulher, educação do campo e da
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Agamenon Magalhães. Caruaru (PE)
cidade, reforma agrária e
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desenvolvimento sustentável. No
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