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Consciência negra
As negras e negros são maioria em nosso país,
mas mesmo assim essa parcela da população
ainda enfrenta muitos preconceitos. As
pessoas são discriminadas todos os dias por
causa da cor da pele, do cabelo que não é igual
ao penteado da moda, da religião que é
motivo de piada nos veículos de comunicação,
da falta de oportunidades para conseguir um
bom emprego e, ainda, da grande diferença
salarial verificada entre brancas (os) e negras
(os).

Com o objetivo de lutar pelo fim da
discriminação racial, mostrar a beleza da
cultura negra e relembrar a história das (os)
seqüestradas(os) da África, o Dia Nacional da
Consciência Negra foi instituído no Brasil. A
data, 20 de novembro, lembra o assassinado de
Zumbi dos Palmares em 1695.O líder
quilombola compartilhava de um ideal que
ainda vive entre os afrodescentes brasileiros: a
igualdade social. Viva a cultura negra, que
merece ser honrada por todas e todos!

Descaso com as comunidades rurais
A comunicação é um direito humano e
deve ser respeitado, mas enquanto muitas
sociedades vivem no mundo digital onde tudo é
feito com facilidade por meio da Internet, as
mulheres e os homens rurais moram em lugares
que sequer têm telefones públicos. Com
o objetivo de garantir um princípio
garantido pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos, o Programa de
Comunicação do MMTR-NE vem
solicitando audiências públicas a fim de
sensibilizar o poder local para essa
problemática nas comunidades rurais.
Porém, em Maragogi (AL), os governantes
parecem não se interessar em resolver essa
necessidade.
No dia 21 de setembro, o Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais e Pescadoras de
Alagoas (MMTRP-AL) solicitou uma audiência
pública para tratar do tema com a presidenta da
Câmara de Vereadoras(es), a vereadora Elba
Cristina Vasconcelos. No dia marcado, não havia
ninguém do Poder Público presente na Câmara. A

vereadora justificou que ‘nunca participa desse
tipo de audiência’ e sugeriu que as mulheres
discutissem entre si e que depois ela decidiria
sobre a sua participação no evento. Durante toda
a manhã, Elba Cristina não apareceu e ninguém
do poder público esteve no local para
ouvir as demandas das mulheres.
Tentando discutir a necessidade
dos telefones públicos, o MMTRP-AL
realizou no dia 9 de novembro o
Seminário sobre Políticas Públicas em
Maragogi. Participaram da ocasião
representantes das secretarias de
infraestrutura e educação do município, Incra e
MDA e, mesmo convidado, o representante da
Telemar Norte Leste S.A não foi ao encontro e as
mulheres mais uma vez não puderam reclamar a
falta de orelhões nos seus assentamentos. O
MMTR-NE e o MMTRP-AL vêm por meio do Fal@,
Mulher! protestar contra esse descaso da Câmara
de Vereadoras(es) e das empresas de telefonia
que fecham os olhos para as dificuldades locais e
que precisam desse serviço.

Link-se
A dica do Link-se deste mês é o Projeto Frente
3 de Fevereiro, que propõe uma reflexão
sobre a discriminação de mulheres e homens
por parte das instituições policiais. O
participantes do projeto produziram o
documentário Zumbi Somos Nós, um CD
intitulado Diáspora Afronética e um livro
intitulado Zumbi Somos Nós: Cartografia para
o Jovem Urbano.
Acesse:
http://www.frente3defevereiro.com.br/

Repassando ...
Assembleias
Com o final do ano, as
atividades previstas para esse
ano estão sendo finalizadas e
é hora de apresentar e refletir
as ações estaduais, analisar as
coordenações estaduais e a
regional e debater um tema
proposto pelo estado.
Divulgamos abaixo, as datas
de todas as assembleias dos
estados e lembramos que a
assembleia geral acontecerá
entres os dias 12 a 14 de
dezembro, em Caruaru.
Estados

Datas

MA

12 a 14.11

AL

13 a 15.11

PE

17 e 18.11

CE

19 a 21.11

SE

19 e 20.11

RN

20 e 21.11

PB

23 a 25.11

PI

17 e 18.12

BA

26 e 27.11

Território
O MMTR-NE iniciará o terceiro
ciclo do projeto
Desenvolvimento Sustentável
de Territórios Rurais do
Nordeste com o curso interregional sobre agroecologia. A
ação acontecerá nas cidades
de Fortaleza (CE), João
Pessoa (PB) e Salvador (BA),
de 19 a 21, de 23 a 25 e 26 a 28
d e
n o v e m b r o ,
respectivamente. O curso vai
propor às mulheres o
entendimento sobre a
agroecologia e qual a
importância econômica e
social desse trabalho, além de
fortalecer o modelo de
produção que valoriza o
trabalho dessas mulheres e da
agricultura familiar.
Alagoas
O MMTRP-AL realizou no dia
13 de novembro o I Seminário
de Mulheres Jovens, que
discutiu o tema Políticas
Públicas para a Juventude. O
evento ouviu os anseios dos
jovens da comunidade local e
contribuiu para o crescimento
sociopolítico, cultural e
econômico desse grupo.

Durante a ação, os jovens
elaboraram um documento com
as necessidades dos jovens que
será entregue ao Governo
Estadual.
Documentação
O MMTR-NE lançará em breve a
cartilha Cidadania, Gênero e
Documentação, que tem como
meta informar às trabalhadoras
rurais sobre a importância da
documentação para a conquista
da cidadania e também mostra
como é fácil ter acesso a esse
direito. O material é mais um
produto do Consórcio Mulher,
Democracia e Desenvolvimento:
empoderamento político e
autonomia econômica das
mulheres da região
Nordeste/Brasil, projeto que
tem como parceiros a Casa da
Mulher do Nordeste e o Centro
das Mulheres do Cabo.

MMTR-NE
Rua Luiz Gonzaga Etevaldo Gomes, nº 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
Texto e diagramação: Marcelle Honorato
Revisão: Margarida Pereira

