Margaridas em Movimento
Ações da Jornada das Margaridas - edição 2009
PARTICIPAÇÃO DAS TRABALHADORAS RURAIS NO II GRITO NORDESTE CONTAG
- Com a presença da Ministra Nilcéa Freire e governadora Wilma de Faria.
Dia 12 de agosto 2009 em Natal/RN.
Local: Às 14 h, na Praça 07 de setembro - em frente à Prefeitura Municipal – Natal-RN.
À convite da Secretaria de Mulheres da CONTAG, a ministra Nilcéa Freire apresentará a
campanha nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres no II Grito da Terra
Nordeste.
10h - Palácio do Governo

ASSINATURA DO PACTO NACIONAL PELO ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:
Para prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres, o Governo Federal em parceria
com o Governo Estadual do Rio Grande do Norte assinará o Pacto Nacional pelo Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres no dia do II Grito da Terra Nordeste.
De acordo com a proposta apresentada pelas trabalhadoras rurais na Marcha das Margaridas
e por conta da situação de vulnerabilidade social em que se encontram, o Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres confere especial atenção às mulheres negras,
indígenas e rurais.
O enfrentamento à violência contra as mulheres rurais é uma das mais antigas
reivindicações propostas pela Marcha das Margaridas. Por isso, a assinatura e implementação do
Pacto no Rio Grande do Norte e em todos os estados brasileiros, representa também uma
importante conquista das margaridas.

3. OFICINA/REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DAS MULHERES
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
As coordenadoras estaduais das Federações Trabalhadores na Agricultura participam da
reunião que acontece dia 17 de agosto 2009, na sala 01, do Centro de Estudo Sindical
Rural – CESIR em Brasília.
PAUTA:

1. Informe geral das ações das coordenadoras estaduais nos Estados;
2. Apresentação da proposta para construção do Projeto de Capacitação para as
representantes das comissões estaduais de mulheres trabalhadoras rurais da
Contag, em temas relacionados a gênero, feminismo, organização produtiva das
mulheres e outros.
3. Projeto Protagonismo das Mulheres nos Territórios;
4. Seminários Regionais.
4. SEMINÁRIO NACIONAL PROTAGONISMO DAS MULHERES NOS
TERRITÓRIOS RURAIS:
A Secretaria de mulheres trabalhadoras rurais da Contag realiza o Seminário
Nacional Protagonismo das Mulheres nos Territórios Rurais, que acontece dias 19 a 21
de agosto, em Brasília. (Dia 19 abertura política com a Presença de Alberto Broch Presidente da CONTAG)
Objetivos do Seminário:
•
•
•
•
•

Debater a política nacional de desenvolvimento territorial a partir do Projeto
Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário da Contag, e na
perspectiva da igualdade de gênero.
Refletir sobre o processo de construção de políticas públicas para as mulheres, a
partir dos territórios rurais, identificando as potencialidades e obstáculos à sua
efetivação na vida das trabalhadoras rurais.
Promover o diálogo entre agentes do Sisater, dirigentes e mulheres trabalhadoras
dos territórios rurais com vistas à implementação de ações que qualifiquem e
fortaleçam a participação das mulheres na organização produtiva
Debater experiências de inserção e protagonismo das trabalhadoras nos
territórios rurais
Debater e definir estratégias para ampliar a inserção e protagonismo das
mulheres nos territórios rurais

Experiências da Organização Produtiva das Mulheres:
Durante o seminário as representantes dos estados de Maranhão, Minas Gerais, Roraima
e Rio Grande do Sul apresentarão relatos de experiências de organização produtiva das
mulheres trabalhadoras, nos territórios rurais.

