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EDITORIAL

MARGARIDAS EM MARCHA
César Ramos

N

ós, mulheres trabalhadoras do
campo e da floresta, comprovamos
nossa força, ousadia, organização
e amadurecimento político com a
3ª Marcha das Margaridas, a maior mobilização
pública de que se tem notícia em nosso País, com
cerca de 50 mil manifestantes em Brasília.
Nos dias 21 e 22 de agosto, trabalhadoras rurais de diferentes origens, raças, etnias e gerações, sindicalistas de todo País demonstraram
sua capacidade articulatória e de unidade na luta
Contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista.
Realizamos debates, feira, passeatas e atos públicos, precedidos de audiências para negociação
da pauta de reivindicações.
Foram dois anos de preparação, com reuniões,
debates, seminários e atividades diversas nas comunidades, municípios, estados e na capital federal, para debater os temas da Marcha, elaborar
materiais de divulgação, compor a pauta de reivindicações e reunir os recursos necessários para
realizar a mobilização nacional.
A Marcha das Margaridas 2007 resultou de
grande processo político promovido pelo movi-

mento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (MSTTR) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), com a mobilização de 4,1 mil
sindicatos, 27 federações e Comissões Estaduais
de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Esse processo foi ampliado e qualificado com a participação
das organizações parceiras.
As negociações da pauta tiveram início em
julho e no ato de encerramento da Marcha o
presidente Luis Inácio Lula da Silva, acompanhado por sete ministros, anunciou as primeiras
respostas do governo federal. Registramos algumas conquistas e prosseguimos com o processo de diálogo sobre os pontos da nossa pauta e,
para tanto, realizaremos, a cada ano, jornadas
de negociação.
Assim, compreendemos que a Marcha das
Margaridas se consolida como uma agenda permanente de debate, construção e reivindicação
de uma plataforma de ações e de políticas públicas que garantam cidadania, vida digna e um
país justo, verdadeiramente democrático e soberano. E nesse processo nós mulheres trabalhadoras do campo e da floresta, com o apoio de trabalhadoras de diferentes segmentos da sociedade,
militantes feministas deste País, vamos tecendo
nossa história de sonhos e utopias, de esperanças
e certezas de que é possível superar a fome, a
pobreza e a violência sexista.
Com esta revista resgatamos momentos dessa
trajetória na expectativa de que sirva, não apenas
como registro de parte da história das mulheres
trabalhadoras rurais, mas como reconhecimento
da importância social e política de cada companheira, e ao mesmo tempo, de estímulo para que
outras se juntem a nós, para que sigamos fortalecidas: Margaridas em marcha.
Carmen Helena Foro
Coordenadora da Comissão Nacional de
Mulheres Trabalhadoras Rurais
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OPINIÃO

MARCHA MOSTRA
FORÇA DAS MARGARIDAS
César Ramos

O

movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (MSTTR)
deu uma inquestionável demonstração de seu peso político e importância social. A 3ª Marcha das Margaridas, em agosto de 2007, foi uma das maiores manifestações do
MSTTR em Brasília. As 50 mil mulheres que ocuparam a Esplanada dos Ministérios levantaram
as bandeiras de igualdade de gênero, combate à
violência sexista e da construção de políticas públicas para as mulheres do campo.
O nosso sentimento é de grande vitória, pois
conseguimos envolver o conjunto das Federações de Trabalhadores na Agricultura (Fetags) e
dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais (STTRs) de todas as regiões do País nesta
empreitada. Também avançamos com a mobili6

zação de diversas organizações nacionais e internacionais que deram sua contribuição para
colocarmos a questão de gênero na agenda de
desenvolvimento do meio rural brasileiro e da
América Latina.
A tarefa da Marcha foi passar uma mensagem de desenvolvimento do campo para toda
a sociedade e consolidar o processo de resgate,
crescimento e amadurecimento da organização
das trabalhadoras rurais de nosso país. Estamos
seguros de que cumprimos esse papel com êxito, tendo em vista que conquistamos importantes
resultados e que a manifestação pública obteve
grande repercussão na imprensa.
Já obtivemos conquistas extremamente relevantes para nossa caminhada rumo a outra
realidade no campo. Elas só foram possíveis
porque as trabalhadoras rurais e o conjunto do
MSTTR deram grande demonstração de força e
capacidade de luta durante a Marcha das Margaridas. Apesar dos avanços, ainda resta negociar
vários pontos da pauta de reivindicações. Por isso,
as negociações com o governo continuam como
parte da agenda da Marcha das Margaridas.
Precisamos nos organizar e fazer que as conquistas sejam efetivadas em cada estado, município e comunidade rural. Para isso, as mobilizações devem ser constantes em cada canto deste
país. Neste ano de eleições municipais é preciso
que trabalhadoras e trabalhadores rurais apóiem
candidatos comprometidos com nossa luta, se
envolvam nas construções de plataformas de governo e, mais que isso, lancem candidaturas às
câmaras de vereadores e prefeituras.
Manoel dos Santos
Presidente da Contag

Arquivo Contag

HISTÓRICO

MULHERES CONSTROEM A
LUTA POLÍTICA E SINDICAL

P

ara a Comissão Nacional de Mulheres
Trabalhadoras Rurais (CNMTR) chegar ao que é hoje – 27 coordenações
estaduais com comissões e representações em pólos e sindicatos –, as trabalhadoras
rurais tiveram um longo trajeto no movimento
sindical. Por muito tempo, elas foram cadastradas como “dependentes” de pais ou maridos nos
sindicatos. Para mostrar que sindicato era lugar
de mulher foram mais de 30 anos de lutas.
Exemplos como o de Margarida Maria Alves –
presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais
de Alagoa Grande (PB) entre 1973 e 1982 – eram
raridade. Quando chegavam a ocupar cargos nos
sindicatos, em geral, as mulheres eram secretárias encarregadas de tarefas administrativas. O
trabalho de base nos sindicatos e nas federações

para articular as mulheres para lutar por seu espaço e por melhores condições de vida se intensificou nos anos 1980.
Rio Grande do Sul, na luta por direitos previdenciários e acesso à saúde, e Pernambuco, na
defesa da participação das mulheres nas frentes
de trabalho contra a seca, foram estados importantes no início da articulação das trabalhadoras
rurais. Para a primeira coordenadora nacional de
Mulheres da Contag, Margarida Pereira, conhecida como Ilda, as assessoras da Contag e das
Fetags tiveram papel fundamental para a articulação política das mulheres.
Em 1988, a Contag promoveu o I Seminário
nacional de trabalhadoras rurais. A ação já teve
reflexo no ano seguinte: a sergipana Gedalva de
Carvalho foi a primeira mulher eleita suplente
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na diretoria da confederação. Nesse mesmo ano,
foi formada a Comissão Provisória de Mulheres
Trabalhadoras Rurais, o que ajudou a fortalecer a
mobilização e a luta feminista no MSTTR.
Nas eleições seguintes, durante o quinto Congresso nacional de trabalhadores rurais, em 1991,
as mulheres ampliaram sua participação e garantiram a colocação de três diretoras suplentes e
uma efetiva na direção da Contag. “Para isso, foi
preciso grande enfrentamento dentro da Contag
com os diretores. Mesmo na suplência, a gente
assumiu como direção. A comissão nacional teve
muitas conquistas naquela época”, lembra Ilda.
Entre as conquistas citadas está a realização
de encontros da Comissão de Mulheres antes
das reuniões dos Conselhos Deliberativos. Como
tinham direito apenas à voz, elas se articulavam
e negociavam com os dirigentes efetivos a inclusão de temas importantes para as trabalhadoras
nas reuniões dos conselhos.
“Conseguimos recursos com a Contag para
custear as passagens de ônibus das dirigentes
para essas reuniões. Na época, os homens vinham
para a reunião do conselho de avião. Por isso, a
gente discutia muito a desigualdade. Hoje, pelo
menos nisso, podemos dizer que estamos iguais”,
lembra Ilda. Na opinião dela, muitas lutas desencadeadas naquele período só começaram a surtir
efeito nos dias de hoje. “Mesmo assim, ainda temos muito a avançar.”
A CNMTR FOI RECONHECIDA no sexto Congresso, em 1995. Antes do congresso, as mulheres organizaram encontros regionais e estaduais e
garantiram a participação de duas representantes
estaduais, independente das delegadas escolhidas para representar os sindicatos. Nesse congresso, as trabalhadoras fizeram uma nota de repúdio contra o que consideraram um desrespeito
às negociações anteriores: nas eleições, elas não
tiveram direito a vagas na Diretoria Executiva.
Ilda, que era secretária do Sindicato de Surubim
(PE) e até então ocupava a suplência na diretoria
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da Contag, foi eleita a primeira coordenadora Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais em uma
reunião posterior ao congresso. Diferentemente dos
demais membros da diretoria, começou a exercer
seu mandato apenas em 1996. “O avanço da época
foi incalculável. Fizemos um trabalho de articulação
e fortalecimento das comissões estaduais, lutamos
muito para ter nossas garantias, como a cota mínima de participação de 30% de mulheres em todas as
instâncias do movimento”, resume Ilda.
DE CONGRESSO EM CONGRESSO as trabalhadoras rurais foram ampliando o seu espaço no
MSTTR: participação nas atividades, em especial, nas de formação; cota de participação de, no
mínimo, 30% de mulheres nos cargos de direção
em todas as instâncias do movimento sindical; e
reconhecimento da importância econômica e política das trabalhadoras rurais.
Com a comissão formalizada, as mulheres continuaram com grandes desafios. “Internamente,
enfrentamos uma cultura machista arraigada no
movimento sindical. Já externamente, tínhamos tabus e desafios a ser vencidos, como a elaboração de
políticas de combate à violência doméstica e ações
voltadas para a assistência à saúde da mulher”, observa Raimunda de Mascena, que esteve à frente
da CNMTR entre 1998 e 2005.

2000 RAZÕES PARA MARCHAR contra a fome,
a pobreza e a violência sexista. Com esse lema,
em 2000, foi construída a primeira Marcha das
Margaridas articulada com a Marcha Mundial
das Mulheres. A manifestação recebeu este nome
para homenagear a líder sindical, Margarida Alves. Presidente do STTR de Alagoa Grande (PB),
ela foi morta em 1983 a mando de usineiros como
represália às denuncias que fazia por irregularidades trabalhistas.
A 1ª Marcha das Margaridas culminou com
uma grande mobilização em Brasília, com cerca
de 20 mil mulheres, precedida de atividades diversas em todo o País. “As primeiras pensadoras
em fazer uma manifestação de mulheres no Brasil
nem estão mais entre nós. Em 2000, realizamos
o sonho de muitas mulheres ao fazer uma marcha de trabalhadoras rurais em Brasília. A partir
da Marcha das Margaridas muitos processos de
conquistas e organização se concretizaram”, afirma Raimundinha.
A maior mobilização de massas organizada

Arquivo

MARGARIDA
MARIA ALVES, que
deu nome à Marcha, foi
presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande,
na Paraíba, entre 1973 e
1982. Ela fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Margarida obteve grande destaque na região
por incentivar os trabalhadores rurais a buscar
na Justiça a garantia dos seus direitos protegidos
pela legislação trabalhista. Promovia campanhas
de conscientização com grande repercussão entre
os trabalhadores rurais que, assistidos pelo sindicato, moviam ações na Justiça do Trabalho, para o

pelas trabalhadoras rurais no Brasil teve como
resultado, além da visibilidade e reconhecimento
social, a negociação de programas e políticas públicas voltados para o acesso das mulheres à terra, assistência técnica, crédito, políticas sociais e
direitos de cidadania.
A experiência acumulada no ano 2000 possibilitou a ampliação da Marcha em 2003. Com criatividade, ousadia e habilidade política, as mulheres
trabalhadoras rurais construíram parcerias e buscaram condições para participarem da Marcha em
Brasília com 40 mil participantes de todo o País.
Em 2007, a 3ª Marcha das Margaridas reuniu 50 mil mulheres em Brasília. Muitas mobilizações nos municípios, estados, no Brasil e em
outros países ajudaram na preparação das trabalhadoras. A Marcha trouxe reflexões e reivindicações pelo fim da violência doméstica, pela
valorização do salário mínimo, manutenção dos
direitos previdenciários, preservação do meio
ambiente, reforma agrária, agroecologia e soberania alimentar.

cumprimento dos direitos trabalhistas, como carteira de trabalho assinada, 13º salário e férias.
À época do assassinato de Margarida Alves, foram movidas 73 reclamações trabalhistas
contra engenhos e a Usina Tanques. Em conseqüência disso, Margarida Alves passou a receber diversas ameaças. Margarida foi assassinada em 12 de agosto de 1983, com um tiro no
rosto, na presença de seu filho menor.
Ela se tornou um símbolo de força e de resistência e luta. Um exemplo e um estímulo com
grande força mobilizadora. Cada mulher trabalhadora rural se inspira em Margarida Alves
para resistir, lutar contra as formas de discriminação e violência no campo, qualificar, mobilizar e participar das lutas por igualdade de gênero, por justiça e paz no campo.
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Articulações históricas
Arquivo Contag

sua luta pela redução da jornada de trabalho,
por melhorias salariais e pelo fim da exploração,
também sexual, no jornal A Terra Livre. Nessa
época, promoveram paralisações e greves por
todo o País.
Um fato curioso é que os censos do início do
século XX revelaram que, à medida que a indústria se consolidava no Brasil, os postos de trabalho ocupados por mulheres diminuíam. Em direção contrária, a participação da trabalhadora
rural em atividades agrícolas, entre 1920 e 1940,
aumentou 472%.

Elizabeth Teixeira (foto) participou das Ligas
Camponesas.
Mesmo com uma expressividade maior para as
mulheres no mundo sindical e da política a partir
de 1980, as lutas das brasileiras por melhorias
nas condições de trabalho e igualdade de gênero
começaram ainda no Brasil Colônia. Ao resgatar
a história, surgem nomes como o de Aqualtune
– uma princesa negra do Congo, transformada
em escrava no Brasil, que organizou a fuga de
muitos escravos de Porto Calvo para o Quilombo
de Palmares (AL) –, Maria Bonita, Zeferina, entre outras.
Um estudo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher revelou que, em 1906, as trabalhadoras, em maioria nas fábricas, explicitavam
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MESMO COM NÚMERO REDUZIDO, até mesmo pela dificuldade da dupla jornada de trabalho, há registros da participação feminina em
sindicatos e congressos operários no início do
século XX. Na área urbana, as mulheres também
organizaram sindicatos próprios, especialmente no setor têxtil. Elizabete Teixeira foi uma das
primeiras mulheres que marcou história nos movimentos do campo. Ela participou da fundação
das Ligas Camponesas em Sapé (PB).
O Movimento dos Agricultores Sem Terra
(Máster), na Região Sul, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (Ultab) e
as Ligas Camponesas do Nordeste deram origem
à Contag, em 1963. Dois anos antes, em 1961,
porém, as mulheres já participavam do primeiro
Congresso nacional dos lavradores e trabalhadores agrícolas, em Belo Horizonte. Na ocasião,
urbanas e rurais se articulavam para reivindicar
direitos em defesa da reforma agrária, da previdência social, da educação e da saúde pública.

César Ramos

MOBILIZAÇÃO

Seminário Nacional, em 2006, reuniu parceiros e autoridades para preparar a Marcha das Margaridas

CONSTRUÇÃO DA MARCHA CONTOU
COM ATIVIDADES EM TODO O PAÍS

“É

preciso ter muita coragem
para fazer uma Marcha como
esta. Em cada cantinho deste
Brasil nós tivemos de vender
bolos, camisetas, cabritos, vaquinhas, bordar chapéu, fazer ações entre as mulheres.” Com essas
palavras, a coordenadora de mulheres da Contag
e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, iniciou
seu discurso na cerimônia de encerramento da
III Marcha das Margaridas, no dia 22 de agosto.
Se apenas 50 mil chegaram a Brasília, mais
de um milhão foram mobilizadas em atividades
municipais, estaduais, regionais e nacionais. Por
mais de um ano, as Comissões de Mulheres de
todo o País se organizaram, tanto para debater
os temas centrais da 3ª Marcha das Margaridas,

quanto para arrecadar recursos de custeio das
despesas com deslocamento.
Uma das deliberações do 9° Congresso da
Contag foi incluir a Marcha das Margaridas
na agenda do MSTTR. Por isso, a mobilização acontece a cada três anos. Essa definição
foi um dos fatores que contribuiu para dar à
Marcha um caráter de construção permanente. A organização da 3ª Marcha foi incluída no
Planejamento Estratégico da Contag, em abril
de 2005. A partir de então, o tema foi pautado
em diversos encontros do MSTTR e em eventos
internacionais – como o 2ª Encontro da Rede
de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe (Rede LAC), que ocorreu em setembro de
2005, no México.
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Cada estado construiu uma agenda própria,
o que movimentou, em um ano, mais de um milhão de trabalhadoras rurais. “Tudo o que foi
feito contribuiu para qualificar as mulheres que
chegaram à Marcha das Margaridas. Elas foram
protagonistas da pauta, vieram com muita certeza dos motivos pelos quais marchavam”, afirma Carmen.
A partir de 8 de março de 2006, a Marcha esteve
pautada nas principais atividades de federações
e sindicatos. Na data, cerca de 200 mil trabalhadoras se mobilizaram em passeatas, seminários e
atos públicos. O fim da violência e da impunidade no meio rural foi uma das principais bandeiras
do Dia Internacional da Mulher. Os temas deram
mais visibilidade à luta feminista no campo.
Algumas federações se uniram em manifestações conjuntas, como Sergipe e Alagoas. Elas
promoveram, em Propriá (SE), o ato Margaridas
em Marcha em todo o País. A mobilização contou
com 6 mil trabalhadoras. Elas fecharam a ponte
que divide os dois estados por melhorias no acesso à saúde, educação e previdência.
Em 12 de agosto de 2006, data que coincide
com o assassinato da companheira Margarida
Maria Alves, foi feito o lançamento simbólico da
Marcha das Margaridas nos estados. Passeatas,
seminários, encontros com autoridades locais,
confraternizações, feiras e ações entre amigos fizeram parte das mobilizações em todo o País.

O SEMINÁRIO NACIONAL de Preparação para
a Marcha das Margaridas 2007, realizado entre
26 e 29 de novembro de 2006, foi um momento
importante no processo de construção da Marcha. Cerca de 200 dirigentes do movimento sindical vieram a Brasília para o evento, que reuniu
entidades parceiras e outras organizações como
ANA, FNSAN, Rebrip e SOS-Corpo. Organizações internacionais como a Coprofam e a Oxfam
também estiveram presentes. O seminário ainda
contou com a participação de representantes do
governo federal, como a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres (SPM-PR) e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).
Na ocasião, as mulheres debateram o contexto
feminista no Brasil e na América Latina, a segurança e soberania alimentar, políticas públicas
para as trabalhadoras rurais, terra, água e agroecologia, trabalho e renda, o combate à violência,
entre outros temas. A escritora Rose Marie Muraro ministrou a conferência Século XXI – cenários
mundial e nacional e a influência e inserção das
trabalhadoras rurais. No final do seminário, foi
feito o lançamento político da Marcha das Margaridas com a presença de trabalhadoras rurais,
organizações feministas e autoridades.
“Dialogar a pauta da Marcha com a sociedade foi fundamental para nós, porque questões
do campo ficam na invisibilidade, especialmente no caso das mulheres. Por isso, as trabalhadoCésar Ramos

“É muito bonito ver a alegria, a disposição, a coragem, a determinação com que
as mulheres estão nessa Marcha 2007. Dá para perceber avanços da participação em
quantidade e também da participação destemida. Em 2000, as mulheres que vieram
para a marcha tinham mais medo. E, agora, em 2007, você percebe as mulheres
destemidas. Elas têm na Marcha um pertencimento de todas.”
Raimunda de Mascena,
secretária de Organização e Formação Sindical
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Fetag-PB

Em todo o Brasil, as trabalhadoras organizaram
debates e feiras. Na foto, exemplo de atividade
na Paraíba
ras rurais têm todo um ritual de preparação das
suas discussões”, considera Carmen. “A Marcha
das Margaridas traz momentos importantes de
reflexão da sociedade brasileira, de mobilização
das mulheres rurais e de pressão sobre os governos para que esses possam responder positivamente à demanda das mulheres no campo”,
disse o ministro do Desenvolvimento Agrário,
Guilherme Cassel, durante o lançamento político da Marcha.
AS MANIFESTAÇÕES PELO BRASIL AFORA
continuaram em 2007. Em fevereiro, a região
Nordeste promoveu um grande seminário na
Federação de Trabalhadores na Agricultura do
Ceará (Fetraece). O encontro reuniu representantes dos nove estados nordestinos e discutiu
propostas específicas da região para a Marcha
das Margaridas, como o fortalecimento de políticas de convivência com o semi-árido, a violência
doméstica e a organização da produção.
“Foi uma das primeiras oportunidades que tivemos de reunir coordenadoras das Comissões
Estaduais de Mulheres do Nordeste para conversar sobre a Marcha. Por meio das propostas
que levantamos para a pauta, constatamos que
a construção da Marcha permitiu maior unida-

de do processo organizativo das mulheres da
região”, avalia a coordenadora da Comissão
Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais do
Ceará, Graça Duarte. O seminário contou com a
presença de professores, especialistas em gênero e representantes de ONGs e do MSTTR. Nas
outras regiões não foi diferente, as comissões
de mulheres promoveram encontros estaduais e
atividades nos sindicatos e nos pólos regionais.
NÃO FOI SÓ NA ARTICULAÇÃO POLÍTICA
que as mulheres se organizaram. Para pagar
aluguel de ônibus e vans, passagens de avião,
despesas com alimentação e material de divulgação, elas usaram a criatividade. Foram rifas,
almoços beneficentes, vendas de artesanato e
participação em feiras. Além dos recursos arrecadados com essas atividades, muitas coordenações estaduais buscaram parcerias com governos
estaduais e municipais.
No município de Presidente Figueiredo (AM),
por exemplo, as mulheres se desdobraram para
conseguir recursos e pagar as passagens de
avião, que ultrapassaram R$ 30 mil. Durante um
ano, elas promoveram feiras da bugiganga, festivais de peixe frito, campanhas de arrecadação
e rifas. Maria dos Anjos, 91 anos, foi uma das 35
mulheres do Amazonas que participaram da manifestação em Brasília.
“Participei várias vezes dessas atividades para
conseguir juntar dinheiro e vir para cá. Ajudei a
fazer artesanato e comidas”, conta Dona Maria.
Arquivo Fetraece

Encontro no Nordeste reuniu trabalhadoras
rurais e discutiu temas da marcha
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Apesar de o número de participantes parecer pequeno, a coordenadora de Mulheres Trabalhadoras Rurais e presidente da Fetagri-AM, Izete
Rodrigues, se orgulha da conquista. “Na última
Marcha tivemos apenas três participantes. A dificuldade é grande para trazer mais gente, por
conta da distância. Mas a participação nesta Marcha nos anima para aumentar o número nas pró-

ximas.”
AS MULHERES VENDERAM, de novembro de
2006 a julho de 2007, 190 mil bilhetes da ação
entre amigos organizada pela Contag. A iniciativa, que ajudou a custear o transporte e a infraestrutura da Marcha das Margaridas, sorteou um
carro e cinco motos uma por região. Os sorteios
ocorreram durante o Conselho Deliberativo da

Entrega da pauta
César Ramos

I

tens de marchas anteriores que ficaram sem
respostas, demandas vindas dos estados e levantadas nas reuniões da CNMTR, reivindicações das entidades parceiras. Tudo isso ajudou
na construção da pauta de reivindicações da Marcha
das Margaridas, com 109 pontos. O documento foi
entregue para representantes do governo federal no
dia 25 de julho. “Como a entrega da pauta foi feita com antecedência, tivemos condições de avançar
bastante nas negociações”, avalia a coordenadora
nacional, Carmen Foro.
Além de representantes da CNMTR, estavam
presentes na audiência o vice-presidente da Contag e secretário de Relações Internacionais, Alberto
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Broch, o secretário-geral da Presidência da República,
Luiz Dulci, o ministro do Desenvolvimento Agrário,
Guilherme Cassel, a ministra da Seppir, Matilde
Ribeiro, e a chefe de Gabinete da SPM-PR, Elisabete
Carvalho.
“Há muitas mãos e pés femininos envolvidos nesta Marcha, e principalmente, envolvidos na luta por
um mundo mais igualitário”, disse Carmem Foro.
Em seu discurso, ela ressaltou que o documento entregue ao governo contém parte do que as mulheres
acumularam durantes as discussões pelo País. Disse,
ainda, que o modelo de desenvolvimento social do
governo precisa levar em consideração a importância
da reforma agrária e o apoio à agricultura familiar.

Roosewelt Pinheiro/Abr

CONFERÊNCIA

MARGARIDAS PROPÕEM
POLÍTICAS PARA AS MULHERES

P

aralelamente aos preparativos da Marcha das Margaridas, as trabalhadoras
rurais de todo o País participaram das
Conferências Estaduais de Políticas
para Mulheres, durante 2007. Isso permitiu que
mais de 70 delegadas do Movimento Sindical de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR)
participassem da 2ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que ocorreu entre 17 e
20 de agosto, em Brasília.
O evento, promovido pela Secretaria Especial
de Políticas para Mulheres (SPM-PR), avaliou a
implementação do 1º Plano nacional de políticas para as mulheres, definido na conferência de
2004. Ao longo das 600 conferências regionais e
estaduais, realizadas de março a julho de 2007,
10 governos estaduais firmaram compromisso
para a implementação do Plano nacional de políticas para as mulheres. Até agora, 24 estados
pactuaram a adesão.
O 1º Plano nacional, composto por 199 ações,
está dividido em eixos temáticos e apresenta pro-

postas para cada um deles: autonomia, igualdade no mundo do trabalho, cidadania, educação
inclusiva e não-sexista, saúde das mulheres,
direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento
à violência e gestão e monitoramento das políticas. Durante a conferência nacional, as mulheres aprovaram outros seis eixos para reforçar a
abrangência da segunda versão do plano. Entre eles está o desenvolvimento sustentável no
meio rural, na cidade, na floresta com garantia
de justiça ambiental, inclusão social, soberania
e segurança alimentar garantia dos direitos das
mulheres à terra e à moradia digna e serviços
que garantam cidadania e qualidade de vida nas
áreas urbanas e rurais, que levem em conta as
etnias e comunidades tradicionais.
“AS MULHERES PRECISAM ter participação
política, sem isso nunca teremos um país verdadeiramente democrático”, disse a coordenadora
de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT,
Carmen Foro, durante a cerimônia de abertura
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da 2ª Conferência de política para as mulheres.
Ela destacou a importância de as trabalhadoras
rurais fazerem parte do processo de discussão do
Plano nacional de política para as mulheres. “É
muito importante que fóruns como esses sejam
ocupados pela diversidade feminina.”
A participação da CNMTR nas conferências estaduais foi uma definição estratégica. Além de garantir a inclusão de temas ligados às trabalhadoras
rurais e à participação de lideranças do MSTTR
na conferência nacional, as conferências estaduais foram oportunidades para divulgar a Marcha
das Margaridas e convidar diferentes setores da
sociedade para se integrar à mobilização.
A ministra Nilcéa Freire, da SPM-PR, disse
que é preciso que, além do governo federal, estados e municípios cumpram sua parte para que o
plano chegue a todas as mulheres do Brasil. No
âmbito do combate à violência, por exemplo, o
Plano nacional de políticas para as mulheres destaca que é atribuição dos estados a construção de
delegacias especializadas, defensorias públicas e
juizados especiais. Cabe às prefeituras a construção de casas de abrigo e centros de recuperação
para os agressores.
O governo federal deve auxiliar os entes federados nessas ações por meio do Pacto nacional

pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. Durante a Marcha das Margaridas, referindo-se ao pacto, o presidente Lula reforçou o
compromisso do governo: “Vamos investir quase 1 bilhão de reais, até 2010, na prevenção da
violência contra a mulher, na atenção, proteção e
garantia dos direitos daquelas que a vivenciaram
e no combate à impunidade dos agressores.”
ALÉM DAS 2,6 MIL DELEGADAS, participaram
da segunda conferência as bancadas femininas
da Câmara e do Senado, representantes de organismos internacionais, ministras de estado,
ex-presidentes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, embaixadoras, ativistas, entre
outras. Representantes de trabalhadoras rurais,
indígenas, ciganas, mulheres com deficiência,
homossexuais e idosas garantiram a diversidade
da conferência.
Na programação, três painéis refletiram sobre
o Plano nacional de políticas para mulheres e a
participação das mulheres nos espaços de poder,
com apresentação de experiências nacionais e
internacionais. A última plenária aprovou, também, 33 moções e 28 recomendações. A versão
final dos documentos pode ser acessada no site
www.spmulheres.gov.br.

Luiz Fernandes

“Este é um momento histórico na luta das trabalhadoras rurais. Mais uma vez
conseguimos colocar na pauta todas as reivindicações das mulheres. Todas as suas
conquistas e principalmente as suas reivindicações. A Marcha foi um momento
muito importante de a gente pautar, de fato, a reforma da previdência: quais são
os posicionamentos dos trabalhadores rurais e principalmente deixar marcada a
posição das mulheres e o que discordamos com a reforma da Previdência.”
Alessandra Lunas,
secretária de Políticas Sociais

16

NEGOCIAÇÃO

PAUTA EM NEGOCIAÇÃO
César Ramos

A

Marcha das Margaridas 2007 inovou na negociação da pauta. Pela
primeira vez as reivindicações foram entregues antes da concentração das mulheres em Brasília. Isso permitiu
que a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CNMTR) deflagrasse um processo de negociação e discussão política com o
governo com bastante antecedência.
A partir da pauta de 107 itens, foram selecionados 13 pontos para a negociação imediata
– entre eles: atualização dos índices de produti-

vidade, regularização de reservas extrativistas,
criação do Programa Nacional de Apoio e Fortalecimento de Experiências Produtivas Agrícolas e Não-Agrícolas, criação do Fórum de Combate à Violência das Mulheres do Campo e da
Floresta e a implementação do Plano nacional
de políticas para as mulheres em todos os níveis
de poder e apoio para aprovação do Projeto de
Lei da Previdência (PL 6852/2006) – facilitou
para que já na cerimônia de encerramento da
Marcha das Margaridas o governo anunciasse
os primeiros pontos negociados, nove no total.
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“Essa estratégia foi muito importante para assegurar conquistas e reforçar o caráter político
da Marcha”, defende Carmen.
“A PAUTA DA MARCHA DAS MARGARIDAS
expressa uma concepção de sociedade e desenvolvimento do País”, considerou o ministro da
Secretaria Geral da Presidência da República,
Luiz Dulci, no ato de entrega da pauta, em 25
de julho. “O governo tem a convicção de que a
Marcha das Margaridas é o caminho da autonomia para milhares de brasileiras. E a mobilização também fortalece o governo para agir em
função das necessidades das mulheres rurais”,
completou Dulci.
Uma das características da pauta é a sua dimensão permanente, uma vez que aborda questões estratégicas para construir uma sociedade
mais justa e igualitária. “Há reivindicações de
curto, médio e longo prazos que podem ser resolvidas até o final do governo Lula”, explica
Carmen. A construção da pauta 2007 resgatou
pontos pendentes de manifestações anteriores,
reivindicações específicas dos estados e regiões e, ainda, questões importantes para organizações parceiras, como a edição de uma medida provisória que garanta o livre acesso aos
babaçuais para a coleta do coco.
Entre 29 de setembro e 3 de outubro de 2007,
a CNMTR voltou a se encontrar para avaliar a
mobilização da Marcha das Margaridas e o andamento das negociações da pauta. Nesse período, elas tiveram audiências com a Secretaria-Ge-

ral da Presidência, com os ministérios da Saúde,
Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Agrário,
e com a Secretaria Especial de Política para as
Mulheres. “Não basta apenas dizer que se preocupam com a mulher do campo. Precisamos saber qual o comprometimento do governo, quando e como serão executadas as políticas públicas
para a mulher rural”, disse Carmen.
“A médio e longo prazos vamos construir
jornadas das Margaridas nos municípios e estados”, informou a coordenadora nacional. Um
dos desafios é manter o debate aquecido em
diferentes regiões do País e também negociar
nos estados e municípios. “Políticas públicas
não se debatem só no governo federal. Vamos
monitorar essa pauta em todas as instâncias
governamentais”, prometeu Carmen.
O FÓRUM NACIONAL de Elaboração de Política de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres do Campo e Floresta foi instalado no
dia 8 de outubro, em Brasília. Essa instância
foi uma das conquistas da Marcha das Margaridas 2007 e faz parte do chamado PAC Social.
Um dos objetivos do fórum é formular e debater propostas de políticas públicas relacionadas
à problemática e à realidade das mulheres do
campo e da floresta.
Até então, as políticas públicas tinham um
olhar muito urbano. O que nós vamos passar
a fazer é construir um olhar sobre a violência
contra a mulher que vive no campo, nas áreas
mais afastadas, muito pouco protegidas, onde a
César Ramos

“A Marcha já é uma marca registrada do movimento sindical. As mulheres
têm construído esse projeto político nacional que, cada vez mais, consolida
a inserção delas no MSTTR. Vamos continuar construindo e lutando juntos
para fortalecer nosso Sistema Contag. A realização da Marcha em dois dias foi
altamente positiva. Esperávamos alguma dificuldade em função da quantidade
de gente, mas nos preparamos bem e tudo correu com tranqüilidade.”
Juraci Souto,
secretário de Administração e Finanças
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violência se reveste de outras características”,
disse a ministra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, Nilcéa Freire.
“Para nós trabalhadoras rurais hoje é um dia
histórico”, disse Carmen, durante a instalação
do Fórum. Para ela, a construção de uma política pública de enfrentamento à violência contra
a mulher no campo evidencia mais uma conquista da Marcha das Margaridas. Carmen ainda reforçou a importância da Contag em propor
políticas de Estado, para desenvolvimento da
sociedade como um todo. A coordenadora de
Mulheres da Contag defendeu, ainda, a organização e o fortalecimento das mulheres nos
municípios e estados.

Participa do fórum representantes dos ministérios da Justiça, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, da Saúde, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Secretaria Especial
de Direitos Humanos, Secretaria-Geral da Presidência da República, das secretarias de Políticas
para as Mulheres e de Promoção de Políticas da
Igualdade Racial; Contag; Marcha Mundial de
Mulheres; Conselho Nacional dos Seringueiros;
Movimento Interestadual das Quebradeiras de
Coco Babaçu; Movimento das Mulheres Camponesas; Movimento Articulado de Mulheres da
Amazônia; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste e Fetraf.
Marcello Casal Jr./Abr

Resultados das primeiras negociações foram anunciados na Marcha. As reivindicações
continuam em pauta no governo e no MSTTR
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MANIFESTAÇÃO

MARGARIDAS OCUPAM
RUAS DE BRASÍLIA
Junior Takamoto
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B

rasília ficou florida nos dias 21 e 22
de agosto. Depois de tanta preparação, “as decididas”, como diz a música-tema da Marcha das Margaridas,
enfrentaram longas horas de viagens de ônibus e
de avião em direção à tão esperada mobilização
na capital federal. Levantando bandeiras históricas do movimento feminista, as trabalhadoras
rurais marcharam contra a fome, a pobreza e a
violência sexista.
Entre as atividades da Marcha das Margaridas destacam-se conferências, atos públicos e a
Feira Solidária das Margaridas. Um dos pontos
fortes da mobilização foi a marcha com 50 mil
mulheres, que partiu do Parque da Cidade em
direção à Esplanada dos Ministérios. O percurso
de aproximadamente cinco quilômetros terminou com um ato público em frente ao Congresso
Nacional. Parlamentares, representantes de organizações parceiras e dirigentes de federações
participaram da manifestação.
“Para conquistar o Brasil que queremos e sonhamos, não há outra alternativa senão mobilizar e organizar as trabalhadoras. Vamos continuar lutando por um modelo de desenvolvimento
que reconheça as mulheres. As políticas públicas
não podem mais ser desenhadas sem levar em
conta nossa realidade”, defendeu a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag, Carmen Foro. Em seu discurso durante o ato
público, ela cobrou do governo a atualização dos
índices de produtividade para reforma agrária,
exigiu a manutenção dos direitos previdenciários
das mulheres do campo e a efetivação da Lei Maria da Penha nos municípios rurais do País.

FEIRA SOLIDÁRIA MOSTRA
PRODUÇÃO DAS MARGARIDAS

A

mulher sempre participou da vida
produtiva da unidade familiar rural,
seja fazendo queijos, bordados, doces, seja cuidando da horta e da lida
na roça. Mas foi há poucos anos que a importância econômica e produtiva das trabalhadoras rurais passou a ser reconhecida pela família e pela
sociedade, como resultado de muita luta.
A Feira Solidária das Margaridas, que aconteceu durante a Marcha, no Pavilhão de Exposições
do Parque da Cidade, mostrou em 19 estandes parte desses produtos que representam, além da diversidade do meio rural brasileiro, a importância da
atividade econômica das mulheres. Para incentivar
a produção agrícola e não agrícola das trabalhadoras rurais, uma das reivindicações da Marcha é a
criação de um programa nacional de apoio e fortalecimento dos grupos produtivos de mulheres.
Segundo a secretária de Políticas Sociais da
Contag, Alessandra Lunas, a seleção das expositoras foi feita em cada estado pelas comissões
de mulheres. “A produção das trabalhadoras rurais precisa ser divulgada e, sobretudo, valorizada. A feira é um espaço que proporciona isso.
A produção das mulheres concorre para o seu
fortalecimento e a sua autonomia, além de aumentar a renda familiar.”
Uma das expositoras, Benedita Gonçalves, do
município de Igarapé Mirim (PA), disse que o
produto mais procurado foi o açaí, tradicional na
Região Norte. “O fruto para nós é fonte de alimento principal na nossa refeição.” Todas as mulheres que expuseram na feira foram unânimes
ao destacar as dificuldades que enfrentam para
produzir e comercializar. É preciso que o governo garanta, de fato, políticas de apoio à produção
das mulheres.

César Ramos

Luiz Fernandes

César Ramos

Trabalhadoras expuseram sua produção na
Feira Solidária das Margarids
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DEBATES

TRABALHADORAS DEBATEM E

N

Luis Fernandes

a tarde do dia 21 de agosto, cinco mesas-redondas abordaram os
principais temas da Marcha das
Margaridas – Democratização dos
recursos naturais: terra, água e agroecologia;
Mulher, política, poder e democracia; Enfrentamento e combate à violência contra as mulheres;
Previdência Social e Desenvolvimento; distribuição de renda; valorização do salário mínimo e
do trabalho.
“Alguns desses temas fazem parte da pauta
política permanente do movimento sindical e
do movimento de mulheres, mas precisam ser
sistematicamente atualizados e qualificados.
Outros são mais recentes e precisam ser apropriados e debatidos pelas trabalhadoras rurais e
por suas organizações, uma vez que demandam
novas concepções, posicionamentos e práticas
políticas”, observa Carmen.
IGUALDADE DE DIREITOS entre homens e
mulheres no cenário político foi uma das reflexões da mesa Mulher, política, poder e democracia. Um dos objetivos do debate foi estimular as
trabalhadoras rurais a se candidatar a cargos

Participação política e sindical da mulher foi debatida
políticos nas eleições municipais de 2008.
O debate foi coordenado por Carmen Foro.
Participaram também das discussões a ex-ministra da Secretaria de Promoção de Políticas de
Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, as deputadas
César Ramos

“Enfocar a água, a agroecologia e o meio ambiente na Marcha das
Margaridas é fundamental, porque a preservação do meio ambiente
significa continuidade da vida no planeta. Com isso, trabalhadoras
de todo o Brasil estão dedicadas e determinadas a fazer o debate e
trabalhar no seu dia-a-dia o processo de preservação, de recuperação, de
implementação de políticas públicas com foco na preservação ambiental.
Esse é um tema importante que coloca, ainda mais, a Contag no cenário
da política nacional como uma grande entidade sindical preocupada
com a preservação do meio ambiente.”
Paulo Caralo,
secretário de Política Agrária e Meio Ambiente
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em

M EIXOS TEMÁTICOS

da

em uma das mesas temáticas
federais Fátima Bezerra (PSB-RN) e Neuza Kadoli (PT-BA), a secretária de Política para as Mulheres do estado de Pernambuco, Cristina Buarque, e a então secretária nacional de Mulheres
da CUT, Maria Ednalva Bezerra de Lima.
Para Matilde, é importante que as mulheres
estejam organizadas tanto nos sindicatos quanto nos espaços de poder local para garantir sua
autonomia. “Acima de tudo, mulheres têm de se
ver como protagonistas: podendo até mesmo ser
candidatas e exercer o seu poder, que às vezes
é demonstrado no espaço pequeno da casa, da
rua, da comunidade. Mas esse poder reflete-se
para o Brasil.”

reforma agrária, a garantia de acesso aos recursos hídricos e a produção agroecológica como
forma de preservação ambiental e produção de
alimentos saudáveis foram foco da mesa-redonda Democratização dos recursos naturais: terra,
água e agroecologia.
Mediada pela secretária nacional de Organização e Formação Sindical da Contag, Raimunda
de Mascena, a mesa contou com a participação de
Mônica Polidoro, da Federação Agrária Argentina
(FAA); Lucinda Salvatierra, da Rede-LAC; Maria
Emília Pacheco, da Fase Nacional; Graziela Rodrigues, da Rede Brasileira Pela Integração dos
Povos (Rebrip); Sebastiana Ferreira, do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu
(MIQCB) e Maria Joelma da Silva, da Articulação
do Semi-Árido (ASA).
As participantes defenderam a associação
da produção rural com cuidados ambientais.
Maria Joelma, da ASA, destacou a importância da agroecologia. “É uma alegria conhecer
César Ramos

ACESSO À TERRA, À ÁGUA e à agroecologia
como princípio para promoção do desenvolvimento rural e mudança da matriz patriarcal nas
relações familiares no campo foi um dos temas
que a Marcha das Margaridas 2007 abordou. A
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este sistema novo e aprender a sobreviver com
a agroecologia. Principalmente porque obtemos
nosso sustento com pleno conhecimento de como
e o quê está sendo produzido e consumido.”
Já Sebastiana Ferreira (Dona Moça) observou que a falta de acesso à terra é o principal
fator da evasão de jovens do campo. Uma das
soluções para a vida digna no campo, na opinião dela, é a aprovação do Projeto de Lei do
Babaçu Livre – uma das reivindicações da pauta da Marcha das Margaridas. A proposta está
na Câmara dos Deputados e já foi aprovada na
Comissão de Meio Ambiente. “Quebradeira que
quebra 10 quilos de coco divide a metade com
o fazendeiro. Isso não é justo. Por isso nós, quebradeiras, estamos aqui dizendo que queremos
o livre acesso.”
A representante da Coprofam, Mônica Polidoro, comentou que as terras argentinas são
muito caras, o que dificulta o acesso dos trabalhadores e estimula o êxodo rural. “No meu país,
em plena Pampa Úmida – um dos lugares mais
importantes para produzir –, o valor econômico
imposto pelas regras de mercado é entre 10 mil
e 12 mil dólares para um hectare (o equivalente
a 20 mil reais)”, afirmou.

Luiz Fernandes

Marcha debateu igualdade entre homens e
mulheres no mercado de trabalho
de 7,2%, enquanto para as mulheres estava em
12%. “Sempre foi muito difícil para as mulheres,
e para as rurais é mais difícil ainda. Houve várias
conquistas nos últimos anos, fruto de mobilização das trabalhadoras, que muitas vezes foram
desacreditadas”, destaca.
Já o professor da Universidade de Brasília
(UnB), Mauro Del Grossi, citou pesquisa do
IBGE que aponta a existência de 18 milhões de
postos de trabalho na agricultura, mas apenas
6 milhões são ocupados por mulheres. Para ele,
a divisão sexual do trabalho ajuda a desqualificar a importância produtiva da mulher na agri-

DESVALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO e
informalidade no mercado de trabalho que atinge
as mulheres foram temas tratados pela pesquisadora do Dieese, Lílian Marques, na mesa Desenvolvimento, distribuição de renda, valorização do
salário mínimo e do trabalho. Segundo ela, em
2005, a taxa de desemprego para os homens era

“A Marcha das Margaridas é um dos grandes movimentos das mulheres
do Brasil. Temos absoluta certeza de que com a demonstração de força
realizada em Brasília os avanços serão inegáveis. Não só no crédito, mas
nas demais políticas voltadas para as trabalhadoras rurais.”
Antoninho Rovaris,
secretário de Política Agrícola
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César Ramos

cultura familiar. “Mulheres rurais desenvolvem
trabalhos não remunerados e incorporam às
suas atividades os trabalhos produtivos e domésticos.” Uma das demandas da Marcha das
Margaridas foi o apoio às organizações produtivas de trabalhadoras como forma de combate
à pobreza.
Na opinião da secretária Nacional de Política Sindical da CUT, Rosane da Silva, os movimentos sindicais e sociais devem se unir para
construir propostas de desenvolvimento de distribuição de renda e valorização de trabalho.
“Há necessidade de construirmos coletivamente um modelo de desenvolvimento que valorize, não somente o trabalho, mas as políticas
públicas”, frisa.
Outro dado que chamou atenção durante
o debate foi comentado pela representante da
Uita, Barbro Budin. Segundo ela, na Argentina, a mulher precisa trabalhar o equivalente a
três meses a mais por ano para receber o mesmo
salário do homem. Aqui no Brasil, ainda se vê
grande diferença entre os salários pagos a homens e mulheres no campo e na cidade. Com
o aumento das exigências de produtividade,
muitas vezes as mulheres têm de trabalhar mais
para assegurar seus empregos.
A INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA foi uma
das principais bandeiras de luta do início da
organização nacional das trabalhadoras rurais.
A Constituição Federal de 1988 previu que as
trabalhadoras rurais tinham direitos aos benefícios previdenciários. A Lei nº 8.213, de 1991,
estabeleceu que elas poderiam dar entrada na
aposentadoria, mediante a comprovação da
atividade rural, a partir dos 55 anos.
Com os debates sobre reformas na Previdência esse foi um dos itens que mais preocuparam
as Margaridas em 2007. O tema foi discutido
na mesa-redonda Previdência Social e a trabalhadora rural, mediado pela secretária de Políticas Sociais da Contag e representante da con-

Marcello Casal Jr./Abr

O Bloco de notas (foto) é um instrumento
importante na vida econômica das mulheres
federação no Fórum Nacional de Previdência,
Alessandra Lunas. Para a expositora Auxiliadora Cabral, do MMTR-NE, a falta de informação
prejudica o acesso das mulheres aos benefícios
previdenciários.
Economista aposentado do Ipea, Guilherme
Delgado foi outro expositor. Ele defendeu que
reformas na previdência devem incluir trabalhadores que ainda estão fora do sistema. “As
pessoas incapacitadas para o trabalho por essas
situações de idade avançada, invalidez, viuvez,
doença, acidente, maternidade, reclusão perdem a capacidade de prover a sua sustentação.
Nesse sentido, a previdência é uma política social que vai buscar a proteção desses grupos
vulneráveis.”
Para Alessandra Lunas, pautar a reforma da
Previdência na Marcha das Margaridas foi muito
importante. “Deixamos registrado que não vamos
concordar com redução de direitos previdenciários e a equiparação da idade entre homens e
mulheres para aposentadoria. Também não aceitamos a extinção da pensão”, esclarece.
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DEBATES

Luiz Fernandes

A efetivação da Lei Maria da Penha é uma
das demandas das Margaridas
O COMBATE À VIOLÊNCIA foi um dos eixos
temáticos da Marcha das Margaridas 2007. O
tema foi tratado na mesa Enfrentamento e combate à violência contra as mulheres. Símbolo da Marcha, Margarida Alves, assassinada
em 1983, foi uma das vítimas da violência no

campo. Segundo pesquisa da Fundação Perseu
Abramo, realizada em 2001, a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. A maior
parte dessas agressões é cometida em casa por
maridos e familiares.
De Norte a Sul do Brasil a queixa de violência
é comum. Maria da Penha, vítima de violência
doméstica e que deu nome à lei, participou da
mesa-redonda. Mediado pela coordenadora de
Jovens da Contag, Elenice Anastácio, o debate
também contou com a presença da representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
Salete Gonçalves, e da coordenadora da Marcha
Mundial de Mulheres, Nalu Faria.
No debate, as mulheres afirmaram que é necessário promover mais políticas públicas para resolver
o problema. “Mas isso só será possível se repensarmos a cultura que está colocada na sociedade na
relação entre homens e mulheres”, disse Salete.
Outro problema levantado no debate foi o
número reduzido de delegacias da mulher, incompatíveis com a realidade rural. Segundo dados divulgados pela SPM-PR, em 8 de março de
2007, existiam naquela época apenas 386 unidades em todo o País.

César Ramos

“Historicamente, as mulheres têm feito uma luta muito grande
para que elas consigam ver seus direitos respeitados e a sua
participação garantida dentro do movimento sindical. A Marcha das
Margaridas é um testemunho vivo de que as mulheres podem e estão
se organizando cada vez mais. Nas negociações coletivas é cada vez
mais comum a participação das mulheres, mas ainda é pequena.
Discutir a questão do trabalho assalariado no campo na
Marcha das Margaridas fortalece essa luta.”
Antônio Lucas,
secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais.
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CONGRESSO

CONGRESSO EM PAUTA
César Ramos

PARLAMENTARES COMENTAM A MARCHA
“Estou absolutamente deslumbrada em ver a força da organização das mulheres brasileiras, chegando a tamanho número e com tamanha consciência. A
Marcha das Margaridas é realmente um ‘abre-alas
meu Brasil’ que as decididas estão chegando.” Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT)

CNMTR e parceiras entregaram pauta de
reivindicações à bancada feminina do Congresso

A

Marcha das Margaridas apresentou
uma pauta específica para o Congresso Nacional. No dia 14 de agosto, a CNMTR se encontrou com a
bancada feminina do Congresso Nacional. A líder, deputada Luiza Erundina (PSB/SP), comprometeu-se apoiar a votação de projetos prioritários
para as trabalhadoras rurais.
Entre as reivindicações, a aprovação do PL
231/2007, que trata do livre acesso aos babaçuais pelas quebradeiras de coco; do PL 6852/2006,
que estabelece regras claras para a aposentadoria segurados especiais e a rejeição do PL
4703/1998, que considera crime hediondo o
aborto, mesmo praticado em caso de estupro. A
coordenadora de mulheres da Contag reivindicou, ainda, empenho na aprovação da PEC 438,
que trata da expropriação de terras quando encontrado trabalho escravo, e do PDC 2351, que
ratifica a Convenção 184 da OIT sobre saúde e
segurança no trabalho.
Deputados e senadores acompanharam todos
os momentos da Marcha das Margaridas 2007.
Cerimônias de abertura e encerramento, atos
públicos, passeatas e mesas-redondas contaram
com presença de parlamentares. A bancada feminina do Congresso Nacional participou ativamente das atividades da Marcha.

“Prego em meu estado e na Câmara dos Deputados que as mulheres têm de disputar o voto para
ocupação do espaço político em todas as esferas da
sociedade. Nós temos um movimento político bonito
da Marcha das Margaridas e isso renova minhas esperanças.” Deputada Sandra Rosado (PSB/RN)
“A Marcha resgata a cidadania, a auto-estima das
mulheres que constroem a riqueza do Brasil. Mulheres já têm tido conquistas como a prioridade no acesso
à terra, mesmo assim, essa política precisa ser massificada. A Marcha está muito organizada e é um ótimo
instrumento de disseminação da luta e dos interesses
das mulheres.” Deputada Alice Portugal (PCdoB/BA)
“Eu sou uma mulher do setor urbano e a Marcha
das Margaridas deixa um recado às mulheres da cidade para que se organizem e mobilizem. Na Câmara
dos Deputados são apenas 47 mulheres e nossa luta
fica enfraquecida. Por isso mulheres têm de entender
que precisam disputar espaços de poder e na política”
Deputada Cida Diogo (PT/RJ)
“É emocionante ver a quantidade de mulheres
mobilizadas. Isso mostra a força do movimento sindical e dos movimentos populares. A bancada feminina do Congresso Nacional está atenta aos debates
de especialistas no Fórum Nacional da Previdência que defendem a equiparação das idades entre
homens e mulheres para se aposentar. Deputada
Ângela Portela (PT/RR)
“A Marcha é fundamental e temos conseguido
avanços importantes no sentido de crédito para mulheres de titular a terra em nome delas. Mas precisamos
avançar muito mais. No campo, a mulher também trabalha em dobro e não tem seus direitos reconhecidos.”
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
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JUVENTUDE NA MARCHA
César Ramos

M

argaridas de todas as idades
marcaram presença em Brasília. O crescente interesse
dos jovens pelas questões de
gênero no campo se refletiu em Brasília com a
presença massiva da juventude. Na opinião de
Maria José, do município de Propiá (SE), as reivindicações da Marcha trazem benefícios diretos para a juventude. “Reforma agrária e educação do campo são muito importantes para as
mulheres jovens.”
Amaury Sales, 18 anos, é líder do grupo jovem do município de Boa Viagem (CE). Ele
também participou da Marcha e reforçou que a
mobilização fortalece a articulação juvenil. “Se
unirmos força, conseguiremos mais avanços.
Achei muito importante cobrar do nosso presidente Lula respostas às reivindicações. Mulheres e homens jovens precisam de muito apoio
político e de oportunidades de emprego e geração de renda”, disse.

César Ramos

“A Marcha das Margaridas tem um simbolismo muito grande, em especial
para a juventude. É um momento formativo que trata de temas que dialogam
com a realidade das pessoas que vivem e trabalham no campo. Tivemos atenção
especial a duas temáticas: o trabalho doméstico e a violência sexista. Abordamos a questão de gênero em todas as cartilhas do Jovem Saber e também no
Consórcio Nacional da Juventude Rural Rita Quadros. Os jovens tiveram em
seus estados a discussão dessas temáticas e, em Brasília, puderam vivenciar
esse grande dia de luta histórica das trabalhadoras rurais. A partir da juventude, é possível mudar o rumo da história das mulheres.”
Maria Elenice Anastácio
coordenadora da Comissão Nacional de
Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
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CONQUISTAS

MARCHA TROUXE
CONQUISTAS IMEDIATAS
César Ramos

Carmen Foro recebeu do presidente Lula respostas às primeiras reivindicações

O

presidente Luiz Inácio Lula da

e fez compromissos públicos para solucionar as

Silva participou da cerimônia de

demandas das trabalhadoras rurais. “Agora, o

encerramento da Marcha na tarde

trabalho é ver o que os ministros atenderam e

do dia 22 de agosto. Diante das 50

voltar a sentar à mesa de negociação. Aquele

mil Margaridas que participaram da manifesta-

que atendeu, ótimo, aquele que atendeu mais

ção, ele entregou à coordenadora da Comissão

ou menos, melhorar, e aquele que não atendeu

Nacional de Mulheres da Contag, Carmen Foro,

eu vou junto para fazer atender ”, prometeu Lula

um documento com respostas e encaminhamen-

em seu discurso.

tos para os 107 itens da pauta de reivindicações

O anúncio dos principais pontos atendidos
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CONQUISTAS

foi feito pela ministra Nilcéa Freire, da Secre-

metidas e em virtude de sua maior vulnerabili-

taria de Políticas para as Mulheres (SPM-PR).

dade social”, justifica o documento entregue ao

Entre as conquistas está a criação do Programa

final da Marcha.

de Apoio às Atividades Produtivas de Mulhe-

Foi destinada uma verba extra de R$11,5

res Trabalhadoras Rurais com a destinação de

milhões para a compra de 24 unidades móveis

R$ 14 milhões do Plano Plurianual 2008/2011

de atendimento para o Programa Nacional de

para sua implementação. Por meio de iniciativas

Documentação da Trabalhadora Rural, do Mi-

interministeriais, o programa vai apoiar a capa-

nistério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

citação, formação, assessoramento e pesquisa

Também há conquistas na área do crédito: o

para a organização produtiva das trabalhadoras,

governo prometeu ampliar os recursos do Pro-

além disso, terá ações de apoio à infra-estrutura

naf Mulher.

e à comercialização.

Para garantir igualdade entre homens e mu-

Outra medida anunciada na Marcha para o

lheres no mercado de trabalho, o governo fede-

combate à violência foi a criação do Fórum Na-

ral se comprometeu em cumprir as convenções

cional de Enfrentamento à Violência contra a

100 e 111 da Organização Internacional do

Mulher Trabalhadora Rural. “Esse espaço pas-

Trabalho (OIT). Essas normas já foram ratifica-

sará a existir de maneira permanente para cons-

das pelo Brasil e garantem salários iguais para

truir políticas de combate à violência contra a

trabalhos iguais. A Contag também conseguiu

mulher que vive no meio rural”, disse Nilcéa em

assento na Comissão Tripartite de Igualdade

sua fala no encerramento da Marcha. O fórum

de Oportunidades, criada em 2004. Até então,

foi oficialmente instalado em outubro de 2007 e

apenas as centrais sindicais participavam des-

já iniciou suas atividades.

sa comissão.
Sobre a Previdência, o presidente Lula as-

O GOVERNO FEDERAL ANUNCIOU a desti-

segurou que não haverá perdas de direitos:

nação de R$ 1 bilhão para criar juizados espe-

“Se alguém disser a vocês, em qualquer lugar

ciais, fortalecer as delegacias especializadas no

do mundo, que nós vamos mexer nos direitos

atendimento à mulher, aumentar o número de

dos aposentados brasileiros ou da mulher tra-

casas-abrigo e centros de reabilitação. A medi-

balhadora rural, você pode saber que é menti-

da faz parte do Pacto nacional de combate à vio-

ra”. Na Marcha das Margaridas as mulheres

lência contra a mulher. Outra ação prevista é a

exigiram que não houvesse alteração na ida-

criação de campanhas educativas de prevenção

de para a aposentadoria da trabalhadora rural,

da violência doméstica e familiar, voltadas para

que de acordo com a Lei n° 8.213/1991, é 55

estudantes e a sociedade como um todo. Além

anos. O Fórum Nacional de Previdência Social

disso, o governo federal prometeu que mulhe-

– que reuniu representantes de trabalhadores,

res negras e rurais terão atenção especial com

empregadores e governo federal entre março e

a definição de metas e a criação de políticas a

outubro de 2007 – apontou que a idade mínima

específicas para esses grupos. “Em função da

de 55 anos para as trabalhadoras rurais se apo-

situação de dupla discriminação a que são sub-

sentarem deve ser mantida.
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Confira as principais conquistas:
Programa de documentação da trabalhadora rural: o governo anunciou a aquisição de 24 unidades móveis para aprimoramento e ampliação do programa. Entre 2008 e 2011, há recursos assegurados na ordem de R$ 84 milhões, além disso, serão investidos R$ 11,5 milhões extras para garantir
manutenção e custeio do programa.
Combate à violência contra a mulher: foram anunciados recursos da ordem de R$ 1 bilhão, por
meio do Pacto nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Os recursos devem incentivar
a criação de juizados especiais para tratar de casos de violência contra a mulher, apoiar a iniciativa
dos Tribunais de Justiça dos estados, fortalecer delegacias especializadas no atendimento à mulher,
produzir campanhas de prevenção e dar atenção especial à definição de metas específicas para o desenvolvimento de políticas direcionadas às trabalhadoras negras e do campo. O pacto terá recursos
dos ministérios da Educação, da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento
Social, das secretarias de Igualdade Racial e de Direitos Humanos e de empresas públicas.
Saúde: o Ministério da Saúde está elaborando uma política nacional de saúde destinada à população do campo e da floresta.
Organização produtiva: foi incluída uma ação orçamentária de apoio à organização produtiva do
Plano Plurianual 2008/2011 (conduzida em negociação com o MDA). Serão destinados R$ 14 milhões
para implementação do Programa Nacional de Apoio às Organizações Produtivas.
Pronaf Mulher: o governo anunciou a garantia dessa modalidade de crédito e investimento para
simplificar e desburocratizar o acesso.
Previdência Rural: O governo prometeu não alterar a idade mínima para a trabalhadora rural se
aposentar e garantiu que não haverá perdas de direitos previdenciários adquiridos pelas trabalhadoras rurais. Além disso, prometeu articular, no Congresso Nacional, a aprovação do Projeto de Lei da
Previdência (6852/2006).
Trabalho: o governo se comprometeu a cumprir as Convenções 100 e 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), já ratificadas pelo Brasil. Além disso, garantiu a representação das trabalhadoras rurais na Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades, que funciona no âmbito do
Ministério do Trabalho e Emprego desde agosto de 2004.
Alimentação Saudável: o MDA vai apoiar projetos que tenham como diretrizes o incremento da
diversificação da produção com base em alimentos tradicionais das comunidades, garantindo a segurança alimentar.
Regularização das reservas extrativistas: A Marcha das Margaridas solicitou prioritariamente a
regularização de duas reservas extrativistas no Maranhão e uma em Tocantins. Reivindicou, ainda,
a criação da reserva Enseada da Mata no Município de Penalva (MA). Sobre as regularizações, o
governo informou o estágio de cada processo, mas eles ainda não foram concluídos. O governo deu
início ao processo de criação da reserva do município de Penalva. Desde a Marcha das Margaridas,
o processo de regularização de apenas duas reservas extrativistas foi concluído: Acaú-Goiana, localizada nos municípios de Pitimbu (PB), Caapora (PB) e Goiana (PE); e a reserva Chapada Limpa, no
município de Chapadinha (MA).
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CUT

CENTRAL AMPLIA ARTICULAÇÃO
DA MARCHA DAS MARGARIDAS
César Ramos

tos. Sinto que a compreensão sobre a importância da participação feminina cresce, e a atuação
de muitas dirigentes e militantes é a principal
causa. Muitas já mostraram indiscutível talento,
capacidade política e disposição para a luta.
Como a CUT trabalha a política de cotas? Essa
foi uma medida importante para a consolidação
da participação das mulheres no movimento
sindical?
Na CUT, a cota mínima para as mulheres e
homens ocuparem cargos de direção é de 30%.
O processo também está consolidado em muitas
estaduais. Acredito que a política de cotas deve
ser mantida, até que essa prática alcance e se enraíze em todas as entidades.

A

Central Única dos Trabalhadores
(CUT) foi uma das promotoras da
Marcha das Margaridas, junto com
Contag, Fetags e STTRs. Isso ampliou
o campo de articulação e participação na Marcha
das Margaridas. O presidente da CUT, Artur Henrique, falou sobre a importância da articulação
das mulheres rurais para promover avanços na
política de gênero. Em entrevista, ele fala sobre
a crescente participação feminina no movimento
sindical e no cenário político brasileiro.
Na sua avaliação, o movimento sindical está preparado para uma maior inserção das mulheres?
Sim, está. Na CUT, esse processo está bem
mais amadurecido que nas demais centrais, e
isso se reflete em grande parte de nossos sindica-
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Como o senhor vê a inclusão da trabalhadora
rural no movimento sindical e nos espaços de
poder?
Uma das coisas mais belas do movimento sindical. A inclusão das trabalhadoras rurais traz,
para uma grande parcela do País, duas realidades
que essa mesma parcela desconhece: a condição
de trabalhadora rural e de mulher. É um debate
rico, basta ver as histórias de vida dessas guerreiras. Espero que mais e mais trabalhadoras rurais
ocupem os espaços no movimento sindical.
Na sua opinião, a Marcha das Margaridas fortalece a inserção de mulheres no movimento
sindical?
Mais que isso, é uma lição de como organizar, mobilizar e ser feliz com isso. Na última que
participei, fiquei profundamente emocionado e
motivado para continuar a luta.

UNIDADE DAS MULHERES
NA LUTA PELA CIDADANIA
César Ramos

A

secretária nacional sobre a Mulher
Trabalhadora Rural da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), Ednalva
Bezerra Lima, teve no campo a sua
grande inspiração de luta: Maria da Penha do
Nascimento, que sucedeu Margarida Maria Alves na presidência do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande (PB).
Paraibana formada em Letras, com especialização em Educação, Ednalva começou sua militância ainda na juventude. Participou da criação
do sindicato em seu município, da CUT estadual
e tornou-se da direção da CUT Nacional. Coordenou a Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da CUT, que ganhou status de secretaria
em 2003, no 8º Congresso Nacional da Central.

Durante os últimos meses de sua vida, Ednalva se dedicou à organização da 2ª Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres e da 3ª
Marcha das Margaridas. “A CUT sempre esteve
na construção da Marcha das Margaridas. Em
2008, a Marcha foi pautada entre as ações do
planejamento da CUT Nacional, isso estimulou
o envolvimento não só das mulheres, mas dos
homens que fazem parte da central”, lembrou a
dirigente.
NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007, Ednalva faleceu, aos 48 anos, em São Paulo, devido a
complicações de uma meningite. Na Marcha das
Margaridas, a então secretária da CUT lembrou
as companheiras que perderam ou dedicaram a
vida pela luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. “Eu não poderia sair daqui sem falar de
uma mulher do meu estado, Paraíba, a sucessora
da nossa companheira Margarida Maria Alves.
Não tombou na luta, mas faleceu num acidente
há mais de 10 anos. Chama-se Maria da Penha
do Nascimento, ex-presidente do STTR de Alagoa Grande. Apesar de eu não ser trabalhadora
rural, foi ela quem me estimulou muito a estar
nessa luta”, disse a dirigente em seu discurso na
Marcha das Margaridas.
Ednalva, que ajudou a mobilizar mulheres de
todo o Brasil para participarem da Marcha, lembrou, em sua fala, da força das mulheres para
a organização dos movimentos sindical, sociais
e partidos políticos. “Hoje, trabalhadoras rurais
e urbanas podem estar aqui, construindo uma
pauta para reivindicar nosso direito à cidadania. Esse é o significado da organização das
mulheres em marcha neste País, desde muitos
anos, inclusive antes da primeira Marcha das
Margaridas”, disse.
33

ENTIDADES PARCEIRAS

UMA AÇÃO EM PARCERIA
Marcelo Casal Jr / ABR

E

m seu processo de construção, a Marcha das Margaridas reuniu parcerias
nacionais e internacionais. Organizações como Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR-Ne),
Movimento Interestadual das Quebradeiras de
Coco (MIQCB), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Marcha Mundial de Mulheres
(MMM), Rede de Trabalhadoras Rurais Latino–
Americana e do Caribe (Rede LAC), Confederação de Organizações de Produtores Familiares,
Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado
(Coprofam) e Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia (Mama).
César Ramos

“Nós não estamos aqui de brincadeira, mas com um objetivo claro. Com a coragem e a luta das mulheres, o mundo
está se transformando e melhorando. As mulheres trabalhadoras rurais sabem o que é sofrer para criar seus filhos sem
ter vez e voz. E durante a Marcha, mostramos a força e a
garra das trabalhadoras rurais.” Maria Preta, MMTR-Ne

César Ramos

“Nós ouvimos dizer que trabalhador é preguiço,
mas nós sabemos que não somos! Se nós fôssemos
preguiçosos, estaríamos em casa, esperando o governo não fazer nada. Mas nós estamos aqui, dizendo que queremos reforma agrária, livre acesso
para os babaçuais e reservas para os produtores.
Estamos buscando políticas justas que atendam a
todas as regiões brasileiras, sem qualquer tipo de
discriminação.” Sebastiana Ferreira (D. Moça),
MIQCB
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“Para nós, mulheres do campo e da floresta, não
há diferenças na nossa luta, no nosso movimento
de produção familiar. No caso da floresta, estamos
manejando os recursos naturais de forma sustentável. Portanto, a nossa luta na reforma agrária é
pela floresta preservada. E quando isso acontecer,
temos a garantia da terra e dos recursos naturais.
É importante lembrar que, por meio da nossa luta,
já superamos muitas desigualdades. Mas nós precisamos marchar por mais conquistas, priorizando
a reivindicação por uma educação não sexista.”
Célia Regina, CNS

César Ramos

César Ramos

“A Marcha das Margaridas traz uma forte demonstração da força e organização das mulheres da classe trabalhadora, rurais e urbanas, unidas na luta por igualdade
e transformação do nosso país. As trabalhadoras não terão autonomia e igualdade sem luta contra o que causa
a desigualdade. Por isso, se não enfrentarmos as transnacionais e os setores conservadores, qualquer política de
apoio à agricultura familiar estará ameaçada. As mulheres da Marcha sabem que não teremos o direito a terra,
que não seremos reconhecidas como trabalhadoras, se
não enfrentarmos o latifúndio, o agronegócio, a monocultura. Precisamos enfrentar tudo que impede que nós
mulheres tenhamos soberania e autonomia sobre nosso
corpo e nossa vida.” Nalu Faria, MMM

“Da primeira Marcha até a edição de 2007, eu
vejo que a mobilização cresceu. Por exemplo, tivemos uma grande delegação internacional, com diversos países. Só da Rede LAC, estiveram presentes
12 companheiras latino-americanas. Além disso, estamos cada vez mais vitoriosas porque aprendemos
mais sobre a participação e organização das mulheres. Unir os movimentos é muito importante porque
juntas é que venceremos todos os obstáculos e dificuldades que impedem a participação e a vitória das
mulheres.” Vanete Almeida, Rede LAC

Arquivo Rede LAC
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DELEGAÇÕES INTERNACIONAIS PARTICIPAM
DA MARCHA DAS MARGARIDAS
César Ramos

tantes de outros países, mas esta foi a primeira
vez em que uma delegação com esse número de
lideranças participou da mobilização. Na opinião
do secretário de Relações Internacionais e vicepresidente da Contag, Alberto Broch, isso se dá
pelo forte trabalho que a Contag vem desenvolvendo com entidades latino-americanas e, também, com organizações de outras partes do mundo. Segundo ele, a Coprofam fez um trabalho
intensivo de divulgação da Marcha nos eventos
que participou. “Por meio desse processo construímos uma relação internacional na prática”,
avalia o dirigente.
Broch ainda pondera que a Marcha das Margaridas reforçou a solidariedade internacional.
“Vivemos num mundo onde homens e mulheres,
independentemente dos países em que vivem, sentem praticamente os mesmos problemas e explo-

Delegações fortalecem articulações
internacionais

A

Marcha das Margaridas 2007 con-

rações. A participação da delegação internacional
mostra solidariedade com os nossos problemas e
diz que nós não estamos lutando sozinhos.”

tou com a participação de represen-

A coordenadora da Comissão Nacional de

tantes de países da América Latina e

Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag e

da Europa. Ao todo, a delegação in-

vice-presidente nacional da Central Única dos

ternacional contou com 45 pessoas ligadas à Rede

Trabalhadores (CUT), Carmen Helena Foro, afir-

de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe

mou, na cerimônia de abertura, que “essa já não

(Rede LAC), à Confederação de Organizações de
Produtores Familiares, Campesinos e Indígenas

é mais uma Marcha só para as trabalhadoras

do Mercosul Ampliado (Coprofam) e à União In-

trabalhadoras do mundo inteiro”. E completou:

ternacional de Trabalhadores na Agricultura, Ho-

“as delegações internacionais são uma mostra de

téis, Tabaco e Afins (Uita).

que não conseguimos construir isoladamente um

As outras Marchas já contaram com represen-
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rurais do Brasil. Ela representa os anseios das

mundo justo para as mulheres do campo.”

Opinião
Arquivo pessoal

“Fizemos um esforço par-

condições de vida, para ter acesso aos recursos

ticular para que o mundo da

naturais, que são soberania nacional. E é por

agricultura e da pesca se en-

isso que representantes de toda a América Lati-

contrasse neste evento. No

na estão presentes na Marcha das Margaridas.”

Chile, o movimento de mulhe-

Luiza Mele, da Unión Argentina de Trabajado-

res teve muitas dificuldades

res Rurales y Estivadores (Uatre) e represen-

depois da ditadura, pois houve

tante da Uita.

uma destruição sistemática de tecidos sociais.

Luiz Fernandes

Mas nos últimos anos têm surgido grupos de

“Viemos para a Marcha para

mulheres organizadas, principalmente de tra-

solidarizar-nos com as traba-

balhadoras na pesca. Na Marcha, acumula-se

lhadoras rurais brasileiras. As

experiência e força política. Acredito que pode-

mulheres do campo latino-ame-

mos implementar esse tipo de experiência nos

ricanas conhecem o trabalho ár-

outros países com o apoio da Contag.” Pedro

duo de sol a sol. Por isso, traba-

Avendaño, do Fórum Mundial de Pescadores e

lhadoras de vários países estão presentes neste

Trabalhadores da Pesca – Chile.

belíssimo evento. A marcha é um exemplo não

Luiz Fernandes

somente para a América Latina, como também
“A realidade das trabalhadoras

para o mundo todo. Não há nenhum outro lugar

rurais é similar em toda a Améri-

em que eu tenha visto as mulheres organizadas

ca Latina. Por isso, todos devem

dessa maneira.” Lucinda Salvatierra, Federaci-

estar unidos pelos mesmos di-

ón Agrária Regional de Junín (Farej), no Peru,

reitos, salários dignos, melhores

e representante da Rede LAC.

Luiz Fernandes

“Vivemos num mundo globalizado, em que homens e mulheres,
independentemente dos países onde moram, vivem e sentem os mesmos problemas
e explorações, mas às vezes isso se expressa de forma diferente. A participação
internacional na Marcha das Margaridas mostrou a solidariedade de outros
países com os nossos problemas. A mensagem é que nós não estamos sozinhos. O
intercâmbio de lutas e experiências que tivemos foi muito importante.”
Alberto Broch
vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da Contag
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“A participação de trabalhado-

Luis Fernandes

César Ramos

“A Uita sabe que a Marcha

ras de outros países na Marcha

das Margaridas é uma das

Margaridas é muito importante,

maiores, senão a maior, mobi-

pois trocamos experiências e solu-

lização de mulheres em nível

ções para os problemas comuns.”

mundial. É um orgulho para

Emiliana Yujra Alanoca, da Co-

os membros da Uita participa-

ordinadora de Integración de las Organizaciones

rem da Marcha. Entendemos

Económicas Campesinas (Cioec) – Bolívia.

que, por meio da organização
e mobilização das mulheres, esse mundo pode

César Ramos

“As

trabalhadoras

rurais

se tornar melhor. Hoje, há situações lamentá-

argentinas têm o mesmo sen-

veis em relação à trabalhadora rural. Mas há

timento de luta e as mesmas

iniciativas em sua defesa que nos enchem de

reivindicações das brasileiras.

otimismo, como esta da Contag, onde o espaço

Somamos-nos então às traba-

da mulher vai crescendo. Com a parceria en-

lhadoras brasileiras para for-

tre Uita e Contag, estamos desenvolvendo um

talecer sua luta e ajudá-las a

trabalho de dignificação do trabalho rural. As

conquistar políticas públicas

nossas campanhas contra a violência no cam-

que as beneficiem. E estamos certas que rece-

po, pela ratificação da Convenção 184 da OIT

beremos o mesmo apoio, pois devemos estar

e, agora, trabalhando também para acrescen-

unidas e marcharmos pelo avanço de nossos pa-

tar o espaço de reflexão, atuação, mobilização

íses.” Monica Polidoro da Federação Agrária

e luta das mulheres rurais em toda a América

Argentina (FAA).

Latina.” Geraldo Iglesias, Uita – Uruguai.

César Ramos

“A Marcha das Margaridas tem projeção no movimento sindical e na
sociedade como um todo, pois reflete a efetiva participação das companheiras
mulheres. A cada edição, mais temas são pautados na Marcha.
Isso demonstra a afirmação e o crescimento das mulheres no processo de
participação do movimento sindical.”
David Wylkerson,
secretário-geral
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LUIZ DULCI
Junior Takamoto

Luiz Dulci, qual é a importância da Marcha
das Mulheres para o governo Lula?
A Marcha das Margaridas é a maior mobilização social das mulheres brasileiras e vem
crescendo a cada nova edição. Então tem uma
importância para a sociedade brasileira enorme, para os governos de estados, prefeituras e
para o governo federal. Para o governo do presidente Lula, que tem compromisso com essa
causa, é um momento decisivo. Eu diria que
é o principal momento do diálogo do governo
com o movimento social brasileiro em torno das
políticas públicas para as mulheres.
Como foi o processo de condução da negociação das reivindicações da pauta apresentada
no dia 25 de julho?
A pauta foi encaminhada a todos os ministérios
envolvidos em algum item das reivindicações. E
são várias, há itens que dizem respeito à educação, à saúde, outros são ligados ao Ministério da
Justiça, como a questão do combate à violência
contra as mulheres. Demos um prazo para que o
ministério analisasse e respondesse formalmente

O ministro Luiz Dulci, secretário-geral da

à Secretaria-Geral da Presidência da República,

Presidência da República, é dirigente nacional

que coordena o processo. Já no encerramento da

do Partido dos Trabalhadores (PT) desde sua

Marcha enviamos algumas respostas conclusi-

fundação, em 1980. Ele foi o responsável pela

vas, sobre outras reivindicações informamos as

interlocução política do governo com as tra-

providências e encaminhamentos tomados. Com

balhadoras rurais na negociação da pauta. Ao

base nas respostas que obtivemos, vamos sentar

lado de outros cinco ministros, do Presidente

novamente com a comissão de negociação da

Lula e da primeira-dama, Marisa Letícia, Dulci

Marcha das Margaridas para fazer um verdadei-

participou do encerramento da Marcha.

ro processo de negociação.
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MATILDE RIBEIRO
Roosewelt Pinheiro/ABr

Matilde Ribeiro, que esteve à frente da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade
Racial (Seppir) até fevereiro de 2008, acumula
longa jornada de militância nos movimentos negros e feminista. É filiada ao Partido dos Trabalhadores desde a juventude e participou da primeira gestão da Secretaria Nacional de Combate
ao Racismo do PT. Na Marcha das Margaridas,
Matilde participou ativamente de quase todas as
atividades. No dia 21 de agosto compôs a mesa
Mulher, política, poder e democracia.
O que significa a Marcha das Margaridas para
as trabalhadoras rurais e para a sociedade como
um todo?
As mulheres rurais tiveram ao longo da história de sua organização, seja no movimento sindical, no movimento popular, seja na sociedade,
uma dificuldade muito grande em se afirmarem
como sujeito histórico. Há dificuldade de ter
protagonismo, pois em geral valem as agendas
da macroestrutura. Antes de ser ministra, como
militante do movimento negro e do movimento
feminista trabalhei com essas causas e eu considero muito importante que, desde 2000, essas
marchas vêm se constituindo como um momento
de reflexão sobre as ações de governo e também
a relação com a sociedade civil.
E como a Marcha e a Contag dialogam com a
agenda do movimento negro?
No que diz respeito à agenda de promoção da
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igualdade racial, temos como ponto central a questão quilombola. Mas sabemos que do ponto de
vista da população negra, a vida rural vai muito
além da ação das comunidades de quilombos. Justamente por isso, esse diálogo com a Contag. Tivemos um seminário no final de 2006, que reuniu a
Contag, setores do governo brasileiro que trabalham com agenda de igualdade racial e também
a Coordenação Nacional de Quilombos (Conaq).
Aquele seminário foi um marco para identificarmos
nossos pontos comuns na agenda política. Isso qualificou a relação, tanto é que, agora em 2007, nós
estamos bem mais próximos da Marcha das Margaridas. É fundamental identificar as vinculações no
campo da democracia entre a luta dos rurais, a luta
da população negra, a luta dos quilombolas em busca de direitos de igualdade social e racial. E cabe ao
governo executar políticas mais amplas, mais diretivas para a igualdade de todas as cidadãs e todos cidadãos, independentemente se são do campo ou da
cidade. Todos têm direitos e esses direitos devem ser
postos em prática por meio das políticas públicas.
Movimentos, como a Marcha, fortalecem a
Seppir e a Secretaria de Política para Mulheres?
Sem dúvida. Essas secretarias foram criadas
na estrutura deste governo para responder a uma
demanda histórica de grupos que vivem discriminações: seja pela questão de gênero, seja pelas questões raciais e étnicas. Há interdependência entre essas estruturas do governo e a agenda
dos movimentos sociais. Cada um no seu papel.
O papel do governo é executar e o do movimento é mobilizar propostas e focos de negociação e
até de tensão. As secretarias (SPM-PR e Seppir)
têm o papel de qualificar esta agenda no campo
da igualdade e da democracia para o conjunto
das ações do governo federal. Essa é uma tarefa
de meio de campo, eu diria. É muito importante
essa relação com as centrais, os sindicatos, movimentos sociais, academia, todos os setores da sociedade que trazem contribuição a partir do seu
olhar e a partir de suas propostas.

NILCÉA FREIRE
César Ramos

A preparação da 2ª Conferência Nacional de
Políticas para Mulheres e a da Marcha das
Margaridas coincidiram. Como a senhora vê
esse processo?
A gente foi se encontrando aí pelo Brasil. Desde março, estamos marchando e encontrando
as mulheres, tanto na preparação da Conferência Nacional, quanto na preparação da Marcha
das Margaridas. Essas duas coisas foram se cruzando pelo caminho. E, cruzando as duas coisas
pelo caminho, nós conseguimos chegar até aqui
juntas. Muitas das deliberações da Conferência
coincidem com itens da pauta apresentada pelas Margaridas. Isso demonstra nossa unidade e
vontade de lutar por um projeto de desenvolvimento de um País mais justo e igualitário.
Nilcéa Freire é a titular da Secretaria Especial de Política para Mulheres desde 2004. Médica e professora universitária, esteve à frente
das comemorações do Ano Internacional da Mulher naquele mesmo ano. Foi a responsável pelo
anúncio das primeiras conquistas da Marcha das
Margaridas e coordena, junto com a SecretariaGeral, os encaminhamentos das negociações da
pauta de reivindicações.
Nilcéa, a senhora foi designada pelo presidente
Lula para anunciar as primeiras conquistas da
Marcha e coordenar a negociação e execução
desses pontos. O que isso representou?
Fiquei muito emocionada. Quando o presidente Lula me deu a tarefa de anunciar as conquistas, ele também me incumbiu de articular toda
essa pauta da Marcha das Margaridas ao longo do tempo. Isso significa que nós vamos estar
sempre juntas. É muita responsabilidade. Mas
nós contamos com a Contag e com as entidades
feministas parceiras da Marcha das Margaridas
para esse trabalho permanente.

Como a senhora avalia a contribuição da Contag para promover a organização das mulheres
trabalhadoras rurais?
A organização das mulheres no meio rural fez
que elas saíssem da invisibilidade e houvesse uma
mudança sobre o conceito do trabalho delas. Gradativamente, a trabalhadora rural está deixando de ser
vista como apenas uma “auxiliar” no campo.
A conquista dos direitos trabalhistas, como
aposentadoria, auxílio-maternidade e reconhecimento da profissão de trabalhadora rural representaram também um avanço da organização das
mulheres. E a Contag é uma organização importante para todos os trabalhadores e todas trabalhadoras rurais na luta camponesa sindical. O diferencial da Contag para as mulheres do campo
é o compromisso com a discussão das questões
de gênero. Tanto que criou a Comissão Nacional
de Mulheres Trabalhadoras Rurais dentro da estrutura organizacional da instituição. Esse é um
importante espaço de organização, debates e de
garantia que o recorte de gênero integre todas as
pautas e negociações que a Contag realiza.
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COMISSÕES ESTADUAIS

COORDENADORAS AVALIAM
MARCHA DAS MARGARIDAS

A

s Comissões Estaduais de Mulheres Trabalhadoras Rurais se fortaleceram no processo de
construção da Marcha. Participaram delegações de 26 estados. As coordenadoras foram
responsáveis pela mobilização de mulheres em todo o País, tanto nas atividades políticas,
quanto na animação para arrecadar recursos para a Marcha das Margaridas. Cada coordenadora avalia que os meses de preparação recompensaram, não só pelos debates e pela experiência
acumulada, mas também pelo fortalecimento da organização das mulheres em cada sindicato, pólo
sindical e federação. A preparação da Marcha e os debates para construção da pauta de reivindicações constituíram um amplo processo de capacitação política e sindical.
César Ramos

ACRE – A coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres do Acre, Sara Souza, participou da Marcha das Margaridas pela segunda vez e diz que a mobilização é um marco em sua vida. “Para as acreanas foi muito importante estar na
Marcha junto com outros estados.” Ela diz, ainda, que “a pauta foi muito debatida entre nós, trabalhadoras e coordenadoras. Para o meu estado, temas da
pauta como água, terra e agroecologia têm reivindicações muito importantes.”

César Ramos

AMAPÁ – o estado estreou sua participação na Marcha em 2007. Para Eunice da Silva, coordenadora Estadual de Mulheres da Federação do Amapá
(Fetagrap), a Marcha fortalece as políticas voltada para as mulheres no estado.
“Imagino que o governo se sensibilizará mais com as nossas mulheres, porque
eles estão vendo que as trabalhadoras rurais estão organizadas e participam
da vida política.”

César Ramos

AMAZONAS – Presidente da Fetagri-AM e coordenadora de Mulheres estadual,
Izete Rodrigues participou da Marcha pela primeira vez. Para ela, a mobilização
é um marco e traz reivindicações que ultrapassam as questões de gênero. “É um
clima de unidade maravilhoso. Politicamente a gente consegue buscar alternativas para os nossos anseios e propor o desenvolvimento do campo como um todo.
É a maior marcha na história do Brasil.”
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PARÁ – Na opinião da coordenadora estadual de Mulheres da Fetagri-PA,
Euciana da Costa, existem mais de 2007 razões para marchar. “A Marcha
faz parte do cotidiano da nossa vida. Mobilizar essas mulheres reacende
a esperança de fortalecer a presença feminina no MSTTR e na política. É
o momento de escutar o que as mulheres mais querem lá na roça”, afirma.
Euci observa que o processo de mobilização para a Marcha e de construção da pauta reflete a diversidade da trabalhadora rural. “Mesmo no Pará
há realidades diferentes entre as próprias mulheres. Nesse Brasil afora, são
milhares de mulheres, cada uma com razões diferentes. Esta Marcha, para
nós, demarca no centro do poder, em Brasília, não só a visibilidade de a gente
estar aqui, mas a possibilidade de mostrar o que queremos.”
César Ramos

Luiz Fernandes

RONDÔNIA – “Acho que nesta terceira Marcha a gente chegou numa sensibilização muito grande de caráter político e de reivindicação. Já temos muitos
pontos acumulados e acho que isso é a marca da Marcha das Margaridas”,
diz a coordenadora Estadual de Mulheres da Fetagro, Eliana Batista. Entre
os temas tratados pela Marcha, Eliana considera que a reforma agrária é um
dos principais. “Os nossos temas são contra a fome, a violência e a pobreza,
mas se a gente não tiver uma reforma agrária de qualidade, não vai avançar
nesses pontos que reivindicamos.”

TOCANTINS – Na avaliação de Antônia Leão da Silva, coordenadora estadual de Mulheres da Fetaet, a Marcha é um engajamento para a transformação da sociedade. A preservação do meio ambiente, na avaliação de
Antônia, é um dos temas mais importantes para Tocantins. “O agronegócio
está tomando conta do nosso estado. Muitas políticas públicas que a gente
está lutando para conseguir não se aplicam no nosso estado. A reforma agrária, por exemplo, quase não chega para nós”, denuncia. Para Antônia, ainda
há muita resistência por parte dos homens na participação das mulheres. A
Marcha das Margaridas ajuda a quebrar essas barreiras. “Nós queremos trabalhar como iguais na luta dos movimentos sindical e sociais. Nos STTRs de
Tocantins ainda há muita dificuldade para a participação das trabalhadoras:
vontade elas têm, mas a gente ainda vê a desigualdade.”

César Ramos

César Ramos

ALAGOAS – “Além de mobilizar as companheiras para ir a Brasília, a Marcha também organiza as mulheres no estado.” Essa é a opinião da coordenadora Estadual de Mulheres da Federação de Alagoas, Rilda Gezuíno.
“No processo de mobilização, fizemos um seminário estadual para incluir
na pauta da Marcha as dificuldades enfrentadas pelas companheiras alagoanas, que são, principalmente, questões ligadas à previdência e à violência.
Mesmo com a divulgação da Lei Maria da Penha, há companheiras assassinadas quase toda semana. Isso para a gente ainda é um fato duro e requer
muito trabalho para buscar soluções.”
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César Ramos

BAHIA – A secretária de Mulheres da Fetag-BA, Renilda da Silva, disse que
a mobilização foi muito importante para as trabalhadoras baianas. Ela considera que o ponto mais importante da pauta da Marcha para a Bahia é a
questão do combate à violência contra a mulher. “A Lei Maria da Penha foi
um avanço, mas é preciso mais. A região de Feira de Santana, por exemplo,
é muito sofrida: os maridos agem de forma imprudente com as mulheres. A
gente tem de fazer um trabalho forte com elas, pois com tanto sofrimento,
elas ainda têm medo de denunciar os agressores.”

César Ramos

CEARÁ – Graça Duarte, coordenadora estadual de Mulheres da Fetraece, destaca o aumento da mobilização política das trabalhadoras. “A pauta traz propostas concretas para de fato incentivar que as trabalhadoras
rurais permaneçam no campo. A questão do acesso à terra, tratada pela
Marcha, é muito importante: sem terra não há vida, sem água não há
vida. A pauta vem, de fato, para falar ao governo que, se nossas reivindicações não forem cumpridas, as mulheres e os homens não vão poder
continuar no campo.”

Luiz Fernandes

MARANHÃO – “O número de pessoas na Marcha aumentou, a organização
avançou e o tom político também. Avalia a coordenadora estadual de Mulheres da Fetaema, Rosemari Malheiros. “Nosso estado tem muitos problemas na saúde, educação e previdência. Os debates sobre previdência que
aconteceram na Marcha ajudaram a esclarecer várias questões e a fortalecer
a luta pelos direitos previdenciários”, pondera Rosemari. Para ela, a mobilização fortalece o MSTTR. “A Marcha incentiva a criação de comissões
municipais. Mesmo sem estar nas diretorias efetivas, as mulheres estão nos
sindicatos. Elas conseguem mobilizar as companheiras, isso dá muita força
política para as mulheres.”
Junior Takamoto

PARAÍBA – A coordenadora de Mulheres da Fetag-PB, Maria das Neves,
diz que a Marcha é um momento importante que marca um novo tempo
na vida das trabalhadoras rurais. “Na minha opinião, não houve encontro
mais forte no MSTTR do que a Marcha das Margaridas 2007. É importante mostrar aos companheiros homens que as mulheres têm seus valores e
força para se organizar e mostrar seus desejos na luta”, diz.
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Luiz Fernandes

PERNAMBUCO – Para a coordenadora de Mulheres da Fetape, Maria
Aparecida de Melo (Molica), a organização da Marcha das Margaridas
reanimou as trabalhadoras no estado. “Alguns grupos femininos estavam
meio esquecidos e, com a organização da Marcha, as companheiras se
animaram: tanto para ir a Brasília, quanto para trabalhar nos seus próprios
grupos, usando criatividade para arrecadar dinheiro, enfim, para erguer a
organização das mulheres.”

César Ramos

PIAUÍ – “A Marcha das Margaridas trouxe grandes avanços, desde o momento que começamos a nos mobilizar no estado”, avalia a coordenadora
estadual de mulheres da Fetag-PI, Rosalina Rodrigues. Para ela, a Marcha
também fortalece as mulheres perante governos dos estados e os municipais. “Os temas da Marcha são uma forma de capacitar as mulheres lá na
base para enfrentar os espaços onde participam”, diz.

César Ramos

RIO GRANDE DO NORTE – Para a coordenadora de mulheres da Fetarn, Maria Elizabeth Fernandes, que participou da Marcha pela segunda vez, a mobilização de 2007 foi um marco. Para ela, questões como reforma agrária, assistência técnica, atualização do índice de produtividade, do limite de propriedade e a
desburocratização do Pronaf Mulher são fundamentais.

SERGIPE – A coordenadora estadual de mulheres da Fetase, Lúcia Moura, acredita que o processo de monitoramento das negociações com o governo é uma
etapa importante da Marcha. “Há respostas que o governo já deu, mas há outros
pontos importantes. O governo precisa olhar a pauta da Marcha com muito cuidado, pois cada item tem o pensamento e a angústia das mulheres do Brasil.”
Lúcia avalia que a Marcha abre espaço para as mulheres participarem mais da
vida política e sindical nos municípios. “Precisamos estar lá discutindo e ajudando o governo a entender e ver que não basta ir a Brasília, mas que temos nossas
necessidades nas nossas comunidades e municípios.”

César Ramos
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DISTRITO FEDERAL – Gilva Maria Rodrigues, coordenadora estadual de
Mulheres da Fetadfe, afirma que a marcha é uma das ações de massa que mais
fortalece as mulheres. Ela destaca, também, que a Marcha ajuda na organização das mulheres. “A política sindical se fortalece em 80% com a Marcha das
Margaridas. Com as mobilizações, as mulheres se vêem como protagonistas da
vida política e sindical”, considera.

Luiz Fernandes

GOIÁS – Há 10 anos no MSTTR, a coordenadora estadual de Mulheres da Fetaeg, Divina de Souza, observa que a realidade da trabalhadora rural mudou.
“Da primeira Marcha até hoje a gente vê que houve uma grande mudança na
vida das trabalhadoras rurais com as conquistas que tivemos aí: cota, Pronaf
Mulher, titulação conjunta, Lei Maria da Penha. Tempos atrás a gente não
sabia o valor que tinha. Temos direitos, autonomia, oportunidades de ir para a
luta, reivindicar, protestar.”
“Na minha concepção uma grande reivindicação da Marcha é quando se fala
em meio ambiente, água, terra e agroecologia. Nós, de Goiás, estamos preocupadíssimos com a expansão do setor sucroalcooleiro. A gente vê por aí toda
a agricultura familiar transformada naquilo que a gente chama de deserto
verde. É muito preocupante. E o amanhã, como será?”
Luiz Fernandes

MATO GROSSO – Roseli Hermman, coordenadora da Comissão Estadual de
Mulheres da Fetagri-MT, diz que foi emocionante participar da Marcha das
Margaridas. “É emocionante a participação massiva das mulheres e a organização. Ao longo desses dois anos de governo Lula ainda teremos muitos avanços e as Margaridas estarão aqui para cobrar”, avalia. Para Roseli, a Marcha
também fortaleceu a organização das trabalhadoras rurais no estado.

Luiz Fernandes

MATO GROSSO DO SUL – “A Marcha das Margaridas é uma marca muito
forte”, diz a coordenadora estadual de Mulheres da Fetagri do Mato Grosso do Sul, Virgínia Rodrigues. Para ela, a Marcha ajuda a fortalecer a luta
das mulheres. “É o espaço que elas têm para mostrar sua cara e brigar por
seus direitos.”
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Luiz Fernandes

ESPÍRITO SANTO – “A Marcha para nós é um elemento político que mostra
o fortalecimento das trabalhadoras rurais, tanto na formação quanto na organização”, considera a coordenadora estadual de Mulheres da Fetaes, Maria
da Penha Canabarro. Para ela, a Marcha das Margaridas “é um espaço que
a gente conquista mostrando nossa cara de trabalhadora rural. É a prova de
que o movimento sindical tem articulação. As trabalhadoras rurais têm como
se articular melhor do que muitas outras categorias”.

Luiz Fernandes

MINAS GERAIS – A coordenadora de Mulheres da Fetaemg, Ana Maria Pereira, mobilizou sindicatos e as 12 regionais desde 2006. “Com isso, aumentou
o número de mulheres participando. Isso certamente fortalece a organização
feminista no MSTTR”, considera. “Muitas políticas do governo resultam de
reivindicações nossas das Marchas de 2000 e 2003. É com esse espírito confiante que promovemos a terceira Marcha.”

César Ramos

RIO DE JANEIRO – “Fiquei simplesmente maravilhada com a força das
mulheres e as conquistas que nós já conseguimos. As trabalhadoras saíram
satisfeitas e contempladas, já se preparando para a outra Marcha”, avalia a
coordenadora estadual de Mulheres da Fetag-RJ, Eliane Barbosa. “Voltamos
para o Rio com a certeza de que mais da metade das nossas 107 reivindicações trarão resultados para o estado.” Eliana pondera que para o Rio de Janeiro os itens da pauta que tratam de combate à violência e reforma agrária
são os mais relevantes.
Luiz Fernandes

SÃO PAULO – “Quando a gente fala da Marcha as pessoas já sabem que é de
três em três anos, em Brasília, e que tem toda uma pauta de reivindicação. Por
isso, as mulheres participam e querem dar sugestões”, observa a coordenadora
de Mulheres da Fetaesp, Sônia Sampaio. Na opinião da coordenadora, temas
como direitos previdenciários, acesso à terra e assistência técnica são essenciais para São Paulo.
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PARANÁ – Mercedes Panassol, coordenadora estadual de Mulheres da Fetaep,
avalia que um dos pontos da pauta mais importantes para o estado foi a previdência. “Uma grande conquista para o Paraná foi que o presidente Lula se
comprometeu em manter a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria da
trabalhadora rural, a continuidade do Pronaf e medidas de combate à violência
contra a mulher”, diz.

RIO GRANDE DO SUL – Lérida Pavamelo, coordenadora estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, diz que se surpreendeu com a organização da
Marcha. “As mulheres que foram para Marcha foram bem conscientes do que
se tratava e do que era a Marcha das Margaridas. A nossa pauta estava na boca
de todas”, diz. “A Marcha mexe com as mulheres. Quando elas voltam desses
eventos estão com vontade de ação”, avalia Lérida. Ela acredita que as manifestações no estado e em Brasília vão estimular a criação de mais comissões
municipais de mulheres e o fortalecimento da luta feminina no MSTTR.

César Ramos

César Ramos

SANTA CATARINA – Cleusa Tomazzi, coordenadora estadual de Mulheres
da Fetaesc, percebe que a cada mobilização as conquistas aumentam. Cleusa
observa que a pauta deste ano foi bem estruturada e negociada. “Todos os
pontos da pauta são de extrema importância. Mas eu queria que o presidente
Lula analisasse com atenção especial nossa situação na questão da previdência, da saúde, do preço da produção”, diz.

HOMENAGEM
A caminho da Marcha das Margaridas, em
Brasília, um ônibus do Piauí se acidentou. A
presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Acauã, Maria dos Santos
Rodrigues (Santinha) e o motorista faleceram no
acidente. “No primeiro momento tivemos vontade de desistir, a turma se desanimou, mas eu
tive de ser forte e incentivar a pessoas para continuar na luta. A Marcha homenageia as mulheres já falecidas, principalmente Margarida
Alves. Agora, temos mais uma margarida para
homenagear ”, afirmou a coordenadora estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Piauí,
Rosalina Rodrigues.
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Santinha também era coordenadora de Mulheres no Pólo Sindical de Paulistana (PI). Ela
participou de diversos atos preparatórios para
Marcha das Margaridas. Em uma atividade de
julho de 2007, no município de Acauã (PI), a
então presidente do sindicato destacou a importância de trabalhar a pauta das Margaridas: “Devemos entregar esse importante documento aos
prefeitos de nossa região. Como somos um município que apresenta baixo nível econômico, pretendemos fortalecer a luta para ver essas ações
serem executadas a fim de que haja vitória sob
várias conquistas que precisamos garantir para
benefício de nossa população”, disse.

CARTA

CARTA DA MARCHA DAS MARGARIDAS 2007

A

MARCHA DAS MARGARIDAS contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista, neste
mês de agosto, está de volta a Brasília com um conjunto de atividades – feira solidária,
conferências, debates, apresentações culturais e manifestação pública.
As mulheres trabalhadoras rurais afirmam sua importância econômica e social

como produtoras de alimentos e reivindicam o devido reconhecimento do seu papel primordial na
agricultura familiar, na garantia da segurança alimentar e nutricional e para o desenvolvimento sustentável e solidário.
São 50.000 mulheres de todas as partes do País, mobilizadas em 4100 STTRs – Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura, articuladas em
parceria com movimentos de mulheres trabalhadoras do campo e da cidade e movimentos feministas,
lutando para assegurar e ampliar os direitos das mulheres do campo e da floresta, de todas as raças,
etnias e gerações.
A Marcha das Margaridas 2007, em sua terceira mobilização nacional, quer uma nação verdadeiramente soberana, justa e solidária com igualdade de gênero e, para tanto, atualiza sua agenda política com proposições essenciais ao enfretamento dos grandes desafios da atualidade brasileira.
A realização de uma Reforma Agrária ampla e massiva é condição primeira para mudar a realidade
econômica e social das trabalhadoras e trabalhadores no campo, na floresta e na cidade, para vencer a
fome, a pobreza e a violência e construir um país justo, soberano, democrático e sustentável. Essa necessidade é imperiosa para as mulheres, milhares delas nos acampamentos espalhados por todo o País.
O cumprimento da função socioambiental da terra é incompatível com o modelo de desenvolvimento dominante, excludente, concentrador da terra e da renda, que tem como prioridade o agronegócio. Esse modelo expande as monoculturas, destrói a biodiversidade e o meio ambiente, compromete a agricultura familiar, gera fome e empobrecimento de mulheres e homens do campo, da floresta
e da cidade.
A questão agrária no Brasil é fonte permanente de violência no campo e exige um conjunto de
medidas por parte do Estado para limitar o tamanho da propriedade da terra, especialmente para estrangeiros; atualizar os índices de produtividade da terra; punir o latifúndio e as áreas improdutivas
que degradam o meio ambiente, não cumprem os direitos trabalhistas e praticam o trabalho escravo.
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A Marcha das Margaridas defende as águas como bem essencial à vida e direito universal, disponível para o consumo humano e produção de alimentos em quantidade e qualidade necessárias.
Essa perspectiva é incompatível com os grandes projetos que fortalecem o hidronegócio e a mercantilização da vida.
Contra a fome, a pobreza e a violência sexista é necessário fortalecer a agricultura familiar, proteger as sementes crioulas, apoiar os projetos econômicos das mulheres de modo a favorecer sua autonomia, garantir assessoria técnica, pesquisa, capacitação, educação do campo e efetivar o SUS. É
preciso, sobretudo, fortalecer a autonomia e o direito dos povos de defenderem sua cultura alimentar
e garantir políticas de desenvolvimento que estimulem e protejam a produção, distribuição e consumo
de alimentos saudáveis, seriamente ameaçados pelas grandes corporações do sistema agroalimentar
e pelos impactos que a política de agrocombustíveis anuncia ao País.
A Marcha das Margaridas vem denunciar as condições de vulnerabilidade social das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais assalariados, expostos à intensa e desumana exploração de sua força de
trabalho, com exposição aos agrotóxicos e outros riscos para sua saúde, destituídos dos direitos sociais
e trabalhistas e em situações de trabalho escravo.
As mulheres trabalhadoras querem seus direitos assegurados e suas conquistas ampliadas. Os
direitos previdenciários das trabalhadoras rurais, resultado de uma trajetória de lutas e conquistas,
como a idade diferenciada para aposentadoria, não podem ser comprometidos pelo falso debate em
torno da sustentabilidade da Previdência Social. Esse debate não leva em consideração o texto constitucional, que prevê o orçamento unificado para a seguridade social.
A violência sexista exige um amplo compromisso social para que seja combatida em todas as suas
formas de manifestação. Não é possível silenciar diante do preconceito e da violência que atingem
mulheres, jovens e meninas. A discriminação racial e a homofobia não podem ser toleradas em uma
sociedade que se quer justa, que preconiza a liberdade e a democracia. Os instrumentos legais para
o combate a todas as formas de violência contra as mulheres precisam ser exemplarmente cumpridos,
e sua aplicação, garantida no meio rural.
A MARCHA DAS MARGARIDAS acredita que outro País é possível, sem fome, sem pobreza, sem
violência, se as mulheres trabalhadoras do campo e da cidade estiverem fortalecidas em sua autonomia e participação política. É preciso que as mulheres estejam efetivamente ocupando os espaços de
poder e representação política, condição fundamental para fazer avançar a democracia e superar as
desigualdades de gênero.
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CONTRA A FOME, A POBREZA E A VIOLÊNCIA SEXISTA
A MARCHA DAS MARGARIDAS é uma ação estratégica das
trabalhadoras rurais para garantir e ampliar as conquistas das mulheres do campo e da floresta.
É um processo amplo de mobilização em todos os estados do
País, promovido pelo Movimento Sindical das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais: CONTAG – Confederação dos Trabalhadores na
Agricultura, 27 FETAGs - Federações de Trabalhadores na Agricultura, 4.100 STTRs – Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais e CUT – Central Única dos Trabalhadores, em parceria com
Movimentos de Mulheres e Movimentos Feministas.
Com o lema Contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista a
Marcha das Margaridas integra a agenda política do sindicalismo
brasileiro – CONTAG, FETAGs, STTRs, CUT e dos movimentos e organizações parceiras, de âmbito nacional e internacional – MMTRNE – Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste;
MIQCB – Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu; CNS – Conselho Nacional dos Seringueiros; MAMA – Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia; Marcha Mundial das
Mulheres; REDE LAC – Rede de Mulheres Rurais da América Latina
e Caribe; COPROFAM – Confederação de Organizações de Produtores Familiares, Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado.
A Marcha das Margaridas 2007, em sua terceira edição, apresenta-se com temário e pauta, atualizados em função da conjuntura
e do cenário econômico e político da sociedade brasileira. Com essa
iniciativa as mulheres trabalhadoras rurais assumem posicionamentos contundentes no enfretamento dos grandes desafios colocados
para a construção de um Brasil verdadeiramente soberano, justo e
solidário, com garantia dos direitos e cidadania plena das mulheres
do campo e da floresta, de todas as raças e etnias, gerações e faixas
etárias.
No contexto atual o capitalismo amplia sua dominação e expansão sob novas configurações, alicerçadas pelo projeto neoliberal em
sua dinâmica globalizada e impõe grandes desafios para os trabalhadores brasileiros, em especial para as mulheres trabalhadoras do
campo e da cidade.
A Marcha das Margaridas 2007 reconhece os esforços do Governo Lula para superar as desigualdades sociais, com iniciativas
para distribuição de renda e inclusão social, porém ainda insuficientes diante da realidade das mulheres trabalhadoras rurais.
Com esse entendimento a Marcha das Margaridas constrói sua
mobilização em 2007 com o seguinte temário e pauta política:
TERRA, ÁGUA E AGROECOLOGIA
A realização de uma Reforma Agrária ampla e massiva é para
a Marcha das Margaridas uma condição primeira para mudar a
realidade econômica e social das trabalhadoras e trabalhadores, no
campo e na cidade, para vencer a fome, a pobreza e a violência e
construir um país justo, soberano, democrático e sustentável.
É essencial que o Governo Federal tome, em caráter de urgência, as providências fundamentais e estratégicas para garantir a
abrangência e o ritmo necessários às ações de reforma agrária. Para
tanto, é imprescindível estabelecer medidas legais para limitar o
tamanho máximo da propriedade da terra, especialmente para estrangeiros; atualizar os índices de produtividade agropecuária; reconhecer e descriminalizar a luta pela terra e exigir o cumprimento
da função socioambiental da terra, não permitindo a existência de
propriedades que tenham terras improdutivas, que degradem o
meio ambiente e que não respeitem os direitos trabalhistas ou que
pratiquem o trabalho escravo.
O compromisso verdadeiro com a Reforma Agrária passa, ainda, pela ruptura com o modelo de desenvolvimento dominante, excludente, concentrador da terra e da renda, comprometido com o
agronegócio, que expande as monoculturas, destrói a biodiversidade e o meio ambiente, compromete a agricultura familiar, gera fome
e o empobrecimento de mulheres e homens do campo, da floresta
e da cidade.
A Marcha das Margaridas defende as águas como bem essencial

à vida e condição primeira para fazer produzir a terra. A água é um
direito de todas e todos e deve estar disponível para o consumo humano e para a produção de alimentos com a quantidade e qualidade
necessárias. Essa perspectiva é incompatível com os grandes projetos que fortalecem o hidronegócio e a mercantilização da vida.
A Marcha das Margaridas 2007 assume o desafio de fazer crescer a consciência social agroecológica e demanda ao governo a
adoção de estratégias eficazes para garantir a mudança do padrão
produtivo convencional e dominante para a produção de base agroecológica. Essa é a alternativa de desenvolvimento que valoriza as
práticas de manejo sustentável dos recursos naturais favorecendo
padrões de produção e consumo de baixo impacto ambiental, que
possibilitam superar a crise ecológica e social.
EM DEFESA DA TERRA, ÁGUA E AGROECOLOGIA A MARCHA DAS MARGARIDAS PROPÕE:
1. Estabelecer limite máximo para o tamanho da propriedade
da terra;
2. Adotar medidas para limitar a aquisição de terras por estrangeiros ou por empresa brasileira que tenha participação de capital
estrangeiro, como providência essencial para garantir a soberania
sobre o território nacional. Tal regulação deve atingir, também, os
contratos de parceria, comodato ou arrendamento de terras de brasileiros com pessoa física ou jurídica estrangeira.
3. Publicar a Portaria Interministerial que atualiza os índices
de produtividade da terra;
4. Revogar a Medida Provisória 2.183-56 que proíbe a desapropriação de áreas ocupadas por trabalhadoras e trabalhadores
rurais;
5. Fazer gestões no Congresso Nacional para aprovação da
PEC 438/2001, que trata da expropriação de terras onde for constatado o trabalho escravo.
6. Assentar 250 mil famílias por ano até 2010, assegurando
o acesso das mulheres à terra, assistência técnica, ao credito e à
infra-estrutura de qualidade, além da participação igualitária na
gestão dos assentamentos.
7. Capacitar as servidoras e servidores do INCRA responsáveis
pelas ações do Plano Nacional de Reforma Agrária, assegurando o
efetivo cumprimento da Portaria nº. 981 e da Instrução Normativa
Nº. 38, reconhecendo as mulheres como legítimas beneficiárias do
processo de reforma agrária.
8. Ampliar o Programa Nacional de Documentação da Mulher
Trabalhadora Rural, visando universalizar o acesso das trabalhadoras assentadas, agricultoras familiares, extrativistas, comunidades
tradicionais, quilombolas, indígenas e assalariadas à documentação civil e trabalhista.
9. Ampliar o número de Unidades Móveis para todos os Estados, de modo a atender as ações do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, como proposto acima.
10. Garantir as ações educativas no Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural em todos os assentamentos, reservas extrativistas e acampamentos com programação
e metodologia definidas com a participação das mulheres trabalhadoras rurais.
11. Estabelecer um processo crescente para que o Programa
Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural seja
consolidado em uma política pública permanente, estendida a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores rurais.
12. Inserir nos Programas de implantação e desenvolvimento
dos assentamentos ações voltadas à prevenção e ao combate à violência sexista.
13. Apoiar a aprovação do Projeto de Lei Federal Babaçu Livre, PL nº. 231/2007, que dispõe sobre o livre acesso aos babaçuais
pelas quebradeiras de coco em regime de economia familiar e a
proibição de derrubadas de palmeiras de babaçu nos estados do
Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras
providências.
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14. Editar Medida Provisória para tornar livre o acesso e uso
dos babaçuais e proibir a derrubada de palmeiras e a coleta de coco
babaçu para produção de carvão.
15. Promover urgentemente estudos de viabilidade da inserção
do babaçu na política de produção e uso de energias renováveis
com a participação das organizações de mulheres quebradeiras de
coco babaçu.
16. Realizar estudos sobre as culturas oleaginosas com a participação das mulheres agricultoras, tendo em vista a preservação
das reservas extrativistas, matas e a biodiversidade.
17. Apoiar projeto de intercâmbio de experiências em Agroecologia protagonizadas pelas mulheres agricultoras nas diversas
regiões do país e garantir a sua publicação e divulgação.
18. Realizar Campanha Nacional pela defesa das águas como
bem público destinado ao consumo humano e à produção de alimentos, com a construção de um modelo de gestão pública da água,
eficiente e participativo, redefinindo as taxas pelo serviço de água e
a democratização do seu uso, contra a perspectiva do hidronegócio
e a mercantilização da vida
19. Rever os critérios para contratação dos serviços para a construção das cisternas de placas, desburocratizando os procedimentos para celebração de convênios, contratos e termos de parceria
retirando exigências, a exemplo do Pregão Eletrônico, para garantir
a participação das comunidades beneficiárias e suas organizações.
20. Criar, homologar e regularizar reservas extrativistas, bem
como agilizar todos os processos em tramitação, como estratégia
para garantir o acesso das mulheres a terra e aos recursos naturais,
e meio primordial de sustentabilidade e de reconhecimento dos direitos das populações tradicionais, quilombolas e indígenas.
21. Regularizar as Reservas Extrativistas de Mata Grande e Ciriaco (MA) e Extremo Norte (TO) e criar da Reserva Extrativista
Enseada da Mata, município de Penalva (MA).
22. Instituir uma força tarefa envolvendo o Ministério Público
Federal, Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos afins para intensificar as fiscalizações e cobrar medidas mitigadoras dos impactos ambientais causados pelos grandes projetos,
como a contaminação dos recursos hídricos e do solo por agrotóxicos,
o comprometimento da biodiversidade pela monocultura de eucalipto, soja e algodão, dentre outros, e a expulsão das populações rurais,
ribeirinhas, quilombolas e indígenas por hidrelétricas e barragens.
23. Garantir a participação efetiva e democrática das comunidades afetadas pelos grandes projetos nos processos que integram
o licenciamento ambiental, como na realização de Estudos de Impacto Ambientais/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/
RIMA), reuniões e audiências públicas.
24. Estimular e garantir a participação qualificada das mulheres nos Conselhos de Meio Ambiente e nos Comitês de Bacias Hidrográficas, espaços de formulação e gestão das políticas públicas
específicas para a proteção dos recursos naturais, por meio de programas de capacitação.
25. Garantir o cumprimento das ações estabelecidas no Programa de Revitalização do Rio São Francisco com a recomposição dos
600 mil ectares de área desmatada; garantia do acesso e monitoramento da água pelas agricultoras e agricultores familiares; preservação das identidades das comunidades; respeito aos saberes
tradicionais; garantia dos territórios tradicionais das populações
(regularização fundiária); ações de educação ambiental; tratamento de esgoto, lixo e resíduos industriais e a melhoria do aparato de
fiscalização ambiental, iniciando pelo meio rural.
26. Realização de estudo de impactos sobre os direitos humanos das populações ribeirinhas e habitantes da Bacia Hidrográfica
do São Francisco, fazendo um recorte de gênero, raça e etnia, de
forma a garantir que os direitos das mulheres trabalhadoras rurais
sejam primordiais no planejamento de investimentos e de políticas
públicas.
27. Apoiar a aprovação no Congresso Nacional da Proposta de
Emenda Constitucional - PEC Cerrado e Caatinga, para modificação do Art. 225 da Constituição Federal, incluindo o Cerrado e a
Caatinga na relação dos biomas considerados Patrimônio Nacional,
pela importância dos biomas, berços dos maiores rios do Brasil e da
maior diversidade da nossa fauna e flora, que vêm sendo devastados pelo agronegócio e por atividades predatórias.
28. Desenvolver e implementar medidas de preservação da
zona costeira e das águas continentais, combatendo a instalação de
empresas de carcinicultura, obras de infra-estrutura, turismo predatório, que geram impactos ambientais negativos.
29. Desenvolver e implementar medidas de preservação dos
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biomas brasileiros, caatinga e diversos ecossistemas como os manguezais, combatendo sua degradação.
30. Realizar campanhas nacionais de esclarecimento sobre os
riscos ambientais e produtivos das queimadas, divulgando e incentivando práticas agrícolas ecologicamente corretas
31. Instituir como membro efetivo para compor o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) do Sistema Nacional de Meio
Ambiente (Sisnama) representante das mulheres trabalhadoras rurais, levando em conta as dimensões transversais de gênero, geração, raça e etnia.
32. Promover o fortalecimento do Programa Pro-Ambiente como
política pública, garantindo o reconhecimento da atuação das mulheres e famílias das populações do campo e da floresta na prática
de preservação dos ecossistemas, e na construção do desenvolvimento sustentável e solidário, ambientalmente ético e justo.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SOBERANIA ALIMENTAR
A Marcha das Margaridas identifica o modelo de política macroeconômica em curso na sociedade brasileira como a principal
causa da insegurança alimentar e nutricional e da exclusão social.
Esse modelo causa a insuficiência de renda, o elevado nível de
desemprego, a concentração da terra, a mercantilização da água,
a destruição da biodiversidade e o empobrecimento crescente da
agricultura familiar, em especial das mulheres agricultoras. Nesse
contexto destaca-se a exploração das assalariadas, sobretudo das
mulheres negras, trabalhadoras do campo e da cidade, quadro este
agravado com a expansão das monoculturas e do agronegócio.
Nesse contexto é preciso assegurar o fortalecimento da agricultura familiar e a autonomia e o direito dos povos, com atenção
às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, de defenderem sua cultura alimentar. E preciso assegurar políticas de desenvolvimento que estimulem e protejam a produção, distribuição e
consumos de alimentos de qualidade, seriamente ameaçados pelos
impactos que a política de agroenergia anuncia ao País, em especial sobre a vida das mulheres trabalhadoras rurais.
Historicamente as agricultoras têm atuação de destaque na defesa da biodiversidade, na seleção e conservação das sementes. As
trabalhadoras rurais reclamam o reconhecimento das suas atividades como essenciais à reprodução humana e ao autoconsumo, bem
como dos conhecimentos que acumularam sobre plantas e alimentos, fundamentais para a preservação da cultura alimentar.
PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E CONSTRUIR A SOBERANIA ALIMENTAR, A MARCHA DAS MARGARIDAS PROPÕE:
33. Estabelecer um pacto social no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social visando ao controle
da política de agroenergia e de seus impactos sobre a soberania
nacional e alimentar com a garantia do fortalecimento da produção
diversificada de alimentos pela agricultura familiar e de condições
dignas de trabalho para assalariadas e assalariados rurais.
34. Aprovar o Programa Conservação e Manejo Sustentável da
Agrobiodiversidade apresentado ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão no PPA 2008-2011, base para a criação do Programa de Agrobiodiversidade.
35. Reconhecer e divulgar amplamente os conhecimentos e a
atuação das mulheres agricultoras e em especial das populações
tradicionais, ribeirinhas e povos indígenas na defesa da terra, água,
recursos genéticos e biodiversidade, essenciais para a segurança
alimentar e nutricional.
36. Promover ações de qualificação de grupos de agricultoras
com base no saber acumulado pelas mulheres sobre o patrimônio
genético para a formação de bancos e de redes de intercâmbios de
sementes crioulas.
37. Garantir o acesso da agricultura familiar aos recursos da
biodiversidade e impedir restrições ao uso próprio de sementes protegidas, dos resultados de suas colheitas, conforme previsto na Lei
de Cultivares – Lei nº. 9.456 de 25.4.97.
38. Manter as normas que garantem o controle e fiscalização
dos agrotóxicos no país, impedindo-se toda e qualquer flexibilização dos critérios de importação e registro dos produtos.
39. Garantir que as decisões relativas aos procedimentos de
registro, controle e fiscalização sobre o uso de agrotóxicos sejam
tomadas de forma conjunta pelo Ministério da Saúde, Ministério
do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como forma de proteção dos consumidores, da saúde, do

ambiente e de garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada, à vida e à saúde
40. Estabelecer um processo transparente e democrático de
consulta à sociedade civil, tendo por base um amplo debate público, para decidir sobre toda e qualquer modificação na legislação
que regulamenta os agrotóxicos no Brasil
41. Divulgar a necessidade de novas práticas de consumo de
alimentos, que sejam mais saudáveis, que valorizem a produção
local da agricultura familiar, contribuindo para superar o quadro de
degeneração biológica, ambiental e social,
42. Criar programas no âmbito dos Ministérios da Educação e
do Meio Ambiente voltados para educação ambiental, sensibilização sobre o uso adequado da água e práticas promotoras de alimentação adequada e saudável garantidoras da segurança alimentar e
nutricional dirigidos às populações das áreas rurais e urbanas.
43. Estimular e apoiar no meio acadêmico, estudos e pesquisas
científicas voltados para o resgate das sementes crioulas e a análise
da conseqüência dos agrotóxicos sobre os princípios nutritivos dos
alimentos.
44. Garantir o monitoramento e avaliação dos programas sociais de combate à fome para que cumpram seus objetivos e contribuam efetivamente para diminuir as desigualdades sociais, com
a melhoria das condições de renda, saúde e de vida com foco nas
populações do campo e da floresta.
45. Concretizar os resultados da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e atender às moções aprovadas.
46. Garantir a regulamentação da Losan e a implantação imediata do Sisan – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com a participação das mulheres agricultoras, das populações tradicionais, ribeirinhas e povos indígenas, nos espaços de
concepção, implementação e avaliação das ações de segurança alimentar e nutricional.
TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA
A Marcha das Margaridas vêm reafirmar a importância econômica e social das mulheres trabalhadoras rurais e denunciar a persistência de fortes obstáculos ao reconhecimento e comprovação
das suas atividades produtivas. As mulheres trabalhadoras rurais
sofrem, ainda, diversas formas de discriminação e desvalorização
por suas atividades reprodutivas, garantidoras do exercício produtivo de todos os membros da unidade familiar. Essa situação coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade, comprometedora
que é da sua inserção social e do seu acesso aos direitos sociais
e cidadania.
Nesse contexto socioeconômico, cultural e político de opressão
e discriminação de gênero são as mulheres que compõem em maior
parte o contexto de exclusão, vulnerabilidade e pobreza fortemente
expressivo no meio rural, e áreas de agricultura familiar de subsistência. É grande o contingente de mulheres “chefes de família” reconhecido como indicador da feminização da pobreza sendo
comprovada a condição de auferirem menor renda e na agricultura
familiar não terem seu trabalho remunerado.
O quadro de empobrecimento das mulheres não pode ser superado sem estratégias e políticas públicas, bem articuladas – infraestrutura, assistência técnica, crédito, apoio a geração de renda,
comercialização, economia solidária - que favoreçam o desenvolvimento sustentável e solidário com o fortalecimento da autonomia
econômica das mulheres trabalhadoras rurais. Nessa perspectiva
é fundamental o direcionamento especial às mulheres jovens com
políticas diferenciadas que viabilizem a realização de projetos viáveis econômica e socialmente, como alternativas para a sua permanência com dignidade no campo.
PARA GARANTIR TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, A MARCHA DAS MARGARIDAS PROPÕE:
47. Universalizar a assistência técnica permanente e de qualidade para as famílias assentadas, da agricultura familiar, extrativistas e comunidades tradicionais, qualificando suas ações para
atendimento às necessidades das mulheres agricultoras.
48. Incluir a discussão das relações sociais de gênero como
tema obrigatório das ações programáticas do Pronater 2007/2008 e
no Programa de ATES de modo a reconhecer e estimular o protagonismo das mulheres na produção e gestão da unidade de produção
familiar.
49. Estabelecer a participação mínima de 30% de mulheres
como público das atividades de formação previstas nas ações programáticas do Pronater 2007/2008 e no Programa de ATES.

50. Incluir na ação programática do Pronater 2007/2008 – Apoio
à transição agroecológica – cursos para grupos de mulheres agricultoras.
51. Garantir a capacitação de todos os agentes das Redes de
ATER apoiadas pelo MDA e prestadoras de serviços de ATES para
que se cumpram efetivamente os princípios de mudança da matriz
de produção para a transição agroecológica.
52. Garantir em todas as Secretarias, diretorias e coordenações
do MDA e do INCRA técnicas/os especialistas em questões de gênero assegurando o diálogo entre os Programas e ações específicas
dessas instâncias com o PPIGRE – Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia do MDA.
53. Realizar um estudo direcionado à avaliação da evolução e
eficiência no acesso e utilização do crédito do Pronaf pelas mulheres agricultoras e o impacto do mesmo na melhoria de vida das
famílias do campo.
54. Garantir a manutenção da modalidade do crédito Pronaf
Mulher no processo de simplificação e desburocratização do Programa.
55. Tornar o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA uma
política estratégica de comercialização da agricultura familiar, articulada aos programas de ATER e Crédito com base nos princípios
da agroecologia e da segurança alimentar e nutricional.
56. Estimular e viabilizar a participação de representantes das
organizações e movimentos de mulheres no Comitê Gestor da Política de Aquisição de Alimentos para garantir a proposição de ações,
estratégias e monitoramento da inclusão das mulheres agricultoras,
produtoras de alimentos, como beneficiárias diretas dessa política.
57. Apoiar as feiras agroecológicas estimulando as redes de
agricultoras e agricultores e consumidores urbanos como espaços
essenciais para trocas de conhecimento e desenvolvimento de práticas de consumo justo, ético e solidário.
58. Estimular e apoiar a inclusão das mulheres nos territórios rurais, com estratégias e ações que viabilizem e qualifiquem sua participação nos espaços de proposição e gestão dos projetos de desenvolvimento, com ênfase nos projetos produtivos e de infra-estrutura.
59. Criar um Programa Nacional de Apoio e Fortalecimento de
Experiências Produtivas agrícolas e não-agrícolas, geradoras de
renda, para mulheres trabalhadoras rurais das diversas regiões do
país, que viabilize estudos das cadeias produtivas e de mercados;
garanta assessoria técnica para elaboração e implementação dos
projetos produtivos; organize e oriente as demandas para o acesso
ao Pronaf; articule com ações da Coordenação de Agregação de
Valor da SAF/MDA, da Secretaria da Economia Solidária e do Programa de Aquisição de Alimentos; promova o acompanhamento e
monitoramento das ações no âmbito local e territorial.
60. Criar o Programa de Habitação Rural com Comitê Gestor
que integre a participação efetiva das mulheres trabalhadoras rurais e garanta moradias para as mulheres “chefes de família”.
61. Garantir os recursos necessários no Programa de Habitação
Rural para atender a demanda e superar o déficit de moradia no meio
rural, que equivale a cerca de 20% do déficit habitacional do País.
GARANTIA DE EMPREGO E MELHORES CONDIÇÕES DE
VIDA E TRABALHO DAS ASSALARIADAS
A Marcha das Margaridas contra a fome, a pobreza e a violência sexista, assume a luta das mulheres assalariadas rurais que
vivem situações de alta vulnerabilidade social, expostas a intensa e
desumana exploração de sua força de trabalho.
Nas últimas décadas constata-se a redução do emprego assalariado com vínculo empregatício e a ampliação de medidas que
flexibilizam regras e direitos trabalhistas. As conseqüências desse quadro se expressam na proliferação de ocupações de baixa
renda, nas cooperativas de mão-de-obra, na perda de conquistas
históricas, no aliciamento para o trabalho escravo e na ampliação
da desigualdade de rendimentos entre homens, mulheres e jovens
assalariados. Nesse caso as desigualdades se aprofundam ao tratar-se das mulheres negras, que sofrem dupla discriminação, de
gênero e de raça.
PARA GARANTIR EMPREGO E MELHORES CONDIÇÕES
DE VIDA E TRABALHO DAS ASSALARIADAS A MARCHA DAS
MARGARIDAS PROPÕE:
62. Ratificar a Convenção 156 e 184 da OIT, que trata respectivamente das responsabilidades compartilhadas e Projeto de Decreto Legislativo – PDC 2351/2006 – que submete à consideração
do Congresso Nacional o texto da Convenção 184 da OIT sobre
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segurança e saúde na agricultura.
63. Divulgar e fiscalizar o cumprimento das Convenções 100
e 111 da OIT já ratificadas pelo Brasil, visando combater qualquer
discriminação no trabalho e desigualdades salariais.
64. Realizar campanha nacional para divulgação do direito à
creche e à educação básica em período integral para os filhos e
filhas das assalariadas e assalariados rurais.
65. Garantir recursos orçamentários para fiscalização do trabalho no campo, com ênfase na ampliação da fiscalização trabalhista
e previdenciária visando à formalização dos contratos de trabalho e
o acesso aos direitos.
66. Implementar a Norma Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho – NR 31 para a proteção ao trabalho e à saúde
das assalariadas rurais e garantia de condições adequadas ao trabalho para as mulheres.
67. Garantir o direito ao seguro desemprego na modalidade
especial às assalariadas e assalariados rurais que trabalham com
contrato de safra.
68. Criar instrumentos que assegurem a qualidade do emprego
e da renda às trabalhadoras e trabalhadores rurais, principalmente
do setor sucro-alcooleiro, tendo como referência o selo social-ambiental, a formalização do emprego, a qualificação e requalificação
profissional, controle da jornada, etc.
69. Criação de uma força tarefa de combate a Migração irregular. Que seja encaminhada aos Sindicatos de Trabalhadores e
trabalhadoras rurais a lista de empregados e empregadas, quando
da certidão liberatória – IN 65/2006, que dispõe sobre os procedimentos para fiscalização do trabalho rural.
70. Incluir a Instrução Normativa 65/2006 como norma da CLT,
prevendo punição ao seu descumprimento.
71. Ampliar a fiscalização no cumprimento dos instrumentos
legais para combater as diversas formas de assédio moral e sexual
nas relações de trabalho.
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO
A Marcha das Margaridas historicamente apresenta como uma
de suas principais proposições a adoção de uma política de valorização do salário-mínimo, ciente do seu amplo impacto social, em
especial junto aos segmentos dos assalariados e da agricultura familiar. Essa proposição é fundamental para a distribuição da renda
no Brasil, para a melhoria das condições sociais e econômicas de
grande parte da população e elemento fundamental para o desenvolvimento sustentável com justiça social.
É certo que nos últimos quatro anos o salário mínimo acumulou
ganhos reais acima da inflação, elevou o poder de compra da população e permitiu uma ligeira melhora na distribuição da renda,
demonstrando o quanto é essencial investir para ampliar a política
atual. O valor do salário mínimo, em que pese as mudanças ocorridas, continua muito distante do necessário para cumprir sua função
social, conforme previsto na Constituição.
A Marcha das Margaridas entende que uma Política de Valorização do Salário Mínimo deve estar alicerçada por uma política
de desenvolvimento que não pode se confundir com crescimento
econômico. Deve ser uma política de Estado comprometida com
condições de vida digna e justiça social, para mulheres e homens,
do campo e da cidade, em especial as mulheres, que sofrem intensamente as conseqüências da discriminação e desigualdade de
gênero e raça.
PARA GARANTIR UMA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO, A MARCHA DAS MARGARIDAS PROPÕE:
72. Construir uma Política de Valorização do Salário Mínimo,
garantida em Lei, para recuperar as perdas acumuladas durante
quatro décadas, como uma medida real e efetiva de distribuição de
renda, estabelecendo prazo e percentuais de aumento anual, para
atingir a meta proposta.
EM DEFESA DE UMA PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA,
UNIVERSAL E SOLIDÁRIA
Os direitos previdenciários integram historicamente as bandeiras de luta das mulheres trabalhadoras rurais do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e são pautados pela
Marcha das Margaridas desde a sua primeira edição. Nos últimos
quinze anos a Previdência Social tem sido a política pública de
maior impacto econômico e social no meio rural e na vida econômica da maioria dos municípios brasileiros.
Atualmente as mulheres trabalhadoras rurais dos diversos mo-
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vimentos do campo estão mobilizadas no debate nacional da Reforma da Previdência, por meio da participação da Contag no Fórum
Nacional da Previdência Social. A principal questão é a sustentabiliade do sistema previdenciário brasileiro sem comprometer as
conquistas históricas dos trabalhadores rurais, em especial das mulheres trabalhadoras rurais.
NA DEFESA DE UMA PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA,
UNIVERSAL E SOLIDÁRIA A MARCHA DAS MARGARIDAS
PROPÕE:
73. Assegurar uma política de Previdência pública, solidária
e redistributiva, que garanta as atuais regras diferenciadas para o
acesso aos direitos entre mulheres e homens e urbanos e rurais, em
especial a idade para aposentadoria.
74. Manter as regras atuais de cumulação de benefícios de aposentadoria e de pensão.
75. Encaminhar ao Congresso Nacional solicitação para que o
Projeto de Lei nº. 6.852/2006, que trata de novas regras para a previdência rural, volte a tramitar em regime de urgência constitucional, e que seja garantida a sua aprovação nos termos negociados.
76. Manter o valor mínimo do benefício da Previdência Social
vinculado ao salário mínimo, como instrumento de melhor distribuição de renda.
77. Efetuar o pagamento do benefício do Salário Maternidade
devidamente corrigido monetariamente, independentemente da
data do requerimento.
78. Assegurar às assalariadas e aos assalariados rurais o direito ao acesso à aposentadoria por idade mediante a comprovação
da atividade rural, prorrogando-se o prazo previsto no artigo 143
da Lei 8.213/91 para agosto de 2009, visando nesse interstício de
tempo a negociação de regras definitivas para esse segmento na
Previdência Social.
79. Criar e implementar um sistema de proteção pela Previdência Social para as assalariadas e assalariados rurais, principalmente para aqueles que trabalham em atividades de curta duração, com
regras que levem em consideração o exercício da atividade rural e
as especificidades das relações de trabalho no campo.
80. Implementar a partir de janeiro de 2008, o cadastramento
das trabalhadoras e trabalhadores rurais no Regime Geral da Previdência Social.
81. Ampliar o quadro funcional do INSS e realizar capacitação
permanente das servidoras e servidores, incluindo peritos e atendentes, visando a um atendimento mais humanitário e de melhor
qualidade para as trabalhadoras rurais.
EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA E DO SUS
A Marcha das Margaridas reafirma a Defesa da Saúde Pública
e do SUS que garanta o atendimento e assistência integral à saúde
das mulheres trabalhadoras rurais em toda sua diversidade racial,
étnica, geográfica e cultural, com atenção à dimensão geracional.
Grande é a expectativa da aprovação da Política Nacional de
Saúde das Populações do Campo e da Floresta no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. Essa política, elaborada com a participação
das populações do campo e da floresta, pretende assegurar a intervenção sobre os problemas relacionados ao processo de trabalho e
às ameaças à vida no campo e na floresta, bem como para a saúde
da mulher, com atenção à saúde sexual e reprodutiva e à violência
sexual e doméstica.
A implementação da Política Nacional de Saúde das Populações do Campo e da Floresta se relaciona à efetivação do SUS – Sistema Único de Saúde, cuja qualidade depende da participação e
controle social, para o atendimento das demandas das mulheres
trabalhadoras rurais.
EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA E DO SUS, A MARCHA
DAS MARGARIDAS PROPÕE:
82. Aprovar e implementar a Política Nacional de Saúde das Populações do Campo e da Floresta pelo Conselho Nacional de Saúde,
pactuada com o CONASS e CONASEMS, contribuindo para a implementação das políticas intersetoriais voltadas para o desenvolvimento
rural territorial sustentável, com interfaces nas questões de saúde das
populações do campo e da floresta, por meio da articulação dos órgãos
co-responsáveis (MS/MDA/MDS/MMA/SPM/SEPIR e outros).
83. Assegurar o não-contingenciamento dos recursos da saúde,
e a Não-Desvinculação dos Recursos da União – DRU ou de qualquer proposta que venha sugerir esse procedimento para os estados
e municípios.

84. Construir e implementar um Plano de Metas a médio e longo prazo para ampliar a estrutura pública de saúde, em especial
nos municípios abaixo de 50 mil habitantes, assegurando:
- unidades básicas de saúde com equipes multiprofissionais, assegurando o Pronto-Atendimento das mulheres que demandarem
serviços de saúde com horários expandidos nos três turnos e nos
finais de semana;
- Centros de Atendimentos Especializados de média Complexidade, incluindo a prevenção e o tratamento de câncer-cérvicouterino e mamário, bem como o atendimento às especificidades das
mulheres negras (anemia falciforme, maior incidência de miomas,
etc.). Esses centros de atendimento devem estar vinculados ao Sistema de Regionalização do SUS, com participação e controle social.
85. Manter o Ministério da Saúde como principal órgão regulador de todos os procedimentos relacionados aos servidores da saúde, implementando uma política clara de contratação por concurso
público, remuneração, formação e qualificação profissional, valorizando e incentivando, em especial, os profissionais que atuam no
campo e na floresta.
86. Incorporar à Política de Educação Permanente:
- proposta específica para formação dos profissionais de saúde
que atuam nos municípios e territórios rurais,
- Formação de Lideranças Comunitárias e Educadores Populares permanente e efetiva, que respeite os contextos do campo e
da floresta, e seja construída a partir de experiências exitosas de
formação em gestão participativa e controle social.
87. Implantar o Cartão SUS em todos os estados e municípios
informatizando, em rede nacional, o acesso e os atendimentos de
todas usuárias e usuários do sistema.
88. Que o Poder Público (Executivo, Legislativo e Judiciário)
garanta às mulheres o direito de planejar e decidir sobre sua reprodução, garantindo o acesso de qualidade a todos os métodos
contraceptivos, assegurando todos os cuidados e orientações médicas necessárias, bem como o direito de interromper uma gravidez
indesejada, podendo fazê-lo na rede de saúde pública.
89. Corrigir as distorções da propaganda do governo federal
sobre Planejamento Familiar que exclui a participação do homem
desta responsabilidade, reproduz e dissemina a idéia de que as mulheres são as únicas responsáveis pela sua efetivação, e desconsidera os diversos tipos de família e arranjos familiares existentes na
sociedade brasileira, tanto no campo quanto na cidade.
90. Promover campanhas educativas permanentes, voltadas
especificamente para as mulheres rurais, sobre gravidez na adolescência, prevenção das DSTs e AIDS, prevenção de câncer, estímulo
ao uso de preservativos, etc.
91. Realizar Pesquisa Nacional sobre Juventude Rural e Saúde.
92. Criar o Programa Nacional de Parteiras Tradicionais, de
modo a garantir capacitação e justa remuneração para esse segmento.
93. Convocar a II Conferência Nacional de Saúde da Mulher.
94. Compor a Lista de Medicamentos para disponibilizar às
Unidades Básicas de Saúde de acordo com o perfil epidemiológico
da população do campo e da floresta
95. Incorporar ao SUS as práticas complementares, como o uso
de fitoterápicos, com a regularização das farmácias fitoterápicas e
fortalecer as experiências com farmácias vivas nas áreas de Reforma Agrária e Agricultura Familiar.
POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO NÃO-SEXISTA
A Marcha das Margaridas afirma a educação como elemento
estruturador e articulador de um projeto de desenvolvimento que
assegure, especialmente às mulheres trabalhadoras rurais, condições dignas de vida no campo e na floresta.
Nessa perspectiva o governo federal deve dirigir sua ação para
a construção de diretrizes que orientem as políticas públicas de
educação do campo, assegurando a negociação e pactuação dessas
diretrizes nas instâncias de gestão das políticas e dos entes federados (estados e municípios).
É imperativa a prioridade e garantia no orçamento da União
de recursos para que as políticas de educação do campo tenham
efetividade na dinâmica democrática do país.
POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO NÃO-SEXISTA, A MARCHA DAS MARGARIDAS PROPÕE:
96. Assegurar na construção das orientações das políticas na-

cional de educação do campo, princípios e diretrizes metodológicas, curriculares e pedagógicas que busquem assegurar relações
igualitárias de gênero, que não reforcem a homofobia, o racismo e
qualquer preconceito e discriminação contra as mulheres.
97. Assegurar a construção de uma política pública de educação do campo articulada com um projeto de desenvolvimento para
o campo brasileiro, que promova o envolvimento e participação das
trabalhadoras e trabalhadores rurais, especialmente que assegurem
as mulheres o direito a educação, com elevação da escolaridade,
geração de renda e participação social.
98. Definir estrategicamente pela participação e envolvimento
das mulheres como público prioritário nos processos educativos,
especialmente nas políticas públicas de educação básica e superior
definidas pelo governo federal, que assegurem o acesso a formação
escolar e profissional das mulheres, uma vez que estas são as que
mais saem do campo em busca de educação.
99. Assegurar processos de formação inicial e continuada das
mulheres trabalhadoras da educação do campo, numa perspectiva metodológica e curricular que possibilite um novo olhar e uma
nova relação entre mulheres e homens e que dialoguem com uma
educação do campo enraizada nas matrizes e lutas históricas dos
povos do campo e da floresta.
100. Construir mecanismos que garantam maior acesso das jovens rurais ao ensino superior.
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
A Marcha das Margaridas integra os processos desencadeados
pelos movimentos feministas de debate, proposição e negociação
de políticas de combate às diversas formas de violência contra as
mulheres. As mulheres trabalhadoras rurais focalizam a perspectiva da desconstrução da cultura sexista e da promoção de condições
que viabilizem a autonomia econômica e pessoal das trabalhadoras
rurais, e fortaleça a participação política das mulheres.
O grande desafio atual é a implementação da Política Nacional
de Combate a Violência Contra a Mulher, a ser pactuada com os
poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, nas diversas instâncias
da federação, com a garantia de orçamento público, espaços de formulação e controle social, participação e acompanhamento.
A Lei Maria da Penha significa um avanço no tratamento à violência contra as mulheres, mas requer divulgação, pronto e efetivo
cumprimento, por meio de um conjunto de ações adaptadas ao espaço e realidade rural, associadas a outros programas e políticas
para as mulheres trabalhadoras rurais.
PARA AVANÇAR NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES A MARCHA DAS MARGARIDAS PROPÕE:
101. Garantir que o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em construção no processo das Conferências, seja pactuado
nos três níveis de poder, assegurando a implementação de políticas
integradas, as condições necessárias para a sua efetivação – inclusive condições orçamentárias – , com ampla participação e controle
social dos movimentos e organizações de mulheres.
102. Instituir o Fórum Nacional de Combate à Violência Contra
as Mulheres no Campo com a finalidade de debater e formular propostas de políticas públicas relacionadas à esta problemática adequadas à realidade das mulheres trabalhadoras rurais.
103. Estabelecer um Plano de Metas de médio e longo prazos, que articule políticas públicas e assegure a implementação de
ações de prevenção e combate à violência orientadas para as mulheres rurais, negras e jovens.
104. Assegurar condições para efetiva implementação da Lei
Maria da Penha, em especial nos municípios rurais abaixo de 50
mil habitantes.
105. Criar Programa Nacional voltado às jovens rurais em situação de exploração sexual, que articule processos de apoio psicológico, capacitação profissional e geração de renda.
106. Apoiar as ações educativas desenvolvidas pelas Organizações, Movimentos de Mulheres/feministas voltadas para a conscientização das trabalhadoras rurais, propiciando condições para
enfrentamento da violência.
107. Realizar Campanha Nacional de Combate a Violência,
com ênfase na prevenção e construção de mecanismos de fortalecimento da autonomia das mulheres, divulgação da Lei Maria
da Penha e adoção de diversas estratégias para a sensibilização e
comprometimento dos diversos setores da sociedade, levando em
consideração as especificidades das crianças, jovens, mulheres negras e mulheres rurais.
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A

PAUTA INTERNA (PARA O MSTTR)
MARCHA DAS MARGARIDAS contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista, em sua terceira mobilização nacional, reafirma perante toda a sociedade a luta por uma nação verdadeiramente soberana, justa e solidária, com
igualdade de gênero, para que seja implementado o fundamental Projeto de

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, com o qual se comprometem homens, mulheres e jovens do MSTTR.
Um País sem fome, sem pobreza e sem violência é possível, se as mulheres trabalhadoras
do campo e da cidade estiverem fortalecidas em sua autonomia e participação política, se
tiverem o devido reconhecimento e respeito. Para tanto é preciso que as mulheres estejam
efetivamente ocupando os espaços de poder e representação política, condição fundamental
para fazer avançar a democracia e superar as desigualdades de gênero. Mas não é possível
avançar a democracia, construir uma nação soberana, justa e solidária, enquanto atos de violência forem praticados contra as mulheres, enquanto persistir o silêncio e a impunidade sob
a cultura patriarcal e machista.
A violência sexista exige um amplo compromisso social para que seja combatida em todas
as suas formas de manifestação. Não é possível silenciar diante do preconceito e da violência
que atingem mulheres, jovens e meninas. Os instrumentos legais para o combate a todas as
formas de violência contra as mulheres precisam ser exemplarmente cumpridos, e sua aplicação garantida no meio rural.
O MSTTR, que promove a Marcha das Margaridas, precisa ser coerente e dar o exemplo.
É inadmissível que, em 2007, com cerca de duas décadas de organização das mulheres no
MSTTR, uma década da aprovação da cota de no mínimo 30% de mulheres na direção, com a
realização de três Marchas das Margaridas e com todo o reconhecimento social conquistado
pelas trabalhadoras rurais, ainda seja registrada resistência à aplicação das cotas de participação e sejam cometidos atos de desrespeito e de violência contra as trabalhadoras rurais em
sindicatos, federações e durante ações e eventos do movimento sindical.
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É preciso investir esforços para traduzir em práticas concretas o objetivo maior de construir
um movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais verdadeiramente democrático
e o compromisso de superar a cultura dominante que discrimina e violenta mulheres e jovens.
Que a ampla participação dos companheiros na Marcha das Margaridas possa ter como
conseqüência a adoção e o cumprimento pelos sindicatos, federações e Contag das seguintes
proposições, que já fazem parte de deliberações de congresso e dos compromissos do MSTTR, mas que precisam ser exemplarmente cumpridas.
1. Fazer cumprir as deliberações dos Congressos do MSTTR, principalmente no que diz respeito à adoção da cota mínima de 30% de mulheres em todas as instâncias de deliberação do
MSTTR, e da cota de 50% de mulheres nas atividades de formação desenvolvidas pelo MSTTR;
2. Assegurar condições de trabalho e gratificação das mulheres dirigentes de sindicatos e
federações em igualdade de condições com os dirigentes sindicais;
3. Efetivar, acompanhar e monitorar a Política de Cotas de Mulheres em todas as instâncias
do MSTTR;
4. Fortalecer, ampliar e qualificar as Comissões de Mulheres em todas as instâncias do
MSTTR;
5. Estimular e fortalecer a participação das mulheres nos processos eleitorais do MSTTR e
nas eleições partidárias;
6. Integrar nos programas de formação, temáticas relacionadas às questões das mulheres
trabalhadoras e as abordagens de gênero, raça, etnia e geração;
7. Trabalhar a dimensão de gênero com a juventude e as questões específicas das mulheres
jovens;
8. Combater todas as formas de violência cometidas contra as mulheres trabalhadoras rurais dentro e fora do MSTTR , denunciar as ocorrências e tomar as providências cabíveis para
coibir e punir os agressores;
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9. Denunciar os atos de violência cometidos contra as mulheres nos sindicatos, associações, cooperativas, federações e locais de trabalho, e estimular as mulheres a realizarem denúncias sempre que sofrerem algum tipo de violência;
10. Combater todas as formas de discriminação e violência exercidas contra as mulheres
dirigentes sindicais e investir na mudança da cultura predominante no MSTTR, que não
reconhece o valor político e social das trabalhadoras rurais e reproduz no cotidiano formas
diferenciadas de discriminação, desrespeito e desvalorização das mulheres;
11. Acionar a Comissão de Ética das Fetags e Contag para analisar as denúncias de violação dos direitos das trabalhadoras rurais no MSTTR e qualquer outra ação que atente contra
a integridade física, emocional e política das mulheres;
12. Garantir que os sindicatos assumam o combate à violência contra as mulheres como
uma bandeira de luta do MSTTR e a defesa das mulheres vítimas de violência, independentemente de serem ou não sócias do STTR;
13. Organizar manifestações públicas para exigir a punição dos criminosos, nos casos de
crimes contra as mulheres.
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LISTA DE SIGLAS
ANA – Articulação Nacional de Agroecologia
ASA – Articulação do Semi-árido
Cioec – Coordenadora de Integração das Organizações Econômicas Campesinas
CNMTR – Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais
CNS – Conselho Nacional de Seringueiros
Conaq – Coordenação Nacional de Quilombos
Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Coprofam – Confederação de Organizações de Produtores Familiares, Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado
CUT – Central Única dos Trabalhadores
FAA – Federação Agrária da Argentina
Farej – Federação Agrária Regional de Junín
Fetag – Federações de Trabalhadores na Agricultura
FNSANS – Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Mama – Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia
Máster – Movimento dos Agricultores Sem Terra
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDS – Ministério de Desenvolvimento Social
MIQCB – Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MMM – Marcha Mundial de Mulheres
MMTR-NE – Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste
MSTTR – Movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais
OIT – Organização Internacional do Trabalho
PCdoB – Partido Comunista do Brasil
PDC – Projeto de Decreto Legislativo
PEC – Proposta de Emenda Constitucional
PL – Projeto de Lei
Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PPA – Plano Plurianual
PSB – Partido Socialista Brasileiro
PT – Partido dos Trabalhadores
Rebrip – Rede Brasileira Pela Integração dos Povos
Rede LAC – Rede de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe
Seppir – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia
SPM-PR – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
STTR – Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Uatre – União Argentina de Trabalhadores Rurais e Estivadores
Uita – União Internacional de Trabalhadores da Alimentação, Agrícola, Tabaco e afins
Ultab – União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil
UnB – Universidade de Brasília
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