
Esta edição do Bolet im apresenta a exper iência do sistema popular
de  abastecimento al imentar das agr icul toras urbanas da Serra da
Miser icórdia envolv idas no projeto “SOS Agricul tura Urbana”,  que
nasceu para apoiar o plant io na pandemia e gerar renda local .  O
trabalho é f ruto da parcer ia entre o Arranjo Local  Penha, AS-PTA e
Inst i tuto Pol í t icas Al ternat ivas para o Cone Sul  (PACS).  A construção
dialoga com as ações de redução dos resíduos durante a pandemia e
fortalecimento da autonomia das mulheres.
Até março de 2020, dez famíl ias agr icul toras de favelas da Serra da
Miser icórdia,  no Complexo da Penha, ainda se encontravam
semanalmente para t rocar sementes e conhecimentos sobre a
agroecologia.  As técnicas e os saberes compart i lhados foram
transformados em quintais produt ivos,  nos barracos improvisados,
ocupados em sua maior ia por famíl ias nordest inas.  Das sementes
nasceram árvores f rut í feras,  que hoje colorem as ocupações
irregulares das montanhas da Zona Norte car ioca. São os resul tados
da agr icul tura urbana, que tem garant ido t rabalho, al imentação
saudável  e esperança durante a cr ise causada pelo novo coronavírus.
Na região, o Centro de Integração na Serra da Miser icórdia (CEM)
promove a geração de renda fami l iar  a part i r  do t rabalho na terra
desde 2011. A rot ina de trabalho inclui  aulas sobre os processos de
plant io e colhei ta,  mapeamento de famíl ias vulneráveis à pobreza e
doação de al imentos produzidos através dos pr incípios da
agroecologia.  O r i tmo de produção foi  afetado pela pandemia, as
aulas e reuniões presenciais foram suspensas, mas a equipe está
buscando estratégias para garant i r  o escoamento dos al imentos,  que
não param de crescer nos quintais.
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"Estamos cr iando maneiras de manter a produção. A pandemia tem fortalecido o protagonismo das
mulheres.  Pensamos e construímos juntas ações no terr i tór io a part i r  da sol idar iedade. E porque não
transformar essa sol idar iedade feminina e pol í t ica?” ,  expl ica Ana Santos,  co-fundadora do CEM. 
As mulheres são protagonistas no movimento agroecológico e,  segundo Ana, muitas famíl ias da favela
têm mulheres no comando. Porém, numa real idade onde elas ainda sofrem com a invis ib i l idade de seus
trabalhos, é necessár io fa lar  sobre feminismo. O lema  ‘ ’Sem feminismo não há agroecologia’ ’ ,  construído
pelo Grupo de Trabalho de Mulheres da Art iculação Nacional  de Agroecologia,  fo i  adotado pelo CEM. Um
bolet im organizado pelas agr icul toras descreve que o feminismo e a agroecologia fazem parte da
construção de um mesmo projeto de transformação da sociedade, que “deve garant i r  a soberania dos
povos sobre seus terr i tór ios e promover a produção e o consumo de al imentos saudáveis,  a part i r  do uso
e manejo sustentável  dos agroecossistemas ao mesmo tempo em que reconheça o conhecimento,  o
trabalho e a contr ibuição econômica das mulheres para a sustentabi l idade da vida e promover autonomia,
igualdade, l iberdade”.
Em conjunto com a Agr icul tura Famil iar  e Agroecologia (AS-PTA),  a Fundação Banco do Brasi l  d istr ibuiu
1000 cestas agroecológicas no total ,  sendo 400 delas ao CEM. A cesta conta com arroz,  far inha e fe i jão
or iundos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  junto com pão artesanal
orgânico e mater ia is de l impeza. Os pepino, abóbora,  temperos e árvores f rut í feras colhidas pelas
agr icul toras do CEM também foram inclusos. Desde o f inal  de março são doadas 100 cestas
agroecológicas a cada quinze dias,  organizadas em rodízio entre as famíl ias das favelas.
A co-fundadora da organização destaca que as at iv idades de sol idar iedade geraram renda para toda
a equipe, que é composta por pessoas de vár ios campos de estudo. Com apoio do PACS, O CEM está
garant ido renda para 5 mães solo.  Desde moradoras que produziram sabão através do óleo reaprovei tado
até o jovem que cuidou da parte de comunicação, todos saíram ganhando.
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"ATRAVÉS DA AGRICULTURA URBANA,
RESGATAMOS A NOSSA ANCESTRALIDADE,
POIS NA AGROECOLOGIA SE RESPEITA
TODOS OS SABERES, E ISSO É POTÊNCIA EM
TERRITÓRIOS FRÁGEIS. ISSO EMPODERA,
UNE, FORTALECE E RESSIGNIFICA O PAPEL
DESSA MULHER.’’ DESTACA ANA.

 
Misericórdia busca por água
 
Outros dois jovens da equipe do CEM contr ibuíram para uma mudança
importante nas rot inas de trabalho na Serra.  Os estudantes f izeram um
intercâmbio à Paraíba  para conhecer técnicas e metodologias de plant io
usando cisternas do semiár ido.  O modelo capta água das chuvas para
garant i r  que a população possa ter acesso a água potável .  A v iagem dos
estudantes,  promovida pelo AS-PTA, deu esperança aos agr icul tores das
favelas Terra Promet ida e Estradinha, que assim como alguns da Paraíba,
não têm água encanada em casa.
O Centro de Integração na Serra da Miser icórdia cr iou,  em parcer ia com o
Arranjo Local  Penha, a campanha “Água é direi to”  para arrecadar fundos e
cr iar  o modelo de cisterna na Serra da Miser icórdia.  No dia 31 de maio,
quando foi  encerrado, o projeto já t inha arrecadado R$49 mi l  reais,  que
possibi l i tará a construção de dois reservatór ios de água. Além de ampl iar  a
i rr igação e o plant io nos quintais e hortas,  o projeto também garant i rá
segurança nesse momento de cr ise sani tár ia.  “Assim, promovemos o cuidado
com a saúde e higiene, e ainda a produção de al imentos saudáveis para
al imentar e for talecer a imunidade das famíl ias.”  destacou Ana.
 


