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Leitores e leitoras
Está em suas mãos a revista do projeto “Mulheres da
Luta”. Esse projeto é para nós uma conquista e um
desafio. Conquista porque expressa de forma simples o mais valioso que temos: as histórias de vida
das trabalhadoras rurais e urbanas que diariamente
se desafiam na construção de suas vidas. E desafio
porque ele deve ser um processo permanente, que
não se esgota em suas possibilidades e necessidades.
Propomos a construção de um projeto que referenciasse o “Outubro Rosa” com um olhar diferente. A
campanha é reconhecida internacionalmente pela
abordagem e discussão das causas e prevenção do
câncer de mama e colo de útero nas mulheres. No
entanto, desejamos discutir para além da prevenção
ou tratamento do câncer, mas sim a saúde integral
da mulher.
As mulheres têm ampliado suas possibilidades, expandindo suas potencialidades e ocupando diversos
espaços sociais. Dados do Incra apontam que em
2003 o índice de mulheres titulares de áreas da reforma agrária era de 24,1% e que em 2007 aumentou
para 55,8%. Além disso, dados apontam que, no mesmo período, o índice de mulheres chefes de família
passou de 13,6% para 23%.
Compreendemos, portanto, que a saúde da mulher é
mais que combate a doença, mas também é a problematização do protagonismo e autonomia da mulher na sociedade. A saúde deve ser compreendida,
dessa forma, com um olhar multidimensional a partir
dos aspectos sociais e subjetivos que englobam os
processos de saúde.
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E como falar em saúde da mulher sem falar em protagonismo? Como discutirmos saúde da mulher sem
falar em reconhecimento? Como falar em saúde da
mulher sem falar em preconceito, discriminação e
carga de jornada tripla? As relações de cuidado e saúde tem evoluído constantemente, passando de uma
compreensão saúde/doença organicista para uma
compreensão dos aspectos sociais e subjetivos que
englobam o adoecimento.
Todos sabemos as lutas que foram historicamente
travadas na conquista e afirmação dos direitos das
mulheres. Mas ainda temos muitos tabus e desafios
para nos afirmarmos na sociedade. Essa provação
pela qual as mulheres passam reflete diretamente na
sua saúde e qualidade de vida.
Nessa lógica queremos compartilhar com vocês as
mais belas histórias de vida das mulheres Cresol, mulheres de luta, na qual cada um e cada uma se reconhecerá e se inspirará para discutir como as mulheres
enfrentam suas vidas para que esses espaços sociais
possam ser construtores de vida.
Queremos agradecer imensamente a todas as mulheres que toparam compartilhar suas histórias, um pedaço de suas vidas, mas que, acima de tudo, toparam
tecer esse projeto com os desafios, dificuldades, vitórias e conquistas de suas próprias vidas. Queremos
que, a cada história compartilhada, outras mulheres
também possam contar suas histórias e construir
um novo caminho!
Boa leitura!

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária
Cresol Central SC/RS
Rua Esparta, 46 E – Centro
89805-025, Chapecó/SC
Fone: (0xx49) 3361.4800
www.cresolcentral.com.br

cresolcentral@cresolcentral.com.br
@sistemacresolcentral

Nota da revisão: os critérios de revisão dos textos aqui publicados foram definidos de forma a respeitar integralmente a autoria, preservando
as opções linguísticas e estilísticas expressas nos relatos. Assim, as alterações da revisão são resultado de alguns padrões gramaticais
e ortográficos e de alguns critérios editoriais para instituir unidade interna à publicação
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Introdução
O projeto intitulado “Mulheres da Luta”, é uma ação do sistema de cooperativas Cresol
Central SC/RS para que possamos discutir o espaço social ocupado pela mulher na
agricultura, com o foco na construção de processos de saúde e doença.
Ouvimos frequentemente a história da participação das mulheres e a ampliação de seus
direitos na vida social. Existem muitas compreensões que permeiam a cultura local da
organização da propriedade, da vida das famílias e os papéis que são assumidos nos
espaços coletivos e individuais.
Esse projeto teve como objetivo geral fomentar debates em torno do protagonismo e da
atenção à saúde da mulher na agricultura familiar, a fim de produzir espaços de construção
coletiva através de processos de formação e informação. Já os objetivos específicos foram: a) marcar a comemoração do outubro rosa; b) criar espaços de debate e informação
sobre a qualidade de vida da mulher; c) discutir o papel da mulher agricultora na sociedade.
Para o desenvolvimento do projeto percorremos por 33 cooperativas de crédito e a sede
da Cooperativa Central, perfazendo mais de 5 mil quilômetros. Entrevistamos 34 mulheres,
escolhidas pelas cooperativas, para que pudessem compartilhar as histórias de sua vida,
orientadas por um questionário. Ouvimos histórias tristes, alegres, trágicas, mas histórias
reais, de luta, de superação, de dificuldade. Principalmente, histórias que retratam a realidade
da nossa região, de uma história ainda curta, mas extremamente intensa.
Essa revista está organizada na seguinte estrutura:

a. entrevista com as mulheres representantes do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), sobre o protagonismo
social da mulher rural e sua evolução
histórica, bem como avanços e desafios
vividos desde a década de 1970 até os
dias atuais;
b. entrevista com uma profissional da saúde sobre a compreensão do que é saúde
da mulher e os fatores que influenciam
para a produção de saúde;
c. histórias para a vida inteira. Dividimos essas histórias em 3 categorias principais:

• Histórias de mulheres na luta pela vida; ou
seja, histórias de mulheres que enfrentaram ou estão enfrentando o câncer;
• História de mulheres na luta pelo espaço
de representação social e por melhores
condições de vida no meio rural; que retratam histórias de mulheres que participaram socialmente para a construção de
alternativas e melhoria das condições de
vida dos agricultores e das agricultoras;
• História das mulheres na luta pela organização da propriedade e pelo “ser agricultora” que retrata histórias das mulheres
agricultoras que organizam a propriedade
sozinhas ou em conjunto da família.

Memórias de uma luta

O Movimento das Mulheres
Camponesas e a trajetória política
na representação das questões
de gênero na agricultura
O Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) origina-se em 1º de maio de 1983, fruto de um longo trabalho motivado pelo debate oriundo dos grupos de
reflexões nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBS).
Esses grupos refletiam e problematizavam a opressão
vivida pelas mulheres rurais. A partir desses debates, as
mulheres foram se conscientizando de que elas eram
duplamente oprimidas: enquanto mulheres e enquanto
trabalhadoras.
A agricultura familiar vivia naquele período um forte
êxodo rural, devido a situação de endividamento dos
trabalhadores a fim de modernizar a propriedade em
decorrência da Revolução Verde. As mulheres tinham
participação no processo produtivo, na organização da
casa e na responsabilidade pela criação e educação
dos filhos, mas sem ocupar um lugar de protagonismo social ou de reconhecimento como agricultora. O
debate que o movimento vinha disseminando entre as
mulheres fez com que elas fossem percebendo que
poderiam passar a ocupar um espaço maior na propriedade: participar do sindicato como titulares para
não ser dependentes do marido, participar da chapa
da diretoria, votar na eleição de direção do sindicato,
ter direitos previdenciários, ser valorizada como sujeito
social no seu protagonismo.
Todo esse trabalho foi criando uma consciência diferente nas mulheres no sentido de enfrentamento à
discriminação e opressão que viviam. Portanto, o movimento surge com o olhar da luta de gênero e classe.
Naquele período também foram desenvolvidas ações
voltadas a problematização da questão da Previdência
Rural da mulher, pois até então beneficiava somente
os homens, surgindo as lutas pelo direito da mulher à
aposentadoria e ao salário-maternidade.
O MMC avalia que a partir desse momento percebese que era importante a participação das mulheres
em todos os espaços: na família, na comunidade, no
sindicato, nas cooperativas de crédito, nas Câmaras
de Vereadores. Portanto foi se constituindo um movimento autônomo, voltado para as mulheres, com a
concepção de que quem vai libertar os oprimidos são
os próprios oprimidos: elas mesmas teriam que enten-
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der sua importância histórica, buscar a sua valorização
e se organizar em lutas para sair da opressão.
Até 2000 o movimento não era nacional, mas sim
estadual e não tinha um nome unificado, embora as
bandeiras de lutas fossem muito próximas. Quando o
movimento se organizou, passou a discutir um nome
e uma identidade que unificasse a luta e as bandeiras
das mulheres. Portanto, pensou-se em uma lógica de
representação do que as mulheres são na agricultura,
pois o trabalho delas fortalece o processo de produção
de base camponesa: ou seja, uma lógica de produção
diversificada, que valoriza os conhecimentos populares,
com respeito a biodiversidade, agroecologia, que tem
autonomia no processo produtivo e autossustentável.
Nesses 33 anos de movimento das mulheres, avalia-se
que o mesmo teve uma importância fundamental. Não
só para as mulheres agricultoras, mas para a sociedade em geral, porque a partir dessa organização foram
consolidadas políticas públicas para as mulheres a
nível nacional. Então, o movimento que iniciou em Nova
Itaberaba (SC), posteriormente se dissemina no Brasil
representando a classe trabalhadora. Um movimento
marcado, desde o início, pelo olhar da luta de gênero
e classe e que lutou pela emancipação das mulheres
trabalhadoras, especialmente das trabalhadoras rurais.
Todo o debate e organização resultaram na implementação de políticas públicas, tais como: previdência,
saúde, assistência, crédito. Essas políticas também
reverteram em uma organização para que as mulheres
atuassem em outros espaços e tivessem uma relação
com outros movimentos de mulheres que existiam no
Brasil que são urbanos. Para as mulheres isso foi fundamental. As mulheres que participaram e participam do
movimento são outras mulheres, saíram das queixas e
partiram para a realização dos seus sonhos.
Esses avanços podem ser percebidos através da campanha da documentação, da carteira de motorista, do
bloco de produtor em conjunto, da conta conjunta no
banco, da questão do estudo formal. Dados mostraram
que a maioria das mulheres – em torno de 92% - tinham
estudado só até a 5ª série. Isso foi resultado de acúmulo de trabalhos: doméstico, no cuidado com irmãos,
com doentes da família, o trabalho na agricultura e
também porque havia uma cultura patriarcal que não
permitia que as meninas saíssem de casa - Elas saiam
da casa dos pais para a casa do marido. O Estado não
conseguiu oferecer políticas públicas que incluíssem
essas mulheres. Com o movimento, no passar do tempo, muitas mulheres fizeram o supletivo, a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), depois vieram as políticas de
inclusão, como ENEM, e várias mulheres que, depois
de uma idade mais avançada, concluíram o Ensino

Superior. Então, nesse sentido, o movimento contribuiu muito para as mulheres, para as famílias e para a
sociedade, nessa construção de novas relações: mais
humanas, de igualdade, em que as mulheres passam a
ser protagonistas e lutam pelos seus sonhos e direitos.
Também dentro disso se coloca a questão da valorização dos saberes populares, da lógica de produção
baseada no campesinato, a industrialização artesanal,
que se configuram como resistência a um modelo de
produção capitalista. Se destaca também muito no
sentido do conhecimento construído, no empoderamento das mulheres pelos seus saberes, nas plantas
medicinais que promovem saúde, bem-estar com o
que se tem lá na agricultura.
A mulher foi, historicamente, colocada como dependente e inferior, mas ela se destaca na propriedade. Por
exemplo: a produção de leite até que era braçal e de
pouca rentabilidade era uma atividade das mulheres,
depois que passa por um processo de tecnologização
e agrega valor na produção os homens assumem essa
atividade e a renda. A mulher vê a agricultura como
uma forma de auto sustento, de renda, de modo de
vida e de bem-estar. A contribuição das mulheres do
movimento influenciam no cotidiano para que haja
mais preocupação com o bem-estar da família, do auto
sustento e não apenas como um negócio.
Um forte desafio ainda é a participação política das
mulheres. O movimento percebe que nas cooperativas
que tem mais homens como sócios, menos mulheres
na diretoria, há um limite de participação de mulheres
na direção, há dificuldade em eleger vereadoras, de
reconhecer a mulher como dirigente, com capacidade.
Então é uma construção. Mas o importante é que se
fazem essas constatações.
O momento é bem desafiador. Há um forte fenômeno
de envelhecimento no campo. Dados revelam que 47%
das unidades rurais no campo não tem sucessão, por
outro lado, existe a crise de desemprego no espaço
urbano. Há uma forte necessidade de intensificar o
debate da agroecologia como um modo de vida, da produção orgânica, da produção diversificada e saudável,
potencializar o manejo e cultivo das sementes crioulas,
autonomia para produção, retrabalhar a questão da
cultura em torno do que se pensa dos agricultores, das
agricultoras. É preciso trabalhar a importância de ser
agricultor e ser agricultora, pois reconhecemos como
uma ação nobre: produz alimento para a humanidade.

Então o desafio é começar a problematizar e resgatar
essas concepções com a juventude, com a questão
da igualdade: um debate de como é tratada a hierarquia familiar, como é tratada a questão do chefe de
família, que o homem está acima da mulher, a mulher
acima dos filhos. É preciso construir um equilíbrio no
sentido de respeito e de valorização de todo grupo
familiar. Muitas pessoas defendem que se crie uma
lógica horizontal e não vertical para que possamos
valorizar com igualdade as diferentes pessoas. Além
disso, o que afasta os jovens é a cultura de que ser
agricultor é uma profissão que sobra para quem não
tem capacidade, para quem não teve oportunidade, e
isso nós precisamos superar.
Quanto as mulheres agricultoras, elas têm tripla jornada de trabalho, elas têm essa relação de cuidado, a
organização da casa, faxina, roupa, o alimento, elas vão
para a roça tanto quanto os homens. Então é preciso
trabalhar a importância da mulher para a produção da
diversidade, da preservação das sementes crioulas,
das ervas medicinais, da produção artesanal, quantos
saberes as comunidades rurais preservam.
Então precisamos nos organizar, fazer os debates com
as mulheres, organizar os grupos de base, fazer formação política, técnica, ideológica, em que as mulheres
terão uma participação política se conseguirem entender o processo todo. É um momento de uma onda bem
conservadora, criminalizando as mulheres de todas as
formas, empurrando cada vez mais elas para dentro
de casa, as responsabilizando em casos de violências.
Uma das grandes lutas e uma das mais importantes
conquistas foi a aposentadoria aos 55 anos para a
mulher agricultora, como segurada especial. As condições de trabalho do agricultor em relação aos trabalhadores urbanos são muito diferentes: trabalho de
segunda a segunda, sem férias, sem descanso, no frio,
chuva, seca, o agricultor é responsável pela aquisição
de todo maquinário - adquire os meios de produção e
vende sua força de trabalho –, são responsáveis pela
preservação ambiental. Então, a aposentadoria rural representa a conquista das mulheres na sua valorização
e reconhecimento como agricultoras. Muitas vezes é
a primeira vez que a mulher tem dinheiro dela na mão.
Garante também as condições de cuidados e segurança do povo mais humilde, desenvolve a economia local.
Texto produzido através de entrevista com a coordenadora do MMC, Justina Cima e com a secretária do
MMC, Elizete Zucco.
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Sobre saúde da mulher

Entrevista com a enfermeira e professora da
Unochapecó Dra. Maria Elisabeth Kleba
Podemos compreender a saúde da mulher com o
olhar da integralidade. A Constituição Federal Brasileira, no Artigo 196 descreve que a “seguridade social”
é composta por um tripé: a saúde, a previdência e a
assistência social. No artigo que trata sobre saúde
são definidas três diretrizes que devem orientar toda
organização do Sistema Único de Saúde. A primeira
delas é a descentralização na gestão da política pública - a participação do usuário e dos profissionais para
a fiscalização do serviço. A segunda é a assistência
integral e a terceira é a participação da comunidade.
A assistência integral traduz muitas coisas. Em especial quer dizer sobre o cuidado ao ser humano. Para
isso é preciso compreender que ele é um ser que vive
em uma família, uma comunidade, um contexto, que
tem influências. Chamamos isso de “determinantes
sociais da saúde”. Essas determinações são de ordem
política, ergonômica, cultural, enfim, vários componentes e fatores que produzem saúde.
Partindo desse pressuposto, quando as pessoas buscam um profissional da saúde em casos de doenças,
não é ela em si que deve ser tratada. É preciso olhar
para a pessoa e compreender que ela pensa, sonha,
reage, que está no mundo, tem seu lugar, tem relações,
que precisa ser conhecida, respeitada. Ela tenta fazer
coisas a partir das ações e reações no seu ambiente,
no seu espaço. Isso é um aspecto do ser humano que
é “holístico” e que deve ser olhado assim. Outro aspecto da integralidade é que um profissional não dá conta
de suas competências aprendidas, das habilidades,
conhecimentos, teóricos e práticos que aprendeu na
Universidade. Por isso a importância do trabalho em
equipe, porque ela soma, interage, conversa sobre, se
interessa e cria vínculos.
A Lei também reforça os fatores determinantes para
a garantia da saúde, sendo alguns deles: alimentação, habitação, lazer, trabalho, renda, entre outros.
E para que esses fatores sejam desenvolvidos a Lei
responsabiliza o Estado, os indivíduos e o setor privado. Então quando nós falamos em “atenção integral”,
ela também tem a ver com essa lei sendo necessário
reforçar que esses aspectos perpassam todos os espaços sociais que estamos envolvidos.
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Atualmente ainda existe discriminação social que as
mulheres são submetidas. Por exemplo: cargos de
gestão que os homens ocupam e mulheres não; tem
coisas que são ditas nas entrelinhas, na educação,
na escola, na igreja; um rapaz ganha um carrinho e
a menina uma boneca. Tudo isso discrimina tanto
os homens quanto as mulheres, estabelecendo seus
papéis sociais. Isso também influencia na saúde das
mulheres, a educação que ela recebe sobre seu papel,
como ela tem que se vestir, dançar, caminhar, tudo é
como ela deve ou tem que fazer, e isso são fatores
psicológicos, sociais, culturais, que impregnam esse
“ser” e essa “percepção” de si mesmo e consequentemente seus valores, autoestima e confiança.
As pessoas têm um princípio vital, uma essência, de
crescer e se desenvolver. Enquanto esse princípio está
aceso ele alimenta essa vontade de viver. Quando
esse princípio vital é afetado ele enfraquece e se torna
vulnerável, ficando fragilizado. Assim o corpo fica sem
defesa contra várias coisas: começa com uma gripe
e vai para uma coisa mais séria. O câncer é o último
estágio do enfraquecimento do princípio vital. Então
tem tudo a ver com o bem-estar e lazer.
Na nossa sociedade a doença física é mais reconhecida e valorizada, tem muito mais crédito: se é físico
tem remédio, se é mental ou emocional é uma coisa
de dentro. Essas doenças que não são físicas precisam de apoio externo, e da pessoa querer, desejar, ser
feliz, ter força e energia para isso. Mas as doenças
mentais na nossa sociedade são muito discriminadas e a culpa é dispensada toda sobre o sujeito: “ele
não se ajuda”. No entanto, às vezes as pessoas não
acham uma âncora para se erguer. Existem estudos
que indicam que a autoconfiança é fundamental para
a autoestima da pessoa.
Também é importante destacar sobre o espaço social
que a mulher ocupa, pois precisamos falar sobre isso. É
contraditório, pois a sociedade em que vivemos é impositiva em termos de valores, do que se considera uma
pessoa de sucesso, é capitalista. Então simplesmente
discutir o papel da mulher na sociedade não dá conta
da dimensão de que a sociedade em si já é doente.
Precisamos rever a própria organização da sociedade.

Os problemas com a saúde começam também com
a falta de uma alimentação saudável que é uma necessidade básica. Isso tem sérios problemas e tem
muito a ver com valores. Se perdeu muito a lógica
dos valores, inclusive da espiritualidade. A espiritualidade, os valores e a felicidade trazem um sentido de
vida e isso tem tudo a ver com a saúde. Em alguns
momentos houve lutas sociais que questionaram e
problematizaram a questão do acesso a recursos
financeiros, mas o mesmo sozinho não resolveu os
problemas sociais. Achava-se que tudo era centrado
no dinheiro e no capital e que se resolvendo isso se
resolveria tudo. Porém, a saúde tem tudo a ver com a
felicidade, com a realização e não somente ao acesso
aos recursos financeiros.

O papel da mulher na sociedade, portanto, precisa ser
permanentemente construído e desconstruído. Ele
precisa ser construído junto, entre homens e mulheres, desde o seu lugar nas relações familiares. Há um
forte discurso de que o homem deve ajudar a mulher
e uma identificação dela como “rainha do lar”. Isso
precisa ser desconstruído, pois a casa é um lugar
de partilha, o espaço da casa é compartilhar, é uma
relação de duas vias. A mulher precisa desconstruir
essa imagem de que ela é responsável pela casa e
pelos filhos e o homem desconstruir essa imagem de
que ele ajuda. As mulheres saem de casa e tem que
aprender a renegociar os papéis em todos os lugares,
precisa de uma reconstrução cultural para não gerar
sofrimento nem para o homem e nem para a mulher.

Mensagem às mulheres

“Peguem mais leve. Saúde tem a ver com alegria e felicidade. Então
consigam reconhecer o que as deixa felizes, uma alegria mais espiritual,
não essa que é vendida pela mídia, por produtos ou coisas exteriores.
Recuperar uma coisa bíblica que diz: a beleza das mulheres está em seu
interior. Que essa alegria seja cultivada a partir do interior. Que seja uma
alegria de liberdade que não dependa dos outros, mas que dependa dela,
que ela goste de fazer. Pintar, cultivar flores, dançar, olhar estrelas. Olhem
lá fora, olhar a lua, as estrelas, achar alegria nas estrelas, árvores, na água,
no canto dos passarinhos, em um sorriso”.

A mulher precisa participar em todos os espaços sociais. Existe os Conselho Gestores, que são espaços
de construção, avaliação e gestão de políticas públicas e que tem uma participação muito baixa. Mas há
um grande desconhecimento do papel e da participação social. Esses espaços produzem a construção
coletiva através do diálogo e da diferença, é preciso
participar da construção dos municípios, repensar o
lugar das mulheres, deixar de tanta televisão e novela.
Como por exemplo, as mulheres camponesas que lutam e brigam pelos seus direitos, por menos agrotóxicos, e o quanto elas são protagonistas dessa história.

As mulheres muitas vezes não sabem o potencial
que tem, falta coragem de ir para política e promover
mudança. Ainda tem muitos desafios pela frente e
barreiras a quebrar. A mulher pode fazer a diferença, depende da posição que ela toma na sociedade.
Então o papel das mulheres é tudo isso: colocar em
ação sua criatividade, seu desejo por uma sociedade
melhor. A cidadania precisa ser exercida a partir do
debate das diferenças e sistematizar diversos pontos
de vistas para a construção de algo novo e diferente. A
gente exercita muito pouco a cidadania, a diversidade,
a democracia. O principal desafio que as mulheres
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enfrentam é exatamente esse: acreditar em sua própria capacidade, ter coragem, ousar. Paulo Freire fala
de humildade, fé, esperança, confiança, então é necessário estar se propondo mais ao diálogo, o que
posso aprender com o confronto, com os diferentes,
em que ponto podemos somar para fazer algo novo?
O que ameaça e põe em risco a saúde da mulher
(em especial os casos de câncer) é o não saber, a
desinformação em todos os sentidos. Há uma negação do conhecimento que impede as pessoas de
conhecerem seus próprios limites e desafios e a buscarem soluções. Um forte exemplo são as plantas
medicinais. As mulheres que as manipulavam foram
desapropriadas e desvalorizadas desse conhecimento pela falta do tecnicismo. A construção social no
que se ensina e no que se aprende é extremamente
importante para que o conhecimento possa ser disseminado. Esse desconhecer das comunidades com
relação às doenças e às curas criam mitos em torno
dos diagnósticos que não ajudam as pessoas a confrontar, se organizar para o seu processo de cura. Há
uma negação por conta do medo, de não saber como
lidar com a doença. No caso do câncer, as pessoas
que recebem esse diagnóstico se apavoram porque
é uma doença grave, que tem alto índice de letalidade
precoce. Só que, se as pessoas pudessem conhecer
estudos diferentes, de casos de cura, perceberiam
outras possibilidades e olhariam para o futuro com
mais esperança. É possível inovar, mas os profissionais são formados com conhecimentos tecnicistas,
convencionais. Existem outras alternativas que são
possíveis e que são potências de vida. Não é negar o
tratamento convencional, mas reconhecer outras alternativas e aliar tratamentos. Muitos olham o câncer
e veem no final do túnel a morte. A morte é ameaça,
medo, imobilização das pessoas. Tem alternativas, a
começar pelos exames precoces, regulares, as terapias alternativas e complementares. E o câncer tem
muito a ver com a autoestima, com a confiança em si
mesmo, com a alimentação melhor e mais saudável.
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Idegene Maria Perin
Cresol Jacutinga

Eu era agricultora e tinha 12 anos quando fui morar
na cidade. Estava estudando, parei, depois voltei a
estudar, fiz o segundo grau, quis fazer uma faculdade,
mas meus pais não tinham condições então parei. Fiz
vestibular, passei, mas não segui adiante. Achei um
namorado, antes de casar morreu meu pai, isso há 25
anos. Depois nos casamos, moramos um ano com a
sogra, tivemos uma filha, mas a casa era pequena e
acabamos saindo, indo morar em outra comunidade.
Lá ficamos por cinco anos.
Lá também era só trabalhar na roça, plantávamos
alcachofra. Engravidei, meu filho nasceu e logo faleceu, mas ninguém sabe por que. Depois tive mais
um filho, o Gustavo. Estava grávida, trabalhava na
roça, sofria bastante, ele veio antes, ficando na incubadora. Depois viemos morar aqui, há 17 anos, e
foi a mesma coisa, trabalhar na roça, nas terras dos
sogros. Assim que fomos trabalhando, juntando um
dinheirinho e foi melhorando, colocamos gado de
leite. Depois tive mais uma filha, que é a Geovana.
Após os sogros se aposentaram e nos deixaram à
frente da propriedade. Mas nós sofremos, meu Deus,
não tinha nada aqui, não tinha trator, dependia dos
outros, trocava serviço. Fazíamos tudo junto, nossa
conta é conjunta, os negócios são decididos juntos,
ninguém esconde nada. Eu ficava em casa de manhã
e ele ia para roça. De tarde íamos nós dois.
Agora é meu marido que toca a propriedade e meus
filhos estão estudando fora. Eu tive um diagnóstico
de câncer de mama, descobri em junho de 2015, e
foi de repente. Apareceu um caroço, esperei dois
dias, não melhorou, fiz exames, aí fiz uma biópsia
e apareceu o câncer de mama. Como eu não tinha
histórico de câncer na família os médicos disseram
que não precisava fazer todo ano e eu não fazia.
Mas da cirurgia foi tudo bem, fiz oito sessões de
quimioterapia, perdi cabelo, perdi tudo. Na formatura
do meu filho eu tinha feito uma quimioterapia, mas
fui igual. Fiz 28 sessões de radioterapia. Agora tenho
que fazer o acompanhamento. No ano novo eu fiquei
uns dias internada porque baixou minha imunidade.
Depois tudo bem, só quando fazia as quimioterapias
que ficava ruim.
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Mas eu tive muita sorte de todo apoio que eu tive. Às
vezes parece que nem foi de verdade o que aconteceu. Eu só acreditava quando ia fazer as quimioterapias. O que me ajudou muito foi a família e os amigos
que deram apoio. Porém o principal foi a vontade de
ver os filhos formados. Eu só pensava isso: eu quero
ver eles formados, não quero morrer agora, quero
vê-los bem, formados, ganhando seu próprio dinheiro.
Aquilo me ajudou a seguir em frente. Se não fosse
pelos filhos eu não sei o que seria.
Penso que saúde da mulher é ela se cuidar, fazer
exame. E quando der qualquer coisa ir ao médico, não
deixar a doença agravar, porque depois que agravar,
minha filha… [suspiro] se foi né. O que mais prejudica
a saúde da mulher é o veneno. É muito veneno, isso é
certo, você toma água, come, é tudo veneno! E vem de
onde? Vem dali (diz, apontando para a terra). Uma vez
não tinha tanto disso e hoje em dia quanta gente tem
câncer. Sem contar no que você compra, enlatados,
que nem sabe o que tem dentro.
A mulher é tudo na sociedade, se não tivesse a mulher, meu Deus do céu. Ela é a cabeça da sociedade, quando tem que decidir as mulheres participam,
pensa o que seria sem as mulheres. Na agricultura
eu acho a mesma coisa, se não tem a mulher que vai
na frente fazem só por cima as coisas, se nós vamos
juntos não. Tem homens que se não tem a mulher em

casa eles não fazem nada, ficam esperando a mulher.
Eu ensino para meus filhos isso, não tem serviço de
homem e de mulher, todo mundo pode fazer tudo. Eu
nunca sofri com nenhum tipo de preconceito ou discriminação por ser mulher, mas ainda tem bastante
gente que pensa assim.
As mulheres precisam se libertar mais, eu vejo quando tem uma atividade de Assistência Técnica, um
bolão, reunião de clube de mães, algumas não vão.
Preferem ficar em casa, sozinhas, mas não vão. Eu
acho que sou diferente porque tive que me virar desde
cedo, trabalhar, perdi o pai cedo também, tive que ajudar em casa desde cedo, sempre na lida. Agora que
estou parada eu fico louca! Não estou acostumada,
porque não posso fazer nada por causa do meu braço, o médico disse que tinha que cuidar. Desde varrer,
me dói o braço, fica amortecido. Enxada, nunca mais,
carpir não dá. Erguer peso não dá.
Na verdade, na roça é muito trabalho, o dia todo tem
coisa para fazer. É roça, é ir atrás de vaca, é a casa,
não tem tempo para nada, todos os dias, não tem
feriado, não tem nada, e isso faz com que as pessoas
saiam da roça. Se as famílias conseguissem se organizar, mas pensa, só o casal em casa, não tem como,
é muito trabalho para pouca gente. Antigamente nos
revezávamos um dia de cada, hoje não.

Mensagem às mulheres

“Se aparecer alguma doença, erga a cabeça, siga em frente e enfrente, que
o que é para ser teu tem que enfrentar. E nunca baixar a cabeça e dizer
‘não vou fazer isso, não vou fazer aquilo’, tem que pensar que é capaz, vai
vencer e ir à luta. Eu fiz isso, fui à luta, pensei nos meus filhos e enfrentei
tudo que tinha que enfrentar”.
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Elisa Pante

Cresol Credi Chapecó
Elisa é uma pessoa que tem muita esperança e hoje
muita fé, pela minha trajetória. Sou uma pessoa que
acredita no ser humano. Fui uma adolescente sempre
rebelde, desde para fazer a primeira comunhão eu não
queria. Atuei na política desde os sete anos, a política está no meu sangue. Acho que para ser professor
ou qualquer coisa, você não pode se dizer apolítico,
porque todo ato que você pratica é um ato político, eu
nasci neste meio, e eu posso dizer que meu pai teve
um papel de relevância muito grande. Com sete anos
apanhei da Ditadura Militar, o meu pai foi o primeiro
preso político, então eu também aprendi que a política
te traz um cenário de lutas, que você consegue pouco,
mas com muito esforço.
A gente perdeu tudo por causa disso, embora nunca
perdemos a fé. Existiram poucas mulheres como minha mãe. Ela nos ensinou nunca perder a esperança
quando perdemos tudo, meu pai ficou muito depressivo. Aquela mulher cortou até lenha para trem, fazia
uma bolsa de farinha de 50 quilos de pão por dia, então
tudo foi conquistado com muita luta e esforço. Ela nunca perdeu a esperança e a vaidade. Uma mulher que
sai mal alfabetizada e foi investir na bolsa de valores
os poucos centavos que tinha. Ela conseguiu pagar
todas as dívidas que tínhamos.
Fui namoradeira e gostava de me divertir. Vivi muito
bem, fui muito feliz, e tive uma grande coisa na minha
vida: sempre tive amigos. Tive um filho, quando ele
tinha 10 anos me separei, criei ele sozinha, com o apoio
da minha família.

Descobri a educação por acaso. Comecei a trabalhar
fora com 12 anos, com 16 fui para o banco, estudava
à noite e intercalava o jornal no final de semana. Nunca
tive nada fácil, a minha mãe dizia assim: “você quer ter
as coisas, vai trabalhar”. Tudo o que se tem é fruto do
trabalho. Paguei meu segundo grau, era tudo contado,
fui fazer Pedagogia para ser professora.
A escola me permitiu descobrir a parte humana em
mim, mesmo na secretaria, conselhos de classe, os
alunos, isso foi me construindo como pessoa e participante da educação e descobri que amava a escola.
Não tínhamos nem livros, os professores traziam os
livros de casa e doavam para as escolas. Os primeiros
alunos que ganharam livros foram os do Bairro Quedas
do Palmital, foram os livros da Ieda, não podemos
esquecer, tudo era conquistado, desde a briga para
comprar um telefone, para comprar uma máquina de
escrever e o primeiro computador meu Deus do céu,
que emoção! [risos] Me aposentei com 34 anos de
serviço.
No entanto, professor não faz check-up, nunca tirei
atestado para ir ao médico, só quando tive meu filho,
quando meus pais faleceram, e as licenças políticas.
Até que em um primeiro de janeiro passei mal, fui ao
médico e me diziam que eu tinha infecção intestinal.
Depois de cinco dias mal fui ao hospital, fizeram um
raio X e com o resultado o médico disse que eu saia do
hospital em duas condições: ou de ambulância ou de
avião porque tinha um tumor que fechou meu intestino,
o médico disse que era anos que eu tinha isso.
A mulher tem muito mais questões de saúde e nós
não nos cuidamos, porque a nossa vida está cheia de
papéis: mãe, pai e um pouco de tudo e esquecemos
de nos cuidar. Você toma um remédio e vai, só se faz
exames quando precisa. Agora a cada 15 dias me interno para fazer quimioterapia. É horrível! Só quem faz
sabe o que passa. Vai fazer 9 anos que eu identifiquei
meu primeiro tumor, fiz quimioterapias, meu câncer é
metástico, ele volta sempre em algum lugar. Eu sempre
digo “ainda bem que tinha o SUS”, porque o tratamento
é caríssimo, e eu fui bem atendida, bem cuidada. As
pessoas não têm esse dinheiro. Como é importante
o tratamento dado pelo SUS, não perde para nenhum
atendimento particular: as enfermeiras, as auxiliares,
você se sente acolhida, para mim foi fundamental, ninguém paga uma quimioterapia do tamanho da minha.
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Mensagem às mulheres

“Mulheres se amem mais, se olhem no espelho, se gostem mais, vejam o quanto são importantes e se deem o
valor que merecem. Não nos amamos o suficiente. Se
cuidem mais, tem que se cuidar muito. Mulheres novas
com câncer, jovens com câncer, homens com câncer,
então alguma coisa tem, entende. Não perder a fé no
ser humano, temos defeitos, mas temos qualidades intermináveis, e não julgo mais. Descobri quantos defeitos
e virtudes eu tinha, então acho que não devemos julgar
tanto. E não ter medo de ser feliz, e que bom se nós não
tivéssemos medos. Tem pessoas que te surpreendem,
pelas atitudes e tem pessoas que me surpreenderam,
amigos, família, e temos que agradecer”.

Eu não tenho perspectiva de cura desse câncer, o
médico me disse: “você tem que fazer a quimioterapia
a vida toda”. E eu estou fazendo, estou enfrentando,
mas não deixo de lutar, de acreditar, de ter fé. Eu sou
muito feliz porque tenho amigos e pessoas que me
ajudaram sempre, nunca me abandonaram. E eu tive
uma vida maravilhosa: me engajei politicamente, lutei
muito, me realizei na minha profissão, tenho um filho
que é tudo na minha vida, ele que coloca o lenço
na minha cabeça. Nunca perdi minha vaidade. E sei
que vivi muito bem a minha vida, valeu a pena tudo
que vivi e os exemplos que tive, especialmente da
minha mãe.
Eu só gostaria que as mulheres se cuidassem mais
e se olhassem mais. Que elas pensassem o quanto
é o compromisso delas na sociedade, porque nós
temos um compromisso social com a nossa família,
ela depende de nós. A mulher tem que se olhar, se
cuidar, fazer check-up. Tem que haver uma política
mais séria de atenção à saúde da mulher, mas temos
que nos cuidar muito mais, porque eu fui vítima da
minha própria indisciplina, e o preço é caro por isso,
hoje as mulheres tem vários papéis na sociedade, só
estão se esquecendo delas.
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Elsi Marques da Rosa
Cresol Porto Xavier

Sou a Elsi, tenho 56 anos, nasci aqui mesmo em Porto Xavier (RS). Sou filha de pequenos agricultores,
produzíamos milho e soja. Meus pais faleceram sem
se aposentar, tiveram uma vida muito difícil, criaram
nove filhos em uma pequena propriedade, sem muitas condições e recursos. Trabalhei na roça até os
18 anos: plantava, carpia e assim sobrevivemos. Tenho 11 irmãos. Casei aos 22 anos e tive dois filhos.
Comecei minha carreira profissional como cantora
de banda, depois ingressei no Magistério. Trabalhei
durante 22 anos em uma escola municipal em Porto
Xavier (RS). Quando eu tinha seis anos comecei a
cantar com meu irmão que tinha uma deficiência
visual. Até meus 17 anos eu estudava e cantava com
meu irmão. Nós fazíamos showzinhos, eu cantava e
ele tocava gaita.
Após montamos outra banda, sendo que gravamos
um disco em 1979. Logo após eu casei e paramos
de tocar. Eu trabalhava na escola, tinha meus filhos, cuidava da casa, isso durante nove anos. O
meu marido tinha problemas de alcoolismo, hoje ele
é falecido. Toda pessoa que tem alguém assim na
família sabe o quanto é difícil, então praticamente
meus filhos eu criei sozinha, tocando, estudando e
trabalhando. Foi agregando todos esses problemas e
aos 45 anos fui diagnosticada com câncer de mama.
Eu já estava separada, meus filhos estavam morando
fora e talvez por toda essa situação difícil: o estresse,
o trabalho, acho que isso influenciou para ter esse
diagnóstico, mas eu tentei pensar pelo lado positivo,
da cura e fui atrás.
Descobri através do toque, percebi um nódulo e logo
fui fazer a consulta e mamografia. Assim que tive o
diagnóstico fui encaminhada para Porto Alegre e lá fiz
meu tratamento. Hoje faz 10 anos. Fiz oito sessões
de quimioterapia. O câncer de mama que eu tinha era
agressivo e raro: era uma proteína. Fiz a mastectomia
e depois a reconstrução.
Depois da cirurgia comecei a fazer as quimioterapias.
As glândulas já estavam afetadas e tive que esvaziá-las. Foram tirados 17 gânglios dos 27 que temos.
Destes 17, oito estavam afetados. Eu fiquei totalmente careca, devastou meu organismo, caiu o cabelo,
os pelos do corpo. Eu até me sentia bem, não sentia
dor, enjoo, mas assim, tomava minha cervejinha de
vez em quando, levava minha vida normal. O único
efeito foi a queda do cabelo, mas o resto foi normal.
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A minha força veio da minha família, de um novo
namoro. Faz 13 anos que estou com ele. O apoio
foi essencial no meu tratamento, sendo que durante esse periodo fiquei afastada da escola. A família
me cuidou, mas eu só pensava na minha cura, na
minha autoestima, eu procurava ajuda, psicóloga, nutricionista, não me deprimi, levava uma vida normal.
Sempre tive apoio, mas sempre fui atrás, e isso que
me ajudou muito. Fiz a reconstrução do seio, tenho a
cicatriz, mas eu não me importo com isso, uso meu
biquíni, não me importo com essa estética, em ser
maior ou menor, o importante é eu estar aqui.
Quando eu descobri foi um baque, mas eu sabia que
eu tinha que me tratar, que tinha cura, todo tempo
acreditei na cura. Após esse tratamento ainda faço
exames, fazendo check-up gerais, até completar cinco
anos, a cada seis meses e depois a cada ano. Só faço
acompanhamento, mas nunca tomei comprimido
contínuo, até porque era um câncer diferente.

No meu caso sou aposentada por invalidez, então eu
uso o tempo livre para fazer esse trabalho voluntário,
além de participar de diretorias da sociedade, da igreja, grupo de canto, e eu preencho meu espaço com
essas atividades. Muitas mulheres não têm tempo.
A mulher tem o dom de saber fazer, e elas estão indo
atrás do que querem, porque antes a mulher ficava
em casa e quem ia era o homem. Hoje ela já está
conseguindo mais espaço na política, na família. Ela
não conseguiu tudo o que precisa, porque ainda estamos lutando, ainda sofremos muito preconceito e
discriminação por ser mulher: a sociedade, leis, igreja,
potencializam que a mulher é “do lar”. Os desafios
que a mulher enfrenta hoje são esses, por mais que
ela conseguiu mais espaço e mais direitos, ainda há
muito para conquistarmos.

Acredito que a saúde da mulher começa com essa
questão da tranquilidade. A mulher tem várias atividades e muitas se preocupam demais com as questões
fora e não pensam nelas. Elas devem pensar mais
em si, isso não é ser egoísta. Devem fazer exames,
não deixar para depois, para ter certeza do que tem
ou não. Claro que se preocupar com ela, com o trabalho ou a família, mas não esquecer de si mesma.
E sempre pensar no positivo, ser alto astral, porque a
saúde começa sendo otimista, ter amizades, valorizar
o que é importante e traz a felicidade.
A mulher tem muita influência na sociedade. Hoje
temos muitas mulheres que tem uma vida pública
atuante e é importante neste sentido. Eu nunca sofri
preconceito, pelo menos não que eu tenha sentido.
Tive uma vida bem atuante, então não senti preconceito. Me senti sempre muito valorizada, todos tinham
respeito comigo.
Eu faço parte aqui em São Paulo das Missões da “Liga
Feminina do Combate ao Câncer”, eu sou a presidente. Recebi muito apoio, um dia elas ligaram e foram
me visitar, umas 10 pessoas, trouxeram lanche e ali
conheci e percebi a importância da Liga, do trabalho
que é feito para as pessoas que estão doentes. Logo
me associei e hoje sou atuante no grupo, batalho
junto com elas.

Mensagem às mulheres

“Sejam otimistas e não abaixem a cabeça. Vão atrás do que querem, não esperem pelos outros, ergam a cabeça,
sigam em frente sempre, que a cura vai chegar, só tem que acreditar”.
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Rosane Cristina Bugança de Christo
Cresol Dionísio Cerqueira

Nasci em Planalto (PR), somos em três irmãs, eu
sou a mais velha. Moro em Dionísio Cerqueira (SC)
desde 1991. Neste período descobrimos que eu tinha um câncer, aos sete anos de idade. Eu estava
com seis nódulos, porque logo de início o médico
não descobriu, ele achava que era do esforço, tipo
“rendido”, como se dizia antigamente, me deu um
Buscopan e fui para casa, até fazer os exames. Na
verdade, não tinha equipamentos aqui para fazer algum tipo de biópsia, o médico disse que pelos meus
sintomas era câncer, mas que eu precisaria fazer um
exame que comprovasse. Ficamos três dias em um
albergue em Curitiba (PR), meu pai ia três vezes por
dia ao hospital para tentar uma vaga na internação.
Nós ficávamos em alas separadas, um dia veio uma
senhora que me arrastou da cama, eu estava letárgica
e não conseguia caminhar, mas meu pai queria me
ver e não podia entrar na ala que eu estava. No outro
dia consegui uma internação de tanto que meu pai
ia até o hospital.
Internei, após sete dias fiz a biópsia, acho que foi
uma coisa que demorou mais do que o previsto. Fiz a
cirurgia para remoção do tumor para enviar à biópsia.
Quando eu cheguei no quarto o pai pediu para me
pegar no colo, talvez com o pouco de conhecimento
que ele tinha, ele pensava que eu não sairia viva de lá.
Veio o resultado que foi um linfoma de Hodgkin. Então
começaram as quimioterapias, fiz sete sessões. Na
época era diferente de hoje que colocam cateter, era

uma seringona, vermelha, que injetava e dava reação na hora. Lá no hospital só era permitido a mãe
acompanhar, e não era permitido o pai ficar no quarto,
então eu tive muitas mães lá dentro para me ajudar. A
minha mãe não podia ficar comigo, pois tinha minha
irmã pequena. Meu pai ia de noite para o albergue e
o hospital autorizou a ficar comigo durante o dia. Na
primeira quimioterapia eu passei muito mal à noite,
meu pai já tinha ido para o albergue e de noite ele voltou para me ver. Eu estava muito mal, era uma noite
que estava chovendo e ele chegou todo molhado lá
só para saber como eu estava. Eu melhorei, ganhei
alta e vim para casa, ficava quinze dias e voltava para
fazer outra quimioterapia. Após tive que internar e
ficar 30 dias para fazer as radioterapias, fazia duas
sessões por dia, uma de manhã e uma a tarde, perdi
meus cabelos.
O problema foi quando eu vim para casa e fui para a
aula, o preconceito que eu vivi. Eu usava um gorrinho
e esperava bater o sinal para ir para aula. Eu tinha
uma professora que explicou para a turma, pediu
ajuda para que eu não me machucasse. No intervalo
a professora não me deixava sair, na hora do recreio
todo mundo brincando de pega-pega, correndo, e ela
tinha medo que alguém me batesse ou me derrubasse, então ela me deixava dentro da sala.
Naquela época não tinha telefone, só os ricos que
tinham, e minha mãe em casa, com depressão, pensando no pior que poderia acontecer. Só um tio que
tinha telefone, às vezes ele ligava lá no hospital e
passava as notícias para minha mãe. Eu apareci no
Jornal Nacional e minha mãe entrou em desespero:
pegou um ônibus e foi para Curitiba, sem avisar meu
pai. Uma psicóloga levou ela para uma sala, explicou
tudo certinho, pois para os meus pais quem tinha
câncer morria. Tive alta, eu ia a cada seis meses,
porque poderia voltar em um período de cinco anos.
Depois foi uma vez por ano e nos meus 18 anos eu
tive alta, foi a última vez que eu fui para o hospital.
Eu me lembro de quase tudo, nome de pessoas que
ficavam no quarto, até a questão do cabelo. Minha
mãe disse que se crescesse meu cabelo ela não cortava mais, ela fez uma promessa. E o mais difícil foi
voltar para a aula, porque sempre tem aquele piazinho
safado, que mesmo eu indo depois de bater o sinal,
ele estava lá me esperando para arrancar meu cha-

18

peuzinho e tirar sarro. Hoje tenho 32 anos, me formei
no Ensino Médio, mas não fiz um curso superior.
O que me ajudou a superar foi minha família que me
amparou, me cuidou, o esforço do meu pai em me
cuidar, mesmo sabendo que minha mãe estava em
casa doente também, com depressão, por falta de
informação.
Para a mulher ter saúde ela deve ir ao médico, fazer
consultas, exames, fazer exercícios, e as vezes eu
vejo por mim, não tiro esse tempo para ir fazer, pela

Mensagem às mulheres

“Não se abater e ter fé em Deus, se agarrar com a família,
porque a família é tudo, é ela que ajuda, incentiva, família
é tudo, está ali sempre para o que der e vier. Não desanimar e seguir em frente, porque eu sou um exemplo de
quem conseguiu”.

minha rotina, não dá tempo, mas a mídia divulga muito de fazer a prevenção, coisas que muitas pessoas
deixam de fazer por vergonha, ou de fazer um exame
ginecológico, que é um grande preconceito que ainda
se tem. A autoestima contribui também, se vem uma
doença dessas já é agressiva, se a pessoa não tem
vaidade, a autoestima dela vai para o chão, porque
tem que se reinventar.
Ainda tem muitas mulheres que são submissas, que
o marido que é o homem da casa e faz tudo, que
governa todas as finanças e toma as decisões. Mas
estamos ganhando espaço, hoje já temos cargos
importantes, pequenos ainda, mas ganhando espaços que poderiam e devem ser maiores. No entanto,
as mulheres estão lutando e ganhando espaço na
sociedade. Elas têm buscado mais, estudado, um
cargo que um tempo atrás era só homens hoje tem
mulheres. Mas muitas vezes são impedidas e não
dão oportunidades.
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Talita Delci Althaus Ertel
Cresol Concórdia

Eu e meu marido sempre moramos no interior. Meu
avô estava doente e a tia que iria cuidar dele teve
um derrame, então meu pai sugeriu que cuidássemos dele. Assumimos o cuidado do falecido avô e
ele nos deixou de herança essa terra que moramos
hoje. Construímos uma casinha e trabalhamos muito. Desde criança quando morava com o pai a gente
trabalhava na roça. Eu estudei só até a terceira série,
nem bem a quarta eu fiz. Naquela época era assim,
nós ajudávamos os pais a trabalhar que nem adulto,
não é que nem hoje que os filhos estudam sempre.
De nós quatro só meu irmão que fez até a oitava série,
as três moças não conseguiram estudar, nem bem
até a quarta série.
Casei com 21 anos, tive dois filhos, um menino e
uma menina. Ela casou e o menino mora conosco
aqui na roça. Construímos nossa vida com muito
trabalho e juntos. Tanto eu quanto ele fazíamos de
tudo: encangava boi, ia para o chiqueiro, para roça,
roçava, fazia piquete, pegava a silagem . Depois de
todo o trabalho na roça vinha a casa. Ainda assim,
todos os dias tirava pelo menos uma hora para ir na
vizinha tomar chimarrão, para fazer crochê, conversar
um pouco. Quando voltava tinha mais serviço da roça
para fazer, aqui tem coisa o dia inteiro para fazer.
Descobri um câncer com um exame de rotina. O
médico pediu os exames, demorou meses até ser
atendida, quando veio o resultado tive que repetir. O
resultado foi um nódulo no seio. Depois tive que fazer
um ultrassom, mas demoraria uns quatro meses.
Então decidimos pagar para agilizar o tratamento.
Foi então que tivemos a confirmação de um câncer
maligno na mama.
Assim que tivemos o resultado iniciei o tratamento.
Fui para Joaçaba (SC) e fiz cirurgia. Depois da cirurgia,
fiz quatro quimioterapias, 30 radioterapias, tudo em
Chapecó (SC). Nas quimioterapias perdi todo o cabelo, não conseguia comer direito, abriu minhas unhas,
mas não senti dor. O tratamento foi difícil mais pela
distância, saia de casa 04h45, pegava transporte da
prefeitura até Chapecó para fazer o tratamento, saia
cedo e chegava à noite em casa. Aconteceu também
de chegar em Chapecó e a máquina estar quebrada.
Acho que fui para Chapecó umas 38 vezes ao todo,
sendo que 30 foi para fazer radioterapia. Eu ficava
ruim da viagem e quando chegava em casa comia
alguma coisa, porque na viagem eu me sentia mal.
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Nesse período minha filha cuidou das roupas, meu
filho e meu marido cuidavam da casa e faziam comida para os peões que estavam construindo o chiqueiro. Limpavam a casa e cuidavam da propriedade
sozinhos. Eu só vinha para dormir e comer quando
conseguia. Foram 30 dias que nós lutamos e deu
certo [risos]. Eu fiquei com algumas consequências,
meu braço é fraco, não tenho muita força, não seguro
nada com a mão do braço que fiz a cirurgia porque
inflama. Tenho que usar luva para tudo que faço.
O que me ajudou a superar foi minha família e meus
amigos. Eu não me abati, eu só chorei uma vez, quando soube que teria que fazer cirurgia. Às vezes passava as noites sem dormir preocupada, mas não sentia
dor. Descobri bem no começo, era pequeno, acho
que isso ajudou também, sempre fiz meus exames
de rotina. Agora faço acompanhamento a cada três
meses, tomo medicamentos, faço exames, ultrassom
por um período de, pelo menos, cinco anos. Mas eu
estou curada desse câncer.
Já estou voltando a trabalhar na propriedade aos
poucos, mas não posso ter exposição ao sol e tenho
fraqueza no braço. Mas também por dois meses aqui
em casa não me deixaram nem cortar uma fatia de
pão, minha família fez tudo. Melhor cuidar por um
tempo que ficar o resto da vida com sequelas. Contei com amigos e vizinhos para ter esse sucesso no
tratamento: minha vizinha lavava a ordenha enquanto
eu fazia o tratamento, ajudava o piá aqui em casa
quando nós íamos para Joaçaba fazer os tratamentos. Meu marido fazia a ordenha de 14 vacas sozinho,
cuidava do chiqueiro e ainda cuidava da casa com
o meu piá.
Eu acho que a mulher, para ter saúde, precisa sempre
estar com os exames em dia e sempre seguir em
frente. Não pode ficar parada, se ficar parada se foi. E
é importante também os incentivos que a gente teve,
eu não tive custo no meu tratamento, fui bem atendida, só paguei o ultrassom. Na rua às vezes ficavam
me olhando, quando eu usava chapeuzinho, porque
perdi os cabelos. Mas as pessoas não se afastaram
de mim, me ajudaram a superar.
Acho que a mulher hoje consegue ter muito mais
espaço, é mais valorizada. Na sociedade ela tem
mais participação, entra nas diretorias, tem emprego.

Uma vez era dona de casa e deu, era só isso! Hoje as
mulheres têm chance, conseguem fazer um financiamento, conseguem uma casa melhor, tem mais
oportunidade. Na nossa propriedade sempre foi assim, a gente decide tudo junto, se dá para fazer ou se
não dá, para pegar um crédito, ampliar a propriedade.
A mulher está a par de tudo na casa, a gente dividia
a função na casa, cuidava de tudo, juntos. Nos negócios a mulher já decide junto com o marido o que
vai fazer. Eu sou sócia fundadora da Cresol, sempre
participei de tudo aqui em casa.
A nossa casa aqui foi a primeira a ser construída
pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).
O Olívio Dutra era Ministro das Cidades e foi ele que
colocou o primeiro tijolo na nossa casa. Nós fomos as “cobaias” [risos] porque não sabíamos se
daria certo, mas aceitamos. Uma vez se você não
tinha dinheiro não tinha nada e essas políticas melhoraram nossa condição de trabalho. Conseguimos modernizar a nossa propriedade, melhorou a
condição da casa.
Eu acho também que a gente precisava de uma aposentadoria mais jovem. As mulheres se aposentam
com 55 anos e ainda querem passar mais para frente
ainda. Não adianta nos aposentar quando já estamos
velhos, devia ser mais jovem, porque assim podíamos
curtir um pouco mais a vida, queríamos ter essa chance também. Trabalho desde os 10 anos na roça, sendo que hoje estou com 51, então 40 anos trabalhando
na roça, é muito tempo! Isso traz muito prejuízo para
a saúde da gente, é muito sacrificado, tem que seguir
em frente, tem serviço pesado. Quando éramos mais
novos não negávamos serviço: era carregar cesto, debulhar milho, fazia tudo, trabalhando que nem adulto.
E agora que podia curtir um pouquinho não tem mais
saúde, não adianta.

Mensagem às mulheres

“Não desanimem se surgir algum problema, seguir em
frente que tudo dá certo, não ficar parado, porque eu
fiz assim, nós fomos em frente, eu consegui, e hoje
eu estou bem”.

21

Tereza Banaczeski
Cresol Áurea

Casei com 17 anos. Durante três anos ficamos só eu
e meu marido, depois tivemos quatro filhos. Todos
nasceram em casa, naquele tempo não tinha médico,
não tinha nada. Tive duas meninas e dois rapazes,
o mais velho é falecido. Vim de uma família de sete
irmãos, éramos pequenos agricultores, produzíamos
de tudo e tudo no braço. Não tinha trator, limpava
com enxada, lavrava de boi, a gente malhava mais de
100 sacas de trigo, tudo cortado a mão, na foicinha.
Colhia feijão e batia com um pau para tirar o grão da
vagem. Meu Deus! Tudo que a gente passa quando a
gente é pobre. Agora faz sete anos que eu moro aqui,
mas ainda hoje eu iria para a roça se fosse possível.
Eu estranho aqui na cidade, porque na roça tu tem
de tudo, tem batata, mandioca, galinha, porquinho.
E na cidade tem que comprar tudo, eu me arrependi
de vir para a cidade.
Eu e meu marido fazíamos tudo junto: lá não tinha
separação de dinheiro, tudo era junto. Eu tinha um
marido bom, vivemos juntos por 63 anos. No parto
do primeiro filho eu pesei 29 quilos, porque perdi todo
o sangue. Tive o parto em casa, não é como hoje que
tem pré-natal e tudo de graça, pelo SUS, antes tinha
que pagar tudo e ninguém tinha condição. Tinha que
ir de carroça, a gente saia daqui (Áurea) até Getúlio
Vargas (RS) de carroça! Era difícil, não que nem agora.
Esse filho que é falecido casou e logo ficou viúvo. A
esposa morreu depois de sete meses que casaram,
deixou uma filha recém-nascida para eu criar. Um dia
eu ficava em casa com ela e no outro eu tinha que ir
para o hospital cuidar da nora. Fiquei até 30 dias no
hospital. Você não sabe o que eu passei para cuidar
dessa menina, ela chorava dia e noite. Eu e minha
filha mais nova as vezes nem almoçávamos para
conseguir cuidar dela. Levamos para um padre e ele
disse que era saudade do colo da mãe. Ele mandou
não maltratar ela, que era para cuidar e dar carinho e
hoje ela é uma mulher feita. Quando minha neta tinha
17 anos o pai dela faleceu. Ele não quis casar mais,
ficou doente e morreu porque bebia muito.
Meu Deus, quanta coisa que eu passei na minha vida,
só Deus sabe. Quando a gente morava na colônia
meu marido ficou mal das pernas, eu nem podia sair
visitar ninguém, eu tinha pena de deixar ele sozinho.
Agora faz 10 meses que ele faleceu, quando ele ficou
sabendo que eu tinha câncer ele se desesperou, ficou
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doente e morreu. E eu estou aqui, lutando pela minha
vida. O médico disse que eu tenho câncer, mas tu
achas que eu penso que eu tenho câncer? Não!
Eu só falo para as mulheres não esperar tanto que
nem eu para começar o tratamento, porque se eu
tivesse ido atrás já quando senti o nódulo eu não
precisava tirar o seio. Eu fui bem na cirurgia, até hoje
eu estou bem, sempre fui forte de saúde.
A mulher é tudo na sociedade! Hoje ela tem direitos,
ela pode ser vereadora, prefeita, presidente e antes
não podia fazer nada. A mulher era nada, servia só
para trabalhar, cuidar dos filhos, do marido, lavar roupa. Eu tinha esses filhos e tinha que carregar nos
braços para a roça. Tinha que carregar filho, leite,
mamadeira, pelego para colocar os filhos enquanto a gente carpia para tentar dar alguma coisa para
eles. Eu acho que as mulheres uma vez aceitavam
mais as coisas, tinham marido ruim que batia e elas
aceitavam. As mulheres apanhavam, os maridos ficavam bêbados e elas tinham vergonha. Ninguém
sabia, nem as mães, agora não, a gente fica sabendo
porque elas contam.
Para ter saúde a mulher precisa de apoio da família
e se tratar. Eu pensei desde o começo “eu não tenho
câncer, eu quero viver mais com meus filhos, netos,
bisnetos”. Eu sei que eu tenho câncer, mas eu não
penso nisso. Eu como bem, durmo bem, trabalho,
eu estou bem. Quando eu fazia as quimioterapias eu
sentia dor, tinha febre, não conseguia comer…
Meus filhos ficaram brabos comigo porque eu não
contei antes, queriam me ajudar. Eu sabia que eu
tinha uns nódulos, mas eu achei que não era nada.
Por sete anos eu sabia que eu tinha o nódulo, mas não
me doía nada e eu não fui no médico. Até que um dia
começou a sangrar, eles viram e se desesperaram.
Por isso eu falo, nenhuma mulher deve esperar assim
como eu esperei, burra! De tanto medo que eu tinha
dessa cirurgia, eu preferia morrer que ir no hospital.
Mas graças a Deus deu tudo certo até agora.
A mulher na agricultura tem muitos desafios, ela não
dorme quando tem filho pequeno. Ela tem tudo para
fazer, limpar a casa, fazer o pão, ordenhar as vacas
e ainda trabalhar na roça. Eu lembro do tempo em
que quando vinha chuva tinha que correr para cobrir
os produtos, porque se molhava o milho, o feijão, a

soja que estavam colhidos, mas na roça não tinha
nada de tecnologia e nem dinheiro. Mas também a
gente não comprava nada, fazia a farinha, tinha arroz,
milho, feijão.
Eu ainda gosto da agricultura, se eu pudesse eu iria
de volta. Meu marido ficou 17 anos doente, aí nós
só criávamos para consumo e o resto arrendava. Eu
que fazia os negócios na cidade, ia ao banco, tive que
me virar. Nós morávamos com um filho na colônia,
esse que depois faleceu. Eu não sabia fazer negócio,
tive que aprender e foi fácil. Falava o que tinha para
comprar o que tinha para vender, comprava as coisas,
vou em banco. Ih! Eu fiquei esperta [risos]. Quando
era nova não sabia nada, mas quando fiquei mais
velha me espertei mais [risos]. Quando se obriga a
aprender fazer as coisas se vira. Eu já fazia as contas
em casa e depois ia para a cidade fazer os negócios.

Mensagem às mulheres

“Eu digo para as mulheres não terem medo das coisas
e enfrentar, pois, eu estou até hoje enfrentando. Estou
indo para a frente, não para trás, não pode olhar para
trás. Toda mulher tem força assim como eu tinha, para
ser feliz e tudo. Se tu ficas só de cabeça para baixo não
dá, a mulher tem que se despertar”.
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Mônica Borba Pôrto
Cresol São João do Sul

Nasci em Joinville, mas vai fazer 15 anos que eu moro
em São João do Sul. Passei um pouco de trabalho,
batalhei bastante e estudei. Casei uma vez, não deu
certo, nos separamos e tenho uma filha do primeiro
casamento. Casei pela segunda vez com meu esposo atual e tivemos um menino. Tenho 33 anos, sou
formada em Pedagogia, pós-graduada e administro a
propriedade com o meu marido. Ele trabalha na roça
e as finanças quem administra sou eu.
A minha família também sempre trabalhou na agricultura. Nós plantávamos fumo e morangos. Estudei
e trabalhei como professora de 2008 a 2015, quando
iniciei o tratamento de um carcinoma ductal invasivo. É
um tipo de câncer de mama extremamente agressivo
e raro para minha idade. Descobri fazendo o autoexame de mama, o que foi fundamental. Apesar de que o
médico que eu consultei falou que não era nada, mas
bati o pé e disse que eu queria um ultrassom porque
eu me conhecia e tinha alguma coisa errada. E eu fui
batalhando, indo atrás de exame, procurando na internet, paguei por exame. Eu me formei em 5 de setembro do ano passado e tive a confirmação no dia 8 de
setembro. Sou muito teimosa e sempre digo para as
minhas amigas que sejam teimosas, porque se não for
teimosa, não enfrentar, você não vai conseguir.
Foi muito complicado o diagnóstico. O câncer é invasivo, então quanto mais rápido fossemos atrás dos
recursos, exames, cirurgia, maior seria a efetividade
do tratamento. Era uma corrida contra o tempo, porque o câncer estava aqui dentro, sabia que a qualquer
momento ele podia se espalhar para outro órgão. Mas
graças a Deus não aconteceu. É uma sensação muito
ruim, não tem como explicar.
Fiz cirurgia para retirar o tumor. Depois fiz quimioterapia durante oito meses e há umas três semanas
comecei a fazer radioterapia. A minha luta começou
há mais de um ano. Eu fiz dois tipos de quimioterapia. A branca, que foram doze sessões, e depois fiz
quatro sessões da vermelha que era a cada 21 dias.
As duas tinham efeitos diferentes. A branca tinha um
efeito mais de fadiga, mal-estar, mas depois de dois
dias era vida normal. Já a vermelha não, a vermelha
é a pior que tem, essa derrubava mesmo, foi na qual
começou a cair mais o cabelo.
Nesse processo todo a minha família e principalmente meu esposo foram meu apoio, meu porto seguro.
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Ele ia comigo nas quimioterapias, cuidava de mim em
casa, na cirurgia, foi tudo o meu esposo. Ele cuidou de
mim, da casa e da propriedade. Quando meus cabelos
começaram a cair foi meu marido quem raspou minha
cabeça. Além disso, meus filhos pequenos também me
davam coragem para enfrentar.
Agora tem manutenção por cinco anos com medicação, é a janela do câncer. Isso tudo mexe muito com
o psicológico: perder o cabelo, a sobrancelha, ficar
debilitada, a quimioterapia engorda muito. Se você
deixar o teu psicológico abalar é mais difícil, mas eu
nunca me deixei abalar, claro, tem momentos bem
difíceis, mas minha família estava ali do lado. Tinha
dias que eu acordava, levantava e tinha vontade de
voltar para a cama porque eu me sentia horrível e
meu marido sempre me dizia “não, você está linda,
isso vai passar, tudo passa”. E foi ali que me deu a força, foi ele. Mesmo doente continuei fazendo a minha
pós-graduação, me formei em agosto, e agora estou
estudando para conseguir uma vaga no Estado, para
no ano que vem continuar.
Eu percebo que a mulher é importante na sociedade para tudo, tanto para botar um homem no mundo,
quanto para alimentação, roupa. Antigamente as mulheres só serviam para cuidar de casa e do fogão. E
não é assim, foi evoluindo, a mulher foi buscando seu
lugar no mundo do emprego e hoje está aí, tentando a
igualdade. E na agricultura familiar a mulher não ocupa
um lugar diferente: ela administra a propriedade. Eu
vejo aqui em casa, antes do câncer tocávamos a safra
junto, os dois, eu ia para a roça também. Quando estava
grávida, quando estava em tratamento, continuei trabalhando, então a mulher na agricultura é fundamental.
Tem que ter a parceria do marido com a esposa.
Eu vejo que ainda tem preconceito e discriminação
com as mulheres. Quando tem uma mulher dirigindo:
“ah não vai conseguir estacionar ali porque é mulher;
ou não vai conseguir colocar o carro em algum lugar
ou tirar porque é mulher”. Eu estive na oficina mecânica faz umas três semanas e tem aquele macaco
hidráulico e tinha que entrar de ré, aí o moço disse:
“moça deixa que eu coloco pra ti” e eu disse: “não,
pode deixar que eu coloco”. E eu entrei de ré e coloquei
certinho. Na mentalidade dele, achou que eu não conseguiria porque sou mulher. Só que o meu padrasto
é mecânico, então tirar carro e botar carro dentro da
oficina em espaço apertado, de ré ou de frente, era
uma coisa que eu fazia bastante.
Na minha opinião para a mulher ser saudável ela precisa se cuidar, se amar, se olhar no espelho e não pensar
“eu estou gorda”, ou “hoje eu não estou legal”, é amar o
ser mulher. Se amar de verdade. Defeitos todo mundo
tem, se eu estou um pouquinho mais gordinha, o cabelo

não está legal, passei por tudo que passei e estou viva!
Eu sei o que é acordar de manhã e não ter um fio de
cabelo na cabeça, não ter sobrancelha. Mas mesmo
assim, colocava um lenço, um batom, um brinco legal
e ia para a quimioterapia. Me gostava assim. Teve um
período que o cabelo cresceu ficou assim tipo um cabelo de rato, ficou um pelo muito esquisito, eu fiquei
horrível, horrível mesmo. E eu fiquei bem inchada, bem
abatida, foi na quimioterapia vermelha, eu fiquei horrível, mas eu me olhei no espelho e pensava “hoje tem
quimioterapia, dia de se arrumar, escolher um lenço
bem bonito, escolher um batom legal.”
Hoje vejo que influencia na saúde da mulher um conjunto de coisas: o psicológico, cuidar da alimentação
e fazer o que gosta. E claro, se cuidar, fazer exames,
autoexame que é uma parte muito importante, porque
querendo ou não, hoje em dia ainda 70% das mulheres
morrem de câncer de mama por não ter o diagnóstico
precoce ou porque examinou e achou que não era nada
e foi deixando, quando chegou a um ponto que não
tinha mais jeito.
Penso que o maior desafio que as mulheres rurais enfrentam hoje é a busca pela igualdade, porque a mulher
que trabalha na roça chega às 11 horas, sai da roça
para fazer o almoço, para o marido ou para um monte
de peão. Não é o que acontece aqui em casa. Saimos
juntos e dividimos as tarefas em casa. As mulheres
precisam ir atrás de recurso, cursos. Geralmente tem
palestras, tanto no fumo como maracujá, os técnicos
não convidam as mulheres, convidam só os homens,
tem que se meter. Estudar, ir atrás, não pode ficar esperando, pois nada vem de mão beijada. Nós temos a
parreira, tem doença na raiz, na folha, o que eu fiz? Fui
estudar, procurar, tenho um projeto de desenvolver uma
cartilha para agricultores sobre o manejo orgânico do
maracujá. Além disso, participo de projeto que arrecada
cabelo para fazer perucas e doar para as crianças e
mulheres com câncer.

Mensagem às mulheres

“Lutar sempre. Jamais desistir. Batalhar e ser teimosa.
Tem que ser teimosa. Porque se tu deixar pelos outros
ou ficar pensando eu estou doente, ninguém vem me
visitar, não é bem assim, aqui também ninguém vinha
me visitar, mas eu ia na casa delas. Porque às vezes as
pessoas pensam: “ah minha amiga está com câncer o
que vou dizer pra ela? ”. Também tem esse lado. Ler e
meditar, isso me ajudou bastante. Também, procurar
distrair a cabeça. Porque é câncer e ele só lhe dá duas
fases: ou ele te mata ou tu mata ele. Então a opção é
matar o câncer. Então é batalhar e ter muita fé”.
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Anete dos Santos
Cresol Torres

Nasci em Torres (RS), em 1952. Me formei em enfermagem e fui trabalhar em um hospital de Porto Alegre, levei uma irmã comigo para que pudesse ajudar
a cuidar do meu filho. Nesse trabalho conheci meu
marido, ele era de Angola. Nós três fomos para lá,
engravidei do segundo filho, que nasceu no Brasil. Ao
retornar à Angola com nossa família meu filho mais
novo não conseguiu adaptar-se ao clima, ficamos
durante sete meses lá e meu filho não ganhou um
grama de peso. Decidi voltar ao Brasil, mas contra
a vontade de meu marido, sai de lá escondida. Foi
muito difícil, tive que recomeçar nossa vida aqui no
Brasil criando sozinha dois filhos pequenos. A situação em Angola era instável e não recebia ajuda financeira periodicamente, mas enfrentei mesmo assim.
Passamos dificuldades, mas nunca faltou nada para
nossa família, conquistamos nossa casa e nossa
estabilidade. O meu patrão disse: “manda uma foto
para ele dos guris, que ele tem direito”. Aí tirei uma
fotografia deles, os dois juntos e escrevi atrás: “são
teus filhos, olha como eles estão bem”, coloquei em
um envelope e mandei. As cartas demoravam para
chegar, mas aquela vez em dois meses foi e voltou
a resposta. Meu marido veio nos procurar no Brasil,
ficou revoltado! O tempo passou, perdemos o contato. Há alguns anos encontramos ele, foi muito emocionante, ele combinou com os filhos de reencontrar,
mas infelizmente ficou doente e morreu há três anos.
Quando retornei a Torres, fiz concurso para a prefeitura,
passei e refiz a minha vida aqui. Através do serviço público, me engajei no sindicato, aonde participei de três
gestões, depois quando a cooperativa foi constituída,
fui sócia-fundadora. Nesse período desenvolvi meu
trabalho e aproximação com os movimentos sociais.
Eu sempre fui de me observar muito, fazer exames
periódicos, mas durante seis meses me dediquei a
cuidar da minha mãe que sofria de Alzheimer e descuidei de mim, me envolvi só com ela. Foi um período
muito difícil, cansaço, depressão. E a depressão é um
caminho para desenvolver a célula maligna, é uma
bomba! Na situação da mãe eu fiquei tão estressada
que eu esqueci de mim. Quando o sol ia apontando
na serra lá eu ia entrando em desespero porque eu
tinha passado o dia inteirinho atrás dela e a noite
não seria diferente. Minha mãe faleceu depois de
seis meses, fiquei um tempo para me recuperar do
cansaço e da depressão. Depois de dois meses fiz
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um autoexame e senti uma coisa estranha embaixo
da axila, o médico disse que eu já tive tantos nódulos
e não era nada, esse ia ser igual. Mas eu insisti que
esse era diferente, eu me conheço!
Demorou um mês para sair o resultado e este é um
dos problemas da saúde da mulher: a demora nos
resultados dos exames! O médico quando viu o resultado não tinha coragem de me chamar para dar
a notícia e eu disse: “só quero que o senhor me diga
qual o primeiro caminho que eu tenho que ir”.
As pessoas ao meu redor ficaram muito tristes, e eu
só dizia: “Vocês tão chorando por mim? Acham que
eu vou morrer? Vou infernizar muito. Acham que esse
câncer vai me matar? Não vai mesmo. Eu vou tirar
isso aqui de letra”. Fiz cirurgia, 35 radioterapias, dois
tipos de quimioterapia. Passei muito mal nas quimioterapias, quase morri com as reações. Fiquei internada dois dias, numa cadeira porque não tinha cama.
Sentada numa cadeira, escorada para não cair… É
um tratamento muito miserável, muito agressivo. Às
vezes a gente tem que sentir na pele para saber como
é, porque às vezes eu via as mulheres se queixando e
pensava “será que é tudo isso mesmo? ”, só a gente
que passa sabe, quem teve câncer e sobrevive é uma
heroína, pois muita gente fica no meio do caminho.
O que me ajudou a curar o câncer foi que eu nunca
parei, sabia que era uma fase. Mas tive muito apoio
dos amigos, dos vizinhos, dos filhos, dos irmãos de
Porto Alegre. Meus vizinhos foram incansáveis comigo, não sei como agradecer. E a cooperativa me
ajudou muito, muito mesmo, acho que me mantive
de pé por causa da cooperativa [choro], que mesmo
durante as sessões de quimioterapia permitiu que
eu participasse dos cursos e assim eu viajava direto.
Hoje estou em remissão, faço acompanhamento a
cada seis meses, tenho que fazer os exames, mas
ganhei a batalha contra o câncer!
Compreendo que a saúde da mulher não é só saúde
do corpo, é saúde no total. Saúde física, saúde mental, emocional, a mulher deveria ser mais assistida,
tem muita decadência. A gente vê tanta mulher dependendo de antidepressivo que parece um zumbi
andando nas ruas, não precisava disso, bastava ter
um bom psicólogo, uma boa assistente social, através da saúde pública.

E para conquistar o espaço social a mulher precisa se
meter mais nas coisas. É um machismo tão grande, o
homem não aceita que a mulher se sobressaia a ele.
É uma coisa difícil de ultrapassar: o poder! Eles acham
ainda que o poder é só para o homem, infelizmente!
A mulher tem uma luta muito grande e acho que vai
muito tempo ainda para ela assumir realmente o lugar
que ela tem direito. Tem que batalhar muito para ser
vista como realmente a mulher merece ser vista. Sentimos na pele palavras que até ofendem a gente. Por
que o homem tem que ser sempre superior à mulher
em salários, cargos, na política? Não tem porque. Se
o homem vai para a faculdade, o estudo é o mesmo
para o homem e para a mulher. Porque a mulher tem
que ganhar menos? Por que tem essa discriminação? E vai demorar para mudar isso. Enquanto os
homens verem as mulheres como segundo plano,
que é só para estar em casa cuidando de filho... e tem
mulheres que ainda aceitam isso, ficam embaixo do
cabresto dos homens. E mudar o pensamento das
mulheres é difícil.
Na minha opinião a mulher é um elo muito importante. Pena que a sociedade não vê isso. Eu sofri
preconceito porque como criei meus filhos sozinha,
eu fazia tudo em casa. Subia em telhado para arrumar telha, chuveiro, eu fazia tudo isso, não chamava
ninguém para fazer! Aí me diziam: “sai dali Nete que
isso é coisa para homem fazer”.

Mensagem às mulheres

“Que a vida é uma luta constante. Que nada é fácil. Nada
vem por acaso e tudo que vem na vida da gente é para
crescer. Não é para a gente desanimar, se jogar no canto,
ficar chorando. Chorar não faz nada. Se ficar se fazendo
de coitada só vai afundar. A vida é tão boa, só tem que
saber viver e enfrentar os problemas de frente. Problemas vamos ter sempre, mas tem que ir tirando uma
pedrinha do caminho de cada vez, para sobreviver e viver.
É tão bom ser mulher. Eu mesmo me admiro, por tudo
que passei, uma infância meio triste que a minha mãe
não quis me criar, mas até agradeço porque se tivesse
ficado comigo talvez não tivesse chegado onde eu queria chegar. Minha vó me impulsionou para estudar, devo
muito isso a ela, a males na vida que vem para o bem,
tudo de negativo tem o positivo. Na vida tudo passa,
nada é eterno, tantas coisas boas como ruins tem um
final. Mulher não pode se acovardar e ficar em casa. Tem
que batalhar. A vida é uma luta constante. Esquecer o
que está lá para trás. É bom viver. Muito bom”.
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Cristiela Paula Dierings
Cresol Central SC/RS

Alemoa de pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, nasci em
Três Passos (RS). Nós morávamos no interior, vendemos a terra e saímos para morar na cidade quando
eu tinha 14 anos. Com essa idade eu já comecei a
trabalhar fora. Sempre fomos de família humilde, pobre, tinha que se virar para conseguir alguma coisa
porque os pais não tinham condição de nos ajudar. E
em casa tinha que ajudar na roça, cuidar dos irmãos
mais novos, então nós tínhamos que nos ajudar.
Fomos para a cidade, em Tiradentes do Sul (RS). Minha mãe passou no concurso público e o pai ficou
dois anos sem trabalho, fazia bicos e depois também
começou a trabalhar na prefeitura, nossa renda era
baixa, ainda que a gente tinha a nossa casa, comprada com o que sobrou da venda da terra. Eu comecei
a trabalhar meio período em uma cooperativa de produção e lá eu virei gente, aprendi um pouco de tudo.
Fiquei cinco anos lá e mudei de cidade. Quis buscar
minha independência, mas não passei fome porque
tive sorte. Eu fui estudar, mas não foi nada fácil! Eu
queria dar a cara a tapa, quis ser independente.
Em 2006 fui morar em Abelardo Luz (SC), foi bem difícil, pois eu estava estudando e tive que me esforçar
muito. Lá conheci pessoas especiais, amigos que levo
para a vida toda! Depois casei, não deu certo nosso
casamento, seguimos rumos diferentes. Nesse período também foi difícil, tive que mudar muito minha
vida, passei por problemas financeiros.
Hoje sou a coordenadora da área de Seguros da Cresol Central SC/RS. No ano de 2015 fui diagnosticada
com câncer de colo de útero, foi um susto! A palavra câncer desmonta quando escutamos. Quando
o médico dá o laudo tu pensas “ah, é outra pessoa”,
eu fiquei fora, ele falou um monte de coisa que eu
nem me lembro. O problema é a palavra câncer, ela
te tira o chão.
Eu comecei a pensar melhor, me acalmar. Fiquei preocupada com a reação da minha família, o que eles
falariam: “mas como tu contraiu isso?”, eu estava toda
preparada. Mas ao contar pra minha família minha
mãe disse que tinha passado pela mesma coisa. Há
20 anos tinha tirado o útero e depois que minha mãe
me contou eu fiquei mais tranquila.
Fiz a cirurgia, foi tudo bem, o mais difícil foi saber que
eu estava passando por tudo isso. No meu trabalho
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as pessoas me ajudaram, tive muito apoio de pessoas
que eu nem imaginava - assim como de pessoas que
eu esperava mais apoio eu não tive - não senti dor
nenhuma, a cirurgia foi muito bem. Eu via aquelas
pessoas na sala de cirurgia: era rico ou pobre, não
importava, éramos todos iguais. Eu vi pessoas com
problemas muito mais sérios que eu.
Depois disso foi a ansiedade de saber se deu tudo
certo, se eu estava curada, daí fiquei só na expectativa. Mas deu tudo certo comigo, fiquei muito feliz,
parece que cai a pressão que a gente sente com o
diagnóstico. Acho que eu tinha que passar por isso
para evoluir! Foi uma experiência que eu achei que
não ia passar nunca, não tem como explicar, só passando para saber. Mas isso me fortaleceu, mostrou o
que eu quero da vida e que a gente tem que trabalhar
menos e aproveitar mais, planejar mais a minha vida.
Porque eu só trabalhei e estudei na vida, não aproveitei. E eu tinha muita preocupação com a minha
exposição, perder o cabelo, porque as pessoas te
olham diferente, não por maldade.
Eu acho que a mulher ainda é pouco valorizada pelo
lugar que ela tem. Eu já tive experiências profissionais
em que eu fazia praticamente tudo que o gerente fazia,
mas o nosso salário? Não era igual. Todos os gerentes
eram homens. Então a gente quer trabalhar, precisa
provar para ao mundo que a gente tem capacidade
e você não tem oportunidade, por isso procurei outro lugar para trabalhar. Eu não me mantinha com a
minha remuneração e eu também não tinha muita
oportunidade para crescer. A gente vê que hoje tem
mais oportunidades, mas ainda tem muito a melhorar.
Às vezes parece que por ser homem as coisas são
mais fáceis e a mulher tem que provar o tempo todo a
capacidade dela. A sociedade exige demais da mulher.

Penso que a mulher hoje cuida mais da saúde que
o homem, mas, mesmo assim, só vai atrás quando
está doente. Ela pensa mais na saúde da família que
na dela, priorizam o trabalho. Eu vejo mulheres que
tem três jornadas e acabam esquecendo delas: é
trabalho, casa, filhos, preocupações, acabam não se
alimentando direito, não aproveitam a vida, só faz
para os outros. A gente acaba adoecendo porque vive
em função do trabalho e da família. Então a mulher
precisa de um tempo para ela: jogar uma bola, tomar
um trago, ter um momento para ela.
Muitos homens pensam que é função da mulher
cuidar da casa. A gente acaba sendo criada assim,
nossos pais educaram e aprenderam assim. E ainda
algumas mulheres querem ser perfeitas e fazer tudo,
acham que os homens não sabem fazer e vão “ah,
deixa que eu faço”. Então falta divisão de tarefas,
dos dois ver isso. A família precisa dividir melhor as
responsabilidades com a casa. É um erro das mulheres também, elas precisam exigir mais dos homens.
São paradigmas que homens e mulheres precisam
quebrar.
As mulheres precisam lutar para mostrar a sua capacidade. Não tem uma fórmula pronta. Mas a sociedade tem que ver a mulher diferente, ela tem que ir
mais a luta, participar mais da política, associações,
sindicatos. Existe muito preconceito com as mulheres
e pelas mulheres que acham que ela tem que fazer
“tal coisa”, porque foram submissas a vida inteira
e não conhecem outra forma de viver. Temos que
mostrar que existem outras formas das mulheres e
homens se relacionarem.

Mensagem às mulheres

“Não perder a fé nunca, independente de religião, se
você não tem você entra em desespero. Fiquem perto
da família. Penso que cada um vai ter que enfrentar
seus próprios problemas, uns maiores, uns menores,
mas não podemos recuar diante disso, deve procurar
ajuda, fazer coisas que nos fazem bem. A mulher tem
uma força muito grande, é o coração da família, se ela
não está bem todos sentem. Minha mãe é o alicerce
da família, então tem que reconhecer esse valor e não
ficar sempre atrás de um homem. Sempre pensar na
felicidade da gente”.
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Rozangela G. Franzon
Cresol Ilópolis

Nasci na comunidade de Arvorezinha (RS), sou casada há 29 anos, tenho três filhos, todos homens.
Hoje atuo na comunidade de linha Gramadinho (RS),
sou presidente do clube de mães, fui muitas vezes
da diretoria da capela. Me considero uma pessoa
atuante na comunidade.

anos que temos a cerâmica, onde trabalham meus
filhos e meu marido. Eu toco a propriedade com o viveiro de erva-mate. Sempre fomos para a propriedade
juntos, levava o mais velho para a avó cuidar, buscava
ele nos fins de semana e eu e meu marido ficávamos
na roça durante a semana.

Sempre trabalhei na agricultura, desde que morava
com meus pais. Trabalhávamos com fumo, milho, era
uma propriedade pequena. Casei, continuamos trabalhando com fumo, viveiro de ervas e agora faz cinco

Nós não tivemos muitas dificuldades, sempre trabalhamos muito, fomos economizando. Sempre
trabalhamos com fumo e sobrevivemos com isso.
Deixamos desta atividade porque perdemos a saúde,
e também ficamos mais perto da cidade para os filhos poderem estudar, que era retirado, era no morro,
o aceso era ruim.
Aqui na roça 90% sou eu que administro, ele mais trabalha, quase só eu que faço os negócios. Eu me sinto
muitas vezes atrasada nos estudos, eu fiz só até a
quarta série, fiz uns cursos para aprender, só que eu
precisava ter um pouco mais de estudo, porque faz
diferença. Como eu faço os negócios eu nunca senti
preconceito ou discriminação, fui até elogiada por fazer isso. Nem sempre foi assim, isso é uma evolução,
porque antigamente não era assim. Eu vejo pela minha
mãe e minha sogra, elas nunca fizeram negócios, era
serviço de homem.
Eu acho que a mulher tem um papel fundamental
na sociedade, ela percebe as coisas diferentes, ela
está mais evoluída. Na agricultura familiar tem um
papel fundamental porque ela tem visão diferente de planejar.
Faz anos que estou cuidando da minha saúde. Fui
diagnosticada com um melanoma, ainda não tive alta.
Só que o meu câncer estava com uma lesão muito
profunda. Já faz nove anos, fiz seis cirurgias desde que
iniciei o tratamento. Descobri com uma pintinha que
foi crescendo, ardia, coçava. Fui fazer uma consulta e
a médica disse que tinha que retirar, mas eu não dei
bola. Até que veio a furo, aí me obriguei a ir no médico.
Eu sempre tive aquela bolinha e nunca dei bola, até
que estourou. O médico brigou muito comigo porque
eu esperei tempo demais para consultar. Retiraram a
pintinha e fizeram biópsia, todos eram malignos fulminantes. Fiz seis cirurgias depois, porque o câncer
voltava sempre e em lugares diferentes. Fiz um ano
de quimioterapia, três sessões por semana.
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Esse tratamento me fez superar muitas coisas. Eu não
me afastei do trabalho, diminuí minhas atividades, mas
eu não achava justo ficar parada vendo tanta coisa
para fazer. Meu filho mais novo tinha um ano e pouco,
então eu me obriguei a ficar em pé para superar [choro]. Eu digo que eu sou uma vencedora porque quando
eu comecei o tratamento nós começamos em quatro,
na mesma sala e dessas quatro só sobrou eu. O médico pergunta qual a o motivo que eu tinha para estar
sempre feliz e ter superado tudo [choro]. Eu digo que
eu nunca deixei dizer que eu estava doente. Desculpa...
[choro]. Eu tinha casa, tinha os filhos e ainda assumi de
presidente do clube de mães. Eu acho que foi ali que
ganhei forças, ergui a cabeça, segui em frente e digo
“sou uma vencedora”. Agora eu faço acompanhamento
a cada três meses.
Nunca deixei de participar de nada. Fazia a cirurgia,
mas ia igual na diversão, clube de mães, enfaixada,
ia dançar, eu não queria saber de dizer que eu estava
doente, nunca aceitei, e isso que foi o diferencial no
meu tratamento. Eu não tinha tempo de pensar que
eu estava doente. A família ajuda e muito, mas tem
que ser com a tua cabeça, saber levar para frente as
coisas. Até porque eles têm todos os afazeres deles.
A gente que é agricultor pode parar e ir outro dia, mas
minha família tem a cerâmica, não podia deixar os
funcionários e clientes na mão.
Acredito que para as mulheres ocuparem maior espaço de protagonismo social precisamos nos organizar, nos reunir, conversar, tomar um chimarrão, contar
umas fofocas [risos] no bom sentido, contar causo,
prosear. Nós aqui temos o clube de mães, mas está
com participação baixa, fizemos poucos encontros.
Fizemos promoções, jantar baile, troca de visitas, e o
lucro revertemos em ações, ajudamos a comunidade
a montar a cozinha e reformar o ginásio. Estamos
sempre ajudando a comunidade.

Mensagem às mulheres

“A minha mensagem é que as mulheres devem erguer
a cabeça, seguir em frente, não pensar no que passou
e sim pensar positivo, que tudo vai melhorar e que não
pode baixar a cabeça por coisas que a vida nos traz. Eu
passei, enfrentei, estou conseguindo e vou conseguir e
espero que muitas mulheres consigam”.
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Válida Laurmann

Cresol Santa Terezinha do Progresso
Tinha seis anos quando meu pai saiu do Rio Grande
do Sul. Trabalhávamos na agricultura com lavoura
de milho e bastante feijão. Éramos em 14 irmãos. O
pai nunca deu dinheiro na nossa mão, eu ia passear
em São João, quando voltava o pai pedia se tinha
sobrado dinheiro e o que eu tinha devolvia a ele. Tinha
uns oito anos quando comecei a ir na roça. Eu carpia
desde pequena. E meus filhos com nove anos já iam
na roça fazer verga, lavrar.

cheiro de banana, maçã, feijão. Foram seis dias e
seis noites diretos no hospital. Na primeira quimioterapia, tinha um monte de remédio, eram dez comprimidos grandes e um pequeninho verde junto. Não
me lembrei que esse era remédio para dormir e de
repente eu ‘vupf’, cai no chão. Eles me levaram na
cama e logo chamaram o médico, achavam que eu
ia morrer e já tinham pensado que eu tinha diabetes,
pois fiquei mal, fraca.

Casei aos 21 anos e com 22 fiquei grávida. Tive 10
filhos e um filho que morreu, meu marido não estava
e a mulher que fez o parto deu algum remédio, ele
ficou preto quando nasceu, me mandou ir para casa
e arrumar um caixão, isso me doeu.

Isso aconteceu há 25 anos, meu marido era ainda
vivo. Um dia ele saiu de bicicleta e eu fui arrumar
umas roupas. De repente veio o filho do vizinho correndo e me disse “me dá um pano que teu marido caiu
e acho que morreu”, ele bateu a cabeça na pedra e não
foi ao médico. À noite deu três ataques de convulsão
nele. Ele me disse para arrumar um comprimido para
passar a febre, de repente veio o filho dizendo: “mãe,
o pai caiu da cama”. Naquela noite ele morreu e isso
já faz 22 anos.

Dia 20 de janeiro vou fazer 80 anos. Deus quis me
ajudar, porque estou viva ainda. Nós trabalhávamos,
cada um tinha seu serviço, pegava o caneco e ia tirar
leite, limpar o feijão, ia para a roça. Com 55 anos os
meus filhos não me deixaram mais ir na roça. Minha
filha aos nove anos disse: “mãe tu não precisa mais
fazer nada, que eu faço tudo, lavo roupa, eu limpo
a casa”, e ela fazia mesmo, remendava até roupas.
Quem não tem saúde, não tem nada e quem tem
pode ir onde quiser. Eu fiz 12 operações, não tinha
empregada, lavava roupa lá fora no tanque e batia no
sol. Isso foi logo depois que meu nenê nasceu, eu tive
uma infecção no seio, estava ainda na dieta. Só Deus
me ajudou a me salvar. Um pouquinho tem que ter
fé em Deus, senão ninguém ia ajudar. As condições
do hospital eram muito ruins, tinha muita gente mal.
Quando eu descobri o câncer eu já sabia que ia ganhar esses soros fortes, mas que pelo menos era
uma tentativa de salvar minha vida e sem as quimioterapias eu não teria chance. Queria ficar viva,
porque meus filhos eram pequenos. Quando eu vim
para casa sem cabelo, eu fiquei mal, não podia sentir
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A mulher é muito importante na sociedade. Quando a
mulher não ajuda ninguém vai para frente. Meu marido sempre fez assim, ele nunca falou nada. Eu nunca
vi o dinheiro, mas eu não acho certo. Ele não dividia,
ele nunca queria que eu ganhasse a aposentadoria.
Ele dizia que não, mulher não podia ganhar antes que
o homem. No fim ele morreu e eu ganhei as duas aposentadorias. Ele dizia que não adiantava eu querer me
aposentar por causa da minha saúde e daí eu não ia
mais atrás. Fazia um ano que eu tinha feito os papéis
para me aposentar e não ia atrás porque meu marido
dizia que não dava. Um dia veio um homem aqui
dizendo que eu podia ir no banco pegar meu salário
e disse que eu iria ganhar R$ 11.500,00. Meu marido
foi junto. Foi a primeira vez que eu peguei dinheiro
na mão. Hoje em dia, todas essas moças novas têm
seus empregos e não precisam passar por isso.

Mensagem às mulheres

“Vai conseguir, acreditar e ter fé em Deus, que tem que
lutar. Tem que acreditar e ter fé em Deus. Eles queriam
me colocar um paninho na cabeça, mas eu não queria
que eles me vissem assim, me sentia bem, as pessoas
pediam o que meu marido dizia de me ver sem cabelo,
eu dizia que ele sabia que eu iria ficar assim, ele ficou
comigo”.
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Lucila Urio

Cresol Getúlio Vargas
Nasci em Vista Alegre, casei e vim para cá, continuei a
trabalhar e tive quatro filhos. Meu primeiro filho faleceu,
depois tive três meninas. A mais velha é casada e mora
na cidade, tem dois filhos, tinha uma lojinha de roupa,
mas vendeu e trabalha de pedreira com o marido. As
outras duas estão trabalhando conosco na roça. Às
vezes elas fazem doces ou salgados por encomenda. Na roça nós quatro fizemos de tudo: vamos na
lavoura, ajudamos em casa, na lida com as vacas, na
semeadeira, no que precisa. Homem e mulheres é a
mesma coisa. Dizem que as meninas não substituem
os homens, mas elas fazem mais que um homem.
Éramos em nove irmãos. Era uma família grande, dois
irmãos e sete gurias, trabalhávamos desde cedo. Meus
pais não tinham muito poder aquisitivo, então trabalhávamos desde nova na roça. Chegava da escola e
ia para a lavoura ajudar o pai. O que podíamos fazer,
fazíamos. Estudei até a quarta série, pois a mãe tinha
problema de saúde, teve que fazer várias cirurgias e eu
tive que deixar do colégio para atender meus irmãos
em casa. Quando minha mãe fez a cirurgia minha irmã
mais nova tinha nove meses e eu com 11 anos tomei
conta da casa. Minha avó veio de companhia, mas
quem tomou conta da casa, vaca de leite, fomos nós.
Eu com 11 anos me achava adulta, imagina! Fazia tudo:
pão, lavava roupa a mão, pois naquela época não tinha
máquina, era tudo no braço e se virava.
Casei com 22 anos e vim morar com a sogra. Não
lembro certo, mas uns 20 anos ela ficou aqui, depois
ela foi morar com meu cunhado. Aí tivemos os filhos,
sempre morando na lavoura. Tenho atividade leiteira já
faz quase 40 anos. Gosto de morar e trabalhar no interior, não é que não aprendemos coisas de quem mora
na cidade, mas eu não sei se a gente acostumaria. Aqui
fizemos qualquer coisa: pegamos trator, carro, motosserra e serramos lenha, além dos afazeres da casa, é
horta, fruta, miudeza, as galinhas, o que tiver que fazer
é tudo a gente que está nessa lida direto. Temos amor
por isso. Chega de noite às vezes estamos cansados,
tem gente que diz “não sei como vocês aguentam”,
mas fazer o que, a gente faz, é nosso pique, então não
estranhamos. Ainda há alguns anos íamos jogar bola,
no time feminino, levávamos os prêmios para casa,
chegávamos às 10h ou 11h da noite em casa e íamos
tirar leite. Vínhamos cansadas, com as pernas doendo
às vezes, mas nos divertíamos.

36

O que compramos, a administração, é tudo junto na
propriedade. Não fizemos nada sem que os quatro estejam sabendo. Muitos maridos fazem e as mulheres
ficam de fora, mas aqui não, é junto. Todos sabem das
contas, o que tem para pagar, todos sabem a mesma
coisa, tanto o marido, a mulher e as filhas. Não sei
se todas as famílias fazem isso, eu penso que não,
porque tem famílias que o marido faz as coisas e a
mulher nem fica sabendo de nada. Não sei se estamos
certos ou errados, mas para nós deu certo! Sempre
ensinamos isso para as filhas e que elas passem para
os filhos delas.
As mulheres devem ter o mesmo direito que os homens, ter vez e voz e as pessoas devem entender que
as mulheres têm capacidade de fazer o que um homem faz. Nem todas pensam igual, mas todas podem.
Eu não sofri preconceito, mas ainda existe porque há
mulheres que não tem a vez de falar. As mulheres têm
que lutar para serem respeitadas na sociedade, às
vezes elas são discriminadas, uns aceitam e outros
não. Às vezes elas tem medo e não sabem que podem.

Hoje vejo que o nosso desafio na agricultura é a
necessidade do apoio das políticas públicas, quando
não tem isso o pessoal desanima e vai para cidade.
Às vezes não tem apoio, o preço do nosso trabalho é
desvalorizado, às vezes precisamos de uma máquina
da Prefeitura e eles não te ajudam, é muita burocracia,
amanhã ou depois vai sobrar só os velhos, porque
são poucos os que continuam aqui, sobraram poucos.
Desanimam, eles acham que trabalhar e ganhar um
salário para eles chega, e a gente não tem feriado,
sábado ou domingo, é direto. As gurias também lutam
e não vão sair. Mas se você precisar de mão de obra,
não arruma ninguém.

Entendo que a saúde da mulher começa desde a alimentação. Precisa fazer tudo: exames e se cuidando
um pouco no dia a dia, mais na alimentação. Se é uma
pessoa bem alimentada ela tem mais saúde, porque
conforme o que você se alimenta muda até tua disposição. E esse espaço contribui, porque ela não tem
tempo de pensar se tem alguma dorzinha, porque você
tem a cabeça envolvida no teu trabalho.

Mensagem às mulheres

“Eu deixaria que, em vez delas ficarem esperando que o
marido traga tudo para casa, que elas enfrentassem. Se
ajudar o marido a vida pode ficar ainda melhor. A minha
filha faz frete, colhemos e ela leva para as empresas.
Alguns homens dizem: “mas olha ela, as mulheres querem ser mais que os homens”, e ela vai na graneleira, faz
notas, ela cuida, e para ir descarregar, a outra menina
vai junto, porque lá é só homem e aí vão as duas juntas.
Ela conta que às vezes eles fazem piadinhas, mas ela
se vira e faz tudo”.

37

Maria Torquato Cesáreo
Cresol Encostas da Serra Geral

Eu moro há 67 anos aqui, no mesmo lugar. Tenho três
filhas, a Olga, Solange e Fabiana, e com muitas dificuldades para criar essas filhas. Criei todas elas com
muita pobreza, com muito trabalho, mas foi vencida a
batalha. Eu casei com 16 anos, vim morar aqui nessa
propriedade. Cuidei da minha mãe, fui obrigada a voltar a morar ali numa casinha para cuidar dela durante
36 anos, ela faleceu aos 82 anos. Depois disso cuidei
do meu pai, ele fez 18 internações em Rio Fortuna
(SC), nesse período o meu marido cuidava dele lá e
eu ficava em casa tirando leite, tinha uma filha em
casa, as outras já eram casadas. A gente trabalhava
queimando carvão, com junta de boi, eu e ela.
A minha mãe não pôde ser enterrada aqui porque não
tinha estrada. Ela saiu daqui levada num carro de boi
para o médico e não voltou mais. O meu pai quando
morreu em Rio Fortuna (SC), no mesmo hospital, um
irmão e uma irmã disseram: “na tua casa nós não
podemos levar para velar, porque não vai sobrar uma

vela acesa, tua casa é só buraco”, mas aí eu disse:
“não ali ele estava ali ele vai, aí aprontei ele e trouxe
ele”. Meus irmãos nos chamavam de mendigos, zombavam da nossa pobreza.
Depois que meu pai faleceu eu comecei a melhorar
nossa casinha, fiz essa nova aqui, a velha estava com
os buracos tampados pelos móveis, aí eu derrubei o
mato para poder comprar os móveis bons para casa
nova. Isso já faz 16 anos. E fizemos tudo isso sem a
ajuda de ninguém, deixamos já um pedaço de terra
para cada filha tocar sua vida.
Era um tempo muito difícil, eu saia daqui a pé, três
horas de viagem de manhã cedo, com uma trouxa
de comida e ia queimar carvão lá em cima... tinha
mãe doente e tinha que voltar no mesmo dia. Mas
hoje a vida está bem melhor, a gente se governa, está
se virando, tem casa, tem do que viver, mas a vida
foi magoada. Quando eu estava grávida da minha
última filha, a Fabiana, 15 dias antes dela nascer eu
estava carregando um forno de lenha, entregando a
lenha, com barrigão assim (gesticula demonstrando o tamanho grande da barriga). Na primeira eu
tinha 17 anos. Meu marido fez cirurgia e eu toquei a
propriedade sozinha, com filha pequena. A outra eu
tive bastante dificuldade na roça, trabalhando muito,
comendo mal. Agora está tudo muito bom: se pode
vestir bem. A vida foi assim até hoje com 67 anos
com muita trabalho, fé e força para trabalhar.
Acho que a mulher na sociedade é importante e ela
tem que se virar, não esperar só pelo marido porque
ele sozinho não se vira. A minha vida pelo menos foi
assim, tivemos que lutar para conseguir alguma coisa
porque a vida da gente não é fácil. E se não tivesse
mulher aqui na propriedade não tinha dado nada, o
meu marido não gosta de criação, eu sempre que
gostei de cuidar dos bichinhos, eu ordenhei 12 vacas
durante cinco anos, tudo no braço, carregar tarro,
tirar o leite, meu marido nunca aprendeu a tirar leite.
E eu sempre cuidei da minha família, até que meus
pais faleceram. Sempre cuidei bem das minhas filhas,
do marido, dos pais. E acho que por isso que a gente
é uma família bem unida, porque a gente se cuida,
se ajuda. As filhas tão sempre por aqui ao redor. Eu
vejo que para gente mudar as coisas têm que lutar
com os braços, mas também com a cabeça, porque
só com os braços não vai chegar a lugar nenhum.
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Eu trabalho até hoje na agricultura. Nós plantamos
feijão, milho, mandioca, batata-doce, verdura para o
gasto, tudo o que precisa para comer. E ainda a parte
dos negócios, financiamento, as contas nos bancos,
o rancho é tudo eu que faço. Agora eu e minha filha
também colocamos lá na cidade um ponto de venda
de frango assado. Compramos, eu tempero e asso e
vendemos nos fins de semana.
Eu nunca senti preconceito por ser mulher. Porque
eu me vejo sendo igual a um homem. Casei com
16 anos, fiz minha vida com muito trabalho e nunca
achei uma pessoa que falasse um tantinho assim
para mim, ou faltasse com respeito, nada.
Para mim a saúde da mulher é ela se cuidar, fazer
os exames, preventivos. Sem exame ninguém vai
descobrir nada.
Na agricultura eu vejo que precisamos força e coragem para poder trabalhar, porque pegar no cabo
da enxada tu não acha mais quem queira fazer. E
tem que ter terra para poder trabalhar, em cima das
pedras não dá para fazer nada. Eu gosto mesmo é
de ser agricultora, é uma coisa saudável, uma coisa
alegre, vive no meio das plantas, se diverte, aquilo
aí para mim é um divertimento, a enxada, cuidar da
terra e dos bichinhos. Essa semana cheguei estavam
carpindo feijão lá em cima, peguei minha enxada e
fui junto! E no meu freezer tenho aipim, milho verde,
tudo que eu plantei aqui.

Mensagem às mulheres

“Botar a cabeça no lugar e tocar a vida para frente que
o mundo nos ensina. Força e coragem. Se sentarmos
aqui e não trabalharmos, não teremos nada. Só vem
pobreza e desespero”.
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Zeronilze Bernardi
Cresol Planalto Serra

Sempre morei aqui em São Domingos, primeiro com
meus pais, depois me casei. Com meus pais, nós éramos em cinco irmãos, eu estudei até a 5º série só.
Meus pais produziam soja e milho, assim que nem
agora, continuamos a morar na roça. Quando nós
casamos ficamos sete anos morando com a sogra.
Quando viemos para cá tínhamos vaca de leite e arrendávamos de outros para trabalhar e ter outra renda.
Tivemos dois filhos e sempre trabalhamos na roça
juntos. Eu cuidava da casa, ia com ele para roça, mas
ele quem cuidava dos negócios.
Meu marido faleceu quando completamos 25 anos
de casados. Ele tinha dor de cabeça e nós achávamos que não era nada, mas depois que ele adoeceu
não teve mais volta. Ele ficou 110 dias no hospital e
em março faleceu. Quando nós achávamos que dava
para aproveitar a vida Deus levou ele. Meus filhos estão morando na cidade e eu estou aqui sozinha. Até
quando não sei, porque a gente cansa, mas eu sinto
em deixar tudo para trás, tudo que levamos uma vida
para construir. Mas o tempo dirá. Eu sinto deixar aqui,
porque eu gosto de ser agricultora, até que eu tiver
saúde eu fico aqui, porque eu gosto daqui.
Hoje eu me viro sozinha, até passar veneno. Quando
tinha ele eu não ia nos bancos, as coisas de negócio
era tudo ele e agora é tudo eu. Mas aos poucos a gente
vai tomando o jeito. Quando eu perdi o meu esposo,
só Deus me ajudou a sair dessa, porque não foi fácil
começar de novo, meus filhos tinham 20 e 21, eles se
revoltaram e até hoje se falar do pai, meu piá chora. Na
menina deu depressão, ela estava grávida, não podia
tomar remédio nenhum, eu passei cada situação que
eu não desejo para ninguém.
Eu vejo que por isso a mulher é muito importante. Eu
falo por mim, porque quando faltou ele eu soube me
virar, porque eu fui guerreira. Tem mulheres que não
sabem como fazer e acabam indo morar na cidade.
Mas eu saí dessa, consegui dar a volta. Muitos me
chamavam de machona, porque eu vou de trator ou me
chamam de poderosa, as outras mulheres falam que
eu sou a tal, mas cada uma é cada uma, e não é assim.
Penso que a saúde da mulher é a coisa mais importante que a gente pode ter, sem ela a gente não é nada.
Até hoje não tomei nenhum remédio, faço exames e
não posso me queixar com nada. A gente tem que se
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cuidar. Há 10 anos eu fiquei doente, tive um câncer de
pele. O médico me proibiu de ir no sol. Os braços para
baixo do cotovelo era só carne viva, fiquei três anos
me tratando. Mas consegui dar a volta, eu me cuido,
passo protetor.
Eu participo do clube de mães, sou ministra da eucaristia, participo da comunidade, porque daí a gente sai
de casa, vai para cidade, vou na casa dos meus pais,
costuro, eu não paro. Eu sempre tenho que estar em
movimento, sempre participei na comunidade e isso
me ajudou muito.

As pessoas que criticam, não desejo nada de mau para
ninguém, porque só eu sei como foi sofrido começar
do nada de novo. Eu só queria que as pessoas parassem para pensar de outra forma, não para criticar, mas
fazer um pouco do que eu faço para sentir na pele o
que eu senti. Me sinto valorizada, por isso que não
quero sair daqui para morar na cidade. Quem sabe se
eu puder morar numa casa, ter a minha horta e não
fechada num apartamento.

Acho que os maiores desafios que as mulheres acabam enfrentando é quando precisam tocar uma propriedade sozinha. Quando tinha meu piá morando aqui
comigo, ele só vinha para casa para dormir, era difícil
porque é tudo eu. Acabei vendendo umas dez vacas,
porque era muito puxado agora eu só tenho cinco, com
o leite eu faço queijo. Meu filho não tem intenção de
voltar porque nós temos pouca terra aí não vale a pena.
Eu sofri muito com as críticas. Muitos criticam porque
eu faço as coisas sozinha, que isso é serviço de homem, mas não faço pelos outros, faço porque preciso
e porque gosto: se não tem quem faz, vai fazer o quê?
Tem umas mulheres que não saem de dentro da porta
da cozinha, ficam só dentro de casa e falam mal da
gente. Umas vem aqui e falam: “olha que horta bonita”,
mas não vão plantar, então a gente tem que batalhar
para ter as coisas. Esses dias fui buscar uma carroça
de lenha e as pessoas falavam que era o fim do mundo.
Uns valorizam, falam: “isso que é mulher”.
Um amigo meu disse que tem homens que não fazem
o que eu faço. Isso divide um pouco, porque muitos
se admiram com o que eu faço, eu não tenho dificuldade, daí eu faço.

Mensagem às mulheres

“Em primeiro lugar se agarrar em Deus, porque se eu não tivesse me agarrado com Deus estava nas estribeiras.
Que elas tenham força e coragem, para enfrentar tudo, porque uma vida dessas carregar sozinha não é fácil.”
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Selma Zimmermann
Cresol Vitor Meireles

Eu nasci em Vidal Ramos (SC) e tenho doze irmãos.
Só um deles ainda está na agricultura, aposentado,
mas mora no sítio orgânico. Vim para Vitor Meireles
com 14 anos. Vivi durante 56 anos lá, casei, tive seis
filhos, uma faleceu com 34 anos e um recém-nascido. Nos mudamos para Presidente Getúlio há seis
anos. Sempre trabalhei na roça, ajudei a fundar o
sindicato de Vitor Meireles, de Ibirama, fui vice-presidente do mesmo e no ano da Constituinte lutei muito
também pelo direito da mulher. Não é por acaso que
hoje temos os nossos direitos, licença maternidade,
auxílio-doença e aposentadoria aos 55 anos para
as mulheres. Eu lutei muito junto com a turma na
Constituinte, comemos o pão que o diabo amassou,
mas sempre tivemos uma pequena vitória. Então
nada veio por acaso, não veio lá de cima para baixo,
você tem que ir à luta no dia a dia. Fui também sócia
fundadora da Cresol.
Na roça plantávamos fumo e de tudo para comer,
mantinha também umas vacas de leite. Sempre andamos com as próprias pernas, nunca pegamos financiamentos. Sempre tivemos bastante saúde eu e meu
marido. Eu sou diabética, mas ao meu ver isso nunca
foi doença. Muitos têm complexo também com envelhecimento: porque estou ficando velho, cheio de
rugas, a barriga está caindo, os seios estão caindo,
mas faz parte da vida. Não morri nova, eu quero envelhecer. No ano da Constituinte que estávamos em
Brasília tínhamos acompanhamento com psicóloga e
assessora e elas sempre diziam assim para nós: em
primeiro lugar você tem que gostar de você mesma.
Se você não se gostar, como é que você vai gostar
dos outros? Todo dia é para se olhar no espelho e
dizer: “oh, mas eu sou sexy, sou a mais bonita das
mulheres”. Enquanto que você pensa assim você é
sempre muito feliz.
Quando começamos a nossa roça tivemos bastante
dificuldades, porque compramos terreno e tínhamos
cinco filhos pequenos, não tinha carro, não tinha máquina agrícola, mas fomos enfrentando isso no dia
a dia, com muito carinho e amor. Tínhamos o nosso
dinheirinho, porque meu marido trabalhava de carpinteiro fora de safra e eu na roça. Mas o tempo de roça
foi bom. Nunca fiz a cabeça de ninguém para sair da
agricultura. Se eu pudesse ainda estava lá na roça,
porque eu adoro. A lavoura para mim é tudo. A mulher

42

agricultora não pode recuar, tem que enfrentar o dia
a dia e não dizer que por ser agricultora é inferior a
mulher da cidade, elas são iguais.
Não tenho estudo, estudei só até a quarta série. Então não sei me expressar como os estudiosos, mas
isso não importa. Eu sou agricultora! Estudava no
meio rural, não continuei os estudos porque naquele
tempo os pais não aceitavam tirar as filhas de casa.
Na casa do meu pai éramos em 11 irmãos e todos
saíram casados de dentro de casa. Se tirava os filhos
de casa era o fim do mundo. Não estudei por causa
disso. O meu sonho era de ser uma maestra de coral,
mas não pude.
Para mim o papel da mulher na sociedade é igual ao
do homem. Só que a mulher sempre é muito discriminada. Mulher não pode votar contra mulher, porque
tem muito machismo, tem esse lado que a mulher
tem inveja da mulher, ficam se comparando. Então
é assim um lado muito discriminado.
Uma mulher desenvolvida participa em tudo e não
tem dificuldades. Porque é tanto social, trabalho e
político, se eu queria ser uma candidata a vereadora
teria chances. É só querer. Então eu acho que nunca
esteve tão fácil como hoje. Porque já teve épocas
piores. Hoje não participa quem não quer. Tem tudo,
mas tem que meter a cara e ir.
Quando lutei pela Constituinte, íamos de ônibus até
Florianópolis, de lá pegava outro ônibus, viajava 28
horas. Na primeira vez o pessoal do sindicato foi junto, depois eu precisava me virar sozinha, levar pessoal. Nós enfrentamos coisas que até Deus duvida:
ser barrados lá dentro por aqueles policiais, tudo de
branco, mas nós sempre fomos muito peitudos, tinha
sempre bastante gente com nós. Ficamos doentes
por causa da falta de umidade. Vocês não sabem
o que nós passamos para conseguir aquela pouca
coisa que conseguimos. Nós sofremos e agora com a
possibilidade de mudança passa um filme na cabeça.
Organizar as mulheres para ocupar o seu espaço é
o mais difícil hoje. Isso caiu por terra né? Isso hoje
em dia você não vê mais falar. Não tem mais aquela
organização. O povo está muito desacreditado.
Quanto a saúde da mulher é algo que exige. Faz 40
anos que faço o preventivo, sempre me cuidei. Muitas

mulheres dizem que não fazem exame porque tem
vergonha. Eu graças a Deus sempre tive muita saúde
e nunca deixei de me cuidar. Hoje as pessoas estão
doentes, mas é muito da cabeça, é pessoas que se
prendem, ficam muito dentro de casa, não vão para
a sociedade, ficam muito sozinhos e eu acho que
isso afeta muito a mulher, a saúde dela, a mulher tem
que sair de casa, acompanhar o marido, a família. Me
considero uma pessoa feliz e com saúde. Sou muito
otimista, não deixo de dormir porque tenho problema.
Levante a mão quem não tem problema. Temos que
aceitar os desafios, estão aí para serem enfrentados.

Mensagem às mulheres

“Que a mulher se valorize. Não se rebaixe tanto como
a gente vê, porque a parte mais ruim é que a própria
mulher se discrimina muito. Que ela se valorize e ela
se ame. Em primeiro lugar ela se ame. Para depois os
outros. Primeiro eu. O eu não pode sair de maneira alguma. Quando não tem mais o eu, não existe mais aquela
mulher, pois em primeiro lugar tem que gostar da gente
para depois gostar dos outros. Ainda: não se isolar, ter
sempre amigos, fazer amizades e sair, não ficar só dentro de casa. Tem tantas oportunidades para quem quer,
então que a mulher se valorize e não fique trancada
dentro de casa: ah eu estou com depressão. O que é a
depressão? É uma pergunta que deixo no ar. Porque até
hoje não sei o que é depressão e tenho motivos para
ter depressão, porque quem perde uma filha com 34
anos, vê o sofrimento, no auge do sofrimento o marido
abandona, deixa sozinha, mas eu sempre tinha só força
de vontade de ajudar e ainda ajudo muita gente hoje se
precisar. Eu sei muito o que é cuidar uma pessoa com
câncer. Eu perdi uma filha com câncer, mas não por falta
de cuidados. Ela teve câncer de osso e depois quando
faleceu era leucemia. Então a mulher que se valorize e
vá atrás que a saúde oferece tudo. Que ela se cuide.”
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Nilsiane R. Rodrigues da Silva
Cresol Jaguaruna

Sou de Treze de Maio (RS), filha de agricultores. Cursei faculdade de Matemática, pois era o sonho do
meu pai que eu estudasse, pagou a faculdade para
eu ser professora, mas eu sempre gostei de trabalhar na roça. O meu pai tinha um engenho de farinha
onde hoje o meu irmão continua trabalhando. Casei
e vim morar em Sangão (SC). Meu marido também
era agricultor desde criança. Dei aula de Matemática
por um ano em Treze de Maio, mas após eu disse
para ele que ou nós dois nos empregávamos ou os
dois ficavam na agricultura porque era muito corrido.
Eu chegava em casa tarde e saía cedo, de segunda a
sexta-feira, direto assim, então eu resolvi parar de dar
aulas e continuar com ele na agricultura. Foi quando
começamos a investir na propriedade.
Tivemos três filhos. Ele teve um problema sério de
coluna, ficou três anos sem trabalhar na propriedade e eu toquei a lavoura sozinha. Só que quando ele
melhorou quem caiu fui eu: engravidei da minha filha
mais nova e com dois meses de gravidez eu tive diabetes, o que nos colocou em sério risco. Eu tinha fé
em Deus e tinha certeza que nada de ruim aconteceria, mas os médicos tentavam botar na minha cabeça
que não, que era para me conformar que ela iria vir
deformada de qualquer jeito, que com esse diabete
alto não iria dar certo. Mas está aqui minha filha, forte,
tudo certinho. Só que 24 horas depois do parto eu
entrei em coma, fiquei 20 dias e depois vim embora.
Quando cheguei em casa, na segunda à noite a minha
filha se afogou e quase morreu. Diagnosticamos ela
com refluxo. Daí eu passei dois meses sem dormir, eu
tremia na hora de amamentar, tinha que chamar um
monte de gente na hora de amamentar porque tinha
medo de afogar ela. Depois foi passando, um ano de
tratamento e ela melhorou. Depois desse ano eu comecei a passar mal de novo. O diabete não regulava,
até que um dia eu estava cortando grama, passei mal,
quase enfartei. A minha pressão encostou 10 por 9 e
o meu diabete quase zerou.
Fizemos um exame e descobrimos que eu estava
com células cancerígenas maligna, onde o diabetes
veio para me avisar que eu estava com problema no
meu organismo. Fez um ano agora em março que eu
comecei o meu tratamento lá em Joinville, e logo em
seguida passei bem melhor, porque tem dieta, o diabete
tem que ser controlado, mas foi uma luta. No começo
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caiu meu cabelo também. Ainda, só o fato de você
pensar assim: “meu Deus eu tenho três filhos e estou
com câncer”, tira o chão dos pés, mas a luta continua
e a gente não pode abaixar a cabeça. Graças a Deus
deu tudo certo, está dando pelo menos, estou fazendo
o tratamento ainda, hoje com 32 anos já passei por
muitas dificuldades, mas nunca desisti da minha vida.
Vejo também, passando por tudo isso, a importância
da mulher na sociedade, porque somos bastante ágeis,
em especial perante as dificuldades. Fizemos vários
serviços ao mesmo tempo, é um dom da mulher. As
mulheres têm que se juntar mais na sociedade, pois
são competentes. Tem mulher que acha que não é
competente e deixa para os homens. Mas as mulheres
são bem competentes.
Eu vejo pela minha participação na Associação dos
Agricultores de Sangão (Agrisan), sou presidente desta associação, sei que dá trabalho, mas tem que ter
alguém para fazer a frente e eu acho que é muito importante a mulher fazer parte da sociedade sim! Faço
parte da direção do Sindicato há vários anos, faço
parte da direção da Cresol e vejo o quanto é importante
a mulher trabalhar na política.
Sou mãe de três filhos, trabalho com plantação de aipim, para fazer farinha e estamos ampliando a propriedade para comercializar aipim, descascado. Também
temos uma plantação de eucalipto.
Eu vejo que para a mulher se sentir mais valorizada,
ela tem que mostrar as suas competências, não é só
ficar atrás de um fogão. Claro que a gente sabe ficar
atrás do fogão, fazer comida para a família, mas acho
que a mulher também tem esse direito de expor as
suas ideias, suas competências e elas podem sim se
valorizar mais. Bem que hoje temos bastante direitos
porque antigamente era bem pior, a mulher era só feita
para cuidar da casa e dos filhos e hoje é mais valorizada, mas acredito que é necessário demonstrar as suas
inteligências e competências e ir à luta. O preconceito
contra as mulheres diminuiu, mas tem que avançar
muito, podemos tirar pela prova agora da nossa presidente Dilma, eu acho que tiraram um pouco por ela
ser mulher, tanto que quando o outro presidente entrou
ele não colocou nenhuma ministra mulher, agora que
ele está voltando atrás. Vemos que ainda tem muito
preconceito contra as mulheres.

Para mudar isso é preciso divulgar mais as leis que
amparam as mulheres. Lutar para que as mulheres
que são submissas deixem de ser, porque somos seres
humanos como todo mundo então porque seremos
submissas a alguém, a algum homem? Eu vejo que
homem e mulher tem que ser companheiros, nada
de um ser submisso ao outro. Então acho que é isso,
cumprir as leis e a gente ir à luta. Porque a vida da
gente é uma luta. Se cruzarmos os braços não conseguiremos nada.
E na agricultura a mulher deveria ser mais valorizada por meio dos órgãos governamentais. Porque dá
trabalho fazer lavoura e na hora de colher e colocar o
nosso produto à venda o preço vai lá embaixo. O preço
deveria ser mais valorizado. Ter mais valorização da
agricultura que tenho certeza que nenhuma família iria
para o meio urbano.
Na minha opinião a saúde da mulher começa com o
cuidado, não com a doença. Porque quando não tem
tempo, a vida está corrida, não tiramos o tempo para ir
ao médico, para fazer os exames de rotina. Quando a
doença vem, já entrou, precisamos do tempo e dinheiro
para cuidar dela. Acho que as mulheres sofrem maior
incidência de câncer, então elas deveriam tirar mais
tempo para cuidar da saúde, para prevenir as doenças.
Além disso, cuidar da alimentação, na agricultura usar
menos agrotóxicos, porque do jeito que está vai ficar
cada vez pior.

Mensagem às mulheres

“Estamos neste mundo para viver e lutar. Tudo que é
problema, obstáculo, nos serve de exemplo para ficarmos mais fortes. Porque se na hora que eu descobri
que estava com células cancerígenas eu tivesse desanimado, quem é que iria lutar por mim? Ia ser pior
ainda, eu iria entrar em depressão. Aí além de câncer e
diabete, seria mais a depressão junto. Então, a vida da
gente é uma luta e temos que ter força, colocar Deus
em primeiro lugar. Se você pensar positivo e ter garra,
consegue chegar onde quer chegar. Eu pensei: se Deus
quiser vou conseguir me curar dessa doença. Não vou
deixar ela me derrotar não. Então é isso, temos que ter
um objetivo. E esses problemas, obstáculos, o que seria
da vida sem esses obstáculos? ”
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Marivone Inês Griseli Paese
Cresol São Valentim

Perdi a minha mãe quando tinha seis anos. Não lembro de quando ela faleceu, mas nós ficamos em cinco
irmãos. Meu pai foi um guerreiro, eu me emociono
quando falo disso, mas é a realidade. Estudamos
bem pertinho de casa. A minha irmã mais velha que
cuidava da casa, não tínhamos tempo de brincar.
Ajudávamos a capinar, plantar, tirar leite. Mas isso
nos ensinou a valorizar as coisas. Meus irmãos começaram a participar da Pastoral da Juventude, das
reuniões. Meu pai era meio contra, que tinha que ficar
em casa ajudando. Mas com o tempo ele percebeu
que foi bom participar.
Ali a gente aprendeu a importância de participar
socialmente, de que tinha que mudar as nossas
condições, que precisava lutar. Eu sempre gostei de
estudar, mas a escola era longe, eu ia com a minha
irmã e ela não quis ir mais. Eu fui para Ponte Preta
(RS), morei com minha tia para fazer a sexta série.
Depois fui para Barão de Cotegipe (RS) fazer a sétima.
Morava com uma mulher, daí meio dia eu cuidava da
casa para ela e meio dia estudava. E ainda no final
de semana ajudava em casa, no pai. O segundo grau
também foi assim, trabalhando e estudando. Quando
eu terminei o segundo grau conheci meu marido, fui
trabalhar em um hospital até 1992, namoramos seis
anos. Em 1994 casamos e viemos morar em São
Valentim. Comecei a trabalhar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, já estava grávida. Nesse trabalho
eu já comecei a me engajar nos movimentos sociais
rurais, nas mobilizações. No começo não foi fácil, as
pessoas jogavam pedras, mas fomos levando. Nos

reuníamos para conseguir garantir a participação das
mulheres. Sou casada há 22 anos, tenho três filhos.
Assumi muitas coisas, meu marido brinca “está cansada, mas não para de pegar coisas” [risos].
Aqui eu me engajei na rádio, ajudei a criar o clube de
mães, sou ministra da eucaristia, participei do sindicato, da Cresol. Trabalhei por um tempo na prefeitura
na secretaria da agricultura. Hoje tenho uma agroindústria de panificados, meu marido tem integração
de suínos e temos uma agroindústria de embutidos.
Eu acho que essa participação na igreja teve uma
influência muito grande para o meu engajamento
social, o que a gente aprendeu lá trouxe muita mudança para compreender o papel social da mulher.
Não tinhamos acesso a nada, era tudo muito difícil!
Eu acho importante destacar que os homens têm
dificuldade de aceitar a mulher no poder, querem
derrubar. Eu lembro que aqui tinhamos um grupo de
mulheres que conseguimos organizar para atender
a comercialização da merenda escolar da agricultura
familiar. A gente percebe na teoria é uma coisa, que
discutem de dar oportunidade para as mulheres, mas
na prática não acontece. Eu vejo que a mulher é muito
importante, mas quando você tenta e te podam uma
vez, e te jogam para lá, acaba desistindo e pensando
que vale mais a pena ficar com a família e acaba se
desligando. Precisamos ter mais força, com uma
base para ajudar.
Eu trabalhei na agricultura durante muitos anos, desde criança na verdade. Eu lembro que em 1999 estava
grávida de nove meses, tirei leite de 12 vacas e as sete
da manhã peguei o ônibus para ir na autoescola tirar
a carteira de motorista. Trabalhava fora, mas sempre
ajudando em casa. Eu deixei de ir na roça em 2008.
A mulher tem um papel muito importante na agricultura. Conversando com outras mulheres, percebemos
como elas são batalhadoras, tem a propriedade diferenciada porque elas se impuseram e quiseram fazer
alguma coisa diferente. Claro que não é todo mundo,
mas muitas mulheres, saíram, se desafiaram, foram
buscar conhecimento. Mas ainda tem mulher que
apanha e continua apanhando porque não tem coragem de contar. Ela participou muito dessa mudança
que aconteceu na roça, porque as mulheres estão
se engajando mais nas coisas. E a gente ouve as
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mulheres falarem: “ainda bem que você me convidou,
daí eu saio, aprendo coisas novas, pois em casa a
gente só trabalha e não vê um pila”! E essas mulheres
que participaram tem uma vida muito melhor e falta
ainda muito a fazer.
Acho que esse é o maior desafio para a mulher rural:
enfrentar esse machismo, essa competitividade com
os homens, vamos em frente e tentar alternativas
entre as próprias mulheres. E isso começa pela formação dessas mulheres. Eu mesma já sofri preconceitos por ser mulher, de não conseguir participar
de espaços ou ser desqualificada por ser mulher.
Duvidam da nossa capacidade e nos jogam funções
que os homens acham que é de mulher, dividem as
coisas, isso é muito ruim. Precisamos nos desafiar,
dar a cara para bater e não dar para trás! Senão a
gente acaba se limitando.
Saúde da mulher é prevenção, mas as mulheres precisam buscar mais informações para poder se prevenir.
Não só remédios, mas coisas mais naturais, alternativas, porque muita química no organismo deve prejudicar a longo prazo. E ter maior conhecimento sobre
as doenças também, não ficar doente e ir no médico,
mas prevenir para não ficar doente. E começa pela
alimentação e pela qualidade de vida, não consumir
alimentos com veneno, o Brasil é campeão de uso
de agrotóxico e vai ser cada vez mais complicado.
Não precisa se limitar de comer tudo, mas se puder
evitar e ir se conscientizando.

Mensagem às mulheres

“Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma família que às vezes te apoia, mas tem aqueles que não
apoiam, que dizem que lugar de mulher é ficar em casa,
mas que elas não parem de participar, vão em encontros,
atividades, assembleias, que isso ajuda a engrandecer a
nossa vida, que qualquer lugar que a gente vai aprende
alguma coisa que ajuda: uma dica, um abraço. Isso é
muito bom! O nosso mundo é muito pequeno, mas se
cada um fazer uma coisinha a gente muda!”
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Odete Zatti

Cresol Itatiba do Sul
Nasci aqui mesmo, meus pais eram daqui. Somos em
11 irmãos. Na nossa casa não tinha diferenciação de
trabalho, todo mundo fazia tudo. A parte dos negócios
não, minha mãe não se envolvia, não ia aos bancos.
O pai nunca deixou faltar nada, mas minha mãe não
tinha acesso ao dinheiro.
Quando casei fui para Erechim (RS), voltamos dois
anos depois. Moramos em Aratiba (RS) durante um
ano. Agora faz 26 anos que moramos aqui nessa casa.
Meu marido era divorciado quando nos conhecemos,
ficamos um ano sem ter contato, um ano depois começamos a namorar e estamos junto até hoje, quase
30 anos. Minha família era contra nosso relacionamento porque ele era divorciado. Minha família era
bem-vista na sociedade, mas eu bati no peito. Parece
que quanto mais contra que eles eram mais eu queria!
[risos] Ele trabalhava no correio, mas agora faz 26 anos
que trabalhamos na roça, começamos com suínos e
depois que pensamos em trabalhar com horta. Trabalhamos com feijão e depois paramos, porque é muito
serviço e a renda é pouca.
Quando começamos com as hortaliças, tínhamos
medo de não ter mercado, faltava um pouco de conhecimento. Mas vimos que conforme levávamos os
produtos comercializávamos. Então fomos largando
das plantações e focamos na horta porque escoava
bem a produção. Vendemos em feiras nas cidades
próximas e na merenda escolar também. Temos umas
vaquinhas de leite para fazer queijo e doce de leite.
Além disso, plantamos frutas. Eu e ele trabalhamos
aqui, pois os filhos já saíram da propriedade.
Eu compreendo que o papel da mulher na sociedade é
que ela pode ser envolvida em tudo. No trabalho é tanto
a mulher quanto o homem. Pode também se envolver
na política, mas não é há muito tempo que mudou.
Uma vez era lavar a roupa, fazer comida e cuidar da
casa, e ainda tem mulher que pensa assim: “isso não é
para nós”, mas eu acho que aonde ela pode se envolver
ela deve, não pode ficar escondida. Na agricultura, tudo
que eu posso ajudar eu ajudo. Principalmente colher
[risos]. Ele planta e eu colho, tudo não dá para fazer,
mas dá para se organizar.
Aqui dividimos tudo, todos sabem fazer tudo. Eu faço
a feira também, duas vezes por semana. Às vezes, dia
de chuva, frio, preferia estar em casa, mas vou para a
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feira. Os clientes querem saber como é produzido, se
usou veneno, e eu estou lá para atender.
Também sou bem envolvida na comunidade. Sou dizimista há 10 anos. Participei do conselho do sindicato,
fui sócia-fundadora da Cresol, participei do conselho
da Cresol. Isso me faz sentir bem. Eu nem dava bola
se alguém duvidava da minha capacidade. Não é alguém que tem que dizer o que fazer, você tem que ir
atrás e sentir bem em fazer parte da comunidade. Eu
sempre fui metida [risos], não metida, mas sempre fui
de participar, de falar. Até por causa da feira, conhecemos bastante coisas, várias pessoas, conversamos,
criamos relacionamentos e conhecimentos.
Penso que uma das dificuldades que a mulher tem
em participar mais da sociedade é que ela tem atividades em casa, não consegue deixar lá, fica presa
do trabalho. Ou até o que o produtor tem, se planta
fumo, leite, tem muito trabalho e não consegue sair da
propriedade para nada, fica preso lá. Eu participo de
protestos, não adianta mandar outra pessoa por você,
a gente que tem que se desafiar, se impor. Tudo que a
agricultura familiar conquistou foi com lutas, se fosse
fácil nem teria graça [risos]. As mulheres precisam de
um pouco mais de oportunidades, porque às vezes se
escuta “isso não é para mulher, é para homem”, tem
que ter mais oportunidades.
Para a mulher ter saúde, primeiro, ela precisa ter autoestima. E depois, não esperar os outros irem atrás,
se sentir alguma coisa não deve esperar que alguém
mande no médico, ou faça alguma coisa por você. Se
eu sinto qualquer coisa eu vou atrás. É importante que
a própria mulher se goste. Conheço pessoas que tem
problemas sérios, mas não vão atrás e se a família
não apoia, acaba não resolvendo. A pessoa tem que ir
atrás. Para mim a saúde da mulher começa com a cabeça, quando a pessoa coloca coisas ruins na cabeça
e preocupações já começa a balançar a saúde. Tem
que pensar que está bem, ser positiva, sair, conversar,
ter amigos, se dar bem com as pessoas, não brigar
por qualquer coisa que acontece e se sentir bem. Se
você está de bem fica de bem com a saúde também.
A gente sai bastante, procura, não ficar esperando.

Mensagem às mulheres

“A mulher deve correr atrás do que ela acha que ela
pode fazer, do que ela quer ter, porque ninguém vem aí
oferecer para ela. Se ela não tiver vontade de ir atrás vai
ser difícil. Todas têm que pelo menos tentar e conseguir
o que elas querem”.
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Natalia Salete Aniecenski
Cresol Xavantina

Nasci em Ipumirim (SC), meus pais eram agricultores,
assim como meu marido. Estamos na lida quase há
50 anos. Sou casada há 31 anos. Temos um menino de 11 anos, demorou um pouco para vir, porque
tínhamos problemas, depois de 20 anos de casados,
fizemos um tratamento e conseguimos.
Quando casamos foi bem sofrido. Sempre tivemos
dificuldades porque não tínhamos acesso ao banco,
ao crédito, isso não existia para a gente. O trabalho
era braçal, há poucos anos que mudou isso, quando
começamos a trabalhar com a Cresol tivemos acesso
a financiamentos, mas antes era judiado.

Quando casamos moramos com os pais do meu
marido e o trabalho era coordenado por eles. Como
viemos para ajudar eles mandavam e nós obedecíamos, não se questionava. Com o passar do tempo,
fomos assumindo a propriedade e mudando a forma
de trabalhar. Foi bom, a gente aprendeu bastante. Os
primeiros desafios que enfrentamos era do sistema
que vinha, marcado pela falta de acesso. Era difícil
estruturar a propriedade, pois foi tudo construído aos
poucos e fora do padrão. Depois que conseguimos
acesso melhorou, renovamos a propriedade. Porém
ainda tem muito a ser feito. Tínhamos aviário e gado
de leite, após passamos para a atividade de suinocultura e agora voltamos para o gado de leite.
O papel da mulher na família é fundamental, porque
sem a mulher na casa já fica desorganizado. E na sociedade é igual, porque na comunidade participamos
bastante, estamos sempre envolvidas nas coisas.
Já sofri preconceito e discriminação por ser mulher.
Quando começamos a trabalhar na comunidade as
pessoas diziam “isso não é trabalho para mulher”, de
ser coordenadora da comunidade, diziam “isso é só
homem que faz”. Hoje mudou, mas foi preciso lutar.
Eu sou bem envolvida na comunidade. Faz 25 anos
que faço parte do Conselho da comunidade, mudo de
função, mas sempre estou envolvida. Participo também na pastoral da catequese, do batismo, participei
do clube de mães, ajudei a formar o grupo dos idosos
e fiquei lá por sete anos, agora eles andam com as
próprias pernas. Hoje sou ministra da eucaristia. Fiz
parte da diretoria do colégio aqui da comunidade.
Sou associada da Cresol, participo das assembleias.
Eu não fico só enfiada em casa cuidando da casa.
Na agricultura familiar eu acho que a mulher é tudo,
propomos ideias, opinamos. Eu penso que quando a
família faz junto as coisas andam melhor. Sentamos,
discutimos e decidimos juntos. O trabalho dentro e
fora de casa também fizemos juntos.
Acho que para que as mulheres ocupem um maior
espaço de protagonismo social elas precisam se organizar mais, participar. E também se valorizar mais,

50

elas têm que se organizar, procurar espaço e valorizar o trabalho da mulher, porque às vezes nem nós
valorizamos o nosso trabalho. Então se a mulher se
valorizar mais ela vai ocupar mais espaço. Para que
um trabalho em conjunto funcione, precisamos sugerir, mas também aceitar ideias. Fazer consensos,
aceitar quando dá certo e quando dá errado, eu acho
que é assim.
Eu vejo que a saúde da mulher é ela se cuidar. Precisa até mais, porque a mulher não se valoriza muito.
Precisa valorizar mais o seu corpo. Eu enfrentei
poucos problemas de saúde. A saúde começa em
se cuidar, fazer os exames, participar de palestras
e buscar informações.

Mensagem às mulheres

“Para começar é preciso lutar e não desistir, pois se a
mulher desiste acaba diminuindo tudo. Ela tem que
ser otimista no trabalho dela. Depois que ela aprende
a se valorizar ela vai ocupando espaço na sociedade e
sendo reconhecida pelos outros”.

51

Paulina de Novello
Cresol Aratiba

Eu nasci em Esperança Alta (RS), éramos em nove
irmãos e todos nós trabalhamos na roça desde pequenos. Quando eu era criança fazia o trabalho de casa,
ajudava minha mãe no cuidado dos irmãos mais novos, meio dia ia na aula, meio dia cuidava das crianças.
Tive que parar de estudar um ano para cuidar do meu
irmão, pois era muito bravo. E assim foi a minha vida,
sempre trabalhando.
Casei com João Plínio de Novello há 50 anos e tivemos
seis filhos, todos já estão casados. Três deles estão
aqui e três lá para a fronteira, estão todos bem e me
deram nove netos. Quando casei comecei de novo a
mesma luta: muito trabalho, ia na roça, criava os filhos,
levavas as crianças na roça. Deitava-os em uma sombra e eu “ó” carpir. Na hora de amamentar, me sentava
na sombra e amamentava. Assim os criei. A minha vida
foi trabalhar e sofrer porque, dizendo a verdade, sofremos consequências. Tivemos doenças, meu marido
ficou bastante doente. Mas segui em frente sempre
numa boa, pois não adianta desanimar.
Depois que me aposentei, aos 55 anos, fiquei mais
tranquila com a merecida aposentadoria. Agora vou
completar 74 anos e estou bem. Porém, meu marido
faleceu há 10 anos devido a um câncer e eu moro com
meu filho mais novo.
Tivemos muitas dificuldades, tínhamos que trabalhar
bastante para poder nos virar. Nós ganhávamos pouco,
tínhamos poucos recursos, era sempre aquela luta. O
meu falecido marido tinha problema de depressão,
nós formamos uma sociedade e depois um moinho
para tentar melhorar a nossa vida. Na roça fazíamos
tudo junto e tudo igual, de noite quando voltávamos
da roça ele ia tratar os porcos e eu ia cuidar das cinco
vaquinhas, tirava leite e alimentava. Já os cuidados da
casa eram só comigo.
Eu acho que a mulher tem os mesmos direitos que o
homem. Até quase mais [risos]. A mulher trabalha na
roça, trabalha em casa, faz de tudo. Em vez o homem
não é todos que fazem tudo em casa que nem a mulher. Não é para desprezar os homens, mas eu sempre
trabalhei na roça.
Eu acho que a mulher tem que ter a responsabilidade
daquilo que precisa comprar, de tudo. A responsabilidade é da gente. A mulher tem que saber e participar
das decisões. Éramos assim, sempre conversávamos
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para tomar as decisões. Acho que é muito importante.
É bom também a mulher saber ir ao banco, fazer os
negócios, tem que valorizar, os homens têm que conversar com as mulheres, porque se der alguma coisa
errada depois ele diz “ah! você não me ajudou, não me
incentivou a fazer diferente”. É uma coisa assim, quando que eu era solteira nós irmãos sempre trabalhávamos juntos. Quando casei também trabalhávamos
juntos, sempre assim, nunca foi uma coisa separada.

novo. Mas mesmo assim eu gostava da roça. Por isso
que agora não fico mais parada. Meu Deus! De dia ia
trabalhar e de noite ia em volta fazer seron, quando
tinha a capelinha, ficava conversando, brincando, rezando e cantando. Nós íamos longe para ir no terço:
ia rezar, depois era bagunça!

A saúde começa por uma alimentação adequada, se
cuidar também não tomando muita porcaria, muito
remédio. Não tenho problema de pressão, nada, só os
joelhos de dançar! [risos] Mas eu nunca tive problema
de ficar internada. Acho que é este espírito jovem, sempre de bom humor, é a força. É a força da gente que
tem a coragem. De vez em quando eu vou no baile e
tomo cervejinha [risos]. Eu vou nos bailes, sabe o que
eu faço? Eu “ghe tchavo” (expressão italiana que indica
“que rouba”) o parceiro da outra e vou dançar e ela fica
sentada [gargalhadas]. Ela fica lá sentada, descansa e
eu pego e vou dançar… é um divertimento. É uma coisa
que a gente esquece dos problemas. Muitas mulheres
estão em casa sempre, apegadas no serviço. Eu não!
Faço meus trabalhos e depois vou para o baile, tem
que se divertir. Quando volta está contente, passou
um dia diferente.
Quanto a mulher na agricultura, hoje não é mais que
nem antigamente, que a gente fazia tudo a braço.
Agora a maioria faz tudo de máquina, então as mulheres não têm mais essa coisa de ir muito na roça.
Não tem mais que nem nós: era enxada, carpir, limpar
o milho. Quando terminava o eito tinha que voltar, que
abaixo onde que começamos tinha que começar de

Mensagem às mulheres

“Eu acho que elas não deveriam ficar fechadas, deveriam se abrir. A melhor coisa para uma
pessoa não é ser egoísta. A melhor coisa é se abrir, se divertir, ir passear, ter aquela amizade
sempre com todos. É isso! Uma coisa boa”!
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Cleusa Maria Fontana Tomasi
Cresol Jacinto Machado

Sou agricultora desde criança. Hoje estou com 65
anos. Tenho o ensino fundamental incompleto, mas
foi difícil para estudar porque morávamos longe da
escola, trabalhávamos muito e desde cedo. Ia para a
escola à tarde e de manhã ficava na roça, ajudando
a mãe com os irmãos mais novos. Foi uma história
bastante complicada, não se tinha tempo nem para
se preparar. Mas mesmo assim, eu sempre tive vontade de estudar, ser alguma coisa na vida. Mesmo
com todas as dificuldades eu passava nas provas
com primeiro lugar, mas não consegui completar a
oitava série.
Então foi sempre assim, cresci trabalhando nos bananais, nos arrozais com meu pai e foi uma história
contínua, porque depois casei e continuei trabalhando na roça e com leite. A vida na roça não tem tanta
sobra, a vida do agricultor, agricultora, é bastante
pesada. No começo da minha vida, eu era tão coitada, tão humilde, que às vezes diziam assim: “coitada
essa não vai ser nada na vida”, ouvi isso. Não tive
estudo, mas hoje eu tenho orgulho da minha trajetória, porque mesmo com pouco estudo tenho uma
faculdade de experiência pelo meu trabalho, pela
minha dedicação de propriedade, pela minha representação de não ter o dinheiro, mas ter a palavra.
Em 1997 eu fui convidada pelo sindicato para trabalhar no Movimento de Mulheres e eu gostei bastante,
me identifiquei: eu consegui ser alguém, podia falar
aquilo que eu sentia, mesmo sem estudo. Trabalhei
por 10 anos no sindicato, mas daí eu me cansei.
Tinha que adiantar as coisas em casa e depois ir lá,
trabalhava no sindicato e quando voltava tinha que

fazer tudo de novo: quem faz queijo tem que cuidar
do queijo todos os dias, mas eu ficava até quatro dias
fora, daí não dava, voltei para minha roça. Eu preciso
manter a minha propriedade, que sem a propriedade não somos nada. O nosso alicerce vem da roça,
então temos que manter.
No começo o trabalho com as mulheres no sindicato
foi bem difícil, batemos de frente com aquelas mulheres e homens que não aceitavam este movimento. Primeiro fizemos um trabalho que as mulheres
também precisavam ser sindicalizadas, para poder
participar. Esse trabalho com o sindicato veio através da igreja, na formação de lideranças, até que
um dia o sindicato precisou disso. Nós queríamos
organização para as mulheres, porque a gente só
trabalhava e não tinha uma determinação na propriedade, na casa. A gente trabalhava para que a mulher
compreendesse que não tem que só trabalhar: tem
que pensar nela, cuidar da saúde, alimentação, que
deixávamos de lado. Eu sinto que às vezes estamos
cansadas porque somos tudo em casa, mesmo cansada não deixamos de ver se o filho está com a tarefa
feita ou se ele tomou banho direito.
Para que a mulher tenha saúde começa desde a
alimentação, não se basear no mercado, mas sim
basear-se no quintal, na sua horta, ter tudo produzido e não consumir veneno, ter tudo natural. E se
preparar, sempre estar disposta, se você está bem
de saúde, está bem de tudo e se não está bem de
saúde não está bem para nada. Tem que fazer os
exames anualmente, de vez em quando passar no
médico ver como está. Porque nós, além de gerar os
filhos, somos mulheres, alguma coisa fica diferente
depois que gera os filhos. Fazer o autoexame, ver as
diferenças dela, é um momento assim que a gente se
conhece. Com essas diferenças temos que procurar
um médico. Que não seja nada, mas tem que ir ver.
Se não vai, quando vai às vezes é tarde.
Nós mulheres agricultoras merecemos ser mais valorizadas, porque somos muito batalhadoras, porque
trabalhamos pelo pão de cada dia de todos, colocamos o pão na mesa de todos, trabalhamos em
qualquer coisa na roça para mandar para cidade,
para mandar para todo mundo. Precisa ter uma valorização maior do que tem hoje.
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Mensagem às mulheres

“Eu desejo que elas vão à luta. O que define o trabalho
da mulher não é a beleza, nós temos que mostrar as
nossas qualidades, nossa vontade de lutar pela família,
pela nossa propriedade e que elas fossem à luta porque
lutando consegue o seu espaço aonde ela quiser”.

Nós mulheres sofremos muito preconceito, às vezes
quando uma mulher chega na política tem aqueles
homens que dizem assim: “a mulher vem só para
encher tripa”, então por que? Eu acho que não! Eu
tenho pena às vezes daquelas mulheres que vão para
a política e que são tão derrotadas, humilhadas. Eu
acho que trabalhamos como os homens e tínhamos
que ter mais consideração nesta parte, porque não
tira nosso nome ser uma política. Admiro a coragem
daquelas que vão e acho que esse é um dos maiores
desafios para a mulher rural, assim como em 1997
quando iniciei no movimento, precisamos nos organizar para sermos valorizadas.
E na propriedade precisa ser valorizada também,
ser reconhecida. Eu e meu marido somos assim,
nós sempre conversamos: “vamos fazer tal coisa?
Vamos”, mas primeiro a gente pensa, planeja, faz
juntos. Eu tenho o perfil administrativo, de planejar
e nós dois juntos fazemos dar certo a propriedade.
Hoje estamos só eu e o meu marido, porque não
somos agricultores fortes, não temos áreas grandes para os dois filhos poder trabalhar junto. Então
quando eram novos eles trabalhavam conosco no
cultivo do fumo. E com o veneno que a gente usava
começou a fazer muito mal, eles tiveram que se
afastar da roça, do veneno, daí ficamos eu e o meu
marido. Decidimos dar uma profissão para eles, porque na profissão se eu não puder dar uma propriedade grande para eles, eles vão se manter em uma
pequena área. E eles foram, um é mecânico torneiro
e o outro é mecânico de máquinas.
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Deumira Tedesco Battistella
Cresol CrediSeara

Nasci em Seara (SC), nessa comunidade mesmo. Fiz
até a 8ª série e depois a mãe não me deixou mais
estudar porque o segundo grau era só à noite. Com
19 anos desafiei o meu pai e fui fazer o segundo grau.
Trabalhei de empregada doméstica para pagar meus
estudos. Cursei o magistério, voltei para casa e lecionei
durante sete anos. Com a nucleação das escolas, na
época eu já era casada, tinha uma filha, grávida de outro, resolvi parar de dar aulas e voltei para a agricultura.
Na verdade, eu nunca parei, ajudava sempre que podia.
Iniciamos a atividade com suínos, gado de leite, mas
sempre com um sonho, que era trabalhar com mudas. Sempre preferi trabalhar com a terra do que com
animais. Mas sempre foram muitas dificuldades. A
primeira foi a financeira, não tínhamos muitas condições. Começamos com pouca coisa. Depois meu
marido teve depressão e queria vender tudo aqui, mas
eu não aceitei. Ele começou a fazer um serviço de
entrega com caminhão e eu fiquei.
Quando comecei a fazer meu projeto de trabalhar com
salada, com mudas de verduras, engravidei. Uma gravidez não planejada e veio o Davi, que nasceu com
Down. Foi um desafio, eu não sabia como criar um
filho com Síndrome de Down, eu não tinha carteira
de motorista e ele precisava de cuidados especiais, a
primeira coisa então que eu fiz foi a carteira de motorista para levar ele aos atendimentos. Fiquei de três a
quatro anos só cuidando dele. Depois que ele cresceu,
as coisas se ajeitaram, então pensei: agora é minha
vez de pôr a minha atividade. Já não trabalhávamos
mais com suínos.
Novamente muitas dificuldades, inclusive financeira, porque quando a mulher quer fazer uma atividade
parece que é mais difícil. Quando tentei recursos não
tínhamos mais limite para financiar, então eu tive que
economizar um pouco do leite para comprar as coisas
e iniciar a atividade, foi tudo bem lento. Comecei o
viveiro em maio, comecei a vender, tinha já uns clientes. Em agosto minha filha sofreu um acidente grave,
teve traumatismo craniano, ficou internada em coma
e eu tive que abandonar a minha atividade para cuidar
dela. Morreu tudo que eu tinha no viveiro. Só voltei a
semear em janeiro de 2015, mas naquele ano ocorreram dois vendavais e eu tive que reconstruir, sempre
economizando para conseguir viabilizar. No entanto,
aprendi muito: a carteira de motorista, dirigir na cidade,
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sempre me desafiando. Hoje vejo que valeu a pena, me
desafiei, perdi o meu medo e me fortaleci. Quando eu
era jovem só os guris podiam tirar a carteira, as gurias
não. Isso é histórico. Vejo na minha família, nós éramos em cinco meninas e dois meninos, só eles tiraram
a carteira de motorista.
A minha mãe só tinha dinheiro quando pedia para o
pai, nunca teve conta, nunca assinou financiamento,
mas assumia a responsabilidade junto, não tinha nem
noção. O machismo dominava e isso me deixou com
barreiras, só fiz alguns enfrentamentos quando fui
obrigada. Eu não aceitava algumas coisas que meu
pai colocava, eu respondia demais para ele, sempre
cutucava, diz que cada família tem a ovelha negra e
na minha era eu [risos]. Quando saí para estudar, meu
pai disse que eu não iria ganhar nada que as outras
irmãs iriam ganhar. Mas elas só ganharam enxoval, a
terra foi só para os piás! Mas sai de casa e me virei,
não tinha muita escolha.
Eu vejo que o papel da mulher é igual ao do homem,
mas para isso falta muito ainda. Temos que batalhar
muito. Ainda falta muito respeito à mulher. Se ela sai
de casa para estudar, batalhar, ir à luta de uma vida
melhor, ela é questionada, não é respeitada. Da minha
família as outras mulheres não discutem política, nem
os negócios, são as mulheres “perfeitas” [risos], elas
parecem que tem menos problemas que eu, mas eu
não consigo ser assim. Quando as mulheres querem
sair trabalhar, elas precisam comprar muitas brigas.
E se hoje eu posso sair para estudar é porque eu tive
que comprar muitas brigas. Não temos nada se não
conquistamos, principalmente as mulheres agricultoras. As mulheres urbanas já trabalham fora, mas as
agricultoras enfrentam um pouco mais de resistência.
Eu vejo pela minha mãe, quando se aposentou começou a comprar algumas coisas para ela e o pai dizia
“mais uma calça? Mais uma camiseta? ” e ela dizia:
“comprada com o MEU [bate no peito] dinheiro” [risos].
Com orgulho sabe! Ela tinha que mendigar aquele dinheiro, e agora ela tem orgulho.
Eu sentia mais preconceito e resistência pela parte da
minha mãe, veja bem, quando eu era convidada para
participar das coisas ela me falava, “mas tu não vai
né? Como tu vai fazer com tua casa, teus filhos?”, a
minha mãe sempre foi submissa e ela queria que eu
fosse assim também.

Acho que é justamente essa questão da autonomia
que acaba fazendo a mulher sair do campo. Elas querem liberdade, vida própria, autonomia, e ainda tem os
resquícios do machismo, do homem mandando, e a
mulher quer se libertar desde cedo. As mulheres sempre ficam do lado do marido, elas ajudam na propriedade e os homens assumem, ela não é protagonista,
deixam os homens conduzirem a história.
Para mudar isso é preciso perder o medo! A maioria
das mulheres tem medo, porque depois que elas começam a se envolver nas coisas elas não saem mais,
mas precisa perder o medo de enfrentar. Tem que
romper uma barreira e eu acho que é o medo.
Acredito que a mulher para ser saudável precisa ter
tempo para ela, fazer uma atividade diferente para descarregar as energias negativas. Se sentir valorizada em
casa, na sociedade, algumas doenças são adquiridas
só de angústia, de ficar em casa, não se desafiar. Se
alimentar bem. Poder ter uma vida de liberdade para
não guardar coisas ruins, depressão. A mulher acaba
carregando coisas demais e fica doente. Saúde acho
que é isso: a física, do corpo e da mente.

Mensagem às mulheres

“Vale a pena lutar, se desafiar, ser rebelde, às vezes
chora, sofre, mas vale a pena. Se recuar não se tem
perspectiva de vida, tem que se desafiar e romper barreiras. Tem que lutar sempre. Se ficar sentada as coisas
não vem por si, tudo que eu consegui hoje, tenho muito
a conseguir, mas sempre foi com luta, nada veio de mão
beijada. E isso é tudo na história das mulheres, a mulher
sempre conseguiu as coisas com luta, seja na profissão,
no salário maternidade, direito a aposentadoria, entre
outras conquistas, nunca abaixar a cabeça”.
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Maria Mânica
Cresol Coronel Freitas

O pai e a mãe tiveram nove filhos, eu sou a última das
filhas. A maioria deles já faleceram. Nós começamos
a trabalhar cedo, meu Deus! Tinha que ir na roça, carpir, plantar milho, mandioca, trigo, feijão. Mas colhia
pouco, não dava safra muito grande, mal dava para
cobrir a comida e um pouquinho para vender. Hoje
tenho 66 anos. Sempre fui sofrida, desde pequeninha
tinha que fazer o almoço, já que a mãe ia para a roça.
Aos 7 anos, estudava pela manhã e à tarde ia na roça.
Estudei até a 4ª série, nem deu para aprender bem.
Casei com 18 anos. O meu marido ia doente para a
roça, trabalhava muito, tinha os pais doentes, mas vai
fazer o que? Tivemos três filhos e uma filha. Daí eu
sempre na roça acompanhando ele. Ele teve hepatite, deveria se cuidar, mas veio para casa do hospital,
começou a trabalhar de novo. Isso foi em outubro. Tomava os remédios, mas quando que foi em novembro
ele faleceu. O filho mais velho ia fazer 12 anos.
Os negócios eram todos feitos por ele. Quando ele faleceu eu não sabia de nada, nem entrar no banco pagar,
nada. Era só ele que cuidava dos negócios. Depois
devagarzinho precisei praticar e ir fazendo. No primeiro
ano que ele faleceu, os vizinhos e a comunidade vieram ajudar a plantar. Depois no outro ano vieram os
sobrinhos. Depois começamos a plantar fumo, por três
anos. Depois fizemos um aviário, plantávamos feijão.
Era sábado e domingo, direto...
O papel da mulher hoje na sociedade é bem diferente
que era antigamente. Meu Deus! Hoje as mulheres
estão mais espertas, porque antigamente nós não
fazíamos negócios, era só o homem. As mulheres
eram em casa. Acho bem importante isso, as mulheres
agora têm valor. Antigamente era em casa e só.
Meus filhos ainda trabalham na agricultura, mas
meus netos não. Eu acho que eles não ficam porque
é muito difícil trabalhar com gado de leite e aviário.
Hoje em dia a juventude não é mais assim. Você manda tirar leite e eles dizem: “Eu não gosto de tirar leite…
tem muito barro”.
Para a mulher ter saúde tem que se cuidar, fazer exames, mas tem que cuidar com a comida também, não
pode comprar tudo, tem muito agrotóxico. Não temos
tudo na roça, mas sempre temos alguma “coisinha”.
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Já para que elas ocupem mais espaço na sociedade
é preciso que as mulheres não deixem tudo na mão
do marido. Não pode o marido decidir tudo, fazer o
que quer se ela também trabalha. Quando eu fiquei
viúva eu ouvi “agora Dona Maria vai morrer de fome”,
mas eu não dei bola, eu fui trabalhar. Hoje em dia ainda vou trabalhar, planto cebola, batata, eu vou ainda
ajudar na horta.

Já evoluiu bastante do que era no passado. A mulher
não tinha aposentadoria, não tinha conta em banco,
mas tem que fazer mais para evoluir. Há alguns anos
como era: o homem no sábado ia jogar baralho, na
bodega, e a mulher em casa, no máximo na vizinha e
voltava para casa cedo. Hoje a mulher também tem
direito a ir em um salão de beleza, a ter um momento
de lazer. Eu agora também estou me cuidando, agora
estou fazendo implante nos dentes.

Mensagem às mulheres
“Mulheres, a gente tem que lutar, tem que trabalhar”.
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Claudenir Catuzzi Dal Molin
Cresol Quilombo

Morava com o pai, a mãe e dois irmãos. Conheci meu
esposo Ivanir em um baile, nenhum queria namorar,
mas acabamos casando. Moramos com meu sogro
oito anos, até que ele nos mandou embora, ele não se
adaptou com a minha cor. Eu sou brasileira. Eu trabalhava, fazia o melhor que eu podia. Queria conquistar
ele pelo que eu sou, foi uma luta de oito anos. No começo eu levava na esportiva, pensava que era coisa da
cabeça dele. Ele achava que eu estava interessada só
nos bens dele, até que um dia eu falei: “sogro, eu não
quero nada do que é teu, eu tenho perna, tenho braço,
eu sei trabalhar para eu ter minhas coisas, eu só quero
cuidar de vocês. Eu casei por amor, gosto da família,
eu penso em cuidar de todos”. Mas ele não aceitava,
me chamava de interesseira, de negra. Doía, mas eu
não dava bola, porque eu não via diferença entre italiano, negro, alemão. Entendo que todos são filhos de
Deus, eu aprendi isso com meu pai. Eu pedia para meu

marido para irmos embora, mas ele não queria. Até
que o sogro nos expulsou. Conseguimos comprar um
pedaço de terra ao lado da terra dos sogros.
Após, engravidei, mas com seis meses de gestação
eu tive que fazer um parto de emergência e meu bebê
não sobreviveu, o sogro chegou e me disse que eu
perdi esse bebê de tanto trabalhar. Mas quando eu
morava com eles sempre ouvi que eu não trabalhava,
depois ele reconheceu. Um dia fomos jantar na casa do
meu pai e o sogro e sogra quiseram ir junto, enquanto
contávamos uns causos o sogro começou a cair. Eu e
meu marido levamos ele para o hospital correndo, mas
ele morreu no caminho. Teve um infarto fulminante.
Mas no momento que ele morreu, nos meus braços,
ele foi feliz. Ele me olhou, sorriu e eu disse “aguenta
mais um pouquinho que nós estamos chegando no
hospital”, ele fechou a boca, sorriu e faleceu. A sogra
foi morar conosco por um ano.
A sogra reuniu os filhos na nossa casa, na hora que
ela começou a conversar para escolher com quem
ela ia querer ficar disse: “eu gosto de todos vocês,
mas eu quero que o Ivanir e a Nega cuidem de mim,
porque eles sempre cuidaram bem de mim, mesmo
que o pai expulsou eles”. Eu não queria mais voltar
aqui, eu tinha a minha sonhada casa. Ela veio morar
na nossa casa, mas ficou muito triste e com saudades de casa. Para cuidar ela a gente voltou a morar
na casa da minha sogra. A minha sogra faleceu há 9
anos, de derrame, quando minha pequena tinha três
anos. Eu também passei por um momento muito
difícil, pois tive depressão pós-parto.
Os desafios são fortes, são pesados, mas o amor que
a gente sente um pelo outro são maiores. Passamos
por desafios físicos, mentais e emocionais. Quando
trabalhávamos os dois na roça fazíamos lavoura de
milho, tirava leite, cozinhávamos juntos, depois voltava
para a lavoura juntos. Ele queria colocar gado de corte,
mas eu não queria porque eu não me via sem trabalhar
com lavoura. Os negócios também sempre fizemos
juntos, sempre conversando. Eu vejo que a mulher na
sociedade é muito importante. Os homens veem mais
o lado financeiro e a mulher consegue olhar o todo,
não que os homens não vejam, mas veem de forma
diferente. Meu marido ficou doente e eu tive que tocar
sozinha, dobrou a minha responsabilidade aqui. Coisas
que eu achava que eu não ia conseguir eu fiz: vacinar
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gado, emangueirar o gado, tratar o gado doente, fazer
os negócios na cidade, que eram coisas que ele sabia
fazer e eu tive que aprender.
Eu sofri preconceito porque tinha gente que achava
que eu estava fazendo essas coisas para aparecer,
mas não era. Era porque precisávamos. Mas eu não
fui atrás de conversa, até porque teve mais pessoas
que apoiaram do que as que criticaram. Quando eu
aprendia alguma coisa que eu não sabia fazer eu comemorava! Eu até agora só não sei dirigir o trator, que
me colocaram medo, mas queria aprender.
A saúde da mulher começa quando não levamos o
trabalho extremamente a sério. O trabalho quando
não faz bem, quando é muito rígido, quando não tem
alegria, traz muitas coisas ruins. Tem que ser séria
no que faz, mas também brincar. Tem que se sentir
orgulhosa e comemorar todas as conquistas e vitórias. Isso deixa as pessoas menos estressadas, anima
quem está doente. Eu mesma tive que ir ao psicólogo
porque passei uma situação de estresse, um desgaste
físico, mental e emocional. Nesse momento que passei, até para limpar a área eu tinha que sentar umas
quatro vezes porque cansava. Temos que dar menos
bola para as coisas ruins, tem pessoas ruins que só
querem te atingir emocionalmente, mas nós temos
que pensar na nossa família, em primeiro lugar, e não
dar bola para esse tipo de gente.

Mensagem às mulheres

“Nunca desanimem, porque vocês são capazes. Vocês
não sabem a força que vocês têm por dentro para conseguir as coisas na vida”.
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Ivete S. Rigon Bonfanti
Cresol Constantina

Sou filha de agricultores, meu pai é falecido, minha
mãe está ainda morando em Engenho Velho (RS). Aos
12 anos eu queria ainda estudar, mas morando na
roça era muito difícil. Vim morar em Constantina (RS),
trabalhava de dia em uma casa de família e a noite
estudava. Estudei até o primeiro ano do segundo grau.
Sou casada há 33 anos, moro na Linha Bonfanti, em
Constantina (RS). Quando casamos fomos morar com
meu sogro e sogra. Hoje moramos eu e meu marido
com meu filho mais velho que está aqui, formado Agrônomo. O outro filho é formado em Medicina Veterinária
e trabalha em Cascavel (PR).
Temos esse comércio antigo há mais de 70 anos. Fizemos negócios no dia-a-dia, também temos uma
granja de suínos, quem auxilia é meu guri e tem mais
um funcionário. Nós temos matéria prima para quase
todas as indústrias aqui de Constantina, temos quatro
agroindústrias que nós fornecemos os nossos suínos,
temos lavoura de soja e trigo, com o apoio da Cresol.
Eu fico no interior e aqui nós começamos um roteiro
de turismo rural.
Nosso roteiro inicia pela parte da manhã, no Espaço
Viver que trabalha com produtos naturais, tem jardinagem, ao meio dia no camping, que tem almoço e à
tarde tem a visita do casarão, que tem 83 anos. Recebemos com gaita e violão, servimos o café da tarde e
contamos a história do local. Eu e meu marido sempre
conversamos muito e tomamos as decisões sempre
juntos, tanto na administração quanto no financeiro,
somos muito unidos. Eu já fui Agente Comunitário de
Desenvolvimento Cooperativo da Cresol, fui conselheira de administração da Cresol.
Eu começo falando das mulheres por aqui na nossa
comunidade. Tem o clube de mães, temos uma equipe,
nos encontramos uma vez por mês, conversamos, é
muito dialogado. Na nossa comunidade temos mulheres vitoriosas que trabalham e auxiliam em tudo.
Aqui na cidade nós temos uma liga de Combate ao
Câncer, que tem projetos que ajudam muito essas
mulheres que tem câncer, e elas são parceiras, para
superar este momento.
Eu vejo que o papel da mulher está ainda um pouco
lento de ser reconhecido e valorizado como deveria.
Agora na nossa última eleição da assembleia, nós
procuramos colocar mais mulheres no conselho,
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porque eu vejo que tem várias mulheres com muita
competência, mas no campo nós precisamos que as
mulheres assumam com mais garra. Precisa de mais
incentivo, palestras, motivações para ficar no campo,
e um empurrão. Nós já avançamos, mas temos que
avançar mais.

Para a mulher ter saúde tem que ter fé, uma autoestima muito boa e estar sempre com força. A saúde quer
dizer bem-estar, estar bem com as pessoas, e isso
ajuda muito, sempre com fé, coragem, estar sempre
na lida, é um bem-estar para a pessoa.

Na agricultura, o papel da mulher é extremamente
importante. Por exemplo, na alimentação ela tem uma
visão maior de alimentos sem agrotóxicos, de plantar. Temos que nos desafiar: no nosso dia a dia, na
agricultura, na família, na casa, não é só soja e milho,
tem outras coisas para plantar, ter iniciativa, e certas
mulheres tem isso - a iniciativa - coisas a mais para
se fazer nas propriedades.
Não acho que sofri preconceito, eu não senti isso. Hoje
eu sou conselheira da Cresol e nunca senti preconceito. Na propriedade eu também não senti preconceito,
claro que às vezes eles querem uma voz masculina,
mas eu acho que nós mulheres temos que aguentar
firme, enfrentar esses desafios e superar essas barreiras do dia a dia.
Eu converso com todos, participo na cooperativa, na
comunidade, na sociedade, sou franca e fiel no que
eu faço. Faço o que eu sei, então eu sou bem sincera.
Me sinto uma pessoa de confiança, séria, de coragem,
faço o que é certo e faço este trabalho com garra. Com
tudo o que eu tenho para fazer, eu ainda me meto em
política, porque tem que ser assim! Tem que ir nos
encontros, mobilizações, reuniões, idas a campo... e
eu deixo tudo e vou, para conhecer e ver outras coisas,
para aprender mais.

Mensagem às mulheres

“Nós mulheres em primeiro lugar temos que ter autoestima, bem-estar e pensar que não é só em casa que nós
podemos trabalhar, mas também nas cooperativas, em outras entidades, pois nós temos muita garra e muita força.
Todos os dias nós podemos superar nossas barreiras, enfrentar as coisas todos os dias, e para as mulheres que
passam por dificuldades que sejam pessoas com muita fé e determinação. Tem que ter essa força e fé. Todas
nós mulheres somos capazes de fazer o que queremos”.
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Zelinda Inês Carnevalli
Cresol Xanxerê

Minha história é um pouco complicada, mas foi se
fazendo aos poucos. Meus pais eram agricultores e
eu também sempre fui agricultora. Quando era moça
fui morar na cidade para estudar. Me formei em enfermagem e trabalhei em hospital. Depois casei, voltei
a morar no interior, eu e meu marido viemos morar
com minha sogra nessa propriedade. Meu sogro já
tinha falecido e cuidávamos da sogra. Ela teve um
diagnóstico de câncer de mama, faleceu seis anos depois que viemos morar com ela. Enquanto ela tratava
o câncer eu engravidei e tive uma filha, que é minha
grande companheira.
Com 12 anos de casamento meu esposo faleceu. Ele
ficou doente e logo faleceu. E eu fiquei sem saber o que
fazer. Tinha uma criança de sete anos, a propriedade
tinha muita coisa para ser feita, sozinha, não tinha um
rapaz para me ajudar aqui ou a menina maior, ela era
uma criança! Eu não sabia da situação que tínhamos
no banco, dívidas e tudo mais, aí me falavam “vende
e vai embora, volta para cidade, para tua profissão”.
É muito complicado porque todo mundo vem e dá
opinião. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei: se eu for
embora vou ter que contratar alguém para cuidar da
minha filha, ela já não tinha pai, daí sem mãe também
não dá. Então pensei: vou tocar, eu vou fazer, vou dar
um jeito, se tivesse ele, ele iria dar um jeito, então eu
faço também. Não tinha ele do meu lado, mas eu tinha
que continuar.
Fui no banco, negociei a dívida, vendi trator, quitei dívidas, fui melhorando, fui pagando. Uma coisa que
meus pais sempre me ensinaram foi a ser honesta e

eu honrei esse ensinamento. Fui trabalhando, a minha
filha foi crescendo... Meu Deus do céu! Nem sei como,
mas eu fiz. Levantava 4 horas para dar conta de toda
a rotina do dia. Quando ele faleceu eu não sabia nem
entrar no banco, não sabia dirigir, eu simplesmente
sabia tirar leite, ir no chiqueiro e cuidar da casa. Mas
pensei: se todo mundo faz eu faço também. Acho que
a opção de ficar aqui foi muito boa, porque eu pude
criar minha filha melhor, sinto mais segurança.
Eu imaginava que eu ia casar e morar na cidade, mas
daí mudou o percurso e o coração falou mais alto [risos]. As pessoas falavam: “imagina, enfermeira trabalhar com porco”, mas eu já tinha trabalhado na roça, eu
já conhecia a rotina. Não tinha lógica eu morar aqui e
trabalhar na cidade. As pessoas até me falam: “volta,
isso aqui é o fim do mundo”, mas eu gosto de trabalhar
aqui, não me vejo mais lá. E eu incentivo minha filha a
ficar aqui porque ela sempre vai ter o que comer. Ela
vai estudar sim, pelo menos uma faculdade ela vai
fazer, nem que seja para administrar o que é dela, mas
quero que ela volte e trabalhe aqui. A vida é melhor no
interior, eu gosto. Não acho dificuldade, dizem que é o
fim do mundo, mas eu não acho, você acostuma, para
mim é uma atividade normal. É um trabalho digno e
honesto, não estou tirando nada de ninguém.
Eu vejo que a mulher na sociedade é importante, ela
precisa fazer parte de tudo, porque antigamente o
homem mandava e a mulher cuidava da casa e dos
filhos. Então hoje a mulher é participativa, ela faz parte
da política, de tudo. Ela avançou, teve um passo para
frente, ela ocupa o lugar certo. Não acho que ela tem
que ser mais que o homem, mas merece igualdade,
caminhar junto, não o homem manda e eu obedeço.
Depois que eu fiquei viúva muitas pessoas duvidaram de mim. Quando ia fazer negócios eu sentia
a desconfiança dos homens com relação a minha
capacidade. Eu ia comprar as coisas e eles me olhavam como se eu não tivesse capacidade de negociar
ou não fosse pagar. Às vezes as mulheres mesmo
se sentem inferior, então eu acho que a mulher é
capaz e ela faz, ela não tem inferioridade, tem capacidade, mas tem que acreditar em si mesma. Às
vezes perdemos na força física, mas em capacidade
de administrar não. No entanto, a mulher precisa
acreditar mais em si e se valorizar.
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Mensagem às mulheres

“Mantenha a calma, fé em Deus e trace um objetivo.
Sem Deus você não é nada, mas tem que traçar um
objetivo, uma meta e seguir aquilo”.

Tocar uma propriedade não é em si difícil. Mas as atividades são pesadas, é sábado, é domingo, não existe
feriado. Os desafios são enfrentados todos os dias.
Mas o maior deles é permanecer no campo, continuar
sendo agricultora. É o que sinto. As pessoas me falam
que na cidade eu estaria melhor. Aí penso: será que o
que faço desagrada tanto as pessoas? Elas não veem
que isso é digno?
Acho que outra dificuldade é também conseguir produzir. Ficamos muito dependentes do tempo, tem muitas
intempéries. Então assim: esse mês eu sobro, mês que
vem eu não sobro. Tem que arriscar! Trabalhar o mês
inteiro e não saber quanto vai receber. Se eu estivesse
na cidade no final do mês saberia o quanto iria ganhar.
Então você é desafiada a fazer porque você nunca
sabe qual é o resultado do teu trabalho. Mas a gente
persiste, não desiste fácil.
Acredito que uma qualidade minha é ser calma, eu não
saio berrando aos quatro ventos, tudo a ferro e fogo
e isso me ajuda. Acho que se fosse outra pessoa iria
desanimar, porque tem muita coisa para fazer aqui, fica
louco. Limpar a casa? Se der para limpar deu, se não
der não deu… eu tenho que cuidar do chiqueiro, das
vacas…. Depois eu limpo a casa. Eu não tenho ajuda,
mas eu faço tudo. E eu amo o que eu faço!
Para as mulheres ocuparem maior espaço de protagonismo social acho que elas precisam buscar conhecimento. As mulheres se acomodam, quando deveriam
participar de cursos, de formação, ir atrás. Eu faço isso,
dou um jeito. Mesmo que seja uma palavra que você
aprende diferente da tua rotina, vai te ajudar.
Também penso que a saúde da mulher é um conjunto
de coisas! [risos] Lógico: cuidar de si, da alimentação,
mas não é só ir ao médico. É você ter um momento
de lazer, de poder tomar um chimarrão, ir na vizinha,
participar na comunidade, ir na igreja. Ela se sentir
bem, se cuidar, se produzir, se gostar, ir na frente do
espelho e dizer: eu me gosto! [risos]
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Ana Oladia Pinheiro Giacomin
Cresol Pedra Branca

Eu sou filha de gente humilde, meus pais sempre tiveram muitas dificuldades. Sempre fomos agricultores.
Casei em 1995 e continuei o trabalho na agricultura.
Não tínhamos condições, éramos pobres, conseguimos comprar essa terra quando vendemos nossa terrinha em Jupiá (SC). Tudo que nós tínhamos era um
filho. Ficamos cinco anos sem nem um carrinho para
poder sair da nossa casa, tudo longe. Moramos nessa
propriedade em Coronel Martins (SC) há 15 anos, mas
quando chegamos aqui não tinha palanque, não tinha
luz, não tinha nada, começamos do zero mesmo e sem
condições. Conseguimos conquistar alguma coisa
quando nos associamos na Cresol, financiamos as
vacas, cisterna, enfim, até hoje tudo que conquistamos,
o que eu tinha antes e o que tenho agora foi graças a
ajuda da Cresol.
Nosso foco era a venda de frutas e verduras. Começamos plantando para o nosso consumo. Eu sempre
gostei de morar na agricultura e plantar para ter mais
saúde, não buscar tudo do mercado. Começamos a
produzir melancia, vendia o que sobrava, começou a
dar um lucrinho. O que ia sobrando íamos vendendo:
cebola, melancia, verduras… enchia o Passat de frutas
e verduras e ia vender na cidade. Depois fomos ampliando. Começamos a comercializar para merenda
escolar e foi melhorando. Éramos conhecidos já, as
pessoas vinham aqui comprar, procuravam nós na
cidade. Nossa, tinha um giro grande aqui na propriedade, tinha diversificação da produção. Mas perdemos o
alvará de licença para vender e aí nossa vida complicou
bastante. Hoje temos vaca de leite e aviário, mas não
dá o mesmo giro que dava a verdura.
O gado de leite não estávamos preparados como quando era as verduras. Temos umas 32 vacas e vendemos
seis que engordamos. Deu geada e nós perdemos todo
o pasto, não tínhamos silagem suficiente e comprometeu a produção no inverno. Dependemos demais
de ajuda de políticas públicas, e quando não temos
acesso, é difícil de dar o giro na propriedade.
Estou cansada, gado de leite é um trabalho muito puxado. Eu não sei como é nos outros lugares, mas às vezes
eu penso se eu não puder mais tocar a ordenha, eu
acho que vai parar tudo aqui na propriedade. O aviário
está dando um bom retorno financeiro, só que a gente
é integrado, então, nos esforçamos, não saímos, trabalhamos bastante para poder entregar os lotes bons.
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Cuido com amor das nossas atividades, mas nesses
21 anos eu trabalhei muito e estou cansada. A rotina
é bem puxada, acordo antes das seis, chamo meu
piá que é meu braço direito. Meu marido dorme até
mais tarde porque ele cuida do aviário de madrugada.
Depois da ordenha vou para o aviário, mas às 11h vou
para casa fazer almoço e cuidar da casa. O médico me
mandou parar, diminuir o ritmo, mas daí quem faz?
Eu acho que as mulheres acabam tendo uma sobrecarga e muita responsabilidade, é leite, aviário, é horta, é
filhos, é casa, é tudo! Toda madrugada eu levanto para
tirar leite, mas acho que é importante pelo menos um
dia de folga, a família precisa se ajudar e revezar nas
responsabilidades.

filhos, porque não tem autonomia e ficam quietinhas.
A mulher representa os três pilares. Ela precisa ser
valorizada, às vezes é como se ela fosse só para trabalhar, então tem que conquistar. Eu sempre apoio
as mulheres, porque elas sabem o que a gente passa,
sempre dizem que tem TPM, que é chata, mas quem
passa sabe o que é. Eu acho que as mulheres sofrem
preconceito, eu vejo que os homens desmerecem as
mulheres, duvidam delas, fazem piadas.
A mulher ainda não é valorizada, ainda tem uma visão
que a mulher não é aquela que enfrenta, mas sim aquela que ajuda, que está do lado. Na maioria das vezes a
mulher estava sempre atrás do marido, nunca do lado.

O meu sonho era ter estudado, para poder ter uma vida
melhor. E meus filhos adoram aqui não se veem em
outro lugar! Eu tento passar isso para eles, mas não é
fácil. A gente conquistou bastante coisa, mas a custo
de muito trabalho. Eu acho que a maior dificuldade que
enfrentamos é conseguir colocar em prática o que eu
aprendo nos cursos, mudar a rotina e a forma como
conduzimos nossa atividade.
A mulher tem que se cuidar, não esperar ficar doente.
Mas eu não sirvo de exemplo [risos] eu sempre espero!
Eu esperei demais quando atacou os nervos, podia ter
sofrido bem menos. Mas priorizei a casa, os filhos, o
marido. Às vezes eu sentia dor e pensava que não daria
para trabalhar, mas eu tocava igual.
Para ter saúde acredito que influencia a mulher ter
boa alimentação, ser cuidada, respeitada, pois tem
um monte de coisas que passam despercebidas, a
exemplo de um elogio pelo que fazemos. Você cuida
de todo mundo, faz tudo e eles nem percebem, como
se você tivesse nascido para cuidar e trabalhar. Eu
acho que também é importante o casal planejar junto, colocar na ponta do lápis, decidir juntos. A gente
precisa bater o pé. Para controlar as contas é preciso
planejar bem, conhecer bem a propriedade, mas juntos, a família toda.
Na minha opinião as mulheres precisam ser menos repreendidas, os homens não se abaixam e as mulheres
se submetem, não tem voz nem vez e elas precisam
superar isso para ter mais espaço de protagonismo
social. Enquanto eu conseguir batalhar e continuar
eu vou lá. Mas tem mulheres que tem medo pelos

Mensagem às mulheres

“Nunca se desanime, que um dia vai dar certo. Eu tenho
muita fé em Deus, eu penso assim, que Deus é grande,
que nem tudo que é de mal dura para sempre e nem
tudo que é bom dura para sempre. Eu acredito muito em
Deus, porque se você planta uma coisa boa, vai colher
uma coisa boa. E se faz mal para os outros você vai
receber de outro. Se acontece na tua vida algo de ruim
é para você pensar e analisar”.
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Dulce Kistneis
Cresol Ipumirim

Eu nasci em Salgado, uma comunidade próxima daqui, em Ipumirim (SC). Éramos em oito irmãos, três
homens e cinco mulheres. Tive uma infância boa, nos
dávamos muito bem, íamos na aula em Linha São Rafael, à uns três quilômetros daqui. Comecei a trabalhar
na roça aos 8 anos, ajudava a carpir e com as plantas.
Eu, a mãe e os meninos íamos juntos na roça e antes
do meio dia alguém voltava para fazer o almoço.
Naquele tempo a mulher não tinha vez e voz para falar,
fazia os serviços de casa e o homem os negócios. Até
na questão dos estudos, quando nós estudávamos e
terminava a quarta série os meninos foram estudar e
as meninas ficaram em casa, saiam da casa do pai
para a casa do marido. O pai ia atrás dos negócios,
chegava em casa e contava, planejava, definia. O pai
nunca escondeu nada, mas a mãe nunca ia no banco
ou participava das decisões.
Eu casei com 19 anos. Eram muitas as dificuldades
que a gente vivia, nem é bom lembrar. Começamos
sem nada, sem ajuda, tinha que se comprar tudo, fogão, mesa... tudo! E fazer dívida. Foi difícil... tinha uma
vaca de leite, uma porca e assim nós começamos,
com pouca coisa. E nós tínhamos que aumentar a
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produção, guardava o pouquinho de dinheiro que dava,
financiava e depois ia pagando aos poucos. Assim a
gente foi crescendo.
Os negócios da propriedade eu conseguia participar
mais se comparar com a vida que minha mãe teve. E
até que tinha serviço tinha que fazer: era leite, porco,
trabalho, quatro filhos. Após, meu esposo ficou doente,
tinha câncer e há três anos faleceu. Para mim isso é
muito triste e sofrido, ele era meu companheiro [choro].
A gente se dava bem, tomava chimarrão junto e agora
não tenho mais ele ao meu lado. A gente sofre, mas a
vida segue, vai fazer o que [choro].
Se eu contar desde criança, trabalhei cinquenta e poucos anos na roça. Hoje estou aposentada, já me ajuda,
sem a aposentadoria seria muito difícil, meu Deus.
Agora, meus filhos tocam a propriedade, plantam milho, tem frango, vaca de leite. Eu fico com os cuidados
da casa e do jardim, tenho uma filha que mora comigo.
Nunca sofri nenhum tipo de discriminação como
outras mulheres que a gente conversa. Muitos nem
falam dos negócios em casa, só o marido que sabe
do que acontece. Mas aqui em casa todos sabíamos

e conduzíamos juntos a propriedade, tanto que hoje
são os filhos que tocam toda a propriedade. Na minha
opinião, a mulher também tem que fazer parte, porque
ela trabalha e ajuda na propriedade, então tem direito.
Acredito que mudou esse machismo de que só os
homens mandam e a mulher obedece, as mulheres
se valorizam mais.
Para ter saúde eu vejo que a mulher precisa se prevenir, fazer exames, se cuidar e ir atrás das coisas. Por
exemplo, eu acho que começa com uma alimentação
mais saudável, com mais qualidade. Eu sou sócia da
Cresol, sempre participei de clube de mães, sindicato,
eu ia na assembleia, nos clubes de mães. Esses lugares são bons porque conversamos, tem assuntos, tem
um monte de gente, fizemos cursos.
Acredito que os agricultores são mal pagos, eles não
têm reconhecimento, tem que trabalhar duro para ganhar a vida, é sofrido, e assim tem que ir tocando. Mas
a mulher está sempre junto nessas dificuldades.

Mensagem às mulheres

“As mulheres podem participar e tem que disputar mais,
se envolver, ir atrás. Eu ia no banco, a gente mesmo
teve a iniciativa de ir no banco junto e ter as contas
conjuntas. A mulher precisa saber das coisas também,
as minhas filhas agem como elas querem, elas são
independentes, e antes não era assim”.
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Marli May Bloemer
Cresol Rio Fortuna

Nasci em Rio dos Bugres e lá vivi por 20 anos, quando
me casei. Quando morava com os pais produzíamos
leite. Em casa éramos em seis mulheres e um homem.
O pai ainda trabalhava um tempo como empregado da
mineração para ter uma rendinha extra e as mulheres
na roça. Toda vida trabalhei na roça e gosto. Fui morar
no Rio Facão, depois em Rio do Sul/Anitápolis. Tive três
filhas. Depois voltamos para o Rio Facão. Moramos
dois anos e pouquinho e aí ele faleceu de acidente e eu
continuei minha batalha. Quando fiquei viúva as filhas
tinham 12, 11 e 3 anos.
O começo da nossa vida foi difícil, compramos um
terreno em Anitápolis. Demos tudo o que nós tínhamos
para começar lá e ficamos trabalhando praticamente
para poder comer. Primeiro plantávamos o fumo, então
a renda era uma vez por ano só. Gastávamos o que
ainda não tínhamos. Ainda bem que encontramos um
dono de mercado que aceitou que comprássemos e
pagássemos depois da safra. Foi assim que tivemos
que começar. Trabalhamos oito anos com fumo. Era
mais tranquilo porque não plantava muito, mas o serviço é pesado, porque tem a época que é de cuidar a
estufa. Hoje é mais fácil porque tem aparelho, mas
naquela época nós não tínhamos. Então tinha que ficar
cuidando durante a noite e na época da safra mesmo,
de colheita, era complicado.
O que nos fortalecia era a nossa união sabe, para tomar
as decisões a gente conversava e decidia em conjunto:
vamos fazer isso ou não vamos, dá para fazer isso ou
não dá, resolvia juntos. Isso foi muito importante, pois
você se sente valorizada, porque se você está em uma
propriedade, que também é tua, trabalhando, mas não
participa das decisões, você se sente humilhada, e eu
nunca me senti assim.
Sempre fui agricultora, trabalhei com fumo, depois com
vaca de leite enquanto ele estava junto. Quando ele faleceu estávamos tocando uma pequena agroindústria
de beneficiamento de leite, produzindo queijos. Continuei na sociedade até 2009, quando vendi a minha
parte, porque eu estava com problema de saúde. Tive
que fazer uma cirurgia e a minha cabeça não descansava, mas eu tinha que parar para poder me recuperar.
Então conversei com minhas filhas, eu não tinha mais
ânimo para continuar do jeito que estava. Elas me disseram: “se a mãe está assim vende e faz a cirurgia e se
recupere”. Mas eu hesitava porque eu não queria muito

72

vender, era uma coisa que ele tinha ajudado a começar,
mas minhas meninas me disseram: “ele queria ver a
mãe bem, então vende e continua”.
Então vendi tudo, trabalhei mais cinco anos de empregada lá no mesmo laticínio. Tive que sair porque estava
começando a ter problemas nos braços, por conta do
trabalho repetitivo, é um serviço que é bastante pesado e eu estava começando a ter dor nos braços. Saí,
trabalhei mais um ano na roça, ficou difícil continuar
lá porque eu já estava sozinha. As duas meninas mais
velhas já tinham saído de casa e a mais nova queria
continuar estudando, vir de lá para cá todo dia seria
difícil, se ela saísse eu ficava sozinha, então viemos as
duas. Sempre gostei da roça e estou morando aqui hoje
porque a dificuldade para mim era grande, teria que
começar tudo novamente. Não tinha nada, nem uma
vaca, porque eu estava trabalhando de empregada e
tinha as meninas pequenas, não tinha como manter.
Na minha opinião se não fosse a mulher na sociedade tinha muita coisa que não estaria como está hoje,
porque a mulher é mais organizada. E na agricultura
familiar então, ela tem que participar e dividir as tarefas, tanto em casa como na propriedade. Tem que ser
dividido e tem que ser não só a mulher ou o homem
importante, mas os dois, se ajudando fica bem mais
fácil do que se for assim: esse serviço é meu, aquele
é teu. É preciso dividir as tarefas e os resultados também, fizemos juntos, juntos vamos gastar.

aí. Fazendo certo ou fazendo errado quem quer falar
vai falar igual.
Para ser uma mulher saudável, primeiramente tem
que viver a vida da forma que ela vem sem ficar pensando que “ah para mim a vida é mais difícil do que
pros outros”, porque se começar pensar que a tua vida
é mais complicada que a dos outros, sempre vai ser
mais difícil, você vai te preocupar com coisas que não
precisa. A primeira coisa para ter saúde é a tua cabeça
livre de problemas, de pensamentos negativos.
Eu passei por um momento muito difícil e tirei forças
no olhar para minhas filhas e pensar assim: “ele se
foi e o que ficou de mais precioso são minhas três
filhas, então eu sou obrigada a continuar por elas”. E
foi o que eu fiz. Pelas minhas filhas que eu continuei
lutando porque eu passei por um momento difícil, naquela época foi um baque que só quem passa sabe. E
pelas minhas filhas eu pensava: “vou ter que continuar
lutando por elas. Porque agora é eu! Antes era nós,
agora ficou eu para cuidar de nós”. Uma olhava para
outra e não chorava, porque se chorava uma, chorava
as quatro. Então nós pensávamos que tinha que ser
forte. E foi o que aconteceu, as quatro se apoiando e
se uma virava uma lágrima, virava o rosto para o lado
para outra não ver.

Eu nunca sofri preconceito por ser mulher, porque desde pequena me criei fazendo de tudo. Como meu pai
não tinha filho homem então não tinha aquela coisa
de que esse serviço é de mulher e aquele é de homem.
Eu também não me importo muito com o que pensam
de mim, não sou muito apegada a esse tipo de coisa,
sobre o que estão pensando. Se estou fazendo isso,
fazendo aquilo, importa o que eu estou fazendo e se é
certo, o que os outros estão pensando não estou nem

Mensagem às mulheres

“Que elas levantem a cabeça e olhem. Se para elas o problema às vezes parece grande, olhem para o lado que
tem outras pessoas que passam por coisas bem maior, por dificuldades bem maiores ainda e que não adianta
desanimar. Porque eu penso assim: eu passei aquela dificuldade ali, mas no mesmo ano, no dia de natal aqui, a
outra perdeu o marido e as duas filhas. Então eu penso que se para mim foi difícil, imagina pra ela. Se eu olhar para
a minha dificuldade eu vou achar que ela foi grande, mas se eu vou olhar para a dificuldade dos outros a minha
se torna... porque tem gente que passa por coisa bem maior. Então desanimar não adianta, tem que enfrentar. E
a melhor coisa para superarmos, às vezes é encher a cara de trabalho”.
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Adenize Guizzo Marcon
Cresol Treze de Maio

Nasci na comunidade de Boa Vista e sempre morei lá.
Em nossa família somos em nove irmãos. Tenho 50
anos, sou casada e tenho três filhas e dois netos. Nossa
casa é das mulheres [risos]. Minha vida foi trabalhar,
sempre trabalhei, na roça, em casa. Agora estou trabalhando no empreendimento que fizemos com a família
e em casa. Mas sou agricultora desde criancinha.

dades com muito amor e união, batalhando sempre,
não desanimando. Tínhamos um aviário de galinha de
corte e um dia deu um vendaval, derrubou tudo! Aí decidimos mudar tudo, recomeçamos a nossa atividade,
começamos a plantar verduras e estamos aí até hoje.
É isso que eu gosto mesmo de fazer, gosto de mexer
na terra, plantar, cuidar das verduras.

A divisão do trabalho começou na casa dos meus pais,
nunca teve diferenciação, todo mundo fazia tudo. O trabalho e a administração da propriedade eram divididos
igualmente. Começamos nossa vida com pouco dinheiro, essa era nossa principal dificuldade. Casei grávida,
mas nunca sofri preconceito por isso, ninguém brigou
comigo, nem meu pai. Desde sempre tivemos nossa
casinha e construímos nossa família lá na roça com
o suor do nosso trabalho. Superamos todas as dificul-

Eu vejo que hoje o papel da mulher está bem diferente,
ela participa mais, o casal é mais parceiro um do outro. Na nossa família trabalhamos juntos, a família é
bem aberta, tenho um grande companheiro e parceiro
na minha vida, temos autonomia. Eu acho que não
tem mais essa do homem mandar e a mulher ficar
quietinha.
Estou sempre do lado do marido. Mesmo sem estar
na propriedade diretamente, administramos juntos,
dizendo “faz isso, faz aquilo”, dando orientações. Ele
produz e eu fico no restaurante. Sirvo em torno de 70 a
100 pratos por dia, de segunda a segunda. Além disso,
temos um mercadinho em que vendemos o resultado
do trabalho na propriedade e ainda outros produtos
básicos. É uma ação diferenciada de comercialização
sem os atravessadores. Foi ideia dele, mas eu topei
participar.
Eu acho que a saúde da mulher começa com ela se
cuidando, tem que fazer os exames direitinho, ir ao
médico a cada tanto tempo para checar se está tudo
em dia. Eu acho que eu não sou muito saudável, eu
sou bastante estressada, meu dia a dia é com muita
correria. Acho que isso prejudica a minha saúde.
Temos uma rotina muito puxada, acordo todos os dias
às 6 horas, faço café, chamo as filhas, coloco alguns
produtos e materiais dentro da Kombi para trazer aqui
para o restaurante. Chego sempre às 7 horas. Tem dias
que fico o dia todo aqui. Segunda e quarta eu vou para
casa, lavo roupa, faxino a casa. Nos fins de semana
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Mensagem às mulheres

“Tem que ir à luta, ir atrás, para conseguir seu espaço.
Tem que batalhar senão não consegue nada. Tem que
correr atrás mesmo”.

eu estou sempre aqui. Sábado e domingo fizemos
comida o dia todo. Durante a manhã eu preparo as
refeições que serão servidas ao meio-dia, preparo as
marmitas. Depois limpo toda a cozinha e adianto o
cardápio do outro dia. O único dia que eu descanso é
no domingo à tarde, quando sobra um tempinho para
tomar um cafezinho.
Todos os dias temos alguma coisa diferente aqui
para servir. Tenho uma filha que trabalha comigo e
uma funcionária, mas é puxado, tem que deixar tudo
prontinho para o outro dia e é assim. Eu gosto de
cozinhar, mas assim é puxado também. Mas vou
levando. Estamos nesse endereço há seis meses.
O outro espaço era bem “piquetitinho” mesmo, uma
cozinha, um cantinho pequeno, daí viemos para cá.
Até agora só estamos pagando, não está sobrando,
mas está dando para pagar. No outro espaço era só
no final de semana aí eu podia trabalhar na horta também, agora é toda semana. Mas no final de semana
o marido ajuda no restaurante.
Acho que o que mais me cansa é a saudade de casa
e da rotina da roça. Sinto falta da minha casa, do meu
cantinho. Sou uma pessoa caseira. Quem faz a frente
aqui no restaurante sou eu.

75

Rosaine Pagani Coser
Cresol Chapecó

Nasci em Chapecó (SC), me criei na agricultura. Sou
agricultora desde sempre. Eu e meu marido trabalhamos muito na nossa propriedade, criamos gado de leite
e temos aviário integrado. Acordo cedo para dar conta
de todas as atividades que preciso fazer durante o dia.
Tenho 41 anos, casada, dois filhos.
Somos em três irmãs, desde cedo fazíamos de tudo
na roça, não tinha serviço de homem e de mulher, todo
mundo fazia tudo para ajudar. Comecei a dirigir com 10
anos a Brasília do meu pai, era dura que nem um trator
[risos]. Meu pai não deixava minha mãe dirigir então
ela disse para ele: “tu nunca me ensinou a dirigir, agora
vai ensinar a Rose pra ela me levar onde eu precisar”.
Meu Deus! Coitada da minha mãe, sofreu muito com
o machismo do meu pai. Ela não dirigia, nunca teve
folha de cheque, tudo era do homem. A minha mãe até
hoje o único dinheiro que ela tem é da aposentadoria,
mas trabalhou, e muito, na roça. Ela tem um orgulho
daquele dinheirinho, que é dela. Os melhores presentes para os meus filhos vêm dela, você nem imagina
a importância que é essa aposentadoria para ela! Ela
tem muito orgulho desse dinheiro.
Meu pai também teve uma vida muito sofrida, perdeu o
pai dele com oito anos, de infarto. Nossa! Era uma vida
muito sofrida! Meu pai controlava o dinheirinho, que
também era muito pouco. Acredito que mudou muito
da época da minha mãe para hoje. Eles me veem e nem
acreditam que mudou tanto, eles ficam surpresos com
a forma como nós tocamos a propriedade.
Na nossa propriedade fazemos tudo juntos, não tem
decisão tomada por um. Boas ou ruins, nós tomamos
elas juntos. Não tem trabalho de um ou trabalho do outro, todos fazem tudo aqui. Assim como os resultados
da propriedade, que são divididos. Tem dias que eu nem
tenho tempo de pensar. Eu acordo cedo, ordenho as
vacas, levo os guris para a escola, volto e tomo um chimarrão, vou no aviário. Não dá nem tempo de almoçar
e os guris gritam “mãe, está na hora do treino”! [risos]
Às vezes eu vou para a cidade três vezes por dia, mas
a gente sempre dá um jeito de fazer o serviço, [suspira]
eu nem sei como nós nos viramos!
Nossos filhos jogam futebol, então sempre levo e
busco eles no treino aqui na cidade e meu marido os
acompanha nas viagens mais distantes. Sou eu quem
fica e toca a propriedade. Já aconteceu de meu marido
ficar cinco dias com eles fora ou de fazer cirurgia e ficar
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duas semanas encostado e eu me virei aqui sozinha
na propriedade, faço de tudo, assim como ele quando
eu preciso sair.
A agricultura mudou muito com as novas políticas, com
as organizações sociais, que melhoraram a qualidade
de vida. Mas nem todos percebem, veem o agricultor
como aquele colono lá, coitadinho. Acho que na agricultura sofremos bastante preconceito. Teve uma época
que eu tinha vergonha de ir nas lojas. Doía muito que
o pessoal olhava diferente. As minhas mãos não são
iguais dos da cidade, elas são calejadas, não pinto a
unha. Mas com o tempo fui percebendo que o que as
pessoas da cidade fazem eu talvez não saiba fazer,
mas eles também não sabem fazer o que eu faço, então tem que ter respeito. O dinheiro do agricultor e do
‘doutor’ é a mesma coisa. Hoje falo que sou agricultora
com muito orgulho.
O trabalho da roça é bem puxado, com mais responsabilidades, nós por exemplo, trabalhamos com vaca
de leite, com aviário, tem muito serviço. Eu não tenho
férias, eu não consigo levantar tarde, não tem como
tirar oito dias para sair. Cuidamos da vó, dois filhos.
Não tem como sair, porque não tem mão de obra, a
gente quase não tem tempo nem para ver um vizinho,
tomar um chimarrão juntos, se ver na comunidade. Mas
eu nunca deixei de jogar o meu futebol! [risos] Esse eu
vou sempre, não abro mão, é meu momento de lazer.
Eu vejo que a mulher é a base da família, ela tem um
valor muito importante. Hoje ela tem o espaço dela, é
valorizada. Tem algum preconceito ainda, mas está
diminuindo. Quando a mulher está forte e estruturada
a família também está estruturada. Hoje as mulheres
estão se tornando cada vez mais lideranças, fortes e
atuantes, conseguem ser mãe, mulher, trabalhar, tudo
ao mesmo tempo.
E na agricultura familiar a mulher tem um papel fundamental. As mulheres cada vez mais têm ocupado a liderança para garantir as conquistas das políticas públicas
e direitos. Porém, ainda existe um certo preconceito, eu
vejo que tem vendedores de produtos que chegam na
propriedade e querem falar com o “homem” da casa,
como se só ele tivesse capacidade de tomar decisões.
Desses que não tem respeito nunca compramos nada.
Tem muitas mulheres que precisam se valorizar mais.
Algumas são muito dependentes do marido, não tem

conta no banco, talão de cheque, tem que pedir para o
marido, tem marido que nem deixa a mulher dirigir. As
mulheres tinham que se impor um pouco mais, buscar mais. Muitas foram criadas nessa forma de vida e
acabam aceitando, se acomodando. A questão não é
brigar, mas lutar pelo espaço que é de direito da mulher.
Na minha opinião para a mulher ter saúde é todo um
modo de vida: uma alimentação saudável, não se estressar, não se preocupar, ter um tempo de vida para
você, descansar. É também muito importante se gostar.
O mundo é muito acelerado, então você ter saúde é
ser feliz. Como a mulher pode ser feliz com um marido que bate nela? Pode comer bem e tudo, mas se
ela é maltratada, como vai ter saúde? Também rezo
bastante, sempre coloco Deus na minha frente, que
assim não tem problema pela frente que a gente não
consiga enfrentar.
Hoje precisamos enfrentar na agricultura o preço dos
produtos, se a gente conseguisse enfrentar isso eu até
acho que conseguiria incentivar meus filhos a ficar.
Sempre falei que meus filhos não ficariam na roça porque eu nunca consegui ir para a praia no final do ano,
porque eu não tenho liberdade, a gente nunca pode
passear em família, sempre tem que ficar um aqui. A
mulher merece e precisa disso. Então falta liberdade
e preço justo, porque a gente ganha pouco e não tem
condição de colocar alguém cuidar para poder sair um
pouco. Isso me fez falta, e eu não quero isso para os
meus filhos. Eu queria, pelo menos, o fim de semana
ou o domingo, que eu pudesse dormir até 10 horas, é
a única coisa que me falta aqui.

Mensagem às mulheres

“Mulheres, tomem atitude e não se importem com que
os outros pensam. Quando você faz as coisas que são
certas não tem problema de assumir a tua responsabilidade. Tentar melhorar o dia a dia, ser mais feliz, trazer
Deus para vida, e nunca se importar com que os outros
pensam da gente, senão a gente não chega em lugar
nenhum. Nunca se ache melhor nem pior que ninguém,
valorize e tenha orgulho de onde você veio!”
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Arlete Carmem Eberle Bianchetti
Cresol Formosa do Sul

Eu nasci nessa comunidade. Meus pais vieram do Rio
Grande do Sul, mas eu sempre vivi aqui. Casei e só mudei de casa. Meus pais são falecidos, meu pai morreu
quando eu tinha 15 anos. Tenho dois filhos, sempre
trabalhei na agricultura, desde que nasci [risos]. Nós
éramos em sete irmãos, todos trabalhando juntos. Só
uma que foi professora e hoje só dois ficaram na roça,
os outros foram para a cidade. Eu vim para cá e vivi
com a sogra, sempre nos demos bem.
Eu assumi a liderança na comunidade, fui ministra
por três vezes. Fui a primeira mulher a coordenar a
comunidade. Na época foi difícil, mas devo ter feito
um bom trabalho porque voltei mais duas vezes. Eu
sempre achava que ia ter dificuldades por causa do
autoritarismo, mas eu não tive problemas. Se bem que
eu não tenho medos, só de dirigir, mas no mais não.
Hoje eu toco sozinha a propriedade, meu marido trabalha fora. Às vezes quando vem técnico aqui em casa
eles já chegam e pedem do marido e eu já falo: “não,
eu sou a mulher e eu também decido”. No entanto,
percebemos que o homem não aceita muito a mulher
fazendo negócios. Aqui sou eu quem faço os negócios,
porque eu que coordeno a atividade do leite, então eu
que negocio mensalmente o preço do leite. Eles querem
falar com o meu marido, uns não aceitam, mas eles
têm que aceitar [risos]. Eu tenho amigas que trabalham
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na roça, mas não são ouvidas e aí vem até a depressão.
O papel da mulher é muito importante. Ela gera os filhos, ela educa. Ela é tão importante quanto o homem,
deve caminhar junto e ter o mesmo espaço que ele
na família e na sociedade. E na agricultura familiar tu
produz de tudo. Nós temos leite, suínos, galinha e tudo
que é diversificado para levar à mesa dos filhos e da
família. Eu conheço mulheres aqui na nossa região,
que é basicamente de agricultores, tem o foco na atividade leiteira, e elas não conseguem se libertar, deixar
de serem submissas, conseguir partilhar do resultado
da propriedade. E elas trabalham um monte, mas não
tem dinheiro para comprar uma coisinha para elas.
Na minha família era assim, meu pai era rígido nessa
questão, mas eu não me queixo do marido que eu
tenho, se eu quero comprar alguma coisa eu compro.
Ele não fica assim “ah, não compre isso, comprou para
que? ”. Eu dou liberdade para ele também, quer ir jogar
bola, vai, mas eu também quero a minha liberdade.
Onde eu tenho vontade de ir, numa formação, num
manifesto, se quero ir em uma festa eu compro ingresso para nós, ele acompanha sempre. Muitos até
dizem que eu comando a casa. Não é que eu comando
a casa, é que para nós, é nosso direito, precisamos de
direitos iguais. Eles brincam: “ah, quem gasta mais é a
Arlete”, daí eu falo: “claro, eu que pago as contas” [risos].

Mensagem às mulheres

“Eu acho que a mulher tem que pensar na força que ela
tem. Ela pode superar tudo isso e ter uma vida digna,
ter a saúde que ela deve ter, não só do corpo. A saúde
é a felicidade de si mesmo, porque uma mulher que é
submissa, que não pode fazer aquilo que ela quer e sabe
fazer, ela não é feliz, e como o outubro rosa é para ter
saúde, é para ela ser feliz. É isso, que a vida é boa de
viver, na roça ou na cidade”.

Saúde da mulher é tudo. A doença não é só o câncer.
Saúde é você se achar bonita, se sentir bem, ter direito
ao descanso, ao lazer, boa alimentação, ter os mesmos
direitos na sociedade, tudo isso é saúde da mulher.
Hoje uma das maiores ameaças para nós é que estão
querendo tirar a aposentadoria aos 55 anos. Dá medo
mesmo, quem está lá representando a gente não pensa nos projetos que nos beneficiam, não sabem o que
é ter que trabalhar 50 anos na roça para se aposentar.
São poucos os que nos representam. São os direitos
que foram conquistados com muita luta e hoje estão
sendo jogados, não estão dando o mínimo de valor
para as noites sem sono, para as caminhadas das
mulheres.
A mulher precisa deixar de ter medo de si própria, ela
sabe fazer muita coisa e ela consegue também se
libertar disso. Ela foi educada assim, que ela tinha
que ser submissa aos homens. Muitas continuam,
vão continuar e vão morrer assim. Uma vez nós estávamos em uma reunião com as mulheres e tinha
uma vendendo produto de beleza. Minha amiga tinha
vontade de comprar um batom, daí ela disse: “mas
seu eu comprar eu sei que eu vou chegar em casa e
eles vão me encher, porque eu comprei um batom de
R$40,00”, eu falei: “mas deixa, compra. Até que você
continue sendo assim, eles vão continuar sendo assim
com você”. Eles resmungam uma vez só, depois se
obrigam a aceitar [risos]
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Cleusa Maria Zelli Terci
Cresol Guaraciaba

Meus pais são da comunidade de Linha Welter. Nasci
no hospital São Lucas, tenho cinco irmãos, vivi com
meus pais até os 16 anos. Meus pais, Geraldo e Dete,
tiveram uma vida sofrida, porque naquela época não
existia nada do que existe hoje. Eu acho que aquela
época era mais feliz porque hoje a juventude não se
diverte mais como uma vez, fica só no celular. Era
mais sofrido, mas era mais feliz. Com 16 anos casei,
já grávida do meu primeiro filho, não vou mentir. Assim
que casamos fomos morar com a minha sogra.
Morei um ano com a sogra, nos mudamos, quando
nós estávamos construindo nossa casa, vendemos
e compramos uma terra lá na comunidade de Welter.
Moramos três anos lá, depois voltamos para Linha
Sanga Bonita, compramos outra terra lá. Engravidei da
minha última filha. Ficamos uns três anos nessa comunidade e depois vendemos e fomos morar na cidade.
Lá ficamos por seis anos. Minha filha Ana Paula desde
pequeninha tinha convulsão, era estrábica. Ela viveu
por nove anos e eu vivi nove anos em função dela.
Ficamos seis anos morando na cidade. Eu ia trabalhar e deixava a Ana em casa com a minha filha mais
velha, chegou um ponto que eu disse “aqui eu não
fico mais”, porque eu estava cansada de trabalhar e
deixar ela em casa. Ela estava sempre doente e eu
sempre ia trabalhar com o coração na mão, porque
eu trabalhava de manhã das 7 às 11 horas, chegava
em casa quase meio dia. O Luiz, meu esposo, fazia
o almoço. À tarde começava a trabalhar às 14 horas
e chegava em casa às 21 horas. Eu não aguentava
mais isso, então vendemos a casa na cidade e viemos
morar aqui. Sofremos muito, porque nós tivemos que
começar tudo de novo. Gente o que nós passamos!
Quando estava começando a se ajeitar, era um ano e
um mês que nós estávamos no local, deu um tornado,
que nos fez perder tudo.
Nós achávamos que sofríamos antes, nós passamos por dificuldades, mas quem não passa? Todas
as coisas fomos levando e superando, a Ana dava
convulsão, levamos algumas vezes no hospital como
se ela estivesse morta. O médico sempre dizia que
quando ela atingisse uma certa idade o corpo iria ter
mais imunidade e não iria mais dar tanta convulsão.
Com nove anos não estava mais dando, ela só tinha
problema de visão. No dia sete de setembro ela estava
usando tampão no olho, chorou que queria tirar e eu
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não tirei, eu disse “é para o teu bem”. Veio a noite e teve
um tornado muito forte, levou tudo, não sobrou uma
calcinha, uma roupa, nada, nada, nada... E a minha
pequena morreu nesse tornado. Depois de lá sim, se
nós achávamos que era sofrido vimos que podia ser
pior... O Luiz estava no quarto, então ele disse: “vem
para fora, que não vai dar tempo nem de rezar”, ainda
eu disse para ele, “ah vá, vá, palhaço”. O tempo estava
feio. Nós três estávamos perto, no que ele nos abraçou
estourou tudo: a casa, quebrou os vidros, abria a porta
da pia... depois não me lembro de mais nada porque
caiu uma parede em cima de nós, ficamos mais de
uma hora e meia lá embaixo, desmaiados. O Luiz foi
se acordando aos poucos, eu não sei como ele saiu
de lá, veio tipo uma minhoquinha. Ajudei a tirar ele fora
de lá, ele conseguiu tirar a mais velha. Vieram em três
homens para tirar aquela parede e não tinha jeito. O
Luiz sentou do lado e disse “eu desisto”, tudo quebrado,
saia sangue por tudo, a Juceli que gritava, e eu toda
machucada ainda embaixo da parede, e a nenê eu não
escutava. Tiraram eu e ela debaixo da parede depois de
horas. Chegamos no hospital, colocamos a nenê lá, e
eu fui para São Miguel d´Oeste (SC) e não vi mais ela.

estão tomando mais frente e estão se igualando aos
homens, tem coisas que elas estão até passando dos
homens. Eu nunca sofri preconceito por ser mulher.
Eu acho que para ficar na agricultura, deveria ter mais
valorização dos produtos. Tu planta, planta, planta,
mas se dá uma seca, tu não ganha o valor de uma
safra cheia. Minha filha vai sair de casa aos 22 anos,
não quer ficar na roça, mas eu queria que ela ficasse
aqui. Ela terminou o terceiro grau e agora quer fazer
uma faculdade.
É preciso lutar pelos direitos das mulheres. Tem muito
homem machista, mas tem que lutar. Muitas vezes para
não brigar com o marido as mulheres ficam quietas.
A saúde da mulher começa por ela estar de bem com
a vida, com a família, com Deus, fé.

Foi um período muito difícil, meu marido ficou louco,
demorou um bom tempo para superar. Depois eu fiz
cirurgia e tivemos que pagar particular, mas ficou bom.
Vou ter que fazer outra, isso faz sete anos do tornado
e ainda tem coisas para fazer. Após o tornado ainda,
meu marido sofreu um acidente de trator, ficando impossibilitado de trabalhar.
Antes do acidente, eu não conseguia trabalhar, mas
depois eu me obriguei a pegar mais pesado, o que eu
podia fazer eu fazia, quando ele melhorou ele ia, eu
levava ele para cidade. Eu superei todas essas perdas,
como eu consegui não sei, mas eu sempre pedi a
Deus para não me tirar minhas filhas, mas ele tirou
uma delas. A Juceli é tudo para mim, perdi uma, mas
não quero perder a outra, eu sei a dor que é perder um
filho. Com a morte da minha filha eu aprendi muita
coisa, principalmente a não lograr os outros, porque
não se leva capital nenhum, só as amizades, o bem
que você faz, é o que eu penso, tem que trabalhar,
mas tem que viver também.
O papel da mulher hoje é diferente. A mulher está tomando mais frente das coisas, como aqui, coordenador, coordenadora das comunidades, em tudo elas

Mensagem às mulheres

“Acima de tudo, nunca desistir, ter força e ter fé, tudo o
que é ruim um dia melhora, menos a morte, porque eu
aprendi muito com o sofrimento, e se eu sabia antes
que seria assim, eu faria diferente, mas não volta. Você
precisa de conforto, mas precisa de amizade, fé, ser
feliz, capital você não leva, mas a amizade sim. Nunca
desistir de nada, pensar: eu tenho família e achar um
motivo para viver e lutar. A pessoa que morre não volta,
tem que se conformar, deixar passar, e seguir em frente,
e nunca desejar mal para ninguém, que sempre vem em
dobro para ti. Deus e família em tudo sempre”.
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Iracema Cassol
Cresol Pinhalzinho

Sou natural do Rio Grande do Sul, do interior de Aratiba,
meu marido também morava lá, éramos vizinhos. Ele
se mudou para Pinhalzinho (SC) e depois foi me buscar e casamos. Tivemos três filhos e moramos junto
com a sogra por 25 anos. Cuidei dela e também do
meu marido que passou por dificuldades, mas sempre
cuidei, nunca abandonei ninguém.
Trabalhávamos com milho e feijão, depois tentamos
plantar cinco anos de fumo, mas ele começou a ficar
doente, teve um câncer no estômago. Após, colocamos o chiqueirão e umas vaquinhas de leite e até hoje
temos isso. Tirávamos o leite embaixo de um galpão
velho e carregávamos os tarros de leite cheios uns 20
metros! Fizemos uma sala de ordenha bem caprichada
em 2010.
Quando meu marido ficou doente eu fazia a frente com
os filhos. Eles estudavam no colégio agrícola, o mais
velho já tinha terminado e estava fazendo estágio.
O do meio também estava no estágio. Meu marido
tinha câncer no estômago e então liguei para o filho do

meio e falei que o pai dele iria fazer as quimioterapias
e que ele ficava mal. Ele saiu do emprego e veio para
casa, para deixar meu filho mais novo acabar o colégio,
porque se ele tivesse que sair, ele não iria mais voltar.
Tivemos muitas dificuldades, porque a gente não tinha trator, não tinha conforto, era tudo manual, tudo a
braço: buscar silagem, limpar o chiqueiro. Era tudo eu,
quando meu marido ficou doente e foi ficando mais
para trás. Eu que ia nos bancos, fazia os negócios.
Mesmo com a morte dele eu estou feliz porque tenho
meus filhos, tenho netos, todos eles pertinho de mim,
e é assim, vamos sempre com dificuldades. Nós tínhamos 22 anos de casados quando ele faleceu, os filhos
tinham 21, 18 e 7 anos. Deu correria, dependendo de
ônibus, não tinha carro, nem moto, tudo de ônibus, mas
graças a Deus vencemos. No começo quem ia para os
bancos era tudo ele, mas eu não aceitava isso, então
em vez dele ir eu dizia deixa que eu vou.
Eu sofri bastante para poder dar a minha opinião, mas
tomei a decisão que ninguém iria me pisar. Pensei: está
na hora de descarregar o lombo no cargueiro e tocar a
vida para frente, erguer a cabeça. Aí comecei a ter mais
coragem, participava nos encontros das mulheres e
pensei: está na hora de eu também fazer a frente e daí
foi. Depois disso, nós sempre conversávamos, tomávamos chimarrão juntos, fazíamos os acordos, antes
de comer e de dormir nós rezávamos todos juntos.
Mas olha, o papel da mulher é muito importante, tanto
na política quanto no resto, elas têm uma ideia melhor.
Meu pai sempre dizia: se as meninas podem ir na roça
e fazer coisas de homem, os homens também podem
fazer. Ele ensinava a costurar e limpar. Meus irmãos
sabiam cozinhar, passavam cera nos quartos, sala e
cozinha, esfregavam o banheiro e a área, e depois eles
iam fazer torta fria. Era muito bom o nosso relacionamento em família e a divisão das tarefas.
Todos me dizem que sou uma mulher guerreira.
Uma vez veio um homem e disse ‘eu achei que vocês iriam fracassar, mas ergueram a cabeça e deu
certo’. Há dias vieram umas pessoas me dar os parabéns. Eu já fui desprezada e humilhada, mas não
me deixei abater. Ainda hoje me desprezam, mas eu
não fico remoendo o passado. Continuo tocando a
propriedade com meu filho, conversamos se vamos
fazer algo ou não e isso é importante porque às
vezes a mulher enxerga um pouquinho mais.
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A saúde é tudo, a mulher que tem saúde é uma batalhadora e faz tudo, tem ânimo para fazer as coisas.
Ela precisa se cuidar, fazer os preventivos, mamografia, enfim, fazer exames de rotina. Eu comecei a fazer
há um ano, porque ninguém me falava. E sabe, tem
que se gostar, se arrumar, comprar um creme para se
passar, não precisa sair colorida, mas um creme para
as rugas, para o envelhecimento precoce. Eu só tomo
cálcio, um pouco de vinho por dia e duas cervejas por
semana, não no mesmo dia [risos]. Se tem os filhos,
eu tomo mais, faço uma janta, nos divertimos e rimos,
faz bem. Eu ainda preciso me desligar um pouco do
serviço do dia a dia, ter menos coisas para fazer, deixo
de sair porque tem coisas para fazer em casa. Preciso
me organizar e ter mais conforto.
Trabalhei desde os 6 anos na agricultura. Hoje mudou
bastante, tem mais conforto. Antigamente tinha que
ir tratar as vacas como “garçonete de vacas”, buscar
mandioca, arrancar as mandiocas, tinha que dar três
golpinhos para levantar o cesto, levar e tratar elas. Hoje
você vai com o trator, não mais nas costas.
Os desafios para a mulher rural hoje é que as mulheres preferem ir comprar do que plantar. Outro desafio
é o uso de agrotóxico. Antigamente era na base da
enxada e nunca dava nada, um dia plantamos feijão
e choveu, nós estávamos quase morrendo batendo
feijão a manguá, eu joguei fora aquilo e disse: vamos
comprar feijão para dois.

Mensagem às mulheres

“Não se desanimar e ter força e inteligência, que Deus
sabe o que faz. Acredite que um dia vai vencer e ter
fé em Deus, sempre acreditar, não desanimar. Pensar
positivo e não ficar remoendo o passado. Pensar que
amanhã será melhor”.

83

Considerações Finais
A discussão sobre a produção de saúde da mulher nos oportunizou o contato e a troca de
experiências de vida com diversas mulheres, protagonistas sociais. São histórias felizes,
tristes, que retratam realmente o que as mulheres vivem em suas vidas. Conhecemos
mulheres batalhadoras, que enfrentaram diversos desafios, que passaram por momentos
únicos, mas, acima de tudo, que toparam compartilhar esses momentos conosco para
poder inspirar cada um e cada uma que leu esse material.
Gostaríamos de registrar aqui a intensidade dessas histórias e o quanto precisamos
repensar, refletir e reconsiderar as convenções sociais. Homens e mulheres precisam
compartilhar suas vidas para sofrer menos. Precisamos olhar com carinho para essas
histórias e reconhecer nelas as potências de vida, de superação e que as pessoas podem
ocupar os espaços que quiserem na vida social. Mas queremos reforçar também algumas
considerações sobre essas histórias de vida:
1) As mulheres não reconhecem a força, dedicação e a grandeza de sua própria trajetória.
Elas não sabem a força que elas têm. Se as mulheres pudessem reconhecer sua própria
força, se reconhecessem com o olhar que lançamos a elas, com certeza teríamos mais
espaços de partilha, nos apoiaríamos mais e teríamos maior espaço de reconhecimento
e participação ás mulheres;
2) Precisamos nos julgar menos e nos fortalecer mais com as diferenças, com o apoio e
suporte às dificuldades. Muitas mulheres relataram que foram julgadas, subjugadas, desmerecidas em suas vidas, e isso, com certeza, é um dos aspectos de produção de doenças.
3) É preciso repensar papéis, espaços e condições em que as mulheres são expostas.
Homens e mulheres não precisam aderir a papéis e funções pré-determinadas, é preciso
renegociar essas normatizações e dar lugar a um novo espaço de reconhecimento social.
Nosso grande objetivo com esse trabalho é refletir sobre essas questões, precisamos
falar sobre isso! Precisamos discutir como as mulheres podem buscar alternativas e se
reconhecerem como sujeitos sociais, protagonistas, gerando novos espaços de liberdade,
autonomia, enfim, como podemos produzir saúde para as mulheres.
Que essas histórias possam inspirar e mobilizar as mudanças. Que com as histórias dessas
mulheres, que representam a história e determinação de tantas outras mulheres, possamos
julgar menos, apoiar mais e, principalmente, construir alternativas e possibilidades para
promover mais saúde!

84

85

+55 (49) 3361.4800

Rua Esparta, 46 E, Chapecó-SC, Brasil
www.cresolcentral.com.br

86

