CARTA DAS MULHERES DA COMISSÃO NACIONAL AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO
ORGÂNICA(CNAPO)
Querida Presidenta Dilma,
“O machismo é o medo dos homens das mulheres sem medo”. (Eduardo Galeano).
Nós, mulheres da CNAPO, viemos expressar nosso apoio e solidariedade nesse cenário político
onde também nos sentimos atingidas pelas diversas manifestações de violência sexista, ódio,
discriminação e profundo desrespeito contra uma mulher na Presidência da República. Diante de
todas as conquistas dos movimentos feministas, não admitimos que ainda hoje setores reacionários
da sociedade ajam com tamanha brutalidade e violência contra as mulheres.
Consideramos fascistas as manobras politicas que Eduardo Cunha, acusado de por vários crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro, réu em processos que tramitam no STF acompanhado por 37
deputados integrantes da Comissão Especial do Impeachment também acusados dos mais variados
crimes julguem a Presidente Dilma, sobre a qual não pesa nenhuma acusação de crime de
responsabilidade. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe!!!
Destacamos, entretanto, nossas preocupações com o caminho assumido pelo governo para o
enfrentamento da crise que impacta diretamente a vida da classe trabalhadora, mas principalmente,
das mulheres. Não podemos mais uma vez sermos penalizadas pelos efeitos de uma crise que não
é nossa. NENHUM DIREITO A MENOS!!!
Diante disso, propomos ações de fortalecimento das diversas políticas públicas para as mulheres do
campo, da floresta e das águas, tais como:
! Fortalecimento do MDA como Ministério estratégico para a garantia das políticas para a
agricultura familiar e camponesa, a reforma agrária e agroecologia;
! Lançamento do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos – PRONARA;
! Lançamento do II Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO;
! Ações de fortalecimento dos Quintais Produtivos Agroecológicos;
! Não à Reforma da Previdência.
Nós mulheres estamos nas ruas afirmando: SEM FEMINISMO NÃO HÁ AGROECOLOGIA,
NEM DEMOCRACIA!
NÃO VAI TER GOLPE! VAI TER LUTA!

