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Ministra da Igualdade Racial  v is i ta 
qui lombo fundado por mulheres negras 

na semana fest iva ao 8 de Março

A saga das mulheres negras brasileiras pela liberdade, dignidade e
protagonismo é exemplificada na fundação do quilombo Conceição das
Crioulas, no sertão pernambucano, onde seis mulheres criaram o povoado
fundamentado nesses princípios no início do século XIX. Da lida na lavoura de
algodão, o pequeno grupo deu origem a mais de 4 mil quilombolas que hoje
lutam pela posse de mais de 17 mil hectares e desenvolvimento sustentável.
Na semana em que o Dia Internacional da Mulher destaca a inserção feminina
na sociedade, a ministra da Seppir (Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República) Matilde Ribeiro
visita, pela primeira vez, o quilombo neste sábado (10) para conhecer a
realidade da comunidade.  
Por volta das 10h30, Ribeiro, acompanhada da secretária estadual de Políticas
para as Mulheres, Cristina Boar, da prefeita Cleuza Nascimento e da
vereadora quilombola Givânia Silva, confere à produção de artesanato na
Casa Chica Ferreira e CPA; as instalações da Associação Quilombola; o acervo
e o espaço de estudo da biblioteca Afro-Indígena e a estrutura da escola Prof
José Mendes – primeiro público do município de Salgueiro a receber o nome
de um morador de Conceição das Crioulas. Integram o grupo de visitantes os
autores do livro Mulheres Negras do Brasil, Schuma Schumaher e Érico Vita
Brazil, a presidente da Fundação Cultural Cartola, Nilcemar Nogueira, e o ator
Romeu Evaristo. 
No início da tarde, às 13h30, a ministra da Igualdade Racial reúne-se com
lideranças quilombolas de Conceição das Crioulas e arredores. Na ocasião
deve ser apresentada a situação da comunidade, demandas de
desenvolvimento socioeconômico e de infra-estrutura como obra para
asfaltamento de estrada. No retorno ao município de Salgueiro, Matilde
Ribeiro confere o projeto desenvolvido por trabalhadoras rurais dedicadas ao
artesanato de palha da bananeira. 
 
Mulheres negras 
Para o sábado à noite, das 19h às 22h, salgueirenses e interessados da região
terão a oportunidade de prestigiar o lançamento do livro Mulheres Negras do
Brasil que registra histórias de vida de heroínas, personalidades e anônimas
que subvertaram a ordem do regime patriarcal e inscreveram reações de
resistência negra em todo o território nacional. O lançamento da obra terá as
presenças dos autores Schuma Schumaher, coordenadora da Redeh (Rede de
Direitos Humanos) e Érico Vital Brazil, coordenador da Arte Sem Fronteiras,
após o debate com mulheres sobre a violência contra a mulher e iniciativas
estaduais para garantia dos direitos das mulheres em Pernambuco. As
atividades acontecem no Espaço Fest (rua Casal Joaquim e Ercília, 30, bairro
Santo Antônio), em Salgueiro. 

O livro Mulheres Negras do Brasil tem patrocínio da Petrobras e do Banco do
Brasil e apoio da SEPPIR, UNIFEM e Global Fund for Woman e apresenta
referências, estudos e raridades iconográficas desde antes da chegada dos
europeus às terras brasileiras até a atualidade. Documenta ainda a história de
mais de cem sacerdotisas afro-brasileiras, atividades das negras brasileiras
em áreas como comércio ambulante e educação ou no engajamento em
movimentos sociais e em práticas ancestrais das benzedeiras e parteiras. O
título conta também com cerca de 950 imagens que ilustram o dia-a-dia
dessas mulheres. A publicação integra o projeto “Mulher, 500 anos atrás dos
panos”, quem vem sendo desenvolvido pela Redeh.  

Visita da ministra Matilde Ribeiro à Conceição das Crioulas 
Data: 10 de março de 2007 
Horário: das 10h30 às 16h30 
Local: Salgueiro (PE) 
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Lançamento do livro Mulheres Negras do Brasil 
Data: 10 de março de 2007 
Horário: das 19h às 22h  

Local: Espaço Fest (rua Casal Joaquim e Ercília, 30, bairro Santo Antônio),
em Salgueiro (PE). 
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