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Apodi, 24 de Outubro de 2013

Boletim da 
Caravana Agroecológica e Cultural 

da Chapada do Apodi

 Depois da abertura, na noite do dia 23, que contou com a 
recepção de participantes, falas dos organizadores do evento e 
apresentação teatral sobre a Chapada do Apodi, na quinta-feira, 24, 
participantes da Caravana Agroecológica de Apodi pegaram a estrada 
para conhecer as experiências vividas no Semiárido nordestino. Através 
de rotas, cada grupo seguiu um percurso visitando comunidades dos 
municípios de Assu, Olho d'Água dos Borges, Campo Grande, Tibau, 
Grossos, Mossoró e Limoeiro do Norte (CE). 

 Na Rota Padre Pedro, os impactos e efeitos do projeto de 
irrigação no Vale do Açu foram discutidos no IFRN. Na Rota Ronaldo 
Valença, a Comunidade de São Geraldo em Olho D'Água do Borges 
apresentou as tecnologias de reuso da água, uma maneira que as 
famílias agricultoras encontraram para melhorar as condições de 
sobrevivência no campo. 

 A Rota Romana Barros visitou as cidades de Mossoró, Tibau e 
Grossos, onde funcionam a Cooperativa Tibauense de Pescado , a 
Associação de Mulheres Pescadoras Artesãs de Grossos e a Rede 
Xique-Xique de Comercialização Solidária. As duas primeiras se 
destacam no beneficiamento do pescado e a Rede Xique-Xique atua em 
12 municípios articulando mais de 50 grupos com produção e 
comercialização agroecológica diversificada.

 Em Limoeiro do Norte (CE), território do Baixo Jaguaribe, historicamente conhecida por uma região 
altamente produtiva e caracterizada pela presença da agricultura familiar camponesa, é palco do projeto do 
Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. O processo iniciou em 1970 com a Política Nacional de Irrigação no 
Nordeste, quando foram desapropriadas 320 famílias criando um conflito fundiário no local. A implantação 
do projeto gerou mudanças estruturais para a vida dos camponeses, fazendo uso dos agrotóxicos e 
fertilizantes químicos na agricultura.

 Além da troca de conhecimentos agroecológicos, a Caravana cumpre um papel muito importante 
nas lutas e resistências contra as ameaças do modelo neoliberal  que não considera o cuidado com a terra 
e com as pessoas que dela precisam para produzir e viver. Por esta razão, a culminância da Caravana será 
o ato em solidariedade à Chapada do Apodi, dia 26, contra o projeto do DNOCS que quer desapropriar mais 
de 800 famílias em benefício do agronegócio       

Rotas apresentam experiências de vida no Semiárido nordes�no

Saída das Rotas
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Rota Romana Barros - Tibau/RN
Foto: Camila Paula

"Há algum tempo tinha vindo aqui na Chapada do Apodi 
visitar algumas famílias. E hoje o que estou vendo aqui é a 
confirmação de que o Estado está contribuindo e 
provocando os conflitos que estão acontecendo porque ele 
tem promovido à saída das famílias das comunidades. 
Infelizmente, o Estado em vez de ficar do lado do povo, tá 
do lado das grandes empresas. E a gente percebe isso pela 
situação de degradação", relata Giovane Leão, da Mata Sul 
de Pernambuco e  integrante da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT).

Rota Zé Maria do Tomé
Foto: Catarina de Angola

«Os homens diziam que nós, mulheres, não sabíamos 
fazer nada. Mas nós nos organizamos na Marcha Mundial 
das Mulheres, nas cooperativas, nos sindicatos e fazemos 

as lutas junto com os homens. E mesmo com todas as 
dificuldades que a gente enfrenta, como a falta de 

condições pro trabalho, o machismo e a briga pelo direito 
de nossas terras, a agroecologia, o feminismo e a 

economia solidária são respostas para nossas vidas. 
Lutando, tudo é possível». É o que diz Tatiana Muniz, 

coordenadora da Rede Xique Xique.

Rota Ronaldo Valença
Foto: Márcia Almeida

“Eu achei muito importante. Venho de uma região 
de praia e nunca tinha visto uma coisa igual. Vou 
passar a usar [essa técnica], principalmente, por 
causa das hortas. Também achei interessante que 
a água não é desperdiçada e já serve para as 
plantas”, relatou o agricultor Francisco Paulo, de 
Pacajus-CE, em visita à experiência de reuso de 
águas oriundas do banho e da lavagem de roupa e 
louça.

Rota Padre Pedro
Foto: Janaína Henrique

"Eles passaram a cerca, a casa da gente dum lado e a 
cerca do outro. Ele disse: - se vocês não saírem daqui eu 
vou soltar aqui 100 boi ou vocês aguentam ou porque eu 

comprei e paguei e vou soltar meus bois, se vocês 
quiserem morar com eles morem. O que tinha nós 

perdemos porque não tinha quem falasse por a gente. 
Comprou, pagou é deles, pronto."Dona Preta fala sobre a 

situação de expropriação das terras que morava e que 
foram vendida para o agronegócio, e que agora tem os 

lençóis dos rios e a terra contaminada pelos agrotóxicos. 

MAIS INFORMAÇÕES:
www.caravanaagroecologicaapodi.wordpress.com
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