
Grupo Mulheres de Novo Cajueiro é sinônimo de 
transformação em Pesqueira 

Eu hoje tive pensando, e resolvi me sentar, de tanto ficar falando, eu resolvi lhe contar, a história realista, das nossas 
protagonistas, eu quero desenrolar. E para desenrolar, um cordel bem detalhado, tenho que falar primeiro, como isso foi 

projetado. Mercilda idealizou e  Wilma executou, estava tudo arranjado. Começamos a pensar, como ia acontecer, pra nossa 
renda aumentar, e independência exercer, e logo de imediato, Mercilda com seus contatos, vamos começar fazer. 

Começamos trabalhar, sem ter recursos nem nada, como bolo ia enrolar, se só fazia buchada, Xerém com galinha e 
pamonha, sarapatel e rabada. E se juntou as meninas, Silvana, Neide e Netinha, Fábia, Paloma e Denise, Vanda, Fernanda 

e Lucinha, Cilda, Xanda e Adriele, que chamo de coleguinha.

Também tinha Bruno e Anderson, meninos inteligentes, não esquecendo Marli, ajudou tocar pra frente, Célia e Suzana 
também, que trabalham muito bem, pessoas muito decentes. Bolos em variedade a gente sabe fazer, e até polpa de frutas, 

nós temos para vender, trabalhamos com vontade, mas temos necessidade, de algumas vendas fazer. 

Agora que tá chegando, a hora de terminar, aos que tiverem me ouvindo, peço para desculpar, a simples ortografia, pois 
estudar não podia, se tinha que trabalhar. Quero pedir a vocês, que têm nos apoiado, pra atender aos apelos, que temos 

reivindicado, que pensem com sensatez, agradeço a vocês, boa tarde e obrigado.

Cordel escrito por Maria Silvania Alves da Silva, integrante 

do Grupo de Mulheres do Novo Cajueiro
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Em Novo Cajueiro, povoado do município de Pesqueira, no semiárido Pernambucano, está situado o 
Grupo de Mulheres de Novo Cajueiro, que surgiu em 2011 e que faz parte da Associação da Agricultura e 
Renda Familiar desta localidade. O Grupo atualmente é formado por 10 mulheres agricultoras, que 

trabalham com Economia Popular Solidária, diretamente na produção de bolos de rolo, bolos de bacia e polpas 
de fruta, produtos que comercializam em feiras, prefeituras e pequenos comércios da região. 



 “Na época, a prefeitura nos ofereceu um curso rápido 
na associação, onde participaram 23 pessoas. Então 
todo mundo gostou. A gente começou, aos poucos e 
foi fazendo, foi aparecendo encomenda, o povo foi 
gostando e foi aumentando, ficou de um jeito que não 
tinha pra onde ir”, conta Vilma Sidiney, 56 anos, uma 
das mulheres agricultoras que faz parte do Grupo. 

Esta atividade surgiu nesta comunidade diante dos 
altos índices de exclusão social das mulheres que 
pertencem às famílias com baixa renda que atuam na 
agricultura familiar. A economia popular solidária tem 
se destacado na região como uma possibilidade 
concreta de estimular as iniciativas comunitárias na 
organização e geração de renda.

gente a ter uma renda e pra ajudar em casa. Foi muito 
bom, eu mesma estou satisfeita”, afirmou. 

As mulheres ainda falaram sobre as conquistas que o 
grupo vem adquirindo, a partir da chegada da Cáritas 
Diocesana de Pesqueira e de algumas instituições 
parceiras que têm ajudado nesse processo de caminhada 
e de inclusão das mulheres no mercado, estabelecendo 
parcerias através de Projetos elaborados para o Fundo 
Nacional de Solidariedade da CNBB, onde foram 
contempladas com capacitações e utensílios industriais 
domésticos para o fortalecimento do trabalho. 

O grupo também foi contemplado com a chamada 
pública para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), do município de Pesqueira, onde 
fornece bolos de bacia e polpas de frutas para a 
alimentação escolar. Uma vez por mês, o grupo se faz 
presente na Feira da Agricultura Familiar e Economia 
Popular Solidária, que acontece em Pesqueira. Além 
disso, participam também da Feira Nacional de 
Negócios do Artesanato (FENEARTE), em Recife.  

Viver da agricultura familiar para elas é motivo de 
orgulho e de autonomia, pois se tornam 
independentes, sendo na maioria dos casos as 
principais responsáveis pelo sustento da família, 
conforme nos diz Vandercia Rodrigues, 38 anos. “Eu 
acho que é muito importante o grupo participar desse 
projeto da agricultura familiar, porque ajudou muito a 
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