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Ações de solidariedade marcam o 1º de 

maio em Pernambuco 
Só em Olinda foram mais de 10 toneladas de alimentos doadas à 
população; ação se repetiu no interior 

Vinícius Sobreira 

Brasil de Fato | Recife (PE) | 

 01 de Maio de 2020 às 18:13 

 
As ações foram realizadas por movimentos populares e sindicatos - Mãos Solidárias 



Em respeito às recomendações de isolamento social, movimentos populares de Pernambuco substituíram o tradicional ato de rua do Dia do 

Trabalhador por ações de solidariedade em diversos municípios. A iniciativa teve como objetivo suprir demandas imediatas da população 

que viu a renda cair muito devido à pandemia. Na região metropolitana, Agreste e Sertão, sindicatos urbanos e rurais, movimentos populares 

e partidos políticos doaram alimentos e materiais de higiene para quem mais precisa. 

:: 1º de maio: solidariedade e luta :: 
A periferia de Olinda recebeu uma das principais doações. Foram 10 toneladas de alimentos doadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST) e mais 200 cestas básicas doadas pelo Coletivo Unificados pela População em Situação de Rua. Todas as doações foram 
distribuídas no bairro de Peixinhos. A atividade marcou o lançamento, em Pernambuco, da campanha nacional Periferia Viva. 

 

Dirigente do MST no estado e um dos coordenadores do Projeto Mãos Solidárias, Paulo Mansan participou da entrega das doações em 

Peixinhos e conversou com a população sobre o momento. "Provavelmente algumas famílias daqui de Peixinhos, assim como nós do MST, 

já precisaram acampar, lutar e conquistar seu pedaço de terra, seja na cidade ou no campo. Neste momento, em que cresce o número de 

pessoas com fome nas cidades, aquelas que já conquistaram suas terras no campo, hoje doam sua produção", afirmou. 

:: Conheça a história de luta do 1º de Maio no Brasil e no mundo ::  
Ele destacou que a mensagem do MST nas ações de solidariedade é sobre a importância de a população se organizar e lutar por direitos e por 
uma vida digna. "Essa macaxeira que vocês estão recebendo não é uma macaxeira comum. Ela tem 20 anos de história, porque foi produzida 

por uma família que acampou e conquistou sua terra", completou. 

A ação também teve colaboração do Movimento dos Trabalhadores por Direitos (MTD) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), além 

da Frente Brasil Popular. Toda a iniciativa é parte da Campanha Mãos Solidárias, campanha que reúne ainda a Arquidiocese de Olinda e 

Recife, da igreja católica, e outras organizações que estão se somando nessas ações. 

 
Macaxeira da Reforma Agrária é distribuída para população pernambucana / Mãos Solidárias 

No Recife, o Mãos Solidárias seguiu com a distribuição diária de 600 marmitas (no café da manhã e no jantar) e banho para a população de 

rua que vive no centro. Às atividades se somam coletivos como o Novo Jeito, o Levante Popular da Juventude, a Consulta Popular e os 

sindicatos, como o dos Petroleiros (Sindipetro). Já no bairro de Nova Descoberta, zona norte da cidade, o Sindicato dos Trabalhadores do 

Porto Digital (SindPD) se uniu ao Grupo Mulher Maravilha, que atua há décadas na comunidade, em um trabalho de arrecadação de 

alimentos e material de higiene, além de conversar com as mulheres para combater a violência doméstica. 
No interior, as ações de solidariedade também tomaram corpo. Em Garanhuns, no Agreste, o Projeto Mãos Solidárias tem sido encampada 

pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco (Fetape). Nesta sexta-feira (1°), houve distribuição de cestas básicas, além 

https://www.brasildefato.com.br/topicos/todo-mundo-junto
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https://www.facebook.com/campanhaPeriferiaViva/
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/30/conheca-a-historia-de-luta-do-1-de-maio-no-brasil-e-no-mundo
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/06/menos-renda-mais-violencia-mulheres-estao-entre-os-mais-afetados-pela-pandemia


de marmitas. O Mãos Solidárias também está em Caruaru e Petrolina, encabeçada pela Frente Brasil Popular. 

 

No Sertão do Itaparica, o MST, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), o Partido dos Trabalhadores (PT) e lideranças urbanas fizeram 

a doação de 50 kits com alimentos produzidos pelos assentados da reforma agrária, máscaras faciais e mudas de ervas medicinais. Ação 

similar se repetiu em Triunfo, no sertão do Pajeú, unindo STR, Fetape, Adesu e Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IPA investe mais de R$ 9 milhões para 

fomentar a agricultura familiar de 

Pernambuco 

Por Tribunna Rural 

 Recursos são utilizados na compra de produtos para o PAA (Foto-divulgação) 

  

  

  

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/22/projeto-distribui-200-marmitas-por-dia-na-periferia-de-petrolina


O governo estadual, por meio do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) viabilizou a aplicação de R$ 7.637.674,61 em 

compras de produtos da agricultura familiar, no Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), através da modalidade de Compra 

Simultânea. 

Além desse montante, o IPA implementará até maio, mais R$ 

1.362.325,41, totalizando R$ 9.000.001,34 em invesamentos, 

promovendo o acesso à alimentação e incentivando a agricultura 

familiar. A movimentação teve início em março de 2019. 

Durante esse primeiro período que encerra agora em abril, foram 

adquiridos 905 quilos de alimentos por meio de 4.100 agricultores 

familiares, que foram entregues a 699 instituições beneficentes 

cadastradas em 108 municípios. 

O IPA é presidido pelo ex-deputado 

estadual, Odacy Amorim (Foto-divulgação) 

Em função das medidas protetivas recomendadas pelas autoridades 

em saúde pública e determinadas pelo Estado, por causa da pandemia 

do novo coronavírus, as ações do PAA foram priorizadas, de forma a 

manter e ampliar o fornecimento de alimentos nas entidades 

cadastradas, especialmente as socioassistenciais de longa permanência. 

Através das doações foram fornecidas refeições a cerca de 168 mil 

pessoas, em situação de insegurança alimentar e nutricional, em 115 

municípios pernambucanos, e em todas as regiões do estado. 

Dentre as ações, por meio da prestação dos serviços de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) é promovida também a qualificação 



dos agricultores, o mapeamento da produção local, além do 

planejamento da aquisição e doação da produção. 

CONFIRA OS CRITÉRIOS PARA INTEGRAR O PROGRAMA: 

Agricultores: 

1) Possuir DAP ( Declaração de Aptidão ao PRONAF); 

2) Ser agricultor familiar, assentados da reforma agrária, silvicultores, 

aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, 

quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais; 

3) Ser assistido pelo IPA. 

Entidades: 

1) Entidades da rede socioassistencial, municipais ou estadual, que 

atendam pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

que fornecem refeições, ter registro no Conselho Municipal de 

Assistência Social e cozinha minimamente apta para armazenar e 

preparar as refeições. (Com Ascom) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


