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A mulher nordestina em ação
A comunidade “Unidos em Paulo”, localizada no município de Tanque Novo, tem no seu
nome a origem religiosa, pois homenageia Paulo, um dos apóstolos de Jesus. Quem
conta isso é dona Marisa Marques da Silva, moradora há 25 anos dessa localidade. Mãe,
esposa, agente de saúde, agricultora e mulher nordestina que busca, a cada dia,
melhorar a sua vida e a da sua comunidade.
Ela é mãe de 3 filhos, sendo que suas filhas
mais velhas já casaram e o filho de 15 anos
estuda na EFA (Escola Família Agrícola) de
Riacho de Santana, distante 80km de Tanque
Novo. Orgulhosa do que faz, ela atua como
agente de saúde há 15 anos e percorre as
comunidades
de
Fazendas,
Pedres,
Sussuarana e realiza o trabalho de ‘‘visitar as
famílias, levar orientação, ir em busca das
gestantes para o pré-natal, levar as crianças
pra vacinar, fazer também o peso do SISVAN
Dona Marisa na janela da sua casa
de seis e seis meses, e aí pesa a mãe com os
filhos”, explica. O Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (SISVAN) tem como
objetivo fazer o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população brasileira.
Ela lembra que antes desse trabalho “tinha mais
casos de diarréia, mais crianças sem a vacina tá
em dia e até mesmo os adultos. Depois desse
trabalho pra cá, tá tudo com seus cartões de
vacinação em dia”.
Por causa da sua atuação como agente de
saúde, dona Marisa não tem muito tempo para
se dedicar ao seu quintal produtivo, mas sempre
quando pode ela assume o papel de agricultora
e cuida da produção de hortaliças, mamão,
Cisterna de enxurrada no quintal da casa
batata-doce, laranja e feijão da sua propriedade.
E a água da cisterna de enxurrada, construída há 4 anos no terreno, é usada para
molhar as plantas.
Antes da implantação da cisterna, a família cultivava na beira de um tanque próximo da
fonte d´água. Ela afirma: ‘‘antes da cisterna era pra tudo a água do tanque e pegava na
cabeça, carro de boi... Agora a cisterna mais perto, mais melhor ficou, né?!”
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Dona Marisa no seu quintal produtivo
e a criação de animais (à direita)
Seu Jaime mostra, orgulhoso, sua plantação
de maracujá e a compostagem (à direita)

Consciente das possibilidades que o uso das
cisternas pode trazer para as pessoas, dona Marisa
é uma incentivadora junto às famílias da
comunidade para que cuidem das cisternas e
comecem a produzir. Ela costuma ouvir do povo:
“aqui a terra é fraca!’’. E continua: ‘‘Eu não me
esqueço que um dia eu falei isso pra Zé Vieira
(coordenador técnico do P1+2 da microrregião de
Caetité) e ele me respondeu que não tem terra fraca, terra ruim, precisa jogar adube...
Eu vi no meu quintal a diferença de quando eu falei isso pra ele e ele me deu essa
resposta. Ai eu falei: eu vou tentar. E consegui, né?”
A família também cria galinhas, porco e gado e sempre quando tem a safra de farinha
e feijão eles comercializam na feira de Tanque Novo.
O incentivo para continuar produzindo vem também do filho, Fabio Silva Moreira, que
quando chega em casa aplica o que está aprendendo na EFA. Dona Marisa conta que
está sempre sendo ouvindo o que rapaz tem para ensinar, por exemplo, a como fazer
as mudas. “Engraçado que eu fui plantar a horta, peguei e joguei as sementes assim
[gesticula com as mãos] e ele estava preparando outra, aí ele disse que eu estava
fazendo errado, lembra de uma das situações.

Capela da localidade

A comunidade mantém algumas tradições religiosas
e nordestinas, como a festa da padroeira da região,
Srª. Santana, e os festejos juninos. Antes da
construção da capela da localidade, os moradores
faziam a celebração da padroeira passando de casa
em casa. Agora, a visita às casas acontece na
novena de Natal e todos participam, sejam crianças,
jovens e adultos. Já no São João, a fogueira, as
bandeirolas e a quadrilha da juventude da
comunidade são elementos culturais presentes.

Dona Marisa tem ‘‘escrito’’a sua história de mulher nordestina, agricultora e mãe de
família com boa vontade e por meio da suas ações tem ajudado a construir uma
sociedade melhor.
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