
NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) repudia as notícias falsas
divulgadas pelas redes de grupos bolsonaristas divulgadas sobre o evento da visita de Lula
no Assentamento Che Guevara, em Moreno/PE.

Os alimentos registrados nas imagens do evento foram cultivados pelas mãos das
agricultoras e agricultores Sem Terra e doados para ações de solidariedade desenvolvidas
por meio da campanha Mãos Solidárias, da qual o Movimento integra.

Os alimentos vieram de várias áreas produtivas de acampamentos e assentamentos de
todas as regiões do estado. Segue a relação das regiões produtoras de origem de cada
alimento coletado e doado no dia 16 de agosto de 2021:

REGIÃO FRUTAS

Sertão Melancia

Sertão Melão

Agreste Laranja

Agreste Limão

Agreste e Zona da Mata Banana

REGIÃO TUBÉRCULOS

Metropolitana/Zona da Mata e Agreste Macaxeira/mandioca

Zona da Mata Cará

Zona da Mata Inhame

Sertão Jerimum

Sertão e Zona da Mata Batata-doce

Metropolitana Cenoura

REGIÃO HORTALIÇA

Metropolitana e Zona da Mata Alface

Devido ao agravamento da fome, desde o início da pandemia, por meio das campanhas de
solidariedade, a direção do MST determinou que cada área de acampamento e
assentamento do Movimento deveria, como princípio político e solidário, destinar hectares
de seus quintais produtivos para sanar emergencialmente a fome das milhões de famílias
em insegurança alimentar, desempregadas e sem renda, vulneráveis tanto no campo
quanto na cidade.



Dessa forma, foi possível doar no estado de Pernambuco mais de 950 toneladas de
alimentos produzidos nos roçados do MST e distribuídos pela Rede de Bancos Populares
de Alimentos. Além disso, nesse período foram doados mais de 890 mil marmitas por meio
da mobilização das Cozinhas Solidárias, na região metropolitana do Recife/PE. Já a nível
nacional, o MST já doou mais de 6,2 mil toneladas de alimentos e 1,25 milhões de
marmitas.
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