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ALDIANE DOS SANTOS BORGES

Comunidade Serra Azul 

Mulher como muitas. Agricultora, dona de casa,
empreendedora, artesã e auxiliar de laboratório.
Ainda sem oportunidade de trabalhar na área,
faz lanches e é vendedora ambulante de
confecção e artigos gerais. Só não fica parada.

Ama viver no campo, trabalhar na roça é o que a
faz sentir viva. Adora o ar fresco da natureza e o
canto dos pássaros ao amanhecer.

Mesmo com as adversidades, não se deixa
vencer. Se cair, sacode a poeira com as lágrimas
correndo em seus olhos. Abre um lindo sorriso e
começa tudo outra vez, até vencer o obstáculo.

Conheça

“Mulher não é o sexo frágil, ela já nasce 
empoderada, já nasce com atitude, já 
sabe o que quer!”



Quando chegou à Baixa do Umbuzeiro,
não tinha luz e nem escola para os filhos, o
transporte era uma carroça puxada por
jumento. Vivia do carvão, sempre
trabalhando em família e com muita fé
em Deus.

Hoje superou todas as dificuldades, sem
desanimar. Com os filhos criados e
aposentada, Maria José tem a sensação de
dever cumprido e se dedica à sua
comunidade.

É muito feliz onde vive, representa todas
as mulheres guerreiras que lutam para
conquistar seus sonhos.

MARIA JOSÉ DA SILVA

Comunidade Baixa do Umbuzeiro

Conheça



Nordestina de 41 anos, de família humilde que
se ama muito. Foi mãe aos 19 anos e assim
passou a trabalhar para criar seu filho e se
tornou mulher. Alguns anos depois, se casou e
teve seu segundo filho. Com a perda da mãe,
sofreu de depressão, mas a fé e o amor pela
família, lhe deu forças para lutar.

Conseguiu, junto com seu marido, um pedaço
de chão e passaram a sonhar com a casa
própria. Seu marido trabalhou no Parque Solar
Juazeiro, e assim começaram a construir sua
casa. Hoje a família se dedica ao seu sítio onde
plantam e criam alguns animais.

Mesmo com alguns obstáculos, Neila não
desiste. Com muita garra e fé em Deus, supera
os desafios que a vida traz.

NEILA POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS

Comunidade Serra da Batateira II

Conheça



Sempre se considerou uma menina sonhadora,
mas que por algum motivo teve que deixar seus
sonhos de lado. Há dois anos deixou o centro de
Petrolina e se mudou para o Serrote da Batateira.
Buscou um lugar de paz para se conectar com a
natureza, um lugar onde poderia ver seu filho
crescer livre. E assim tem sido sua vida.

Atualmente iniciou sua carreira de blogueira.
Tem um perfil no Instagram onde faz o que gosta
e compartilha com seus seguidores. Corre lá para
conhecer @gleicy.blog.

Seu maior sonho é cursar Direito e ser Polícia
Federal. E ela sabe que ainda chega lá! Ela diz
que sempre carrega uma frase:

“Eu quero ser tudo que sou capaz de me tornar!”

GLEICIANE ALVES

Serrote da Batateira 

Conheça



Carnaíba do Sertão

Estudar e ter uma vida mais digna tornou-se seu objetivo de vida.
Estudou até a 8ª com o apoio integral da mãe, que trabalhava como
empregada doméstica.

Fez o ensino médio no Codefas, e logo depois ingressou no curso de
Geografia na UPE, a primeira entre os parentes mais próximos a
cursar nível superior. Mesmo estudando em uma instituição pública,
era difícil garantir o transporte e os materiais necessários, então sua
mãe continuou trabalhandomuito.

Aos 21 anos, já graduada em Geografia, passou no concurso de agente
de Endemias, de onde tirou seu sustento. Três anos depois, passou em
concursos públicos de educação.

Apesar de muito cansaço, já foi possível retribuir a sua mãe um pouco
de seu esforço. Depois veio o mestrado, onde aprendeu a discutir
sobre gênero e ser mais atenta aos desafios de ser mulher. Nunca
imaginou ir tão longe! Hoje é feliz com as conquistas: ajuda a família e
contribui como professora. Sempre que pode fala sobre a luta das
mulheres por respeito e direitos. Decidiu também ser mãe, e hoje tem
seu bebê.

“Nossa luta enquanto mulheres é diária, árdua: estudo, trabalho,
afazeres domésticos, filhos, família, amores. Mas desejo a cada uma
que acreditem em vocês, e busquem incessantemente por
melhorias, dignidade, felicidade! Não merecemos menos que isso!”

GILVANETE DE ARAÚJO OLIVEIRA

Conheça

Filha de migrantes nordestinos,
viveu até os 7 anos no interior de
Goiás. De lá veio para Carnaíba do
Sertão, terra de sua mãe.



Filha de Dejanira, que foi mãe e pai ao mesmo tempo, e
mãe de dois filhos. É amiga, companheira e guerreira.
Desde a infância busca galgar os melhores planos da vida. O
melhor emprego, a melhor vaga na escola, sempre se
esforçando para trilhar o seu caminho com muita força de
vontade, e servindo de inspiração para outras mulheres.
Sempremostrando que é capaz alcançar o que se deseja.

Na carreira profissional já foi secretaria do lar, garçonete e
trabalhou em construção civil. Recentemente participou do
curso de capacitação do SENAI em parceria da ATLAS e da
construtora SNEF, e foi aclamada para trabalhar no Parque
Solar Jacarandá.

Hoje é muito grata à Deus pela posição em que se encontra
e pela oportunidade de exercer sua profissão. Se considera
umamulher guerreira e temmuito orgulho do que faz.

“Mulher guerreira, assim como sou mãe, sou filha, sou irmã, 
sou tia, que eu possa representar todas elas que aqui 
trabalham.”

VALQUÍRIA LEILA PEREIRA

Colaboradora do Parque Solar Jacarandá

Conheça



Mãe de 3 filhas, formada em Serviço Social e
técnica em RH, com pós graduação em
Direitos Humanos e Realidades Regionais,
sempre trabalhou como autônoma vendendo
pêtas e cequilhos.

“A vida sempre tem me surpreendido com
muitas coisas boas, inclusive com esse curso
de Auxiliar Administrativo e com a
oportunidade de estar trabalhando no
Projeto Jacarandá. Um projeto que busca
capacitar mulheres e mostrar a capacidade
que temos de fazer a diferença, onde somos
discriminadas de sexo frágil.

Todos os dias é dia das mulheres, porém
temos um dia especial para nós. Quero
aproveitar para agradecer toda a equipe que
faz parte do Programa Jacarandá por essa
oportunidade única.”

MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS

Colaboradora do Parque Solar Jacarandá

Conheça



Nascida no povoado de São Pedro, Sento Sé, Bahia, Marilene é
filha de agricultora e de mestre de obras. Mudou-se para
Juazeiro com 11 anos e, commuito esforço concluiu os estudos.
Dos 11 anos aos 20 trabalhou incansavelmente como
empregada doméstica, sem direitos e mal remunerada. Aos 21
anos se casou, teve três filhos, um deles foi morar com Deus
aos 12 anos de idade. Ainda nessa época, Marilene perdeu
também o irmão tragicamente. Antes de sua morte, ele havia
falado para ela ir atrás de seus sonhos e que merecia uma vida
melhor. Então, em 2014, Marilene alugou uma casa pequena
para ela e seus filhos e foi em busca de felicidade e
sobrevivência. Neste período, trabalhou novamente como
empregada. Não foi fácil.

Em 2020 entrou para o curso de capacitação de auxiliar da
qualidade, parceria da ATLAS e da SNEF, e hoje compõe o
grupo da empresa. É muito grata pela oportunidade dada.

“Como auxiliar de qualidade, farei e darei o melhor de mim. E
que esta seja a primeira de muitas obras. Existe mulheres
fortes. Mulheres que ainda não descobriram a sua força.
Orgulho, sentimento de satisfação com aquilo que escolheu
fazer em sua vida.”

MARILENE PEREIRA

Colaboradora do Parque Solar Jacarandá

Conheça



Teresinha é mulher do interior, de família pobre e sempre
teve sua mãe como inspiração. Sua maior riqueza sempre
foi sonhar. Desde criança, brincava e sonhava em ser
professora. Querer sempre foi a palavra que motivou buscar
o seu sonho. Ao terminar a 5ª série foi morar na cidade para
terminar os estudos. Trabalhava com serviços domésticos e
seu salário era a garantia do horário da escola. Ao terminar
os estudos, descobriu que não tinha curso de magistério
gratuito, participou de um abaixo assinado para o
governador da Bahia a conseguiu a primeira escola estadual
pública com curso de magistério em Juazeiro . Terezinha se
formou na primeira turma, ficou 10 anos trabalhando na
rede municipal. Fez vestibular, e foi uma das primeiras
mulheres do interior de Juazeiro a se formar em Pedagogia.
Há 40 anos é também catequista, tendo ministrado cursos
de batismo, casamento, crisma e primeira eucaristia.
Sempre procurou oferecer o que tinha de melhor. Hoje é
umamulher realizada e feliz.
“Os desafios de ser mulher, pobre, negra, filha de mãe
solteira, não foram maiores do que o desejo de lutar,
acreditar, perseverar e vencer.” A educação foi junto com a
ética e a fé nossas maiores armas. Hoje somos mais que
vencedoras: somos mulheres livres, independentes,
fortes, belas, valorizadas porque soubemos
conquistar com dignidade o respeito.”

TERESINHA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE

Colaboradora São Pedro

Conheça
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