
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

JUBILEU SUL BRASIL 

Sumário Executivo 

Nome completo da organização proponente: Instituto Rede Jubileu Sul Brasil  

Ação prioritária: Defesa dos Direitos Sociais e o fortalecimento do controle social sobre a política 

macroeconômica do Brasil 

Objetivo do Projeto: Promover ações de defesa dos direitos sociais em territórios impactados por grandes 

projetos para gerar incidência de grupos de mulheres e jovens nas políticas públicas e fortalecer o controle 

social sobre a política macroeconômica do Brasil, em especial no campo da Seguridade Social e da proteção 

contra a violência. 

Período coberto por este relatório: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

 

I. Contexto em que se desenvolveu o Projeto: 

 

Desde o início do projeto, em março de 2019, há uma grande exigência de sinergia entre diversos atores e 

atrizes presentes nos territórios, com destaque para as entidades membro da Rede Jubileu Sul Brasil (JSB), 

organizações comunitárias e instituições públicas relacionadas às questões de gênero e de garantia dos 

direitos no campo da Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social). O contexto do país é de 

retrocesso democrático e político, com agravamento dos quadros de violência e descaso com a população 

mais vulnerável e vulnerabilizada, incluindo aqui os povos e comunidades tradicionais. A ação do projeto 

tanto no âmbito local bem como no campo macro segue sendo crucial para a organização das mulheres e de 

atores e atrizes para fazer frente ao desmonte das políticas, principalmente as da Seguridade Social. 

Contudo, ainda estamos ativas neste enfrentamento e nos processos de resistência. 

Importante destacar que mesmo num cenário adverso política e democraticamente um dos resultados do 

projeto em si e em parceria com o programa “Direitos Sociais – Saúde e Seguridade Social” foi o exercício da 

incidência coletiva das mulheres nos centros de poder para a defesa dos direitos sociais, ainda no ano de 

2019, com desdobramentos para 2020. Em nível federal, por exemplo, devido a ameaça de desmonte da 

previdência social e todos os direitos garantidos até então na Seguridade Social, foi necessária uma ação 

mais forte para tentar barrar essas medidas e seus efeitos, onde as maiores atingidas são as mulheres. O 

desmonte da Seguridade social que no ano de 2018 era uma das grandes promessas de campanha do então 

candidato e hoje Presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou na pauta imediatamente após ele assumir o 

cargo através de uma Emenda à Constituição Federal. A proposta não era apenas promover uma reforma na 

Previdência, mas o desmonte completo do Sistema de Seguridade que tem amparo constitucional. Para 

subsidiar esse debate e contribuir na mobilização e incidência foi preparada uma Cartilha e um Panfleto com 

o tema: O Desmonte da Previdência Social no Brasil, a quem interessa? Esses materiais foram distribuídos 

amplamente e favoreceram a atuação dos coletivos de mulheres e das organizações da Rede JSB com ações 

locais. 

O trabalho de organização e fortalecimento dos grupos tem garantido a organização das mulheres em 

coletivos que possibilitam a visibilidade e a troca de experiências para o trabalho de enfrentamento a esses 

retrocessos sentidos cada vez mais nos territórios com a precarização da vida. No entanto, esse mesmo 

contexto apresentado retardou o início do projeto localmente, conforme o cronograma inicialmente 

planejado, levando a um ajuste para o segundo semestre de 2019, especialmente.  

http://www.jubileusul.org.br/biblioteca/publicacoes/desmonte-prev-social/
http://www.jubileusul.org.br/biblioteca/publicacoes/desmonte-prev-social/
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O avanço da pauta de retirada de direitos no país em vários âmbitos, social, ambiental, econômico e com o 

aumento da violência contra setores marginalizados, criminalização e violações de direitos, seguiu afetando 

as organizações da sociedade civil e os coletivos durante todo o primeiro ano da gestão do atual Governo de 

Jair Bolsonaro, reverberando nos âmbitos estadual e municipal. Para citar um exemplo concreto que nos 

afetou imensamente, a Rede Jubileu Sul Brasil teve um dos seus projetos – “Balcão de Direitos” –, realizado 

através de um convênio com o governo federal, cancelado pelo próprio governo, o projeto se tratava de um 

trabalho relacionado com imigrantes haitianas/os na cidade de São Paulo. Além do que, as organizações 

membros da Rede, estavam também se reorganizando em diversos aspectos, inclusive de segurança da 

informação, de dados e das próprias pessoas devido ao nível ameaças que explicitamente o governo 

motivava na sociedade, incitando o ódio a estas organizações e pessoas. 

Além da reorganização interna das próprias organizações, uma vez que se desenhou um cenário de 

“perseguição”, principalmente as que atuam na área de direitos humanos, para o coletivos trabalhados 

também foi necessária uma nova lógica de organização e intervenção, pois a vida está mais difícil, e questões 

imediatas e de sobrevivência estão postas em primeiro plano, dificultando o trabalho de incidência e 

mobilização. No entanto, as ações formativas desenvolvidas ao longo de todo o projeto possibilitam às 

mulheres conhecimento mais aprofundado de direitos e políticas públicas, mas essencialmente de uma 

leitura crítica de suas realidades. 

 

 

II. Resumo dos avanços e principais resultados do Projeto durante o 1º ano 

Balanço dos avanços e a concretização do objetivo do projeto:  

Considerando o objetivo central do projeto que é a promoção de ações de defesa dos direitos sociais em 

territórios e incidência de grupos de mulheres nas políticas públicas para o fortalecimento do controle social 

sobre a política macroeconômica do Brasil, em especial no campo da Seguridade Social e da proteção contra 

a violência, avaliamos que avançamos, em função dos seguintes resultados no segundo semestre do projeto:  

 Consolidação do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil para atuar na capacitação e 

desenvolver metodologias para a incidência política, assim como para pensar a ação da Rede desde 

a perspectiva das mulheres. 

 Encontra-se em processo de consolidação o trabalho sobre cartografia social, que é o instrumento 

utilizado pelo projeto para mapear o território, identificando atores, fatores, instituições e práticas 

que ali se articulam. Esse instrumento poderá facilitar a construção de processos de resistências das 

mulheres e atingidos/as desde as situações cotidianas de discriminação, violência, desigualdades de 

gênero e sustentabilidade. 

 Participação de mulheres dos coletivos no processo de formação e incidência política sobre o 

desmonte da política pública de Seguridade Social em âmbito nacional. 

 Reconhecimento do território, de ressignificação da vida dos/as atingidos/as e a necessidade de 

pensar as alternativas desde o local; 

 Com o apoio e incentivo do projeto e do Coletivo de Mulheres da Rede JSB conseguiu-se que uma 

companheira fosse eleita para o Conselho de Saúde local, em um bairro na cidade de Porto Alegre. 

 Produção de materiais e notícias dando visibilidade à luta e resistência das comunidades e das 

mulheres. 

 Integração de outros coletivos de mulheres em territórios adjacentes ou novos e articulação com 

organizações parceiras para comporem ou apoiarem o projeto. 

 Produção de materiais teórico-práticos, com metodologias pensadas a partir das e para as mulheres. 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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Das atividades, destacamos: 

- Consolidação do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil, a ideia já estava sendo trabalhada desde 

2016 e com a cartografia social realizada nos territórios, especificamente com as mulheres e as organizações 

membro da Rede, a proposta foi ganhando consistência e se consolidou em junho de 2019. Hoje o Coletivo 

de Mulheres da Rede Jubileu Sul está ativo e referendado pela Coordenação Nacional da Rede.  

- Seminário Nacional sobre o Desmonte da Previdência e Incidência no Congresso Nacional, ocorreu nos 

dias 27 a 30 de maio de 2019, em Brasília/DF, integrado ao Projeto de Fortalecimento da Rede Jubileu Sul 

Américas, com a participação de 244 pessoas. Participaram 12 organizações integrantes da Rede Jubileu do 

Sul do Brasil e mais 4 pessoas da sub-região da Mesoamérica, da Rede Jubileu Sul / Américas. Foram 

articuladas alianças com organizações, redes e agências de cooperação e mobilizou muitos representantes 

de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, parlamentares e outros. As transmissões ao vivo de 

27 a 29 de maio de 2019, foram alcançadas 22.219 pessoas. O público alcançado com publicações de ação de 

terceiros no Congresso Nacional foi de 90.292 pessoas. 

- Ação de Solidariedade às vítimas do crime da Vale em Brumadinho/MG, no dia 18 de maio de 2019, 

durante a visita do representante do Papa, Monsenhor Bruno-Marie Duffé, do Pontifício Dicastério para o 

Desenvolvimento Humano Integral, a  região da Barragem de Córrego do Feijão, cerca de 30 mulheres da 

Rede Jubileu Sul, com destaque para as mulheres do Coletivo São Mateus, de Contagem/MG, estiveram 

presentes e declararam sua solidariedade às pessoas atingidas pelo crime da mineradora. 

- Oficina sobre Segurança da Informação, no dia 20 de agosto de 2019, em São Paulo/SP, com a participação 

de 19 pessoas, foi um momento importante para avaliar os processos de segurança da informação e das 

pessoas envolvidas na ação da Rede JSB e outras OSC. Indicou-se em montar um protocolo de segurança 

para as entidades membros da rede JSB. 

- Seminário de formação sobre Luta de Classes na América Latina e Caribe, dias 21 e 22 de agosto de 2019, 

em São Paulo/SP, com a participação de 85 pessoas, foi um espaço dedicado a formação sobre a luta de 

classe e a nova configuração do capital que tem se estabelecido nos projetos de poder e nas disputas 

eleitorais, como é o caso explicito do Brasil. 

- Reunião da Coordenação Nacional da Rede JSB, nos dias 23 e 24 de agosto de 2019, em São Paulo/SP, com 

a participação de 47 pessoas, se caracterizou como um espaço de avaliação do 1º semestre, monitoramento 

das ações planejadas e de ajustes no plano de ação da Rede para o 2º semestre de 2019. 

- Oficina de Cartografia Social, no dia 19 de outubro de 2019, em Fortaleza/CE, com a presença de 19 

mulheres. Na oficina foi discutida a importância de uma cartografia em bases feministas e a diferença em 

relação a outras cartografias, e o conceito de feminismo. Os grupos de trabalho, separados por bairro, 

desenharam sua cartografia e, a partir desse olhar, foi realizado um debate com identificação de 

convergências de lutas entre os bairros, tendo em vista interesses comuns, questões para incidência e 

possibilidades de articulação. 

- Seminário sobre dívida pública e seus impactos na vida das mulheres – Módulo I, no dia 30 de novembro 

de 2019, em Fortaleza/CE, com a presença de 26 mulheres. Foram abordados temas relacionados às 

concepções de desenvolvimento e os modelos de desenvolvimento existentes, aos conceitos de alienação, 

exploração do trabalho e mais valia, a forma como o capitalismo se expressa e se mantém, e a dívida pública. 

Esse módulo, inclusive foi realizado durante a visita da gestora de Cafod, Kezia, a Fortaleza/CE.  

Posteriormente, foram entregues às participantes cadernos com os conteúdos abordados no Seminário para 

estudo e multiplicação nos territórios. 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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- Encontro com grupo Pankararu, no dia 13 de outubro de 2019, em Francisco Morato/SP, com a presença 

de 15 pessoas. Foram relatadas as experiências vividas pela comunidade desde o primeiro contato com a 

Rede Jubileu Sul Brasil, em 2017. O reconhecimento da identidade indígena e a articulação com outros 

grupos foram os principais resultados do trabalho realizado, incluindo o aumento da participação política no 

âmbito local e nacional. 

- Oficinas de escrita com Grupo Geracional, realizadas nos dias 02 de dezembro de 2019 e 10 de fevereiro 

de 2020, em São Paulo/SP. A participação foi de 13 mulheres no primeiro encontro e 4 mulheres no 

segundo. Nesses encontros o foco é buscar o reconhecimento dessas mulheres e a compreensão de seu 

lugar enquanto sujeito político, se tornando ativas na construção de suas próprias histórias. Também foras 

realizadas uma Roda de conversa, em 11 de novembro de 2019, com a presença de 14 mulheres, e um 

encontro, em 14 de outubro de 2019, com a presença de 12 mulheres. 

- Oficina de Auto-organização e Participação política, no dia 11 de janeiro de 2020, em Fortaleza/CE, com a 

presença de 15 mulheres. Realizada no Planalto Pici, tratou do tema da organização para o exercício da 

participação política, fazendo um paralelo entre a organização dentro de casa e a organização política. 

Trouxe a visão de Paulo Freire sobre a importância da educação, a exploração e a relação entre opressor/a e 

oprimido/a. Relacionou com as lutas locais e a importância de as mulheres estarem organizadas em seus 

espaços, para efetivarem suas demandas junto ao poder público. Posteriormente, foram entregues às 

participantes cadernos com os conteúdos abordados na Oficina para estudo e multiplicação nos territórios. 

- Oficina de escrita com Grupo de Mulheres da Zona Norte, realizada no dia 26 de janeiro de 2020, em São 

Paulo/SP, com a participação de 15 mulheres. Foi o primeiro contato do grupo com o projeto e há 

perspectiva de continuidade. O foco desse grupo é discutir a questão da superação da violência, para que as 

mulheres possam discutir suas realidades e agirem a partir desse olhar crítico. 

 

 

Total de beneficiários diretos: 837 pessoas 

577 mulheres - 260 homens 

Beneficiários indiretos estimados: 2.511 pessoas  

(considerando as famílias das/dos beneficiárias/os diretas/os – cada família com média de 4 pessoas) 

Alcance de visibilidade virtual estimado: 115.213 pessoas  

 

 

 

III. Detalhamento das atividades, indicando avanços e principais resultados – conforme matriz de 

monitoramento e orçamento. 

 

Resultado 1 - 10 Grupos de Mulheres capacitados e proativos na produção de conhecimento sobre as 

desigualdades de gênero e formas de resistência das mulheres nos territórios acompanhados: 

Atividades realizadas para consolidar os grupos indicados e a ampliação do conhecimento para superar as 

desigualdades. 

  

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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a) Nacional: 

- Consolidação do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil.  

A reunião de consolidação aconteceu nos dias 28 e 29 de junho de 2019 com a presença de 17 mulheres 

representando os seguintes coletivos e entidades da Rede: Coletivo de mulheres de São Mateus, Belo 

Horizonte/MG; Vila Dique e Progresso, Porto Alegre/RS; Militiva, Zona Oeste do Rio de Janeiro; Instituto 

PACS; Rede Feminista em Saúde; Centro Dandara de Promotoras Legais de São José dos Campos/SP; Esplar 

Ceará; Pastoral Operária Nacional; MST Lagoinha/SP; e Indígenas Pankararu de Francisco Morato/São Paulo. 

A segunda reunião do Coletivo de Mulheres ocorreu no dia 24 de agosto de 2019, com a participação de 14 

mulheres, onde se consolidou uma agenda para o coletivo em âmbito nacional, definição de espaço de 

formação para que as mulheres sejam multiplicadoras. Esta segunda reunião contou com mais 

representações de mulheres de entidades-membros da Rede, além das que já estavam participando, somou-

se o CEBI e o Grito dos/as Excluídos/as Brasil. 

Nas duas atividades, a Secretaria Executiva da Rede JSB esteve presente com todas as mulheres que 

compõem sua equipe, tanto para a organização do espaço, como para a contribuição da construção das 

diretrizes políticas. 

- Seminário de formação sobre Luta de Classes na América Latina e Caribe 

Nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, em São Paulo/SP, na sede do Sindicato dos jornalistas profissionais de 

SP, foi realizado um evento formativo para atualização da análise de conjuntura no Brasil e na América 

Latina e Caribe a respeito da luta de classe e a nova configuração do capital que tem se estabelecido nos 

projetos de poder e nas disputas eleitorais, como é o caso explicito do Brasil. 

O Seminário foi pensado como um espaço para reflexão sobre a perda dos direitos sociais enfrentada por 

milhões de pessoas, considerando principalmente que a privatização do acesso à saúde e à educação, da 

Previdência Social, a ausência de políticas públicas, a financeirização da natureza e da vida são realidades 

que intensificam a violência e a desigualdade social nas cidades e no campo. O evento contou com a 

participação de 85 pessoas e a colaboração de figuras importantes na formação do pensamento crítico no 

campo sociopolítico, como Virgínia Fontes, Nancy Cardoso, Jacqueline Moraes Teixeira, Christina Vital, 

Mathias Seibel e Marcelo Badaró, e das integrantes da Rede Jubileu Sul, que contribuíram para o debate 

proposto. 

 

- Fotos das atividades realizadas: 

 
  Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil 28/06/2019 Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil 29/06/2019 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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b) Local: 

- Fortaleza/Ceará 

No dia 01 de agosto de 2019, foram feitas duas importantes reuniões com dois coletivos para ampliar a ação 

em Fortaleza, com o MCP – Movimento de Conselhos Populares e com o Esplar, para trabalhar com 03 

comunidades, especialmente com mulheres. Os bairros onde aconteceriam as atividades com as mulheres 

são Pici, Raízes da Praia e Palmeiras, este último faz vizinhança com o bairro do Gereba, região do 

Jangurussu, onde o projeto já existe desde 2017, além dos bairros de Santa Filomena e João Paulo II, que 

seriam incluídos posteriormente. Nesta reunião identificou-se o desafio de trabalhar com pelo menos 40 

mulheres desses três locais. Ainda nesta reunião indicou-se que as mulheres deveriam elencar um conjunto 

de temas importantes de serem abordados no desenrolar do projeto e a partir desse levantamento, 

estabeleceu-se o cronograma. Magnolia Said, que está como articuladora local em Fortaleza, se 

comprometeu em definir uma agenda de visitas à comunidade em setembro, fazer uma reunião de 

planejamento com as mulheres coordenadoras desses grupos e uma segunda reunião com todas as 

mulheres interessadas para apresentação do projeto, já marcada para o dia 28 de setembro de 2019. Com o 

Coletivo de Mulheres do Gereba não foi possível realizar atividades antes, devido à própria situação da 

comunidade e do coletivo que faz o acompanhamento local, o Inegra (organização parceria do Jubileu Sul 

Brasil, em Fortaleza). O Inegra está passando por uma diversidade de problemas desde organizativos, quanto 

da realidade da própria comunidade e das mulheres. Assim, foi proposto que avaliassem a possibilidade de 

continuar no projeto – com prazo para a devolutiva no início de setembro. As mulheres do coletivo tiveram 

dificuldades em função de trabalho e outros compromissos, de estarem tanto no seminário sobre o 

desmonte da Previdência quanto na consolidação do Coletivo de Mulheres. A comunidade do Gereba é um 

dos locais de maior violência na cidade de Fortaleza, fator determinante e que influencia diretamente na 

organização do trabalho local e na disponibilidade das mulheres devido ao alto nível de insegurança. O 

Coletivo foi se integrando às atividades do Projeto, ainda com o Inegra tendo dificuldades de acompanhar 

todo o processo. 

O processo de mobilização dos coletivos de mulheres envolvidas no projeto teve sequência a partir do 

trabalho conjunto com o Movimento de Conselhos Populares (MCP) e com o Esplar, que são entidades 

membro da Rede Jubileu Sul Brasil, junto às comunidades Jangurussu – Gereba, Pici, Raízes da Praia e 

Palmeiras. Em setembro, foram realizadas reuniões na AMEM – Associação das Mulheres em Movimento 

(Conjunto Palmeiras) e na comunidade do Pici, com a presença de mulheres dos demais territórios. Houve, 

no Pici, uma interação das mulheres com a instância do Conselho Tutelar, onde puderam conhecer as 

Seminário de Conjuntura: Como anda a luta de classes no Brasil 
e na América Latina e Caribe? - 21/08/2019 

Seminário de Conjuntura: Como anda a luta de classes no Brasil 
e na América Latina e Caribe? - 22/08/2019 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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propostas da candidata a conselheira que se apresentou naquele momento e tirar dúvidas sobre as 

competências e funcionamento do Conselho Tutelar. Foi identificado a dificuldade de participação das 

mulheres, por diversos motivos, principalmente para atividades em dias consecutivos. O deslocamento 

também se mostrou um desafio. A partir dessa interação, deu-se início à elaboração da Cartilha – A Dívida 

Pública e os impactos sobre a vida das Mulheres.  

Em outubro de 2019, foi realizada a oficina sobre Cartografia, no Auditório do Banco Palmas no Conjunto 

Palmeiras, com a presença de 19 mulheres. Nessa atividade as mulheres discutiram o significado de 

cartografia, cartografia social, feminismo e cartografia sob a perspectiva das mulheres. Foi um momento de 

integração entre as participantes do projeto, onde puderam ouvir as histórias de vida e de luta das 

companheiras. Cada grupo presente no evento construiu a cartografia de sua comunidade: Conjunto 

Palmeiras, Conjunto Santa Filomena, Comunidade Gereba, Conjunto João Paulo II e Planalto Pici. Nesse 

processo foi possível refletir sobre as necessidades, potencialidades, belezas e problemas dos territórios, 

bem como traçar paralelos entre as realidades das comunidades apresentadas pelo conjunto de mulheres 

presentes na oficina. Foi possível reconhecerem e aprenderem formas de resistência e luta, principalmente 

com relação ao racismo e a falta de saneamento, transporte público, delegacias da mulher e postos de saúde 

ou atendimento inadequado nos territórios, dentre outros elementos. A divulgação da Oficina foi realizada 

nos grupos de WhatsApp dos coletivos envolvidos e nas páginas e redes sociais da Rede Jubileu Sul Brasil e 

da AMEM – Associação das Mulheres em Movimento. A equipe seguiu com a elaboração da Cartilha sobre 

Dívida, incluindo seleção de material audiovisual para compor o programa de formação das mulheres nas 

temáticas do projeto. Foi criado no aplicativo WhatsApp um grupo com as lideranças de cada bairro, para 

garantir mais eficiência e agilidade ao trabalho de informação e articulação entre os bairros. 

Em novembro de 2019, ocorreu o primeiro módulo do Seminário sobre dívida pública e seus impactos na 

vida das mulheres, na Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP), com a participação 

de 26 mulheres de todos os territórios. Embora esse seminário esteja ligado à ação nos territórios, ele 

contribui diretamente com o Resultado 2 dessa ação, de modo que será detalhado quando apresentarmos 

os avanços e atividades do resultado em questão. Essa atividade provocou um debate sobre a falta de 

investimentos em serviços públicos de qualidade, com diversos depoimentos, principalmente sobre o 

descaso na saúde comunitária nos bairros Palmeiras, Jangurussu e Pici. A divulgação foi realizada a partir de 

visitas às casas das companheiras, nos grupos de WhatsApp dos coletivos envolvidos e nas páginas e redes 

sociais da Rede Jubileu Sul Brasil e da AMEM.  

A avaliação do Módulo I do Seminário foi realizada no mês seguinte, quando também se iniciou a elaboração 

de uma Revista sobre A dívida e seu impacto na vida das mulheres e seleção de outros materiais audiovisuais 

que serão subsídios para o segundo módulo. Ainda em dezembro de 2019, como ação direta do MCP, foi 

realizada no bairro Planalto Pici, no Espaço comunitário Margarida Alves, a oficina Crise da representação e 

limites da participação popular, com a participação de 31 pessoas. 

Em janeiro, foi realizada uma Oficina sobre Auto-organização e Participação política, no Bairro Planalto Pici, 

com a participação de 15 mulheres. Nesse encontro as mulheres puderam refletir e compreender o quão são 

essenciais na organização das suas casas e se reconhecerem como protagonistas da própria vida e, a partir 

dessa análise, estabelecer uma ponte entre a organização da vida privada e do coletivo ou grupo de que 

fazem parte. Foram identificadas diferenças e semelhanças na organização dos diversos grupos. Também 

realizaram um debate sobre o que é liderança, organização e a relação da líder com a manutenção da 

organização. Foi possível perceber que é muito importante se organizar politicamente e fazer parte de um 

projeto de mudança da sociedade através do coletivo e que é essencial a organização de mulheres para 

mulheres. Como estratégia de mobilização, manteve-se o uso de redes sociais, aplicativos e páginas virtuais, 

porém foi agregado o uso de chamadas telefônicas para as mulheres integrantes do projeto. A equipe do 
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projeto seguiu com a elaboração do material de subsídio para o módulo II do Seminário. Tanto a Cartilha do 

primeiro módulo, como a Revista serão materiais utilizados pelas mulheres envolvidas pelo projeto para 

multiplicação nos territórios, bem como o material dessa oficina que será transformado em uma publicação. 

Também em janeiro, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, foi realizada uma oficina, 

sob coordenação do MCP, sobre formação e planejamento do Campo Popular do Plano Diretor de Fortaleza, 

com a participação de 91 pessoas. E, também como ação do MCP, no bairro Planalto do Pici, no espaço de 

leitura do Grupo de Desenvolvimento Familiar – GDFAM, foi realizada uma oficina para crianças - A 

cidadania e a criança: a comunidade que temos, a comunidade que queremos na visão das crianças, com a 

participação de 34 crianças de diversas idades. 

Em fevereiro de 2019, o conteúdo e material de subsídio do Módulo II do Seminário foram finalizados, 

porém o Seminário foi cancelado em virtude do contexto vivido no estado do Ceará, com a crise de 

Segurança Pública e a greve dos policiais militares. Durante essa greve, foram realizados motins, batalhões 

foram fechados e escolas foram ocupadas, a violência aumentou vertiginosamente com mais de 200 

assassinatos, colocando as pessoas, principalmente das periferias, em risco. Sob a coordenação do MCP, foi 

realizada uma Oficina Complementar com o tema O Controle Social e os três Conselhos da Comunidade do 

Planalto do Pici, na Associação dos moradores do Campus do PICI (Amocap), com a participação de 17 

pessoas; e uma oficina de formação, O Empreendedorismo: estratégias do capitalismo em crise e seus 

impactos na periferia e no movimento comunitário, na Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras 

(ASMOCONP), com a presença de 40 pessoas das comunidades da região. 

A dinâmica do cotidiano das mulheres nos bairros, aliada à insegurança em função da ameaça das facções, 

tem dificultado a organização e realização de atividades e com um tempo que traria mais proveito à 

aprendizagem. Outro ponto de dificuldade na execução do projeto é o deslocamento das mulheres e o 

horário que dispõem para a participação nas atividades. 

As atividades foram conduzidas por Magnólia Said, Juliana Araújo e Cícera Martins. Para a execução do 

trabalho foram realizadas diversas reuniões, presenciais e virtuais, da equipe, incluindo a interação 

constante com a equipe do projeto que está alocada em São Paulo. Também nesse período foram realizadas 

reuniões de articulação com outras organizações: comunidades eclesiais de base (CEBs), Central dos 

Movimentos Populares (CMP), Núcleo de assessoria jurídica universitária da Universidade Federal do Ceará 

(NAJUC-UFC), TARAMELA – assessoria técnica e arquitetura, atingidos pelo VLT, Coletivo Cultural Pici, Campo 

popular do plano diretor de Fortaleza 2020, e Grupo de desenvolvimento familiar (GDFAM). Além das 

organizações já citadas, o projeto manteve parceria com o Instituto Negra do Ceará – Inegra e estabeleceu 

parceria com a iniciativa Cozinha D’elas, da Associação Emancipadas. 

 

- Fotos das atividades realizadas: 

  

 
Oficina de Cartografia Social 21/10/2019 Oficina de Cartografia Social 21/10/2019 
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- São Paulo/SP: 

O trabalho em São Paulo teve como foco a retomada da ação junto às mulheres indígenas Pankararu de 

Francisco Morato, ao coletivo de mulheres Geracional da Casa de Solidariedade, da Pastoral Operária, e a 

articulação com as mulheres imigrantes haitianas, a partir da União Social dos Imigrantes Haitianos - USIH. 

Oficina de Auto-organização e Participação Política - 11/02/2020 Oficina de Auto-organização e Participação Política - 11/02/2020 

Seminário sobre dívida pública e seus impactos na vida das 
mulheres - 30/11/2019 

Seminário sobre dívida pública e seus impactos na vida das 
mulheres - 30/11/2019 

Oficina formação e planejamento do Campo Popular do Plano 
Diretor de Fortaleza - 18/01/2020 

Oficina formação e planejamento do Campo Popular do Plano 
Diretor de Fortaleza - 18/01/2020 
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Com as Mulheres Indígenas Pankararu, se priorizou a participação na Marcha das Mulheres Indígenas, que 

aconteceu um dia antes da Marcha das Margaridas, em Brasília/DF. Conseguiu-se garantir a presença da 

uma mulher Pankararu na Marcha por meio da articulação do projeto com outras parceiras. 

Em setembro de 2019, o projeto realizou o planejamento das atividades junto a esses três grupos, com a 

identificação de demandas e desafios, e a elaboração do plano de trabalho da articuladora local, Marli 

Aguiar. Foram realizados contatos com todos os grupos e reuniões com representadas das organizações 

parceiras, como USIH e Conselho Indigenista Missionário de São Paulo – CIMI/SP. 

Com o grupo de indígenas Pankararu foi avaliado que o trabalho iniciado com a Rede Jubileu Sul Brasil (JSB), 

em 2017, promoveu uma mudança significativa e positiva na organização do grupo e da visão que tinham de 

si enquanto indígenas. Há relatos de uma nova relação identitária e de articulação com indígenas da mesma 

etnia que vivem em outras regiões de São Paulo e do país. Com participações em atos e articulação para a 

organização da própria comunidade em que se vive, se fortalecendo e fortalecendo também seu entorno. 

Em outubro de 2019, num encontro com o grupo Pankararu, em Francisco Morato/SP, com a participação de 

15 pessoas, foi possível coletar esses relatos, as perspectivas de retomada do trabalho em conjunto com a 

JSB e as expectativas para os meses seguintes. É preciso pensar ações mais diretas, como a questão da 

saúde, direitos e respondendo a essas necessidades básicas que é a própria identidade e estar com outros 

iguais, porém se avaliou que há o desafio de entender os tempos, pois a realidade dentro da comunidade 

indígena é outra. Em todas as atividades, a equipe busca uma interação com respeito às necessidades e aos 

ritos do grupo. Há uma relação estreita do grupo com o MSTU (Movimento Sem Terra Urbano) na luta por 

moradia e melhores condições de vida, com acesso pleno a direitos e políticas públicas. 

No mesmo mês, foi realizado um encontro com as Mulheres do Grupo Geracional, da Casa de Solidariedade 

da Pastoral Operária, com a participação de 12 mulheres. Nesse encontro, foi possível uma interação entre a 

Rede JSB e o grupo e o levantamento de demandas para o futuro. 

Em novembro de 2019, com a participação no Seminário Questão indígena uma causa de todos, promovido 

pelo CIMI/SP, foi possível aprofundar melhor o entendimento sobre as necessidades do trabalho a ser 

desenvolvido junto a esse público, principalmente no que tange ao envolvimento de outras mulheres e de 

outros territórios de São Paulo. No evento, também foi importante a análise de conjuntura realizada, com 

dados mais profundos sobre o difícil cenário nacional, onde a violência se acirra, principalmente nos outros 

estados, como Amazonas, Mato Grosso e Roraima, e o impacto da expansão do agronegócio e as políticas de 

extermínio de povos e comunidades tradicionais. A partir desse evento, foi realizado um levantamento das 

aldeias e grupos indígenas urbanos de São Paulo: Pankararu em Francisco Morato, Pankararu no Real 

Parque, Tukunãs e Guaranis no Pico do Jaraguá, Pankararu de Osasco e Sapopemba e a aldeia multiétnica de 

Guarulhos, com cerca de 30 etnias diferentes convivendo no mesmo território. É preciso buscar apoios em 

âmbito nacional e conhecer a conjuntura nesse outro âmbito. Também se avaliou a necessidade de 

replanejar o primeiro semestre de 2020 para contemplar intercâmbios e encontros dos grupos indígenas, 

propiciando o aumento desse movimento de retomada de identidade. Com o Grupo Geracional, foi realizada 

uma Roda de Conversa com a participação de 13 mulheres para estabelecer vínculos e dar continuidade no 

trabalho iniciado. 

No mês seguinte, em uma visita à comunidade Pankararu de Francisco Morato, conheceram o Centro 

Poliesportivo, um espaço onde poderá ser realizado o encontro indígena pensado para 2020. E na Casa de 

Solidariedade da Pastoral Operária, foi realizada uma oficina de escrita com as mulheres do grupo 

Geracional, com a presença de 13 pessoas. Nessa oficina, as mulheres tiveram como tema a infância, para o 

resgate das memórias perdidas na fase adulta e de como manter presente a criança que foram. Toda a ação 

pensada para esse grupo tem como prerrogativa resgatar o contato das mulheres com elas mesmas, se 
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entendendo enquanto sujeito que têm desejos e necessidades para além dos papéis de mãe, esposa e avó, 

que em geral assumem como sendo a própria identidade, anulando o fato de serem mulheres, indivíduos 

com suas singularidades. 

Em janeiro de 2020, foi o momento de realizar um replanejamento para o projeto em 2020, considerando as 

avaliações feitas com base no trabalho desenvolvido no ano anterior. Este plano contempla as atividades 

quanto a datas e conteúdos a serem desenvolvidos nos grupos de mulheres e acompanhamentos mensais. O 

plano de trabalho será desenvolvido em conjunto com os grupos e suas sugestões para que esteja o mais 

perto e real possível das ações necessárias. Um novo coletivo foi envolvido no trabalho de articulação local, 

o Grupo de Mulheres da Zona Norte – Jaçanã, que desenvolve atividades com mulheres na Casa de Cultura 

Hip Hop Jaçanã. É um grupo novo, com perspectiva de continuidade, que tem como objetivo tratar do tema 

da superação da violência, motivando as mulheres a discutirem suas realidades. Com esse grupo foi 

realizada uma Oficina de Escrita, onde participaram 15 mulheres, tendo como base a experiência e 

metodologia aplicada com o grupo Geracional, da Casa de Solidariedade. Já com o grupo Pankararu só foi 

possível o acompanhamento via online, por uma dificuldade de agenda com integrantes do grupo. 

Em fevereiro de 2020, foi realizada uma reunião com a liderança Pankararu para definição do apoio para a 

realização do Encontro dos povos Pankararu em Francisco Morato. Nessa atividade seriam convidadas 

mulheres de outros grupos com os quais o Jubileu desenvolve atividades. A atividade está agendada para 

junho de 2020. Foi relatado a participação das Pankararu acompanhadas pelo projeto no Acampamento de 

Jovens Pankararu em Guarulhos, 07 e 08 de março de 2020. No mesmo mês, foi realizado um encontro com 

Grupo Geracional para seguimento com o trabalho de escrita, porém com a presença de apenas 4 mulheres 

nessa oficina, pois muitas ainda não haviam retornado do período de férias. Nesse encontro trabalharam a 

partir do texto da escritora negra Carolina Maria de Jesus, 13 de maio - Quarto de Despejo, e seguiram com o 

tema o contato consigo e com as demais, onde puderam perceber suas dores, reais e metafóricas, e tocar 

seu próprio corpo, coisa que algumas dessas mulheres não faziam há muito tempo. Após a oficina foram 

confeccionados pela articuladora cadernos de registro de histórias pessoais para as mulheres do grupo 

Geracional, que serão entregues a elas no próximo encontro. No mesmo mês foi realizada a preparação das 

atividades de 8 de março com as mulheres do grupo da Zona Norte e do conteúdo para a Revista – A Dívida 

Pública e os impactos sobre a vida das Mulheres – em conjunto com Magnólia Said, articuladora local de 

Fortaleza/CE –, e a realização da Cartilha de formação e metodologia “As Mulheres e a Dívida”, trazendo 

outras referências negras e indígenas e com seleção de conteúdo que representam de alguma forma as 

participantes dos grupos. 

Não se teve avanços com o grupo de imigrantes haitianas nesse período. Trabalhar diretamente com as 

mulheres imigrantes tem se mostrado um grande desafio no processo junto a esse público, motivado 

principalmente por diversos aspectos socioculturais dessas mulheres. 

 

- Fotos das atividades realizadas: 

 
Encontro Grupo Pankararu – 13/10/2019 
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Resultado 2 – Incidência coletiva de mulheres sobre os centros de poder e as políticas públicas em 

escalas municipal/estadual e nacional, com prioridade para a área da Seguridade Social (saúde, 

previdência e assistência social). 

- Seminário Nacional sobre o Desmonte da Previdência e Incidência no Congresso Nacional. 

 O Seminário Nacional sobre o desmonte da previdência com incidência no Congresso Nacional foi realizado 

nos dias 27 a 30 de maio de 2019. Foi importante momento de formação, de conhecer a proposta de 

Reforma e ao mesmo tempo levaram as preocupações expressas em uma carta declaratória aos Deputados e 

Deputadas Federais. Ao menos 7 mulheres que participam do projeto participaram desse Seminário. Houve 

transmissão online das mesas para que outras pessoas que não puderam se deslocar até Brasília 

acompanhassem os debates. 

Participaram 12 organizações integrantes da Rede Jubileu do Sul do Brasil e mais 4 pessoas da sub-região da 

Mesoamérica (Martha Flores e Sandra Verónica - Nicarágua, Suyapa Figueroa - Honduras e Everardo Piche - 

El Salvador), da Rede Jubileu Sul / Américas. Esse debate conseguiu articular alianças com organizações, 

redes e agências de cooperação e mobilizou muitos representantes de movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil, parlamentares e outros. Presencialmente, compareceram aos 4 dias do evento 244 pessoas, 

porém com as transmissões ao vivo realizadas entre 27 a 29 de maio de 2019, foram alcançadas 22.219 

pessoas. O público alcançado com publicações de ação de terceiros no Congresso Nacional foi de 90.292 

pessoas. A carta entregue aos parlamentares foi assinada por 36 organizações, redes e movimentos sociais. 

Representantes de vários segmentos sociais e intelectuais dedicados ao tema Seguridade Social e Direitos 

participaram das mesas: Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, Bispo de Campos (RJ); Deputada Talíria 

Petrone, Membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); Maria Lucia Fattorelli, Coordenadora da 

Auditoria Cidadã da Dívida; Floriano Martins, Presidente da Anfip; Recaredo Galvez, cientista político da 

Fundação Sol / Chile; Jorge Luíz Souto Maior, juiz do TRT 15ª Região; Roseli Faria, Presidente da Associação 

de Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento; Paulo Henrique Vicente Oliveira, Coordenador 

Executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); Edjane Rodrigues, da CONTAG, representante 

do Campo Unitário; Sarah Granemann, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Denise Gentil, 

Economista, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Eblin Farage, Secretário Geral da Associação 

Nacional de Dois Professores no Ensino Superior. 

O seminário foi convocado conjuntamente pelas seguintes organizações e redes: Via Campesina; Plataforma 

DhESCA; Plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político; Fórum Sindical, Popular e da 

Juventude de Lutas por Direitos e Liberdades Democráticas; Andes - Associação Nacional de Professores do 

Ensino Superior; Programa Direitos Sociais, Saúde e Seguridade Social; CNBB / Pastorais Sociais; Comissão 

Planejamento Articulação em São Paulo – 02/09/2019 Encontro Grupo Geracional – 14/10/2019 

http://www.jubileusul.org.br/
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Brasileira de Justiça e Paz; CONIC - Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil; Campo Unitário; 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); Sinasefe. O seminário também mobilizou o apoio de 

Misereor e União Europeia, além de Cafod. 

O Coletivo Dandara de Promotoras Legais Populares conseguiu reproduzir o debate realizado durante o 

seminário para 20 mulheres participantes do curso de promotoras legais populares. 

- Ação de Solidariedade às vítimas do crime da Vale em Brumadinho/MG - o Coletivo de Mulheres São 

Mateus e Rede Feminista em Saúde participam em nome do Jubileu Sul Brasil de visita do Monsenhor Duffé, 

representante do Papa, às vítimas do crime da Vale, em 18 de maio de 2019. Trinta mulheres do Coletivo e 

da Rede Feminista estiveram acompanhando a caminhada onde os nomes das vítimas foram lembrados. 

- Seminário sobre dívida pública e seus impactos na vida das mulheres (módulo 1) – Em 30 de novembro 

de 2019, na ASMOCONP, com a participação de 26 mulheres, foi realizado o primeiro módulo do Seminário 

sobre dívida pública para as mulheres envolvidas no projeto em Fortaleza/CE. Optou-se pela divisão do 

seminário em dois módulos para propiciar a presença do maior número de mulheres. O Seminário foi 

construído a partir de uma metodologia que propiciou uma abordagem simplificada, direta e bastante 

qualificada, sobre o histórico da economia mundial e do processo de crescimento e expansão do sistema 

capitalista, seu funcionamento e consequências. Nesse primeiro módulo, debateram conceitos de 

crescimento e desenvolvimento, mercantilismo, exploração e alienação do trabalho, liberalismo e 

neoliberalismo. O Sistema da Dívida foi exemplificado a partir da vida de um casal cuja família cresceu e, 

para dar conta das necessidades da família, é levado a se endividar. Essa metodologia foi usada para facilitar 

às mulheres o entendimento sobre o conceito de dívida interna e externa e como se dá a dívida pública no 

Brasil. A abordagem com material audiovisual facilitou que pudessem tomar conhecimento da interferência 

dos países do centro do capitalismo, como os EUA, na América Latina, em prol de interesses predatórios. A 

Cartilha – A Dívida Pública e os impactos sobre a vida das Mulheres e os materiais audiovisuais selecionados 

foram utilizados como subsídio para este evento. Cada mulher recebeu um exemplar da cartilha. O segundo 

módulo foi previsto para 29 de fevereiro de 2020, porém precisou ser adiado por questões de segurança. 

- Pesquisa sobre financiamentos dos bancos multilaterais – Em fevereiro de 2020, a equipe do projeto 

alocada em Fortaleza/CE realizou uma pesquisa sobre financiamentos dos bancos multilaterais para o 

governo do Estado e Prefeitura, que resultou em uma lista dos projetos financiados, objetivos, valores, áreas 

de abrangência e um instrumental para reclamação junto ao BM e BID por parte da sociedade civil. 

- Audiência com a direção do Hospital da Mulher em Fortaleza - Em fevereiro de 2020, mulheres dos bairros 

acompanhados pelo Projeto, estiveram junto com a Vereadora Larissa Gaspar, para questionar ao diretor do 

Hospital da Mulher, o fechamento do atendimento ambulatorial daquele hospital sem justificativa e os 

prejuízos à saúde das mulheres. 

- Fotos das atividades realizadas: 

  

 
Ação de Solidariedade – Brumadinho/MG – 18/05/2019 Seminário Nacional sobre o Desmonte da Previdência – 27/04/2019 
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Resultado 3 – Maior visibilidade das ações organizativas e de incidência das Mulheres nos territórios 

acompanhados. 

1. Produção de Material: 

a) Cartilha - foram produzidos 7 mil exemplares da Cartilha sobre o desmonte da Previdência Social que 

afeta diretamente os direitos sociais – saúde, seguridade social e aposentadoria – esse material foi 

produzido e distribuído aos presentes no Seminário da Previdência e enviados aos estados e entidades 

membros para ampla difusão. 

b) Panfleto – foi produzido um panfleto com diversos fragmentos da cartilha em versão menor e com 

linguagem acessível, abordando áreas sensíveis ao público com o qual trabalhamos. 

c) Adesivo – foram produzidas 2 mil unidades para a ação de incidência com os parlamentares no dia 29 

de maio, em Brasília, e distribuídos às entidades membro e parceiros da Rede JSB. 

d) Camisetas – foram produzidas 60 camisetas para a ação de incidência no Congresso com deputados/as. 

e) Memes e cards para divulgação e sensibilização foram produzidos e distribuídos via internet e redes 

sociais. 

f) Cartilha A Dívida Pública e os impactos sobre a vida das Mulheres – foram produzidas 100 unidades 

para realização do Seminário sobre dívida pública e seus impactos na vida das mulheres – Módulo I e II. 

g) Revista A Dívida e o impacto na vida das mulheres – serão produzidas 1500 unidades para realização de 

curso sobre o tema para o Coletivo da Rede Jubileu, previsto para abril de 2020, e distribuição para 

integrantes da Rede, territórios e instituições parceiras. Será publicada com o apoio do Programa 

Direitos Sociais – Saúde e Seguridade Social. 

h) Encadernação Auto-organização e participação política – foram produzidas 100 unidades para a ação 

de multiplicação da oficina de Auto-organização e participação política. 

i) Cartilha de formação e metodologia As Mulheres e a Dívida – serão produzidas 2000 unidades para uso 

nas atividades com os coletivos de mulheres. Prazo para publicação maio de 2020. 

 

Links relacionados: 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/rede-jubileu-lanca-cartilha-sobre-o-desmonte-da-previdencia-social/ 

http://www.jubileusul.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Panfleto-previd%C3%AAncia-PDF-X1A.pdf 

 

 

2. Ações de Incidência Nacional em defesa dos Direitos Sociais – Saúde e Seguridade Social: 

Brasília: 

Após Seminário sobre o desmonte da Previdência, no dia 29 de maio, os participantes se deslocaram até o 

Congresso Nacional para ação de corpo a corpo com parlamentares para que não fosse votada a reforma da 

Previdência: 

Links relacionados: 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-destruicao-da-previdencia-social/ 

 

 

 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/rede-jubileu-lanca-cartilha-sobre-o-desmonte-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Panfleto-previd%C3%AAncia-PDF-X1A.pdf
http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-destruicao-da-previdencia-social/
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Fotos da ação: 

  

  
 

 

Porto Alegre: 

Com o apoio do Coletivo de Mulheres a companheira Ilisiane Vida candidatou-se ao Conselho de Saúde da 

unidade do bairro e tomará posse em 04 de novembro como presidente do Conselho de Saúde Local. Um 

trabalho que está dando resultado no que se refere ao fortalecimento da organização e da luta local. Nesse 

período, o Conselho já está travando uma luta contra o fechamento do Instituto de Saúde da cidade de 

Porto Alegre em conjunto com o movimento de saúde. 

Links relacionados: 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-

conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/ 

https://www.instagram.com/p/B2USjPOHnPV/ 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-

fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html 

 

São Paulo: 

Grito dos Excluídos/as – 07 de setembro de 2019, São Paulo e Preparação do 08 de março de 2020, presença 

do Coletivo de Mulheres (imagens publicadas no Instagram).  

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
https://www.instagram.com/p/B2USjPOHnPV/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
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Links relacionados: 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/grito-contra-o-desmonte-da-nacao-ecoa-pelo-pais/ 

https://www.instagram.com/p/B2R7rn0n8wL/ 

https://www.instagram.com/p/B9byg5uJ5b-/ 

 

 

3. Notícias e outras divulgações: 

a) Ação de Solidariedade às vítimas do crime da Vale em Brumadinho/MG 

 Monsenhor Duffé, representante do papa, e mulheres da Rede Jubileu prestam solidariedade às 

vítimas do crime da Vale, em Brumadinho/MG (publicada em 20/05/2019) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/monsenhor-duffe-representante-do-papa-visita-brumadinho-

df-e-mulheres-da-rede-jubileu-prestam-solidariedade-as-vitimas-do-crime-da-vale/ 

b) Seminário “Desmonte da Previdência Social no Brasil: a quem interessa?” 

 “Reforma” da Previdência de Bolsonaro não combaterá privilégios (publicada em 28/05/2019) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-nao-combatera-

privilegios-confira-como-foi-o-primeiro-dia-do-seminario-sobre-o-desmonte-da-previdencia-em-

brasilia-df/ 

 Acesse alguns dos materiais produzidos durante o Seminário “Desmonte da Previdência Social no 

Brasil: a quem interessa?” (publicada em 30/05/2019) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/7182/ 

  

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/grito-contra-o-desmonte-da-nacao-ecoa-pelo-pais/
https://www.instagram.com/p/B2R7rn0n8wL/
https://www.instagram.com/p/B9byg5uJ5b-/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/monsenhor-duffe-representante-do-papa-visita-brumadinho-df-e-mulheres-da-rede-jubileu-prestam-solidariedade-as-vitimas-do-crime-da-vale/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/monsenhor-duffe-representante-do-papa-visita-brumadinho-df-e-mulheres-da-rede-jubileu-prestam-solidariedade-as-vitimas-do-crime-da-vale/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-nao-combatera-privilegios-confira-como-foi-o-primeiro-dia-do-seminario-sobre-o-desmonte-da-previdencia-em-brasilia-df/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-nao-combatera-privilegios-confira-como-foi-o-primeiro-dia-do-seminario-sobre-o-desmonte-da-previdencia-em-brasilia-df/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-nao-combatera-privilegios-confira-como-foi-o-primeiro-dia-do-seminario-sobre-o-desmonte-da-previdencia-em-brasilia-df/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/7182/
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c) Seminário de Conjuntura da Rede Jubileu Sul | Como anda a luta de classes no Brasil e na América 

Latina? 

 Programação atualizada do Seminário de Conjuntura da Rede JSB (publicada em 09/08/2019) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/confira-programacao-atualizada-do-seminario-de-conjuntura-

que-discutira-a-luta-de-classes-em-sp/ 

 Virginia Fontes - O que está em jogo na conjuntura atual? (transmissão ao vivo – gravada) 

https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/virginia-fontes-o-que-est%C3%A1-em-jogo-na-

conjuntura-atual/805177139900528/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 

 Nancy Cardoso fala de Religião e Política | Que rumos têm tomado no Brasil? (transmissão ao vivo 

– gravada) 

https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/nancy-cardoso-fala-de-religi%C3%A3o-e-

pol%C3%ADtica-que-rumos-t%C3%AAm-tomado-no-

brasil/3155033338054400/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 

 Marcelo Badaró - Como se configuram hoje as classes dominante e trabalhadora no Brasil? 

(publicada em 16/08/2019) 

https://www.facebook.com/redejubileusul/photos/a.430524887011607/2491557247575017/?type=

3 

 Convite da Angela Silva para o seminário de conjuntura da Rede Jubileu Sul (publicação sem data 

definida) 

https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/convite-da-angela-para-o-semin%C3%A1rio-de-

conjuntura-da-rede-jubileu-sul/1796106890493044/ 

d) Oficina de cartografia. 

 Projeto “Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais” avança com cartografia feminista (publicada em 

23/10/2019) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/projeto-mulheres-em-defesa-dos-direitos-sociais-avanca-com-

cartografia-feminista/ 

e) Seminário sobre dívida pública e seus impactos na vida das mulheres – Módulo I. 

 Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, recebe o Seminário “Dívida Pública e a vida das Mulheres” 

(publicada em 27/02/2020) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/conjunto-palmeiras-em-fortaleza-recebe-3-encontro-

mulheres-em-defesa-dos-direitos-sociais/ 

f) Oficina de formação O Empreendedorismo: estratégias do capitalismo em crise e seus impactos na 

periferia e no movimento comunitário. 

 MCP realiza II Ciclo de Debates e Formação Popular no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza/CE 

(publicada em 14/02/2020) 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/mcp-realiza-ii-ciclo-de-debates-e-formacao-popular-no-

conjunto-palmeiras-em-fortaleza/ 
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mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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http://www.jubileusul.org.br/noticias/confira-programacao-atualizada-do-seminario-de-conjuntura-que-discutira-a-luta-de-classes-em-sp/
https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/virginia-fontes-o-que-est%C3%A1-em-jogo-na-conjuntura-atual/805177139900528/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/virginia-fontes-o-que-est%C3%A1-em-jogo-na-conjuntura-atual/805177139900528/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/nancy-cardoso-fala-de-religi%C3%A3o-e-pol%C3%ADtica-que-rumos-t%C3%AAm-tomado-no-brasil/3155033338054400/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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https://www.facebook.com/redejubileusul/photos/a.430524887011607/2491557247575017/?type=3
https://www.facebook.com/redejubileusul/photos/a.430524887011607/2491557247575017/?type=3
https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/convite-da-angela-para-o-semin%C3%A1rio-de-conjuntura-da-rede-jubileu-sul/1796106890493044/
https://ne-np.facebook.com/redejubileusul/videos/convite-da-angela-para-o-semin%C3%A1rio-de-conjuntura-da-rede-jubileu-sul/1796106890493044/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/projeto-mulheres-em-defesa-dos-direitos-sociais-avanca-com-cartografia-feminista/
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4. Links relacionados: 

a) Publicações realizadas pela Rede Jubileu Sul Brasil 

 Capitalização da Previdência gerou mais desigualdade em países da América Latina, veja o que 
aconteceu no Chile (publicada em 24/05/2019) 
http://www.jubileusul.org.br/noticias/capitalizacao-da-previdencia-gerou-mais-desigualdade-em-

paises-da-america-latina/ 

 Conheça o Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil (publicada em 27/08/2019) 
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-de-mulheres-da-rede-jubileu-sul-brasil/  

 Ilisiane Alves, do Coletivo de Mulheres da Rede, disputa eleição para Conselho de Saúde em Porto 
Alegre/RS (publicada em 12/09/2019) 
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-

eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/ 

 Coletivo de Mulheres da Rede se articula no Ceará (publicada em 14/10/2019) 
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-de-mulheres-da-rede-se-articula-no-ceara/ 

 Mulheres do CE estudam o impacto da dívida pública em suas vidas (publicada em 03/12/2019) 
http://www.jubileusul.org.br/noticias/mulheres-do-ce-estudam-o-impacto-da-divida-publica-em-

suas-vidas/ 

 A dívida pública e o impacto na vida das mulheres | Por Magnólia Said (publicada em 10/12/2019) 
http://www.jubileusul.org.br/analises/multimidia/a-divida-publica-e-o-impacto-na-vida-das-

mulheres-por-magnolia-said/ 

 

b) Publicações realizadas por outras mídias 

 Seminário de formação sobre Luta de Classes na América Latina e Caribe | SINASEFE IFMG 
(Publicada em 22 de agosto de 2019) 
https://sinasefeifmg.com.br/wordpress/2019/08/22/diretores-participam-de-curso-de-formacao-da-

rede-jubileu-sul/ 

 Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais - 2º encontro | AMEM - Associação de Mulheres em 
Movimento (Publicada em 26/11/2019) 
https://www.facebook.com/440533072945991/posts/1039443523054940/?app=fbl 

 Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais - Oficina| AMEM - Associação de Mulheres em 
Movimento (Publicada em 06/01/2020) 
https://www.facebook.com/440533072945991/posts/1077733819225910/?app=fbl 

 Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais - 3º encontro | AMEM - Associação de Mulheres em 
Movimento (Publicada em 15/02/2020) 
https://www.facebook.com/440533072945991/posts/1110731162592842/?app=fbl 

 Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais - 3º encontro - Cancelamento | AMEM - Associação de 
Mulheres em Movimento (Publicada em 28/02/2020) 
https://www.facebook.com/AMEMmulheresemmovimento/photos/a.811332159199412/11205155

31614405/?type=3&theater 

 Reunião Campo Popular do Plano Diretor na ASMOCONP| AMEM - Associação de Mulheres em 
Movimento (Publicada em 04/03/2020) 
https://www.facebook.com/AMEMmulheresemmovimento/photos/a.811332159199412/11239556

14603730/?type=3&theater 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/capitalizacao-da-previdencia-gerou-mais-desigualdade-em-paises-da-america-latina/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/capitalizacao-da-previdencia-gerou-mais-desigualdade-em-paises-da-america-latina/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-de-mulheres-da-rede-jubileu-sul-brasil/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-de-mulheres-da-rede-se-articula-no-ceara/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/mulheres-do-ce-estudam-o-impacto-da-divida-publica-em-suas-vidas/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/mulheres-do-ce-estudam-o-impacto-da-divida-publica-em-suas-vidas/
http://www.jubileusul.org.br/analises/multimidia/a-divida-publica-e-o-impacto-na-vida-das-mulheres-por-magnolia-said/
http://www.jubileusul.org.br/analises/multimidia/a-divida-publica-e-o-impacto-na-vida-das-mulheres-por-magnolia-said/
https://sinasefeifmg.com.br/wordpress/2019/08/22/diretores-participam-de-curso-de-formacao-da-rede-jubileu-sul/
https://sinasefeifmg.com.br/wordpress/2019/08/22/diretores-participam-de-curso-de-formacao-da-rede-jubileu-sul/
https://www.facebook.com/440533072945991/posts/1039443523054940/?app=fbl
https://www.facebook.com/440533072945991/posts/1077733819225910/?app=fbl
https://www.facebook.com/440533072945991/posts/1110731162592842/?app=fbl
https://www.facebook.com/AMEMmulheresemmovimento/photos/a.811332159199412/1120515531614405/?type=3&theater
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6. Ações de Incidência Estadual e Nacional e outras realizadas em conjunto com o Programa Direitos 

Sociais – Saúde e Seguridade Social: 

- Reunião dos parceiros do Programa participação das reuniões de planejamento e avalição do programa e 

de preparação de atividades. 

- Reunião de Redes para discutir estratégias de enfrentamento ao desmonte do sistema de Seguridade 

Social, especialmente a previdência, aconteceu no dia 24 de abril de 2019, em São Paulo. E teve uma 

segunda reunião no dia 02 de agosto de 2019, em Brasília. 

No dia 2 de agosto de 2019 foi realizada uma reunião com várias organizações da sociedade civil chamada 

pelo Projeto Justiça Econômica/Cafod. A reunião tinha como propósito articular as diversas redes e 

organizações da sociedade civil com dois objetivos: articular a participação na Conferência Nacional de 

Saúde, que aconteceu na semana do cinco de agosto, e abrir um espaço de formação sobre o tema da 

reforma da Previdência e da política de Assistência Social.   

Como representante da Rede Jubileu Sul fomos convidadas a apresentar o que está em jogo com a chamada 

reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional.  A partir do seminário realizado sobre esse 

tema em maio de 2019, nossa apresentação foi pautada no que foi discutido lá.  Apresentamos que não se 

trata de uma reforma e sim do desmonte da Previdência Social e com ela todo sistema de Seguridade Social 

(Assistência Social, Previdência e Saúde).  Destacamos o aspecto dos interesses do capital financeiro no 

projeto em tramitação, uma vez que favorece a capitalização e fundos previdenciários privados.   

- Seminário em Defesa da Democracia e Seguridade Social, dia 28 de agosto de 2019, na CNBB Regional de 
São Paulo. 
- Ação de Incidência sobre os Senadores para que não votassem a reforma da previdência  - 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-entrega-flores-no-senado-em-defesa-da-seguridade-social/ 

Observação: houve algumas ações realizadas e chamadas enquanto Programa, mas que não entendemos 

como ação própria do Programa e identificamos que seja algo mais da articulação do Grito dos Excluídos 

Continental com a Pastoral da Saúde no estado de São Paulo, para as quais nosso nome está nos materiais e 

convocatórias, contudo avaliamos que não nos corresponde e, portanto, não nos envolvemos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Responsáveis pelos relatórios:  
 

Rosilene Wansetto – Coordenadora Geral 
 

Magnolia Said e Marli Aguiar – Articuladoras Locais 
 

Ana Rosa Carrara – Coordenadora de Comunicação 
 

João de Jesus da Costa e Mariana Barreiros – Consultoria em gestão 
 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-entrega-flores-no-senado-em-defesa-da-seguridade-social/


 

 

 
 

Objetivo do Projeto: Promover ações 

de defesa dos direitos sociais em 

territórios impactados por grandes 

projetos para gerar incidência de 

grupos de mulheres e jovens nas 

políticas públicas e fortalecer o 

controle social sobre a política 

macroeconômica do Brasil, em 

especial no campo da Seguridade 

Social e da proteção contra a 

violência. 

 

Progressos principais: Resumo de 2-3 pontos chaves. 

 Consolidação do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil para atuar na capacitação e desenvolver 

metodologias para a incidência política, assim como para pensar a ação da Rede desde a perspectiva das 

mulheres. 

 Encontra-se em processo de consolidação o trabalho sobre cartografia social, que é o instrumento utilizado pelo 

projeto para mapear o território, identificando atores, fatores, instituições e práticas que ali se articulam. Esse 

instrumento poderá facilitar a construção de processos de resistências das mulheres e atingidos/as desde as 

situações cotidianas de discriminação, violência, desigualdades de gênero e sustentabilidade com a produção de 

materiais teórico-práticos, com metodologias pensadas a partir das e para as mulheres. 

 Participação de mulheres dos coletivos no processo de formação e incidência política sobre o desmonte da política 

pública de Seguridade Social em âmbito nacional e com o incentivo do projeto e do Coletivo de Mulheres da Rede 

JSB conseguiu-se que uma companheira fosse eleita para o Conselho de Saúde local, em um bairro na cidade de 

Porto Alegre. 

 Reconhecimento do território, de ressignificação da vida dos/as atingidos/as e a necessidade de pensar as 

alternativas desde o local; 

 Produção de materiais e notícias dando visibilidade à luta e resistência das comunidades e das mulheres. 

 Integração de outros coletivos de mulheres em territórios adjacentes ou novos e articulação com organizações 

parceiras para comporem ou apoiarem o projeto. 

Quais são as mudanças específicas 

que o projeto tem a intenção de 

Produtos Como você saberá que essas 

mudanças estão ocorrendo / 

Progressos nos resultados e indicadores no período 

(ou dificuldades)?  

1

* 

                                                             
1
 Preencher cada resultado com a cor: Verde (houve avanços); Vermelho (não avançou). Amarelo (poucos avanços, não saiu como planejado) ; 

Matriz de Monitoramento (ano - 2019) 
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efetuar?  (Resultados Previstos) ocorreram?  (Indicadores)  

1. 10 grupos locais de mulheres 

capacitados e proativos na produção 

de conhecimento sobre as 

desigualdades de gênero e formas de 

resistências das mulheres nos 

territórios acompanhados 

(Fortaleza/CE, Contagem/BH, São 

Paulo/SP, São José dos Campos/SP, 

Rio de Janeiro/RJ e Manaus/AM). 

 

1.1. Mulheres 

capacitadas sobre 

autogestão, 

participação, 

igualdade de gênero 

e direitos sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

- Nº de mulheres capacitadas nos 

territórios. 

Linha de base: 60 mulheres 

capacitadas nos territórios 

acompanhados. 

Valor alvo: 120 mulheres capacitadas 

nos territórios acompanhados. 

 

1.1.2 

- Mudanças na postura das mulheres 

no cotidiano e nos espaços coletivos. 

Linha de base: A maioria das 

mulheres nas comunidades não 

participa dos espaços de decisão ou 

não assume posições de liderança. 

Valor alvo: Ao menos 40 mulheres 

assumem ou declaram interesse em 

assumir posições de liderança nos 

processos coletivos das 

comunidades. 

 

Principais ações do projeto, para o período: 

a) Âmbito nacional: 

- Consolidação do Coletivo de Mulheres da Rede 

Jubileu Sul Brasil, em duas reuniões com a presença 

de mulheres dos territórios trabalhados e das 

organizações integrantes da Rede; Nas duas 

atividades, a Secretaria Executiva da Rede JSB esteve 

presente com todas as mulheres que compõem sua 

equipe, tanto para a organização do espaço, como 

para a contribuição da construção das diretrizes 

políticas. 

- Seminário de formação sobre Luta de Classes na 

América Latina e Caribe, nos dias 21 e 22 de agosto 

de 2019, em São Paulo/SP, na sede do Sindicato dos 

jornalistas profissionais de SP, com a presença de 85 

pessoas, para atualização da análise de conjuntura no 

Brasil e na América Latina e Caribe a respeito da luta 

de classe e a nova configuração do capital que tem se 

estabelecido nos projetos de poder e nas disputas 

eleitorais, como é o caso explicito do Brasil. 

 

b) Âmbito local:  

Fortaleza/Ceará 

- Ampliação do trabalho para 4 grupos/coletivos - os 

bairros são Pici, Raízes da Praia e Palmeiras, este 

 

 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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1.2. Cartografia social das 

desigualdades de 

gênero e formas de 

resistência das 

mulheres. 

 

 

 

 

 

1.3. Estudo sobre o 

financiamento 

público para a área 

da Seguridade Social 

(Saúde, Previdência e 

Assistência). 

1.2.1 

- Número e tipo de publicações, 

sobre a questão de gênero 

produzidos por mulheres. 

Linha de base: Produzida cartografia 

preliminar em 6 territórios. 

Valor alvo: Publicadas 10 

cartografias sociais da situação dos 

territórios com enfoque de gênero. 

 

1.3.1 

- Número e tipo de publicações, 

sobre a questão de gênero 

produzidos por mulheres. 

Linha de base: Carência de 

informações sistematizadas sobre 

orçamento público na perspectiva de 

gênero. 

Valor alvo: Publicado relatório com 

informações de âmbito local e 

nacional sobre o financiamento 

público para a área socioambiental 

na perspectiva de gênero. 

último faz vizinhança com o bairro do Gereba, região 

do Jangurussu onde o projeto já existe desde 2017. 

Posteriormente, foram incluídos os bairros de Santa 

Filomena e João Paulo II. 

- Oficina de Cartografia, no dia 19 de outubro de 

2019, no Auditório do Banco Palmas no Conjunto 

Palmeiras, com a presença de 19 mulheres. Produção 

de cartografias com coletivos dos seguintes 

territórios: Conjunto Palmeiras, Conjunto Santa 

Filomena, Comunidade Gereba, Conjunto João Paulo II 

e Planalto Pici. 

- Oficina de Auto-organização e participação política, 

no dia 11 de janeiro de 2020, em Fortaleza/CE, com a 

presença de 15 mulheres. 

- Oficina sobre formação e planejamento do Campo 

Popular do Plano Diretor de Fortaleza, realizada na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Ceará, em 18 de janeiro de 2020, com a participação 

de 91 pessoas, dentre elas as mulheres dos coletivos 

envolvidos no projeto. 

 

São Paulo/SP 

- Reunião de planejamento com o coletivo de 

Mulheres Indígenas Pankararu; Participação de 01 

mulher indígena na Marcha da Mulheres Indígenas. 

- Reunião de rearticulação com o Coletivo de 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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Mulheres ”geracional” da Casa da Solidariedade, em 

conjunto com a Pastoral Operária.  

- Mulheres Imigrantes em São Paulo, diálogo com 

organizações e grupos sobre possibilidades de 

trabalho com as mulheres imigrantes, especialmente 

haitianas.  

- Encontro com grupo Pankararu, no dia 13 de 

outubro de 2019, em São Paulo, com a presença de 15 

pessoas. Avaliação do trabalho realizado, integração 

entre grupo e equipe e definições para a 

continuidade. 

- Rodas de conversa e Oficinas de escrita com Grupo 

Geracional, realizadas nos dias 14 de outubro, 11 de 

novembro e 02 de dezembro de 2019 e 10 de 

fevereiro de 2020, em São Paulo. A participação foi de 

12 mulheres, 14 mulheres, 13 mulheres e 4 mulheres 

no segundo, respectivamente. Integração do grupo 

com a equipe do projeto e aplicação de metodologia 

para estimular o protagonismo e o enfrentamento às 

violências e invisibilizações. 

- Ampliação do trabalho com a inclusão do Grupo de 

Mulheres da Zona Norte – Jaçanã, em conjunto com a 

Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã. 

- Oficina de escrita com Grupo de Mulheres da Zona 

Norte – Jaçanã, no dia 26 de janeiro de 2019, com a 

participação de 15 mulheres, na Casa de Cultura Hip 

Hop Jaçanã. Integração do grupo com a equipe do 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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projeto e aplicação de metodologia para estimular o 

enfrentamento às violências e desenvolvimento do 

olhar crítico para suas realidades. 

 

Indicadores: 

As atividades relacionadas ao indicador 1.1.1 tiveram 

um total de 174 mulheres. Para o indicador 1.1.2 

percebeu-se a modificação de postura de 4 mulheres, 

porém esse é um indicador que deverá ser 

monitorado no próximo período, inclusive com a 

aplicação de métodos específicos para sua medição. 

Não houve publicação das cartografias elaboradas no 

projeto que contribuiriam para o indicador 1.2.1. Bem 

como não houve publicação de estudos sobre o 

financiamento público para a área da Seguridade 

Social, contudo foram realizadas a confecção de uma 

cartilha e uma revista sobre Dívida e o impacto na vida 

das mulheres. 

 

2. Incidência coletiva de mulheres 

sobre os centros de poder e as 

políticas públicas nos territórios 

acompanhados, em escalas municipal, 

estadual e nacional, com prioridade 

para a área da Seguridade Social 

(Saúde, Previdência e Assistência 

2.1. Mulheres capacitadas 

sobre incidência nas 

políticas públicas e no 

orçamento público. 

 

2.1.1 

- Nº de mulheres capacitadas nos 

territórios. 

Linha de base: 60 mulheres 

capacitadas nos territórios 

acompanhados. 

- Seminário Nacional sobre o Desmonte da 

Previdência e Incidência no Congresso Nacional - 

carta declaratória aos Deputados e Deputadas 

Federais. Participação de 244 pessoas nos 4 dias de 

seminário, realizados em Brasília/DF. Ao menos 7 

mulheres que participam do projeto compareceram. 

Participaram 12 organizações integrantes da Rede 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-destruicao-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-destruicao-da-previdencia-social/
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Social) e de proteção à violência 

contra a mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Documentos com 

propostas para políticas 

públicas de seguridade 

social com enfoque de 

gênero. 

Valor alvo: 120 mulheres capacitadas 

nos territórios acompanhados. 

 

 

 

2.2.1 

- Nº de mulheres com participação 

em espaços de controle social das 

políticas públicas. 

Linha de base: Os coletivos de 

mulheres dos territórios têm pouca 

participação nos espaços de controle 

social das políticas públicas. 

Valor alvo: Ao menos 40 mulheres 

com experiências de participação 

pontual ou permanente em espaços 

de controle social das políticas 

públicas (conselhos, conferências, 

audiências públicas etc.). 

 

2.2.2 

- Nº de pessoas mobilizadas para 

ações visando à equidade de gênero 

e garantia dos direitos das mulheres. 

Linha de base: 240 pessoas 

mobilizadas, com cerca de 120 

Jubileu do Sul do Brasil e mais 4 pessoas da sub-região 

da Mesoamérica (Martha Flores e Sandra Verónica - 

Nicarágua, Suyapa Figueroa - Honduras e Everardo 

Piche - El Salvador), da Rede Jubileu Sul / Américas. 

Foram realizadas transmissões ao vivo de 27 a 29 de 

maio de 2019, com alcance de 22.219 pessoas e 

alcançado com publicações de ação de terceiros no 

Congresso Nacional um público de 90.292 pessoas. A 

carta entregue aos parlamentares foi assinada por 36 

organizações, redes e movimentos sociais. 

Representantes de vários segmentos sociais e 

intelectuais dedicados ao tema Seguridade Social e 

Direitos participaram das mesas: Dom Roberto 

Francisco Ferreira Paz, Bispo de Campos (RJ); 

Deputada Talíria Petrone, Membro da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ); Maria Lucia Fattorelli, 

Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida; Floriano 

Martins, Presidente da Anfip; Recaredo Galvez, 

cientista político da Fundação Sol / Chile; Jorge Luíz 

Souto Maior, juiz do TRT 15ª Região; Roseli Faria, 

Presidente da Associação de Servidores da Carreira de 

Planejamento e Orçamento; Paulo Henrique Vicente 

Oliveira, Coordenador Executivo da Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil (APIB); Edjane Rodrigues, da 

CONTAG, representante do Campo Unitário; Sarah 

Granemann, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Denise Gentil, Economista, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Eblin 

Farage, Secretário Geral da Associação Nacional de 

Dois Professores no Ensino Superior. 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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mulheres entre elas. 

Valor alvo: 800 pessoas mobilizadas, 

sendo ao menos 480 mulheres. 

O seminário foi convocado conjuntamente pelas 

seguintes organizações e redes: Via Campesina; 

Plataforma DhESCA; Plataforma dos movimentos 

sociais pela reforma do sistema político; Fórum 

Sindical, Popular e da Juventude de Lutas por Direitos 

e Liberdades Democráticas; Andes - Associação 

Nacional de Professores do Ensino Superior; Programa 

Direitos Sociais, Saúde e Seguridade Social; CNBB / 

Pastorais Sociais; Comissão Brasileira de Justiça e Paz; 

CONIC - Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do 

Brasil; Campo Unitário; Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil (APIB), Sinasefe. O seminário 

também mobilizou o apoio de Misereor e União 

Europeia, além de Cafod. 

O Coletivo Dandara de Promotoras Legais Populares 

conseguiu reproduzir o debate realizado durante o 

Seminário para 20 mulheres participantes do curso de 

promotoras legais populares. 

- Ação de Solidariedade às vítimas do crime da Vale 

em Brumadinho (MG) – representantes do Coletivo de 

Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil participaram da 

visita do Monsenhor Bruno-Marie Duffé, 

representante do Papa, às vítimas do crime da Vale, 

em Brumadinho/MG, em 18 de maio de 2019. Trinta 

mulheres Coletivo de Mulheres São Mateus e Rede 

Feminista em Saúde estiveram acompanhando a 

caminhada onde os nomes das vítimas foram 

lembrados. 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/monsenhor-duffe-representante-do-papa-visita-brumadinho-df-e-mulheres-da-rede-jubileu-prestam-solidariedade-as-vitimas-do-crime-da-vale/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/monsenhor-duffe-representante-do-papa-visita-brumadinho-df-e-mulheres-da-rede-jubileu-prestam-solidariedade-as-vitimas-do-crime-da-vale/
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- Seminário sobre dívida pública e seus impactos na 

vida das mulheres, no dia 30 de novembro de 2019, 

na Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras 

(ASMOCONP), com a participação de 26 mulheres de 

todos os territórios. Abordou o histórico da economia 

mundial e do processo de crescimento e expansão do 

sistema capitalista, seu funcionamento e 

consequências, apresentando temas relacionados às 

concepções de desenvolvimento e os modelos de 

desenvolvimento existentes, aos conceitos de 

alienação, exploração do trabalho e mais valia, e 

dívida pública. 

- Pesquisa sobre financiamentos dos bancos 

multilaterais que resultou em uma lista dos projetos 

financiados, objetivos, valores, áreas de abrangência e 

um instrumental para reclamação junto ao BM e BID 

por parte da sociedade civil. 

- Audiência com a direção do Hospital da Mulher de 

Fortaleza, junto com a Vereadora Larissa Gaspar, 

sobre o fechamento ambulatorial do hospital sem 

justificativa e com prejuízos à saúde das mulheres. 

 

Indicadores: 

As atividades relacionadas ao indicador 2.1.1 tiveram 

um total de 113 mulheres. No indicador 2.2.1, Ilisiane 

Vida, participante do projeto e integrante do Coletivo 

de Mulheres da Rede JSB foi eleita presidente do 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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Conselho de Saúde Local.  

Já para o indicador 2.2.2. foram mobilizadas nas 

atividades referentes a esse item, um total de 292 

pessoas, sendo 183 mulheres. 

 

3. Maior visibilidade das ações 

organizativas e de incidência das 

mulheres nos territórios 

acompanhados. 

 

3.1 Narrativas populares 

sobre as políticas públicas 

e a questão de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Suporte às iniciativas 

3.1.1 

- Difusão de informações por meio 

de canais de comunicação de base 

comunitária e mídias sociais. 

Linha de base: Existência de diversos 

canais de comunicação de base 

comunitária nos territórios (rádios e 

TVs comunitárias; boletins sindicais, 

pastorais e comunitários; etc.) e 

mídias sociais, mas com pouco uso 

pelos coletivos de mulheres. 

Valor alvo: Média de 2 divulgações 

mensais por território nas mídias 

comunitárias e sociais. 

 

3.2.1 

- Nº e tipo de iniciativas de base 

comunitária lideradas por mulheres. 

Linha de base: 12 iniciativas 

lideradas por mulheres identificadas 

- Produção de Material: 

j) Cartilha - 7 mil exemplares da Cartilha sobre o 

Desmonte da Previdência Social que afeta 

diretamente os direitos sociais – Saúde, 

Seguridade Social e Aposentadoria – esse 

material foi produzido e distribuído aos/às 

participantes do Seminário da Previdência e 

enviados aos estados e entidades membros para 

ampla difusão. 

k) Panfleto – panfleto com diversos fragmentos da 

cartilha em versão menor e com linguagem 

acessível, abordando áreas sensíveis ao público 

com o qual trabalhamos, em versão digital. 

l) Adesivo – 2 mil unidades para a ação de 

incidência com os parlamentares no dia 29 de 

maio, em Brasília, e distribuídas às entidades 

membro e parceiros da Rede JSB. 

m) Camisetas – 60 camisetas para a ação de 

incidência no Congresso com deputados/as. 

n) Memes e cards para divulgação e sensibilização 

via internet e redes sociais. 

o) Cartilha A Dívida Pública e os impactos sobre a 

vida das Mulheres – foram produzidas 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jubileusul.org.br/
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comunitárias lideradas 

por mulheres. 

nos territórios. 

Valor alvo: Fortalecimento das 

iniciativas lideradas por mulheres 

(visibilidade, fortalecimento 

institucional, ampliação do nº de 

mulheres em 50% e incremento de 

renda das mulheres em 20%). 

unidades para realização do Seminário sobre 

dívida pública e seus impactos na vida das 

mulheres – Módulo I e II. 

p) Revista A Dívida e o impacto na vida das 

mulheres – serão produzidas 1500 unidades para 

realização de curso sobre o tema para o Coletivo 

da Rede Jubileu, previsto para abril de 2020, e 

distribuição para integrantes da Rede, territórios 

e instituições parceiras. Será publicada com o 

apoio do Programa Direitos Sociais – Saúde e 

Seguridade Social. 

q) Encadernação Auto-organização e participação 

política – foram produzidas 100 unidades para a 

ação de multiplicação da oficina de Auto-

organização e participação política em Fortaleza. 

r) Cartilha de formação e metodologia As Mulheres 

e a Dívida – serão produzidas 2000 unidades 

para uso nas atividades com os coletivos de 

mulheres. Prazo para publicação maio de 2020. 

 

Links relacionados: 

 http://www.jubileusul.org.br/noticias/rede-

jubileu-lanca-cartilha-sobre-o-desmonte-da-

previdencia-social/ 

 http://www.jubileusul.org.br/wp-

content/uploads/2019/08/Panfleto-

previd%C3%AAncia-PDF-X1A.pdf 

 

- Ações de Incidência Nacional em defesa dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/rede-jubileu-lanca-cartilha-sobre-o-desmonte-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/rede-jubileu-lanca-cartilha-sobre-o-desmonte-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/rede-jubileu-lanca-cartilha-sobre-o-desmonte-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Panfleto-previd%C3%AAncia-PDF-X1A.pdf
http://www.jubileusul.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Panfleto-previd%C3%AAncia-PDF-X1A.pdf
http://www.jubileusul.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Panfleto-previd%C3%AAncia-PDF-X1A.pdf
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Direitos Sociais – Saúde e Seguridade Social: 

 

a) Brasília: 

Após Seminário sobre o Desmonte da Previdência, no 

dia 29 de maio, os/as participantes se deslocaram até 

o Congresso Nacional para ação de corpo a corpo com 

parlamentares para que não fosse votada a reforma 

da Previdência: 

 

Links relacionados: 

 http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-

destruicao-da-previdencia-social/ 

 

 

b) Porto Alegre: 

Eleição de Ilisiane Vida para presidência do Conselho 

de Saúde Local.  

 

Links relacionados: 

 http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-

alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-

eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-

rs/ 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-destruicao-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/nao-a-destruicao-da-previdencia-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/ilisiane-alves-do-coletivo-de-mulheres-da-rede-disputa-eleicao-para-conselho-de-saude-em-porto-alegre-rs/
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 https://www.instagram.com/p/B2USjPOHnPV/ 

 https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-

alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-

prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-

responsavel-por-saude-da-familia-

ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html 

 

c) São Paulo:  

Grito dos Excluídos/as – 07 de setembro de 2019, São 

Paulo e Preparação do 08 de março de 2020, presença 

do Coletivo de Mulheres: 

 

Links relacionados: 

 http://www.jubileusul.org.br/noticias/grito-

contra-o-desmonte-da-nacao-ecoa-pelo-pais/ 

 https://www.instagram.com/p/B2R7rn0n8wL/ 

 https://www.instagram.com/p/B9byg5uJ5b-/ 

 

- Ações de Incidência Estadual e Nacional e outras 

realizadas em conjunto com o Programa Direitos 

Sociais – Saúde e Seguridade Social: 

a) Reunião dos parceiros do Programa: participação 

das reuniões de planejamento e avaliação do 

Programa e de preparação de atividades. 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
https://www.instagram.com/p/B2USjPOHnPV/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/09/por-ordem-do-stf-prefeitura-de-porto-alegre-fechara-orgao-responsavel-por-saude-da-familia-ck0nta4u806x801tgrtdshvxi.html
http://www.jubileusul.org.br/noticias/grito-contra-o-desmonte-da-nacao-ecoa-pelo-pais/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/grito-contra-o-desmonte-da-nacao-ecoa-pelo-pais/
https://www.instagram.com/p/B2R7rn0n8wL/
https://www.instagram.com/p/B9byg5uJ5b-/
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b) Reunião de Redes: participação em reuniões para 

discutir estratégias de enfrentamento ao Desmonte 

do Sistema de Seguridade Social, especialmente a 

Previdência (24 de abril, em São Paulo; e 02 de agosto, 

em Brasília). 

c) Seminário em Defesa da Democracia e Seguridade 

Social: participação em Seminário realizado na CNBB 

Regional de São Paulo, em 28 de agosto. 

d) Ação de Incidência sobre os Senadores para que 

não votassem a reforma da previdência: ação definida 

no Seminário em Defesa da Democracia e Seguridade 

Social entregou 800 flores de papel no Congresso 

Nacional, em 10 de setembro (Link relacionado: 

http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-

entrega-flores-no-senado-em-defesa-da-seguridade-

social/). 

 

Indicadores: 

No indicador 3.1.1 foram levantadas informações que 

performam o alcance de 1 divulgação mensal por mês. 

Para o indicador 3.2.1 foi estabelecida parceria com a 

iniciativa Cozinha D’elas, da Associação Emancipadas. 

 

 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-entrega-flores-no-senado-em-defesa-da-seguridade-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-entrega-flores-no-senado-em-defesa-da-seguridade-social/
http://www.jubileusul.org.br/noticias/coletivo-entrega-flores-no-senado-em-defesa-da-seguridade-social/

