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Caras amigas e amigos,

Este é segundo Jornal DELAS, edição do nosso projeto “Mulheres
em Defesa dos Direitos Sociais” que contou com o apoio financeiro
da agência de cooperação CAFOD, executado pelo nosso parceiro
Jubileu Sul Brasil em Fortaleza.

Os jornais têm como objetivo divulgar as iniciativas produtivas nas
comunidades e suas lutas, sempre envolvendo as 30 mulheres que
participam da ação nos diferentes bairros.

Quem ainda não leu o nº 1, deve conferir. Nele há histórias
inspiradoras contadas por mulheres que organizaram grupos de
trabalho, e ainda o processo de luta e conquista das Zonas
Especiais de Interesse Social - ZEIS, mostrando o quanto é
importante dar visibilidade à participação ativa das mulheres. 

Nesse nº 2, fazemos um balanço das atividades, com avaliações das
lideranças dos bairros e da psicóloga sobre o trabalho realizado,
além de apresentar outros grupos de mulheres que estão atuando
nos bairros e que é importante conhecer.

A continuidade do jornal depende de vocês. 

Faça seu comentário e mande ao       99961-8610 para Magnólia.

Boa leitura!



    uando a pandemia de Covid           
.   chegou, o povo já vivia uma
outra pandemia não declarada
pelo governo federal, que se
manifestou de forma mais clara
em 2013, vinculada às finanças do
país: o pagamento de juros da
dívida. 

O governo federal aprovou a PEC
95 (emenda à Constituição que
congela os gastos sociais por 20
anos), as reformas Trabalhista e
da Previdência, transformando
esses direitos em recursos para
transferir ao sistema financeiro.
Desde o governo Temer, o
governo federal diz que há muito
gasto público, mas o que acontece
é que o endividamento do Estado
se junta ao endividamento das
famílias e à super exploração da
força de trabalho.

O que se vê é cada vez mais traba-
lhador/a sem direitos, armadilha
do empreendedorismo.  Quando
o trabalhador/a veste” a camisa da
empresa, passa a ser subor-
dinado/a e controlado/a por ela.
Com o tempo perde a capacidade

de pensar. 

É tudo consequência de um
sistema de opressões que nos
aprisiona – o capitalismo. Isso se
viu na forma com que o governo
federal tratou a pandemia. As
mortes seguiram banalizadas, sem
uma reação maior dos movi-
mentos sociais e das esquerdas.
As questões das mulheres conti-
nuam vivas e elas seguem na luta
porque acreditam que juntas
serão mais fortes. 

Embora 2021 tenha sido um ano
difícil, realizamos muitas ativi-
dades de modo virtual. Lançamos
o informativo “Mulheres em Ação
na Pandemia”, que contou com a
participação de todos os grupos
de mulheres. Nele alertamos para
o avanço da Covid nos bairros,
chamamos atenção para o uso dos
materiais de proteção e para o
isolamento. Informamos sobre a
distribuição das cestas básicas
com recursos do projeto e
resultado da campanha de
solidariedade para as famílias
mais necessitadas.

Q
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Mesmo com as dificuldades, as
mulheres conseguiram participar
do processo de construção dos
“Sisteminhas”. Em abril, fizemos
nova campanha com os prgramas
de rádio “Lava uma mão, lava
outra!”, divulgado por moto circu-
lando nos bairros, alertando as
mulheres para proteção e
também aos homens para que
dividissem com as mulheres o
trabalho de casa. Nosso intuito foi 

 

de que esse apoio mútuo contri-
buísse para diminuir a violência
doméstica. 

As conversas durante o projeto
apontaram a necessidade de um
atendimento psicológico às mu-
lheres que vinham sofrendo tanto
violência doméstica quanto viven-
do um adoecimento provocado
pela pandemia. O atendimento se
iniciou em abril, de modo virtual.  

       ícera Maria, ativista do Inegra 
 .     – Instituto Negra do Ceará, e
Jana Melo, psicóloga que presta
atendimento às mulheres, nos
falam sobre isso:

 Cícera Maria: “O Brasil tem graves
problemas estruturais resultantes
do capitalismo predatório, do
racismo e do patriarcado. As polí-
ticas públicas de direitos humanos e
sociais acumulam uma defasagem
histórica porque, não sendo
prioritárias, não têm sido capazes
de corrigir as desigualdades sociais,

especialmente as de raça e gênero.
No governo Bolsonaro, o cenário foi
ainda mais grave devido à pan-
demia. 

As mulheres, especialmente as
negras e sua força de trabalho
historicamente desvalorizada, são
as primeiras atingidas pelo
desemprego, trabalho precarizado e
informal, além dos efeitos da
pandemia. Nesse contexto, o projeto
‘Mulheres em Defesa dos Direitos
Sociais’ é de suma importância, pois
suas ações não são de caráter
meramente  assistencial,  contempla
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também formação política e leitura
crítica da realidade brasileira e
local.

Os encontros e discussões em torno
da dívida pública e sua relação com
os direitos das mulheres foram
fundamentais para a compreensão
do porquê da ausência de
investimento social. Em 2014, por
exemplo, 45,11% do orçamento da
União foi usado para pagar juros da
dívida, enquanto foram investidos
em educação apenas 3,73%; em
saúde 3,98%; em trabalho 3,21% e
em segurança pública 0,33%. Esse
debate foi extremamente necessário
para as mulheres compreenderem
como a macro-economia e as
decisões políticas afetam dire-
tamente sua vida cotidiana. 

É importante registrar que as
demais oficinas formativas sobre
violência contra as mulheres e
orçamento público permitiram a
compreensão da condição histórica
das mulheres e da realidade política
municipal. É válido também men-
cionar as ações de doação de cestas
básicas e kits de higiene às
participantes, durante um ano, e a
campanha de prevenção à Covid 19
nos bairros, dado que o governo
Bolsonaro é negligente, deseduca a
população. 

Devido à pandemia, algumas ações
foram repensadas, substituídas por
outras igualmente importantes,
porém mais viáveis e seguras. Foi o
caso do atendimento psicológico
que foi indispensável para preservar
a saúde mental das mulheres
participantes.

Agradecemos à Rede Jubileu Sul
Brasil, à Cafod e às organizações
locais parceiras do projeto, tais
como Esplar, Instituto Negra do
Ceará, Associação das Mulheres em
Movimento, Espaço Cultural Frei Tito
de Alencar, Associação Margarida
Alves e GDFAM pela dedicação,
compromisso e trabalho incansável.
Gratidão a todes!” 

Jana Melo: “Cada uma das
mulheres que passou pelo projeto
em 2021 trouxe seu mundo
particular às sessões. Algumas em
relaciona-mentos abusivos, casa-
mentos por necessidades finan-
ceiras, crises de ansiedade e estados
depressivos. Muitas nunca haviam
feito acompa-nhamento psicológico. 
 
As trocas nas sessões foram muito
ricas: experiências, dores, medos,
esperanças. Perceptível a solida-
riedade entre elas e o desejo de se
ajudarem umas às outras, gerando
inclusive conflitos.
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A narrativa de que Deus é o respon-
sável por todos os acontecimentos
da vida de uma pessoa gerou
discussões importantes sobre a
forma de vivência da fé. Quanto às
dificuldades, foram no âmbito
tecnológico. Celulares que não
suportavam o aplicativo de reunião,
falhas da conexão à internet, e o
fato de nem toda participante ter
espaço em casa no qual pudesse
falar livremente. Mas mesmo assim
as mulheres se empenharam em
participar. 

Tivemos ciranda sobre a revista ‘A
dívida pública e seu impacto na vida

das mulheres’. Trabalhamos com a
cartilha ‘Metodologia no Trabalho
com Mulheres’, lança-mos virtu-
almente o ‘Manual de Orientação’
para ajudar as educadoras que
estão nos bairros a recebem infor-
mações/ denúncias sobre situações
de violência doméstica. Divulgamos
a campanha ‘Pela Divisão Justa do
Trabalho Doméstico’, realizamos
também três oficinas de formação
sobre políticas públicas, orçamento
público, endividamento, e violência
contra a mulher e o sistema de
proteção”.
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       espondendo à questão, duas  
 .  mulheres do nosso grupo
fizeram uma espécie de balanço
do projeto:

Cícera da Silva Martins: (ao lado)
54 anos, moradora da comuni-
dade Planalto Pici:

“É preciso luta por justiça e nós
mulheres nos unirmos para
criar redes de proteção”
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“O projeto Cafod foi muito
importante para a formação dos
grupos de mulheres aonde foi
desenvolvido (Planalto Pici, Jangu-
russu, Palmeiras, Raízes da Praia e
as comunidades vizinhas), nas
periferias de Fortaleza.  

Amei todas as formações, mas o que
mais me tocou foi a leitura da
cartilha ‘A dívida pública e seu
impacto na vida das mulheres’. Foi
fundamental saber que com o
pagamento dessas dívidas fica
quase inviável para os governos,
principalmente dos países deve-
dores, realizarem políticas públicas
para as populações pobres, entre
essas as mulheres. Porque pagar
uma dívida onera cada vez mais os
recursos que deveriam ser aplicados
nas populações mais pobres, onde
os ricos ficam mais ricos e pobres se
matando para garantir a susten-
tação do sistema capitalista. O
projeto me fez ver que é preciso
muita luta por justiça e nós
mulheres nos unirmos para que
possamos criar redes de proteção e
justiça. 

Conversar sobre o tema das polí-
ticas públicas, do orçamento e do
endividamento chamou a atenção
das mulheres para o fato de não
saberem quais destas  políticas esta-

vam previstas para as mulheres no
orçamento municipal, que valor era
destinado e o que estava sendo
cumprido.

Sei que é difícil a luta por garantia de
direitos das mulheres em uma soci-
edade machista, mas nada é
impossível de mudar. Acredito na
luta das mulheres porque somos nós
que devemos dizer como devemos
viver. A luta é agora. Avante com-
panheiras!”

Beth Silva do movimento de
mulheres Jangurussu-Palmeiras,
conta o que significou essa
caminhada:

“Os encontros com as mulheres e o
atendimento com a psicóloga aju-
daram bastante. Elas formaram
mais sua identidade e autoestima.
Os temas sobre a dívida pública,
direito à moradia e direito de ser
mulher foram momentos fortes para
criar uma consciência crítica e
política. Percebemos que as mu-
lheres que foram acompanhadas
conseguiram buscar mais sua
autoestima e também participar do
movimento de mulheres. A formação
é muito importante tanto para
compreender o mundo em que
vivemos, como o que devemos
buscar de políticas públicas para as
mulheres. Elas saem mais consci-
entes e mais fortes pra lutar”.
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    s casos de Covid começaram     
 '    a aumentar no início do ano,
num Estado despreparado, com
número reduzido de vacinas,
ausência de campanha sobre a
importância da vacinação e das
medidas preventivas, pela contra-
informação nos veículos de
comunicação, pela ausência de
recursos aos estados. Tudo isso
pela falta de responsabilidade do
governo federal, insensível às
condições de vida da população. 

Ademais, ele tem contado com o
apoio das igrejas evangélicas, o
que contribuiu para a lotação de
hospitais e centros de atendi-
mento, além da falta de leitos em
UTIs. 

O desemprego fez aumentar a
necessidade de cestas básicas e,
como o projeto não tinha condi-
ções de absorver a demanda, o
Jubileu Ceará retomou a cam-
panha de solidariedade com nova
divulgação. 

O
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Participantes do projeto Mulheres
em Defesa dos Direitos Sociais

Ao longo dos meses, o número de
casos e mortes cresceu. As notí-
cias falsas continuavam influenci-
ando as mulheres público do
projeto a não se vacinarem. Entre
dezembro de 2021 e fevereiro de
2022, houve crescimento alar-
mante de casos com a variante
ômicron e a influenza. 

Mais hospitais lotados, mais
ausência de leitos de UTIs e muita
gente se recusando a usar más-
cara, além das aglomerações. 

Como diz o poeta, nos vejo como o rio São Francisco: a cada dia,
“resistindo e morrendo; morrendo e resistindo”. 

Se entregar, jamais!
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O grupo iniciou as atividades em
1992, num momento em que a
equipe técnica do programa Pro-
renda reunia mulheres na comu-
nidade para orientar sobre cuida-
dos e ações na área da saúde. As
mulheres foram descobrindo o
saber popular dos moradores,
passando a incentivar mais o uso
das  ervas  medicinais  para  trata-

mentos preventivos. A descoberta
levou a uma parceria com o curso
de fitoterapia da Universidade
Federal do Ceará, e à produção de
uma cartilha com receitas
populares e orientação científica.
Daí nasceu o grupo,  para realizar
ações voltadas aos interesses
feministas, contemplando estudo,
formação, trabalho e renda,  cultu-

Brilho da Lua 

Os eventos acontecem no Espaço Convivência Fraterna, na R.
Major Sucupira, 450 - Bairro Pici. Contatos: Lúcia: 3290-7244 /
Liduina: 98538-2992 / Quitéria: 98538-6043 

Brilho da lua: formação, renda e cuidado com a saúde
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Surgiu na década de 1990, por
iniciativa de religiosas da
comunidade Planalto do Pici. No
início o trabalho era de evange-
lização, ligado às CEBs. Com a
continuidade das reuniões, viram a
realidade das comunidades e as
religiosas Mona, Clarice, Lucy,
Irlanda, Elisabeth e Lory, junto com
as mulheres da comunidade - Cicera,
Lurdes, Maria José, Francisca,
Marlúcia (falecida) - se organizaram e
fundaram a associação Grupo de
Desenvolvimento Familiar – GDFAM
que, apesar das dificuldades, existe
até hoje. Atualmente, o GDFAM tem
atividades voltadas à questão da
moradia,  com  atuação  na  área  de 

política pública para a cidade de For-
taleza, com a visão de que morar
bem não é só ter casa, mas implica
em buscar políticas públicas que
possam melhorar a vida na comu-
nidade. Hoje, o grupo se desarti-
culou, e as que ficaram buscam
formas de rearticulação com outras
mulheres. Com os projetos Cafod,
Sinergia Popular e Protagonismo da
Sociedade Civil nas Políticas Macro-
econômicas, em parceria com o
Jubileu Sul Brasil e o Movimento dos
Conselhos Populares, buscamos uma
nova caminhada por entender que a
participação das mulheres na
efetivação de políticas públicas é
essencial.

Grupo Margarida Alves

Contatos: Cícera: 98521-1544/ 3290-2028 / Maria das Dores: 98683-4574
Maria de Jesus: 3290-2028 / Régia de Maria: 99171-7081

ra, lazer e cuidado com a saúde. Hoje
o grupo trabalha com outros temas
no campo da formação, além de
produtos ligados ao artesanato. Tem
parceria com o Espaço Cultural Frei
Tito de Alencar. 

Fica na R. Entrada da Lua, 256, bairro
Pici, com encontros uma vez por
semana para planejar e produzir.
Uma vez por mês realiza formações,
palestras, troca de experiências e
exposição de produtos. 
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