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Apresentação

Em primeiro lugar, agradecemos a todas pela oportunidade que
tivemos de terem compartilhado conosco suas experiências,
conhecimentos, dedicação e parcerias. Foi algo que fez a
diferença para darmos continuidade às nossas ações e, ao
mesmo tempo, nos motivou a nos reinventarmos frente ao
a imponderável,
pandemia da covid-19.
que é a pandemia da covid-19.
De fato, ampliamos nossa capacidade técnica, aprendemos muito e,
de forma virtual, viajamos do Rio de Janeiro para o Acre, Pará, Bahia
Amazonas, Rio Grande do Sul, Brasília, Mato Grosso e São Paulo para
conhecermos as lideranças incríveis que estão fazendo a resistência em seus territórios.
Fomos também à Argentina e estamos juntas construindo laços de solidariedade acreditando
nos femininos, que ocupam as ruas, espaços públicos e que expõem o quanto estas
sociedades são machistas, misóginas, racistas e lesbofóbicas. A inspiração que recebemos das
companheiras argentinas, agora, em um momento tão decisivo, é fundamental. A legalização
do aborto, que aconteceu naquele país na votação, no dia 29/12/2020, no Senado, nos inspira
e nos dá mais força para lutarmos pelo o direito aos nossos corpos, em busca da nossa
autonomia, sem a tutela do estado.
São muitas as lutas e batalhas que temos pela a frente, lembramos de algumas: (1) garantir a
vacinação para todas e todos, gratuita e pelo SUS – uma das tarefas para garantirmos a
existência de todas e todos; (2) denunciar toda e qualquer tipo de violência contra as
mulheres, como a que aconteceu com a Deputada Estadual do PSOL/SP, ISA PENNA,
assediada sexualmente pelo Deputado Estadual do Cidadania/SP, Fernando Cury, como
provam as imagens e gravações disponíveis na internet. Tais situações demonstram pelo que
lutar na construção de um país igualitário. Porém, para toda ação criminosa contra as
trabalhadoras exigimos o cumprimento da lei, e deixamos aqui a nossa total solidariedade
feminista à ISA PENNA.
E, por último, nossa solidariedade a todas e todos que perderam familiares, parentes, amigas
e amigos para a covid-19. Os hospitais estão cheios, as e os profissionais de saúde estão no
limite de suas energias e cabe ao governo brasileiro uma política real, sem gracejos, porque
queremos viver e exigimos vacina para todas e todos.
Gaúcha Presente!
Coordenação CAMTRA.
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Quem Somos
A CAMTRA é uma instituição feminista, sem fins lucrativos, fundada em 1997, que se se dedica a
disseminar informações a cerca dos direitos, combate à violência contra a mulher e saúde sexual e
reprodutiva, investindo na formação e engajamento político, em especial das mulheres de baixa
renda, trabalhadoras, jovens e lideranças comunitárias, contribuindo com a auto-organização das
mulheres e com seu acesso a direitos individuais e coletivos.

Nossa Missão
Ir ao encontro de outras mulheres
com a perspectiva de colaborar
para a promoção de seus direitos
e para o fortalecimento de sua
autonomia, tendo em vista a
construção de uma sociedade
justa e igualitária.

Nossa Visão
Ser reconhecida como uma
organização de referência na
defesa dos direitos das mulheres
e no desenvolvimento de novas
tecnologias.

Nossos Valores
Feminismo como valor estruturante da
transformação social. Acredita na revolução
cotidiana através do incentivo às pequenas
mudanças, sem perder a perspectiva macro;
Investe no trabalho junto às mullheres pobres
e de fortalecimento e apoio a grupos
comunitários, coletivos de mulheres;
Acredita no diálogo e articulação com
diferentes movimentos sociais, buscando
visibilizar as pautas feministas;
Acredita que o enfrentamento ao machismo
não pode estar dissociado da luta contra o
racismo e a lesbofobia;
É criteriosa nas parcerias e políticas da
captação de recursos, preservando sua
autonomia;
Acredita e investe em uma formação feminista
referenciada
na
educação
popular,
desenvolvida por meio de metodologias
participativas que valorizam o saber e a
militância das mulheres;
Aposta na formação de jovem para jovem
como estratégia para a renovação do
movimento feminista;
Acredita
na
auto-organização
mulheres.Todas
as
mulheres
trabalhadoras, em casa ou na rua;

das
são

Enfrentamento a todas as formas de violência
contra a mulher.
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Quem Somos
Governança
A estrutura da CAMTRA é composta por 33 associadas, com direito a voz e voto, que de quatro
em quatro anos elegem por Assembleia sua governança, atualmente estruturada na
Coordenação da CAMTRA: Coordenadoras Geral, Financeira e Suplente, Conselho Fiscal e
Conselho Consultivo.
A CAMTRA é gerida pela Coordenação e assessorias que compõem a equipe técnica: assessoria
técnica, assistente de projetos, assessora de comunicação e assistente financeira.
Além das associadas, a CAMTRA também conta com uma ampla rede de colaboradoras,
voluntárias e ativistas que se somam na construção de atividades, formando um grande time
de trabalho em equipe. Serviços profissionais e consultorias especiais são contratadas quando
necessário.

Coordenação

Eleutéria Amora
Coordenadora Geral

Lucivânia Soares
Coordenadora FInanceira

Iara Amora
Coordenadora Suplente

Equipe

Alaiane de Fátima

Chirlei Andrade

Lucillayne Silva

Maria Lúcia

Assistente de Projetos

Assistente Financeira

Assistente de Projetos

Assessora de Comunicação

Marta Lago

Natália Simas

Patricia Medina

Suane Sousa

Assessora Técnica

Estagiária de Comunicação

Assessora de Comunicação

Assessora Técnica
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Áreas
Temáticas

A CAMTRA trabalha nessas quatro áreas temáticas a partir de diferentes estratégias e
metodologias. Distribui e disponibiliza materiais informativos e educativos, produz campanhas,
documentários e estudos, desenvolve seminários de formação, faz incidência política e participa
de fóruns e redes de articulação política na defesa dos direitos das mulheres.

Violência Contra
as Mulheres

Violência de Gênero
Violência Doméstica
Lesbofobia
Racismo
Exploração Sexual
Trabalho das
Mulheres

Autonomia Econômica
Geração de Renda
Precarização
Desigualdade

Direitos Sexuais
e Reprodutivos

Sexualidade
Prevenção - DST e AIDS
Métodos Contracepctivos

Educação Para
A Autonomia

Educação Sexual
Patriarcado
Enfrentamento às Discriminações
Sexismo e Misoginia
Racismo
Feminismo
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Calendário
Feminista 2020

O Calendário 2020 da Casa da Mulher Trabalhadora homenageou a ativista e intelectual
Lélia Gonzalez. Filósofa, antropóloga e historiadora, Gonzalez foi uma das percursoras
do feminismo negro no Brasil e continua sendo uma referência mundial no
pensamento descolonial e na luta contra o racismo, o sexismo e a desigualdade. Que a
memória e a luta de Lélia continue ecoando por todas nós e nos impulsione a resistir
contra todas as formas de opressões!

Em 2020 foram distribuidos 1.500 calendários em
homenagem à intelectual brasileira Leila Gonzalez
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Defenda-se!
O DEFENDA-SE é uma plataforma criada pela CAMTRA com objetivo de contribuir para
disseminar informação e orientar mulheres sobre como reagir em caso de violência (física,
psicológica, sexual) e discriminação. Lá, você encontra informações sobre quais são essas
formas de violência e discriminação, e como elas se manifestam no dia-a-dia, no ambiente
profissional e nos relacionamentos amorosos e ainda, indicações de endereços para denúncia,
acolhimento, orientação jurídica, hospitais e redes de apoio.
Além disso, o Defenda-se também tem um portal atualizado com informações de como
proceder em casos de violência contra as mulheres, LGBTfobia e Racismo. Também criamos um
eixo de "Proteção às Trabalhadoras" e de "Mulheres com deficiência" que estão em construção.
Acesse e informe-se a respeito dos principais locais de atendimento para cada situação de
violência, e lembre-se, você não está sozinha!

Em 2020 o DEFENDA-SE atendeu individualmente mais de 70 mulheres,
fornecendo informações de útilidade pública, orientações para serviços
especializados em direitos das mulheres e o acolhimento de pedidos de
ajuda ememergencial.

Acesse e saiba como se defender em casos de
Violência contra a mulher, LGBTFobia e Racismo:

www.camtra.org.br/defenda-se
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ATIVISMO

Fórum Social das Resistências
(Porto Alegre - RS)

No dia 21 de janeiro de 2020 a CAMTRA marcou presença na Marcha de Abertura do
Fórum Social das Resistências, em Porto Alegre. O evento, que aconteceu do dia 21 de
ao dia 25 de janeiro, contou com diversas atividades simultâneas em toda região
metropolitana de Porto Alegre e fez parte das mobilizações para o próximo Fórum
Social Mundial, que acontecerá na Cidade do México. O objetivo do Fórum é fortalecer a
articulação entre os movimentos sociais em torno de uma agenda global de resistência
contra todas as formas de opressão, em defesa dos direitos humanos e do meio
ambiente.
Durante a marcha aproveitamos para distribuir nossos materiais entre as mulheres que
participavam do ato e entre as trabalhadoras do Centro de Porto Alegre.

A primeira Barraca de Direitos da CAMTRA em 2020, aconteceu em
Porto Alegre(RS), durante nossa participação na Feira de Economia
Solidaria do Fórum Social das Resistências.
Foi um momento único de troca, onde dialogamos com as
mulheres sobre as semelhanças e diferenças nos contextos das
duas cidades, Rio de Janeiro e Porto Alegre em diversos aspectos
como feminismo, direitos das mulheres, direitos sociais das
trabalhadoras, sexualidade feminina, racismo e outros assuntos.
Também realizamos a entrega dos preservativos femininos e
masculinos e gel lubrificante, e dos materiais da CAMTRA como a
cartilha informativa sobre violência contra a mulher e o calendário
feminista 2020 que homenageia Lélia Gonzalez, para as
trabalhadoras da feira e do entorno do Praça XV, no Centro
Histórico de POA e também para as que passavam pelo local.
Ainda batemos um papo com as artesãs e expositoras, sobre a
importância da economia solidária para o empoderamento
feminino e a articulação em rede das mulheres
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ATIVISMO
CAMTRA + MUCA
Em fevereiro a CAMTRA esteve na Uruguaiana
e na Carioca, localizadas no Centro do Rio de
Janeiro junto à Maria de Lurdes, fundadora do
Movimento Unido das/os Camelôs-MUCA para
conversar um pouco com as ambulantes sobre
o dia a dia e as demandas das mulheres da
categoria.
Na ocasião, ainda distribuímos nossa cartilha
informativa sobre a Lei Maria da Penha,
preservativos femininos, os quais também
fizemos a demonstração do uso e colocação,
preservativo masculinos e gel lubrificante. Os
itens foram cedidos não só para o uso pessoal
das camelos como também para aquelas que
quisessem disponibilizar os materiais durante
os blocos e festas no carnaval.

Barraca de Direitos - Carnaval
No mesmo mês a CAMTRA realizou mais uma
edição da sua Barraca de Direitos de Carnaval.
Na ocasião tivermos a oportunidade de
dialogar com as mulheres trabalhadoras e com
os trabalhadores sobre direitos, enfrentamento
da violência contra a mulher, igualdade de
gênero e sexualidade.
Também
foram
distribuídos
materiais
informativos,
preservativos
masculinos,
femininos e gel lubrificante, além de fantasias e
adereços de carnaval do nosso bazar.
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ATIVISMO

MARÇO DAS MULHERES
Na segunda, dia 9 de março, a partir das 6h da
manhã, a equipe da CAMTRA já estava na
Central do Brasil realizando a nossa tradicional
entrega de rosas do 8 de março às mulheres
trabalhadoras.
Aproveitamos o momento para conversar com
elas sobre a importância do 8 de março e da
luta das mulheres, do combate e denúncia de
toda e qualquer forma de violência de gênero e
do apoio mútuo entre mulheres.
Depois da Central do Brasil, foi a vez das
trabalhadoras e multiplicadoras da CAMTRA, da
Saara/Uruguaiana,
receberem
as
rosas.
Registramos nossa profunda admiração por
todas as mulheres guerreiras e trabalhadoras
do dia a dia.
As trabalhadoras também estão receberam
nossas
cartilhas
informativas
e
nosso
calendário feminista em homenagem a Lélia
Gonzalez.

Ao todo foram distribuídas cerca de 1.500 rosas na tradicional entrega
das rosas da CAMTRA em homenagem ás mulheres trabalhadoras.
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ATIVISMO
A CAMTRA esteve presente na Feira Fluida edição especial do
Dia Internacional das mulheres.
No local, montamos um stand da CAMTRA, onde dialogamos com as
mulheres que passavam pela feira e também distribuímos nossos
materiais informativos, o nosso calendário feminista em
homenagem a Lélia Gonzalez e adesivos do 8 de março, além de
preservativos femininos e masculinos e gel lubrificante.
Nós também participamos de uma roda de conversa sobre mulheres
e suas iniciativas empreendedoras onde discutimos e trocamos com
as produtoras e artistas presentes sobre os desafios das mulheres
no empreendedorismo e no mercado de trabalho e mecanismos de
lutar e reafirmar a nossa valorização e respeito nesses espaços!

No dia 8 de março, a CAMTRA
participou da Farofa Feminista do
Dia Internacional das Mulheres no
dia 8 de março na praia de
Copacabana. Foram distribQuídos
adesivos, cartilhas, preservativos e
os calendários feministas em
homenagem à Lélia González.
Foi uma honra e um grande
prazer poder passar mais esse 8M
ao lado de tantas mulheres
inspiradoras, guerreiras, e de luta!

Ainda no mesmo dia, a CAMTRA
realizou uma Roda de Conversa
sobre
Violência
Contra
as
Mulheres junto às trabalhadoras
do GT Mulheres da Articulação de
Agroecologia
Serramar,
em
Casimiro de Abreu(RJ).
A atividade foi realizada pelo GT
Mulheres, grupo de trabalho que
reúne trabalhadoras do campo, e
busca discutir suas demandas não
só enquanto produtoras rurais
mas também enquanto mulheres,
debatendo questões como a
importância
do
combate
à
violência doméstica e demais
políticas públicas que abarquem
as suas famílias e comunidades.

Fechando
a
semana
de
mobilizações, na noite do dia 9 de
março, participamos também do
Ato Unificado do 8 de março, que
aconteceu no Centro do Rio de
Janeiro.
A
mobilização
somou-se
a
dezenas de outras em todo o país
em defesa da vida, das escolhas e
dos direitos das mulheres! Na
ocasião, a CAMTRA realizou uma
performance contra a violência de
gênero e contra todas as formas
de opressão e violência que nos
atingem, bradando “Basta!”. Basta
de machismo, racismo, lesbofobia
e transfobia! Pela nossa vida e
pela vida de todas as nossas
companheiras.
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ATIVISMO
17 de maio - Dia Internacional de
Luta contra a LGBTFOBIA
No dia 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a
LGBTfobia, a CAMTRA destacou a voz e a vivência de 3
mulheres LBTs ( lesbicas, bissexuais e transsexuais/travestis)
e como elas vêem e têm encarado esse momento atual.
Reforçamos o repúdio contra todas as formas de LGBTfobia, e
a garantia do respeito, das condições de vida e trabalho
dignas, e do exercício pleno e livre da afetividade e
sexualidade de todas as pessoas LGBTS. Que seja justa e
respeitada todas as formas de amor!

Clique aqui para conferir os depoimentos

21 de junho - Dia de Luta por uma
Educação não Sexista e não Discriminatória
Em junho, para celebrar o Dia de Luta por uma Educação não
Sexista e não Discriminatória, a CAMTRA elaborou um
material baseado em sua cartilha “Por uma educação nãosexista”, para que possamos refletir sobre a importância
desta temática e da educação para a construção de um
mundo igualitário e justo para todas e todos.
O material e a cartilha "Por uma educação não-sexista" estão
disponíveis no site da instituição.

Clique aqui para ter acesso ao material

Mulheres Trabalhando em Rede!
Em julho de 2020 a CAMTRA organizou uma força tarefa da
prevenção em IST’s, Aids, gravidez não planejada e violência
doméstica, chegamos a 08 grupos e movimentos de
mulheres, com preservativos femininos e masculinos, gel
lubrificante, material educativo sobre violência doméstica e
calendários da CAMTRA. Esta força tarefa resultou -21.168
preservativos masculino, 400 femininos, 750 cartilhas Lei
Maria da Penha e Feminicídio e 750 calendários da CAMTRA
2020.

Clique aqui para conferir os depoimentos
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ATIVISMO
25 de julho - Dia da Mulher Negra
Latino Americana Caribenha
O dia 25 de julho é uma importante data no calendário
feminista por marcar o Dia Internacional da Mulher
Negra Latino-Americana e Caribenha. A data teve origem
durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-LatinoAmericanas e Afro-Caribenhas realizado em Santo
Domingo, na República Dominicana, em 1992. Ao longo
dos anos, a data vem se consolidando no calendário de
luta do movimento negro e tem resgatado a luta e a
resistência das mulheres negras, bem como cumprido o
papel de denunciar as consequências da dupla opressão
que sofrem, com o racismo e o machismo.
Em homenagem ao Dia Nacional de Tereza de Benguela
e da Mulher Negra e ao Dia Internacional da Mulher
Negra latino Americana e Caribenha (25 de Julho), a
Camtra realizou uma série de postagens nas suas redes
sociais durante o mês de julho para nos lembrar da
força e resistência das mulheres negras que, apesar de
serem extremamente numerosas em nosso país,
continuam sendo frequentemente invisibilizadas e
expostas a discriminação de gênero e raça, deixando-as
à margem na nossa nossa sociedade.

Clique aqui para ler mais

Live da CAMTRA
25 de julho " Dia da Mulher Negra Latino Americana Caribenha"

Em comemoração ao dia 25 de Julho, a
CAMTRA também realizou a Live "Dia da
Mulher Negra Latino Americana Caribenha"
como parte da campanha "#JulhodasPretas:
Mulheres Negras, resistência e diversidade".
A Live foi transmitida no sábado (25) através
do Facebook da CAMTRA e teve cerca de 254
visualizações.

Clique aqui para assistir a Live

14

ATIVISMO
29 de Agosto - Dia Nacional da
Visibilidade Lésbica
No dia 29 de agosto se comemora o Dia Nacional da
Visibilidade Lésbica data criada em 1996 no I Seminário
Internacional de Lésbicas. A criação dessa data foi um marco
importante para a luta das mulheres lésbicas contra a
exclusão e invisibilidade do grupo dentro das pautas
LGBQIA+.
Em comemoração a data, a CAMTRA elaborou uma série de
postagens, homenageando mulheres lésbicas e feministas
que marcaram a história do Brasil e do mundo.

Clique aqui para conferir a série na íntegra

5 de setembro - Dia Internacional
da Mulher Indígena
Na semana do Dia Internacional da Mulher Indígena, a
CAMTRA produziu uma série de postagens em homenagem a
data.
A homenagem teve início com o resgate do Documento Final
da I Marcha das Mulheres Indígenas. Também foram
postados depoimentos sobre o trabalho e a vida das
mulheres indígenas e no dia 5 de setembro foi realizada uma
Live que teve mais de 200 visualizações e contou com a
presença de: Edilene Machado Barbosa, Matsiani Shanenawa
e Edileuda Gomes de Araújo Shanenawa Rani.

Clique aqui para conferir os depoimentos

23 de Setembro - Dia Nacional de
Luta das Pessoas com Deficiência
No dia 19 de setembro a CAMTRA realizou a Live especial do
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A Live teve
como propósito trazer o debate sobre como estamos
avançando na luta contra o capacitismo e também
compartilhar a vivência de mulheres com deficiência e seus
respectivos trabalhos em coletivos e movimentos.
A Live foi transmitida pela página de Facebook da CAMTRA e
teve cerca de 224 visualizações.

Clique aqui para assistir a Live
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ATIVISMO

série: Legislação DO ABORTO

AMÉRICA LATINA

A luta pela descriminalização do Aborto na América Latina
.Em que pé estamos?
Entre setembro e novembro de 2020, a CAMTRA publicou em
suas redes sociais a série especial: Legislação do Aborto na
América Latina. A série foi fruto de uma pesquisa realizada
pela instituição, dividida em postagens diárias com
informações sobre a legislação vigente em cada país latino
americano, no que diz respeito ao aborto.
Além das informações legais, as postagens traziam dados
sobre o número de abortos realizados anualmente em cada
país, quantas mulheres e meninas foram vítimas fatais de
abortos não seguros e das dificuldades enfrentadas pelas
companheiras para conseguir abortar, mesmo nos casos em
que o aborto era permitido por lei.
A CAMTRA desde sua criação, segue na luta contra qualquer
restrição aos direitos das mulheres. Seguimos ao lado a lado
com os movimentos e instituições feministas na luta pelo
aborto legal, seguro e gratuito.

Clique aqui para conferir a série na íntegra

Live da CAMTRA

Luta pela Descriminalização e pela Legalização do Aborto na
América Latina e Caribe

No dia 26 de setembro, a CAMTRA realizou a
Live "Luta pela Descriminalização e pela
Legalização do Aborto na América Latina e
Caribe" que contou com companheiras de
diferentes partes do Brasil e também com uma
companheira da Argentina.
A Live foi transmitida através da página de
Facebook da CAMTRA e teve mais de 2.700
visualizações.

Clique aqui para assistir a Live
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ATIVISMO
"A CAMTRA, como uma instituição feminista que há 23 anos
defende os direitos das mulheres, reconhece que há uma longa
história de luta por igualdade de gênero em nosso país.
Contudo, a luta feminista é uma luta constante, pois,
independente dos avanços que conquistamos, é preciso
estarmos sempre atentas para possíveis retrocessos, como
acontece atualmente no Brasil com a cultura da necropolítica.
Em outras palavras, os direitos das mulheres nunca estão
totalmente garantidos. Há ainda um extenso caminho para
percorremos até construirmos uma sociedade de fato igualitária
e justa.Sem dúvida, as eleições e a esfera política fazem parte
desse caminho."
(Trecho da Carta Aberta da CAMTRA Eleições 2020)

#VOTE
PELAS
MULHERES

Pensando nisso, em novembro a CAMTRA organizou a
campanha #VotepelasMulheres, que consistiu em uma série de
postagens informativas sobre a desigualdade de gênero na
esfera política e na publicação de uma carta aberta que teve
como motivação a luta por uma sociedade antirracista, não
lesbofóbica, igualitária e justa e como objetivo incentivar as
eleitoras e eleitores a votarem pelas mulheres nas eleições
2020.
Além disso, foram realizadas duas Lives especiais para
debater as projeções e expectativas sobre as eleições e seus
respectivos resultados.

Live da CAMTRA
#VotePelasMulheres

No dia 14 de novembro, a CAMTRA realizou a
Live "Vote pelas Mulheres" como parte da
campanha de mesmo nome. No dia 4 de
dezembro a Live teve uma segunda parte com o
título "Vote Pelas Mulheres - Resultado das
Eleições 2020 na Perspectiva Feminista,
Antirracista e LGTB+"
As Lives foram transmitida através da página de
Facebook da CAMTRA e do canal no Youtube e
juntas tiveram cerca de 580 visualizações.

Clique aqui para assistir a Live
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MULHERES E O
MROSC

Encontros de Mulheres
Lideranças do ACRE e Região
No dia 15, 22 e 29 de julho, a Camtra realizou os “Encontros
de Mulheres Lideranças do Acre e região e o Marco
Regulatório para Organizações da Sociedade Civil-MROSC”.
A atividade, que tem o apoio da União Européia no Brasil e
das organizações: Cáritas Brasileiras, Elo Ligação e
Organização,
é
parte
das
ações
de
regionalização/interiorização e divulgação da Plataforma
MROSC no norte do Brasil, cujo objetivo é compartilhar
conhecimentos e fortalecer as lideranças da região.
Participaram desta primeira formação, cerca de 40
lideranças mulheres cis e trans, indígenas, quilombolas,
pretas, pardas, brancas; de todas as idades e orientações
sexuais. Entre elas, representantes das OSCs Associação
Mulheres Negras do Acre, IMA e MAMA AC, Rede de
Formação para Mulheres Negras e Afroindígenas,
Movimento de Mulheres do Campo e Cidade (MMCC-Pa),
Mulheres de Atitude ACRE, Associação de Mulheres de
Òbidos-Pará, Instituto de Mulheres da AM, Rede das
Mulheres Negras/AC, Sociedade Paraense de DHs, entre
outras.
A partir da dinâmica inicial de apresentação, as mulheres
falaram um pouco sobre suas atuações políticas e o
contexto atual/regional da onde vivem. Houve também uma
breve apresentação realizada por Denise Verdade,
Assessora de Programa da Cooperação da Delegação da
União Europeia, sobre a UE e o acordo de cooperação entre
UE e Brasil. E também da Coordenadora Geral da CAMTRA e
Diretora executiva da ABONG, Eleutéria Amora, que iniciou
sua fala contextualizando o abandono indígena diante da
pandemia do covid-19 e saudando as mulheres presentes: ”
Viva a resistência das mulheres indígenas e negras que
resistem ao estupro, a todo tipo de violência porém seguem
resistindo também nesse momento ” pontuou. Eleutéria
também abordou sobre acesso à recursos, violência
doméstica em tempo de pandemia, auxílio emergencial e o
desemprego, e como tudo isso afeta diretamente a vida das
mulheres.
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Na retórica, as mulheres deram seus depoimentos e ressaltaram a importância da articulação
feminina em rede, frente aos temas discutidos. “Temos enfrentado enormes desafios – a violência
na pandemia, a truculência machista, toda essa ideologia do governo. são etapas de violência
contra nossa população étnico-racial” afirmou Valdirene, líder quilombola do Pará. “Nosso desafio,
além do Fora Bolsonaro, é encarar a mídia, as mídias sociais. […]Precisamos nos capacitar nos
novos instrumentos que atendem esse novo formato de militância dentro das nossas OSCs,
movimentos sociais.” pontuou Concita Maia, das organizações IMA e MAMA AC. Também foram
discutidas questões como transfobia, violência contra as mulheres, sustentabilidade das OSCs, e
segurança digital na rede.

1ª Conversa virtual com as Mulheres
Lideranças do Acre e Região Norte.

2ª Conversa virtual com as Mulheres
Lideranças do Acre e Região Norte.

3ª Conversa virtual com as Mulheres
Lideranças do Acre e Região Norte.
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Entrevista no Boletim FPOSC
Em julho de 2020, a Coordenadora Geral da
CAMTRA e Diretora Executiva da ABONG,
Eleutéria Amora, deu uma entrevista ao
Boletim da Frente Parlamentar em defesa
das organizações da sociedade civil.
Eleutéria ressaltou o fato de que são as
organizações
das
mulheres,
como
sociedade civil, que estão na linha de frente
do enfrentamento ao COVID-19 e que
muitas dessas organizações sofreram com
o impacto da pandemia.

Ato em defesa das OSCs
No dia 10 de setembro a Coordenadora Geral da
CAMTRA, Eleutéria Amora, esteve presente no ato
público em defesa da prestação de serviços sociais
durante a pandemia realizado pela Frente
Parlamentar Mista em Defesa das Organizações da
Sociedade Civil (FPOSC). O evento foi transmitido
pelo YouTube, através dos canais Resistência, Abong,
do deputado federal @afonsoflorence (PT/BA) e de
outras organizações civis.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O evento teve como temas a aprovação do PL
4113/20, que introduz normas a parcerias
celebradas pela administração pública durante a
pandemia, uma iniciativa dos parlamentares da
Frente; e a reforma tributária justa, solidária e
sustentável, com isenção para as organizações da
sociedade civil.
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Cartilha: Fortalecimento de
Lideranças, Organizações
de Mulheres e MROSC

em tempos de COVID-19.
Em tempos de COVID-19, na luta pela sobrevivência, as
mulheres têm sido ainda mais desafiadas. Perda de renda
e/ou emprego, insegurança sanitária, ampliação do cuidado
de idosas/os, doentes e filhos e filhas em idade escolar que
ficaram sem poder ir às escolas, fizeram com que as
mulheres tivessem que se reinventar nesse período de tanta
incerteza.
Organizações como a CAMTRA têm se preocupado em fazer
com que, em tempos tão difíceis, de aumento das
desigualdades e de ampliação da necropolítica¹ no Brasil, as
mulheres do campo popular tenham mais elementos para
construir estratégias de superação das adversidades,
ampliadas nesse período de pandemia. O fortalecimento de
lideranças em suas comunidades é muito importante nesse
cenário de perda de direitos e de perspectivas de futuro.
Essa cartilha segue como mais uma contribuição da CAMTRA
para a luta feminista e para as mulheres brasileiras.

Clique aqui para ler a cartilha

Ato de Lançamento da Cartilha
No dia 23 de outubro às 11h, a CAMTRA realizou o Ato de
lançamento da cartilha "Fortalecimento de Lideranças,
Organizações de Mulheres e MROSC em Tempos de COVID-19."
O evento foi aberto e transmitido pela página de Facebook da
CAMTRA e também pelo canal da organização no YouTube.
O ato contou com 17 convidadas
representaram movimentos, coletivos
diferentes partes do Brasil.

e
e

convidados, que
organizações de

Clique aqui para assistir ao Ato de Lançamento

21

FORTALECIMENTO
DE LIDERANÇAS

CURSO EXPRESSO DE MÍDIAS SOCIAIS

O Curso Expresso de Mídias Sociais organizado pela CAMTRA foi realizado entre os dias
27/10/2020 e 14/11/2020 e contou com alunas representando organizações, movimentos e
coletivos de diversas partes do Brasil.
Um dos principais objetivos do curso foi o fortalecimento de liderança de mulheres,
especialmente agora nesse momento tão difícil em que todas nós tivemos que nos
reinventar por conta do COVID-19 e da pandemia e as redes sociais e a internet passaram a
ser o nosso principal meio de comunicação e forma de realizar nossas ações e projetos.
O curso contou com a inscrição de 34 alunas que se inscreveram através de formulário
virtual e foram divididas em turmas de acordo com suas disponibilidades. As aulas remotas
foram ministradas através das ferramentas de videoconferência Google Meets e Skype.
A professora escolhida para ministrar as aulas do curso foi a jornalista especializada em
Mídia, Informação e Cultural, Larissa Gould, que também foi responsável pela preparação
do material, bem como pela elaboração da grade de atividades da capacitação.
Alcançamos o percentual de em média 70% alunas presentes em todos os encontros. De
todas as 34 alunas inscritas 26 delas assistiram pelo menos a uma aula e 19 assistiram a
todas as aulas.
A CAMTRA contou com o apoio das seguintes instituições para elaboração do curso: CESE,
Fundo ELAS, FASE/SAAP e Ford Foundation.
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Núcleo de Mulheres
Jovens da CAMTRA
O Núcleo de Jovens nasceu na CAMTRA quatro anos após sua fundação, pela demanda das jovens em
realizar ações específicas para outras mulheres de sua faixa-etária (15-29 anos). Em 2012 o Núcleo foi
oficializado, sendo parte do estatuto da organização, definido como a instância responsável por avaliar e
opinar nos programas da CAMTRA referentes às mulheres jovens (Art.24).

Reuniões
Em Janeiro as jovens do Núcleo de
Jovens da CAMTRA se reuniram aqui na
nossa sede (Centro-RJ) para formular as
atividades e a programação do “10°
Curso de Mulheres Jovens em Defesa de
seus Direitos”.

Em outubro e novembro as jovens
voltaram a se reunir virtualmente
para adaptar o Curso de Mulheres
Jovens, que não pode acontecer
presencialmente como nos anos
anteriores por conta da pandemia.
As reuniões serviram para que juntas as jovens pudessem pensar em novas estratégias e meios
de realizar a 10ª edição do curso de forma virtual e acessível a jovens de todo Brasil.

#Quarentena sim, violência não!
Em maio a CAMTRA e o Núcleo de Jovens
participaram do Twittaço da Campanha "Maio
pela vida das mulheres".
Integrantes da Coordenação, equipe e do Núcleo
Jovens da CAMTRA enviaram foto segurando
cartazes com frases pedindo pelo fim da
violência contra as mulheres. As fotos foram
postadas no twitter da CAMTRA (@camtra) junto
com a hashtag "#QuarentenaSimViolenciaNao.
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JAN/2020
FEV/2020

17/02/2020 - Reunião geral do Núcleo com a coordenação da CAMTRA.

MAR/2020

13/03/2020 - Reunião sobre o XCMJ (Decisão de adiar devido à COVID19)
27/03/2020 - Reunião on-line preparatória do X Curso de Mulheres Jovens.

JUN/2020

04/06/2020 - Reunião preparatória para o X Curso de Mulheres Jovens e para
discutir a integração do NMJC nas Lives da CAMTRA.

09/09/2020 - Reunião virtual para construção do X Curso de Mulheres
Jovens em formato virtual.

NOV/2020

OUT/2020

27/01/2020 - Reunião preparatória para o X Curso de Mulheres Jovens.

SET/2020

Calendário de Atividades NMJC -2020

14/10/2020 - Reunião virtual para definir os pormenores da organização
do X Curso de Mulheres Jovens.

17/11/2020 - Reunião para realização dos últimos detalhes para o X Curso
de Mulheres Jovens.
20/11/2020 - X Curso de Mulheres Jovens em defesa de seus Direitos.
21/11/2020 - X Curso de Mulheres Jovens em defesa de seus Direitos.
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X CURSO DE
MULHERES JOVENS
na defesa de seus direitos em tempos de covid-19

Realizado desde 2009, pela CAMTRA, o curso de mulheres jovens é construído de forma
participativa por seu Núcleo de Mulheres Jovens. O curso é um espaço de acolhimento, troca e
fortalecimento da atuação entre mulheres jovens na defesa de seus direitos.
O curso tem por objetivo contribuir para formação política de mulheres jovens incentivando seu
protagonismo e a articulação e redes de mulheres jovens multiplicadoras de informações e
estratégias de enfrentamento às violências vivenciadas pelas mulheres jovens, em especial de
gênero, orientação sexual e de raça/etnia.
Desde o começo o Curso representou, para a estrutura da CAMTRA, um espaço de renovação de
pautas, de integrantes e de atividades. Sabemos que a força da juventude é de trazer o novo e as
modificações de seu tempo, contamos com essas mulheres jovens para construir a instituição de
forma dinâmica e preocupada com a as pautas feministas que estão sempre em transformação.
Mulheres jovens da CAMTRA para além do curso.
Nossa metodologia inclui, durante o ano, após o curso, construirmos atividades práticas e teóricas
que despertem nessas jovens pelas questões feministas. Acreditamos que é importante que
sejamos, todas as mulheres, conscientes de nossa força política e social dentro e fora da militância.
Por isso, o curso tem como foco unir jovens sem experiências com o campo das ações feministas
com mulheres adultas e outras jovens que já carregam uma bagagem maior sobre essas lutas que
possam construir com elas. Assim, para as jovens entre 14 e 29 anos, o Núcleo de Mulheres Jovens
da CAMTRA funciona como um espaço de acolhimento e construção coletiva de subsídios para a
tomada de consciência acerca do pensamento, da ação e do poder do feminismo na vida das
mulheres. O Curso é a porta de entrada para esse espaço político de crescimento e construção de
uma sociedade melhor para todas as mulheres.
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A X edição do Curso de Mulheres Jovens aconteceu nos
dias 20 e 21 de novembro de 2021e contou com 74 jovens
inscritas via formulário virtual. Todas as atividades do
curso foram realizadas de forma remota através da
plataforma de videoconferências ZOOM.

Confira abaixo a programação do X Curso de Mulheres Jovens da CAMTRA:

sexta-feira (20/11)

20 De Novembro Dia Da Consciência Negra

"Dandara, Marielle e Malês"
(Samba enredo da Mangueira em 2019)

sábado (20/11)
Manhã
Rompendo Barreiras e
Preconceitos: Mulheres Jovens
Desafiam o (s) feminismo (s) em
tempo de isolamento social.

Tarde
Machismo, racismo, lesbofobia,
transfobia e capacitismo:
Mulheres Jovens Resistem Em Tempo
De Pandemia.
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A CAMTRA alcançou, em 2020, a mais de 38.600 mulheres que nos procuraram através de
nossas Tendas de Direitos, de nossas doações, de nossas redes sociais (lives, instagram,
facebook, twitter, site oficial) e por meio da ferramenta digital que chamamos de
Defenda-se, um espaço que, em 2020, atendeu individualmente mais de 70 mulheres,
fornecendo informações de utilidade pública, orientações para serviços especializados
em direitos das mulheres e o acolhimento de pedidos de ajudas emergenciais.
Elaboramos e imprimimos 8000 cartilhas “Violência Contra as Mulheres não é o Mundo
que a Gente Quer”; 1500 calendários em homenagem à intelectual brasileira Lélia
Gonzalez; e ainda 2000 cartilhas “Fortalecimento de Lideranças, Organizações de
Mulheres e MROSC em tempos de Covid -19”.
No enfrentamento à violência contra às mulheres e meninas e garantindo a perspectiva
da diversidade e da inclusão, realizamos campanhas de divulgação sobre informações e
datas comemorativas fundamentais para a luta e conscientização das mulheres, além da
doação dos materiais informativos e preservativos masculinos (27272 unidades),
femininos (1250 unidades) e gel lubrificante (1250 unidades) às lideranças comunitárias
que propagaram as informações em seus territórios.

Em 2020 foram distribuidos:

1.500 Calendários
em homenagem à intelectual
brasileira Lélia Gonzalez

8.000 Cartilhas
“Violência Contra as Mulheres
não é o Mundo que a Gente
Quer”

2.000 Cartilhas
“Fortalecimento de Lideranças,
Organizações de Mulheres e
MROSC em tempos de Covid -19”

27.272
Preservativos Masculinos

1.250
Preservativos Femininos

1.250
Lubrificantes
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O projeto de Lives semanais da CAMTRA foi uma das formas que a organização encontrou para
permanecer em diálogo permanente sobre as mais diversas situações que estávamos enfrentando
acentuadas pela a pandemia. Agradecemos a todas as mulheres que participaram de nossas Lives pela
colaboração e por compartilharem suas vivências e experiências.

Temas das Lives

Data

Visualizações/
Views

11/07/2020

459

Auxílio Emergencial e o Impacto nas Vidas das
Mulheres Trabalhadoras

18/07/2020

570

Dia da Mulher Negra Latino Americana Caribenha

25/07/2020

374

O Trabalho Precarizado das Mulheres em Tempo de Covid-19

01/08/2020

196

Lei Maria da Penha Avanços e Desafios em Tempos de Covid-19

08/08/2020

364

Mulheres em Luta no Campo e na Floresta Contra a Covid-19

15/08/2020

330

Trabalho, Tempo e Vida das Mulheres

22/08/2020

330

29/08/2020

216

05/09/2020

200

12/09/2020

357

A Reabertura Gradual e as Mulheres Trabalhadoras

Dia da Visibilidade Lésbica
Dia Internacional da Mulher Indígena
Mulheres em Ação na Luta pela Igualdade: Atuando em seus
Territórios em Tempo de Covid-19

28

LIVES DA
CAMTRA

Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

19/09/2020

224

Discussão sobre a Luta das Mulheres pela a Legalização do
Aborto na América Latina e Caribe.

26/09/2020

2.705

Investindo nas Organizações e Coletivos de mulheres

03/10/2020

164

A Luta por Creche Como Direito das Crianças e das Mulheres

17/10/2020

163

Trabalho Doméstico, Racismo e Desemprego em Tempos de
Covid-19

24/10/2020

296

Mulheres Jovens na Luta contra o Machismo, Racismo e
Lesbofobia em tempos de Covid-19

31/10/2020

191

A Cultura do Estupro e a Luta das Mulheres
Contra o Patriarcado

07/11/2020

340

Vote Pelas Mulheres

14/11/2020

202

REPRISE Mulheres Jovens na Luta contra o Machismo,
Racismo e Lesbofobia em tempos de Covid-19

21/11/2020

51

Viva nos Queremos - 25/11 - Dia Internacional de
Eliminação da Violência Contra as Mulheres

28/11/2020

363

Vote Pelas Mulheres - Resultado das Eleições 2020 na
Perspectiva Feminista, Antirracista e LGTB+

04/12/2020

381

11/12/2020

1.019

Feminismo é a Ideia Radical de que as Mulheres
são Humanas

Todas as Lives realizadas pela CAMTRA estão disponíveis no Youtube:

YOUTUBE.COM/CAMTRA
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CAMTRA NAS REDES
A CAMTRA está presente nas principais redes sociais postando conteúdos feministas, utilidade
pública, pesquisas realizadas pela organização e compartilhando suas ações e eventos. Durante a
pandemia temos intensficado a nossa presença nas redes sempre buscando alcançar cada vez mais
mulheres trabalhadoras.

+ de 100
INSCRITAS
+ de 700
SEGUIDORAS
+ de 3000 SEGUIDORAS

+ de 9000 CURTIDAS
*Dados referentes a dezembro/2020
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CAMTRA NO WHATSAPP
A CAMTRA está sempre buscando novas maneiras de ir ao encontro das mulheres
trabalhadoras e encontrou no whatsapp uma ferramenta que possibilita alcançar esse
objetivo, mantendo contato direto com trabalhadoras de várias partes do Brasil e
disseminando informações e conteúdos feministas diariamente atráves dos nossos
grupos.
A CAMTRA conta com 4 grupos de Whatsapp: "Mulheres com a CAMTRA", "Mulheres
Jovens", "Mulheres MROSC" e "CAMTRA COVID".
Os grupos estão abertos a todas que se inscreverem pelo site da instituição.

Mulheres com a CAMTRA
Grupo no as mulheres compartilham informações
e conteúdos feministas e de utilidade pública.

CAMTRA COVID
Criado para apoiar ações diretas de saúde
durante a pandemia.

Mulheres Jovens
Feito para as jovens mulheres feministas que
participam ou gostariam de participar do
Núcleo de Mulheres Jovens da CAMTRA.

MULHERES MROSC
Grupo formado para discutir e
compartilhar informações sobre o MROSC e
as ações das OSCs no Brasil.
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siga a camtra
Clique nos ícones abaixo para ficar por dentro
de tudo o que acontece na CAMTRA
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FINANÇAS
A Camtra reconhece e expressa profunda gratidão pelas generosas contribuições de
parcerias e apoiadoras(es) que acreditam na construção dos movimentos feministas
e de mulheres que fazem avançar seus direitos.

Apoiadoras(es)

Total

Fundo ELAS

R$ 253.944,94

Caritas/UE

R$160.885,36

Fundação Ford

R$ 129.801,36

CESE

R$ 29.000,00

ABONG

R$ 28.000,00

OXFAMBRASIL

R$ 9.700,00

Fundação Friederichi Ebert

R$ 6.000,00

SAAP/FASE

R$ 1.500,00

Doações/Outros

R$10.630,49

Saldo Final: R$ 629.462,15
Total em Despesas: R$ 516.000,00

Os números apresentados correspondem a valores aproximados.
A CAMTRA está aguardando o resulto do balanço de 2020, que está sendo
realizado pelo escritório de contabilidade contratado pela instituição.
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