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DESTAQUES DE 2021



RELATÓRIO  2021  - SOF

Retomada gradual das atividades presenciais e das ruas: 
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A comercialização direta da RAMA com
grupos de consumo solidário e coletivos de
doação envolveu 55 agricultoras de 10 grupos. 

Participaram 17 coletivos, institutos e grupos
de consumo. As compras aconteceram
quinzenalmente e totalizaram R$ 273.362,90.

Comercialização direta e comida
agroecológica na periferia
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Participação de 30 estudantes sendo 22
mulheres e 8 homens, 20 pessoas negras,
das quais 7 quilombolas, 4 indígenas
(guarani-Mbyá e tupi-guarani), 8
assentados da Reforma Agrária e 18
residentes no Vale do Ribeira.

Curso Técnico em Agroecologia (SOF + IFSP)
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4 edições das feiras virtuais
Participação de 32 empreendimentos
Total de R$ 10.552,00 em vendas.

Feiras virtuais
da AMESOL



RELATÓRIO  2021  - SOF

35 mulheres participaram
em quatro encontros
virtuais sobre comunicação
virtual, ferramentas e
linguagem para as redes
sociais.

Ciclo formativo
da AMESOL



Marcha

Mundial das

Mulheres
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No Brasil

Foram sistematizadas ações em 13 estados: Maranhão, São Paulo, Paraíba, Distrito
Federal, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. 

Reflexão coletiva sobre aprendizados e elaboração sobre agenda política para a
sustentabilidade da vida. 

sistematização das ações de solidariedade
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No Brasil
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sistematização das ações de
solidariedade



150 mulheres participaram da Plenária de
formação e debate da MMM sobre a luta
feminista antirracista, encerrando a
programação do “Julho das Pretas”. A
formação recuperou a trajetória da MMM
nessa agenda, os desafios da atual conjuntura e
para a construção da luta antirracista a partir
dos territórios rurais e urbanos. 

Processo de organização
da agenda antirracista

No Brasil
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VÍDEO

https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/plenaria-nacional-fecha-o-julho-das-pretas-da-marcha-mundial-das-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=RguSTfNZwLY
https://www.youtube.com/watch?v=RguSTfNZwLY&t=6s


MMM Internacional
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A SOF contribuiu com a
coordenação, metodologia,
facilitação de economia feminista e
comunicação, apoio técnico e
sistematização. A escola teve
interpretação em 4 idiomas
(português, espanhol, inglês e
francês) e contou com 120
participantes de 38 países. 

Escola Internacional de Organização Feminista Berta Cáceres

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0DNBWw5hcFE


MMM 

Internacional
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Reeleição de Nalu Faria para o Comitê
Internacional representando as Américas.
Eleição de novo secretariado internacional
na Turquia. O Brasil segue responsável por
contribuir com a comunicação do
Secretariado Internacional (Natalia
Blanco). SOF e MMM Brasil contribuíram
com todo o processo do Encontro:
inscrições e logística, apoio técnico,
metodologia, sistematização e declaração.

12º Encontro
Internacional 

https://marchemondiale.org/?lang=es
https://marchemondiale.org/?lang=es
https://marchemondiale.org/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2021/11/01/declaracion-del-12o-encuentro-internacional-de-la-marcha-mundial-de-las-mujeres-29-31-de-octubre-2021/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2021/11/01/declaracion-del-12o-encuentro-internacional-de-la-marcha-mundial-de-las-mujeres-29-31-de-octubre-2021/?lang=es


MMM Internacional
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SOF e MMM Brasil também contribuíram com todo o processo
do Encontro Regional das Américas: inscrições, logística e apoio
técnico, metodologia e comunicação.

Encontro Regional Américas

https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/agenda-politica-feminista-das-americas-fortalecer-caminhos-estrategias-e-resistencias-das-lutas-da-regiao/


Lançado em 6 de janeiro de 2021, Capire é um
portal internacional da Marcha Mundial das
Mulheres em aliança com Via Campesina,
Amigos da Terra e GGJ. A equipe do Capire é
vinculada à equipe da SOF.
São produzidos e publicados conteúdos em
português, espanhol, francês e inglês, além de
alguns conteúdos em árabe.

177 conteúdos publicados
Público: 80.097 usuários únicos (15 mil no Brasil)

Capire
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https://capiremov.org/


Publicações
2021



Melhoria da segurança digital da SOF
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Ao longo de 2021 a SOF foi acompanhada por uma bolsista do projeto 
Digital Defenders. 

Desenvolvemos uma série de ações para melhorar a segurança digital da SOF,
entre elas: diagnóstico da infraestrutura digital da SOF; formação e sensibilização
da equipe sobre segurança digital e uso de novas ferramentas disponíveis;
migração de sites da SOF para servidores seguros; uso de nuvem própria da SOF;
migração do servidor para sistema linux. 



RELATÓRIO  2021  - SOF

RESUMO DAS ATIVIDADES



1 curso nacional para jovens, com 4 encontros e participação de 30 mulheres de 12
estados (RS, SC, PR, RJ, ES, MG, DF, BA, CE, RN, TO, PA)
participação em 1 processo de formação em Pernambuco, com participação de 27
mulheres 
participação em 1 processo de formação na Paraíba, com participação de 92 mulheres.

107 oficinas e participação em debates (8.366 participantes) | Temas: economia feminista,
agroecologia e soberania alimentar, políticas públicas e temas da conjuntura, feminismo,
violência, direitos sexuais e reprodutivos, comunicação.

3 processos de formação virtual, sendo:

Construção de movimento
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Cursos de formação da SOF

“Economia feminista: estratégia para construção de movimento”
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O curso aconteceu de 13 de outubro a 10 de novembro com cinco encontros semanais e 
 duração de 2h30 cada um. Participaram 63 mulheres da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Marcha
Mundial das Mulheres, AMESOL, Articulação Nacional de Agroecologia e do movimento
estudantil. 

Temas: 1. Introdução à economia feminista na perspectiva do movimento social; Trabalho
doméstico e de cuidado: críticas feministas e propostas de transformação; Conflito capital-
vida e as lutas contra as transnacionais; Agroecologia e economia solidária como alternativas;
O que significa construir movimento a partir da economia feminista? Desafios para colocar a
sustentabilidade da vida no centro.



Cursos de formação da SOF

“Economia feminista:
estratégia para construção
de movimento”
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A metodologia do curso e o perfil
das participantes permitiu que as
mulheres conectassem, em cada
encontro, os conhecimentos
compartilhados com as lutas
cotidianas nos territórios. O
conteúdo do curso será organizado e
disponibilizado de forma
permanente na plataforma de
formação online da SOF. 



“Comunicação Feminista e Popular” - organizado pela SOF em conjunto
com o Coletivo de Comunicadoras da Marcha Mundial das Mulheres

Curso com 3 módulos que mesclaram debate político e formação prática (mão
na massa), e contou com vídeos, textos, fórum de dúvidas e exercícios, além de
quatro encontros online. As inscrições foram abertas para militantes da MMM
e organizações parceiras. Participaram efetivamente do curso 60 mulheres. 
Temas: 1. Acesso à comunicação e estratégias de movimento; 2. Mão na massa
(linguagem, texto e diagramação; foto e vídeo; rádio); 3. As armadilhas do
capitalismo em nossa comunicação via internet.

Cartilha “Somos todas comunicadoras”
O esforço de produção de conteúdos para o curso foi aproveitado e
sistematizado em uma cartilha sobre comunicação popular e feminista. Essa
definição partiu dos diálogos com as mulheres ao longo da formação, onde
ficou evidente como as práticas comunicativas, fundamentais na construção de
movimento, são vistas como desafios permanentes nos territórios. 
 

Cursos de formação da SOF
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https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Cartilha-V4_web.pdf


Marcha Mundial das Mulheres
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10 reuniões da coordenação
executiva da MMM
7 reuniões da coordenação nacional
da MMM com participação média
de 35 mulheres representando 17
comitês estaduais (SP, RJ, CE, RN,
MG, PA, TO, PB, PE, RS, SC, PR,
SE, MA, MS, DF e AL)
3 reuniões de formação do GT sobre
Livre Comércio
3 reuniões de Grupo sobre luta pelos
direitos sexuais e reprodutivos.



Sistematização das ações de solidariedade
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As ações de solidariedade marcaram a atuação da MMM durante a pandemia. Em 2021,
impulsionamos um processo coletivo de sistematização para refletir sobre os
aprendizados dessas ações e extrair daí elementos constitutivos da nossa agenda política
para o próximo período. 
O processo de sistematização e elaboração foi composto por diferentes etapas,
envolvendo duas reuniões nacionais de reflexão com representantes da MMM, reuniões
de reflexão e organização de um GT e quatro intercâmbios de elaboração. Entre cada
etapa, o GT realizou um levantamento identificando as ações realizadas em 18 estados,
seguido da elaboração de um roteiro comum para coletar informações detalhadas sobre
as ações realizadas, respondido por 11 estados, e os quatro intercâmbios de elaboração
com participação de 48 mulheres de 13 estados (Maranhão, São Paulo, Paraíba, Distrito
Federal, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul). 
As reflexões foram sistematizadas em um texto escrito a muitas mãos. Da mesma forma,
foram recolhidos registros audiovisuais das ações de solidariedade realizadas desde o
início da pandemia e produzido um vídeo.

https://www.sof.org.br/mulheres-em-movimento-sustentam-a-vida-as-acoes-de-solidariedade-da-marcha-mundial-das-mulheres-no-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=0aJx8oqckMI


Articulação da MMM São Paulo
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Ocorreram 33 atividades de organização, articulação e formação da
MMM em São Paulo (região metropolitana de São Paulo, Campinas,
Vale do Ribeira e Ubatuba); 
 
Também houve a articulação de ações de solidariedade da MMM
durante a pandemia, em São Paulo, envolvendo produção
agroecológica, mulheres da MMM, articulação com MAB e CMP. 

No primeiro semestre foram distribuídos 475 cestas, 40 kits de
higiene, 50 embalagens de 500 ml de álcool gel, 1.000 ovos de páscoa.
Considerando que 475 mulheres receberam estas doações estimamos
que tenham atendido a 1.900 pessoas. 



Articulação da MMM São Paulo
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14 atividades de articulação e resistência a terceirização de serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência
em São Paulo

A prefeitura de São Paulo colocou em curso um audacioso projeto de privatização e terceirização dos serviços públicos,
abrangendo equipamentos de educação (CEUs), de saúde e assistência social (que ainda não eram terceirizados). Entre os
equipamentos de atendimento a violência contra a mulher restavam dois sem terceirizar: Casa da Brasilândia, Casa Eliane
de Grammont.. A casa Eliane de Grammont é o mais antigo equipamento de atendimento a violência contra a mulher na
cidade de São Paulo. Além de referencia Nacional, era responsável por contribuir na organização e formação de novos
serviços na rede publica. O governo municipal soltou um edital para terceirização do serviço, a Marcha Mundial das
Mulheres, com apoio das trabalhadoras do serviço, convocou uma reunião com outros movimentos da cidade e com
vereadoras para contestar esta terceirização, que é o caminho mais fácil para a privatização ou mesmo fechamento do
serviço. Esse processo de privatizações e terceirizações aconteceu nos momentos mais críticos da pandemia, dificultando a
mobilização social. Ainda assim, realizamos atos, audiências com defensoria pública, Ministério Público e Câmara
Municipal. Cobramos empenho para barrar o processo de terceirização e denunciamos na imprensa. Inviabilizamos o
primeiro edital. A prefeitura levou adiante o processo de terceirização e no segundo edital teve que fazer a correção do
orçamento, ampliação do número de trabalhadoras e trabalhar com uma entidade com experiência no atendimento a
violência contra a mulher. (Em março de 2022, a prefeitura revogou o processo de terceirização iniciado o ano passado, uma
vitória do movimento. Os equipamentos permanecem funcionando sob gestão direita da prefeitura.) 



MMM Internacional
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A Escola Internacional de Organização Feminista Berta
Cáceres aconteceu no primeiro semestre. Foram 12 sessões
com  120 participantes de 38 países. A SOF atuou na
Coordenação Geral, no Grupo de Metodologia, na
Facilitação de três sessões sobre Economia Feminista, na
exposição sobre comunicação feminista, na equipe técnica
e na equipe de síntese. Além das sessões, essas tarefas
envolveram a participação em 32 reuniões.
 
7 reuniões virtuais do Comitê internacional da MMM e 4
reuniões de preparação para o Encontro Internacional.



MMM Internacional
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Coordenação da comunicação internacional da MMM,
envolvendo Oficina de comunicação MMM e Via
Campesina; 3 reuniões de articulação da comunicação
internacional da MMM; elaboração de declaração do 8 de
março, de solidariedade feminista internacional contra o
poder das transnacionais no dia 24 de abril e solidariedade
ao povo da Colômbia e 9 vídeos para redes sociais, gestão
de redes sociais, boletins virtuais, atualização do site,
realização de um Dia de açãode solidaridade feminista
internacional pelas mulheres e o povo do Afeganistão.
 
Além disso, contribuição na organização do 12º Encontro
Internacional da MMM. O encontro foi realizado online
nos dias 23, 29, 30 e 31 de outubro de 2021. Cerca de 150
mulheres estiveram presentes como delegadas de 51
coordenações nacionais da MMM. Clique aqui para
acessar o relatório do encontro (em espanhol).

Vídeo

Vídeo

https://drive.google.com/file/d/1wnTLQrSY4i08nvXl3X_w1ONWI4roXke6/view
https://www.youtube.com/watch?v=I3AMs0YiKjA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tvJahzdi42M


MMM Internacional
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Processo de Construção da MMM Américas: 9 reuniões regionais com participação de 14
mulheres representantes das coordenações nacionais; 5 reuniões do grupo de trabalho de
preparação ao Encontro Regional; 2 reuniões do GT de mapeamento de experiências de
economia feminista da MMM Américas e 1 reunião do GT de comunicação.

Lançamento do portal Capire: produção e
publicação de 177 conteúdos em português,
espanhol, francês e inglês; 7 em árabe. 
Realização de 6 webinários internacionais sobre
Capire + MMM: Desafios do feminismo popular;
Resistência e solidariedade feminista ao redor
do mundo; Migrações e Refugio na agenda
feminista; 24 horas de solidariedade feminista
contra as transnacionais; Autoritarismo;
Violência contra as mulheres.



Economia Solidária
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48 atividades de articulação da AMESOL

As feiras virtuais da Amesol foram uma inovação para a Associação no ano de 2021.
Foram 4 ao todo e trouxe muitos aprendizados, como aprender a produzir legendas e
descrições claras para as postagens, abri esse canal de comunicação, divulgação e
comercialização dos produtos.
Participaram em média 32 empreendimentos. A organização das feiras foi feita por
uma comissão de trabalho com 14 integrantes. Nessa comissão houve uma distribuição
de tarefas que envolveram a comunicação durante a feira, o recebimento dos produtos
e a produção das fotos, a divulgação e a equipe de vendas, e prestação de contas. 
As produtoras apontaram com o desafio conciliar os tempos de postagens virtuais x
produção x vendas x envio dos produtos. As Feiras virtuais da Amesol aconteceram nas
redes sociais Instagram e Facebook e nas duas ultimas edições também inaugurou a
venda por um número de whatsapp adquirido nesse ano. As feiras tiveram rodas de
conversa virtuais, apresentações musicais, orientação de yoga, sorteios, etc.



Realização do Ciclo formativo da Amesol
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O Ciclo formativo respondeu a uma demanda da Amesol em comunicação virtual, ferramentas,
linguagem para redes etc. Participaram em média 35 mulheres em quatro encontros virtuais. Os
encontros foram pensados respondendo às principais dificuldades com instagram, facebook e produção
de conteúdo e legendas.
As participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas nos encontros, o que foi extremamente
positivo e já possível ver avanços na atuação das redes de cada empreendimento, assim como
encomendas que surgiram com essa nova atuação.
Para algumas mulheres, as redes seguem sendo um desafio, especialmente à mais velhas e com
dificuldade na escrita.



Vídeo sobre a experiência da AMESOL
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O vídeo recupera a trajetória
da Amesol, os desafios e as
estratégias construídas pelas
mulheres durante a pandemia
de covid-19. 



Agroecologia
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Acompanhamento do processo preparatório do Encontro de
mulheres negras, indígenas e quilombolas da agroecologia. 

Contribuição para a realização do Encontro estadual de
mulheres quilombolas, 26 a 28 de novembro em Ubatuba.
Acompanhamento RAMA Rede Agroecológica de Mulheres
Agricultoras da Barra do Turvo: A RAMA envolve 71 mulheres
de 11 grupos. Reuniões por grupos para atualização dos acordos
de funcionamento e criação do Conselho em agosto de 2021.
Reuniões com as jovens para retomada do coletivo. Retomada
dos mutirões entre bairros em dezembro de 2021.

Oficinas de coleta de pontos e geoprocessamento coma
comunidade quilombola Terra Seca/Ribeirão Grande.
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Comercialização direta e comida
agroecológica na periferia

A comercialização direta da RAMA
com grupos de consumo solidário e
coletivos de doação envolveu 55
agricultoras de 10 grupos.
Participaram 17 coletivos, institutos
e grupos de consumo. As compras
aconteceram quinzenalmente e
totalizaram R$ 273.362,90.

Agroecologia

Em conjunto com a rede de grupos de consumo organizamos tutoriais para envolver mais pessoas e coletivos no
processo e produzimos o estudo “Possibilidades e desafios para o acesso e comercialização agroecológica na periferia
da Grande São Paulo”. Em conjunto com Orgânicas para todes e SESC Interlagos coordenamos o Laboratório
cidadão: desafios da distribuição de alimentos na Quebrada.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=pkMcHzKtnaM
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Produção de conhecimento, formação e articulação

Realizamos a pesquisa “(Re)conhecendo a agroecologia
feminista Agroecossistemas e redes das agricultoras do
Vale do Ribeira (SP, Brasil)”.
Iniciamos a participação na pesquisa “GENgiBRe.
Relações entre natureza e igualdade de gênero. Uma
contribuição à teoria crítica a partir de práticas e
mobilizações feministas na agroecologia no Brasil” em
conjunto com IRD – Instituto de pesquisas em
desenvolvimento da França, CTA-ZM Centro de
Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e UFV
Universidade Federal de Viçosa. As atividades acontecem
nos municípios de Barra do Turvo, Itaoca e Peruíbe.

Agroecologia
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Iniciamos o Curso Experimental Técnico Subsequente em
Agroecologia em conjunto com IFSP Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo com a participação de 30
estudantes sendo 22 mulheres e 8 homens, 20 pessoas negras, das quais 7
quilombolas, 4 indígenas (guarani-Mbyá e tupi-guarani), 8 assentados
da Reforma Agrária e 18 residentes no Vale do Ribeira.

Encontros Soberania Alimentar nos territórios organizado por 13
coletivos da região oeste da cidade de São Paulo aconteceram nos dias
16 e 17 de outubro com rodas de conversa e visitas em diferentes locais
da zona oeste, como a Praça Elis Regina, o Viveiro Comunitário e o
CRESAN Centro de Referência em Segurança Alimentar.

Grupo de estudos em feminismo e agroecologia. Reuniões realizadas
em 9/03, 13/04, 11/05, 08/06, 13/07, 10/08, 21/09, 19/10, 09/11 e 07/12.
Leituras sobre feminismo negro e antropologia multiespécies.

Agroecologia



Intercâmbio no Jardim Jaqueline, zona oeste de São
Paulo, com foco em conhecer as estratégias e desafios das
mulheres para garantir o cuidado em um território
marcado pela precariedade e falta de espaço comum.
Participaram 13 mulheres, no dia 16 de outubro.
Intercâmbio na Barra do Turvo, Vale do Ribeira, com
foco em conhecer as experiências de vivência e resistência
das mulheres agricultoras diante da privatização da
natureza e dos parques, as práticas de mutirão da RAMA,
a rede comunitária de comunicação e as formas de
organização do cuidado nas comunidades rurais e na
relação com a cidade. Participaram 58 mulheres entre os
dias 14 e 16 de dezembro.

Intercâmbio - derivas feministas
2 intercâmbios foram realizados para elaboração sobre
sustentabilidade da vida em territórios concretos.
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Sustentabilidade da vida



Publicações
2021

https://www.sof.org.br/um-meio-tempo-preparando-outro-tempo/


Publicações
2021

https://www.sof.org.br/juntas-e-misturadas/


Publicações
2021

https://www.sof.org.br/novas-formas-velhos-mecanismos-apropriacao-natureza-politica-feminista/


Publicações
2021

https://www.sof.org.br/possibilidades-e-desafios-para-o-acesso-e-comercializacao-agroecologica-na-periferia-da-grande-sao-paulo/


Publicações
2021



Publicações
2021

https://www.sof.org.br/mulheres-em-movimento-sustentam-a-vida-as-acoes-de-solidariedade-da-marcha-mundial-das-mulheres-no-brasil/


Publicações
2021

https://www.sof.org.br/reconhecendo-a-agroecologia-feminista-agroecossistemas-e-redes-das-agricultoras-do-vale-do-ribeira-sp-brasil/


Publicações
2021

https://www.sof.org.br/comunicacion-feminista-y-popular-experiencias-de-las-mujeres-en-movimiento/


Publicações
2021

https://www.sof.org.br/somos-todas-comunicadoras-aprendendo-juntas-sobre-comunicacao-feminista-e-popular/


Coluna Sempreviva no Brasil de Fato:

23 artigos
publicados na
coluna em 2021
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Comunicação
18 notícias no
site da SOF

 

24 notícias no site
da MMM Brasil

 O canal de youtube da
SOF conta com 3,19 mil
inscrições e entre julho e
dezembro de 2021 foram
publicados 8 vídeos entre
produções da SOF e
transmissões ao vivo em
colaboração com outras
organizações.

 

 

24 vídeos no canal
de Youtube da MMM
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De janeiro de 2021 a
dezembro de 2021
 

Visitantes únicos no site -

68.748

Soma de Visitantes únicos
apenas das publicações
de 2021 -  4.255

 
 

 

8 vídeos no canal
de Youtube da SOF

 
O canal de youtube da
MMM conta com 2,86 mil
inscritos inscrições e entre
julho e dezembro de 2021
foram publicados 24
vídeos entre produções da
MMM e transmissões ao
vivo em colaboração com
outros movimentos.

 

 

21 notícias no site da
MMM Internacional

 

https://www.sof.org.br/category/noticias/
https://www.sof.org.br/category/noticias/
https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/category/noticias/
https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/category/noticias/
https://www.youtube.com/c/MarchaMundialdasMulheres/videos
https://www.youtube.com/user/assemprevivas/videos
https://marchemondiale.org/index.php/noticias-2/?lang=es&lcp_page0=2#lcp_instance_0
https://marchemondiale.org/index.php/noticias-2/?lang=es&lcp_page0=2#lcp_instance_0
https://marchemondiale.org/index.php/noticias-2/?lang=es&lcp_page0=2#lcp_instance_0
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Frente Brasil Popular: 40 atividades entre plenárias e reuniões ampliadas da FBP, reuniões da
operativa da FBP, reuniões entre a FBP e a FPSM.

15 atividades de coordenação do projeto Brasil Popular e programa Central do Brasil e TV 247;
Plenária Nacional pelo Direito à Cidade (início do processo de conferência); 21 Atividades de
articulação (plenárias nacionais, reuniões operativas e de coordenação; nacional e em São
Paulo).

Jornada Continental envolveu: 11 reuniões de coordenação, facilitação e comunicação, e a
organização de um ato público virtual com 100 participantes.

13 atividades de articulação dos processos da ALBA Movimentos e Assembleia Internacional
dos Povos.

Alianças e Articulações
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26 atividades de articulação da agroecologia, entre elas Plenária da ANA e coordenação GT mulheres ANA, Oficina
Cadernetas Agroecologicas, Atividades do Conselho de Segurança Alimentar e do GT mulheres do MSC/CSA, Reuniões
Agroecologia nos municípios APA e do MUDA Movimento Urbano de Agroecologia

6 encontros em um processo com o secretariado internacional do WRM (Movimento mundial de bosques tropicais) para
avançar em uma perspectiva feminista. Esta aliança envolve contribuições mútuas no Boletim do WRM e no Capire.

Durante o segundo semestre foram realizadas 19 atividades virtuais de articulação e 4 reuniões do Levante contra o
Feminicídio. 

2 atividades da Marcha das Margaridas

3 Reuniões da REMTE

22 manifestações e atos simbólicos (por direitos sexuais e reprodutivos, em memória das vítimas da covid, contra a
carestia), panfletagens de mobilização, manifestações do 8 de março. Foram 17 presenciais e 5 virtuais.

Alianças e Articulações
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