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Editorial

Chegamos à segunda edição do Prêmio Odair Firmino de Solidariedade. Lançado no ano passado pela
Cáritas Brasileira, o Prêmio Odair Firmino de Solidariedade tem o objetivo de estimular ações de
disseminação e divulgação, além de valorizar experiências de caráter coletivo que defendam e promovam
os direitos humanos.
Em 2011 com o tema “Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento”, a segunda edição do prêmio superou
as expectativas da equipe organizadora. Com o aumento de mais de 100% no número de inscrições, o
Prêmio Odair Firmino de Solidariedade se insere nacionalmente no universo das premiações. Ao todo, a
segunda edição recebeu 56 inscrições de todo Brasil. Em 2010 o número chegou a 27.
Este ano o prêmio teve o grande objetivo de trazer à tona todas as lutas e ações de mulheres organizadas
em grupos, associações, cooperativas, que historicamente visam construir uma humanidade viva e em
harmonia com a natureza.
Todos os inscritos foram submetidos a uma pré-seleção realizada pelos inter-regionais da Cáritas Brasileira.
Após esta etapa, 16 experiências foram encaminhadas para o júri nacional que depois de uma criteriosa
avaliação e análise, selecionou as três ﬁnalistas: Grupo de Produção Rural Serra Gavião (PI), A Luta das
Mulheres Indígenas – Comisulba (BA) e Começar de Novo (MG).
Criada em 2004, a Comissão de Organização das Mulheres Indígenas do Sul da Bahia (Comisulba), nasceu
a partir da luta das mulheres indígenas por igualdade de direito e melhor qualidade de vida para o seu
povo, a organização tem se ﬁrmado também na luta por melhores condições de saúde, moradia e
educação. A Comisulba vem trabalhando com a capacitação das mulheres para a liderança e hoje elas
participam ativamente de audiências públicas com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Pelo
trabalho com a capacitação de lideranças e organização das mulheres, a Comisulba conquistou o 1º lugar
do Prêmio Odair Firmino de Solidariedade.
O 2º lugar ﬁcou com “Começar de Novo” que é um dos projetos da Associação da Pastoral da Mulher
Marginalizada (APMM). A associação tem como objetivo ajudar na emancipação e humanização das
mulheres. O trabalho integra fortalecimento da auto-estima, cidadania e conhecimento sobre questões
sociais, gênero, saúde e trabalho.
O 3º lugar ﬁcou com a comunidade da Serra do Caju formada por 130 famílias que conseguiram a
concessão para viver numa área há pouco tempo. Cada família recebeu três hectares, fruto de muitas lutas
e conﬂitos com os fazendeiros. Em 1999, eles construíram uma casa de farinha e foi ali que tudo começou.
Com o Prêmio Odair Firmino de Solidariedade, a Cáritas Brasileira dá continuidade ao fortalecimento da
mobilização da rede social a partir das experiências e ações coletivas que fazem emergir no dia a dia o
protagonismo dos excluídos e excluídas, rumo a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e
plural.

Anadete Gonçalves Reis, vice-presidente da Cáritas Brasileira

Mulheres e meio ambiente – da inferiorização,
à violência, à construção de equidade e sustentabilidade
Maria Sueli Rodrigues de Sousa
A categoria mãe é a que mais frequentemente é
utilizada para fazer a relação mulher e natureza no
âmbito de uma cultura que se expressa em idéias e
ações violentas nas relações de gênero e de degradação
ambiental, seja no uso e abuso para produzir
crescimento da economia, seja como poder Estatal que
se move numa irracionalmente que ignora possibilidades
e limites das condições ambientais, seja na relação
cotidiana que considera a natureza como o atraso aonde
ainda não chegou o progresso, seja nos atos e idéias de
inferiorização das mulheres.
A forma como a natureza é usada e abusada dela tudo
retirando e nada a ela retornando faz uma correlação com
o que se pensa de mãe nesse contexto: aquela que tudo
dá: proteção, cuidado, alimento, higiene, e nada a ela
retorna, ou seja, há um assemelhado no que se pensa
sobre mãe-natureza e mãe-humana, mulher e natureza ou
gênero e meio ambiente.
É possível perceber que a discussão gênero e meio
ambiente no âmbito da reﬂexão sobre a hierarquização
nas relações de poder e da importância de modiﬁcar esse
padrão de relações como forma de pensar
sustentabilidade nas relações sociais e ambientais,
especialmente, por que dessa idéia de inferiorização e
subalternização da mulher ao homem e da natureza à
cultura e à política emergiram relações de violência
contra a mulher e de degradação da natureza.
A relação de semelhança mulher-natureza é percebida
em vários campos. Há muitas concepções que toma a
terra como divindade feminina, a deusa terra, a mãe
terra. Também há religiões que cultuam a natureza,
tomando-a como divindade feminina, marcada pelo
poder da fertilidade, diferente do poder de comando.
Seja real ou ilusória a conexão mulher-natureza é
produzida cultural e politicamente e o modo de justiﬁcar
a inferiorização da mulher é naturalizar as diferenças
utilizadas para colocá-la num patamar subalterno, ou
seja, naturalizar o que foi culturalmente construído e com
isso naturalizar a dominação, colocada como inevitável.
E dizer que se trata de um processo natural é considerar a
natureza imutável, fazendo parecer que a natureza tem
força própria independente do ser humano.
Por outro lado, o ser humano age como se fosse
proprietário da natureza, por isso toma os elementos que
compõem o meio ambiente como bens, como recursos
naturais, cabendo a estes a condição de proprietários,
podendo vender, trocar, comprar, deﬂorestar, secar suas
águas, alterar suas condições climáticas.
Desse processo conclui-se que se a inferioridade da
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mulher faz parte da natureza é por que a natureza é dos
proprietários com todos os poderes para produzir todas
as alterações que julgarem necessárias.
Com essa contradição revela-se que a inferiorização da
mulher é ação dos proprietários, ou seja, trata-se de uma
ação política revestida de natural. Como já apontado, o
efeito principal desse processo resulta em violência como
expressão do poder de comando.
O pensamento que predomina no modelo social em que
vivemos quebrou a relação de semelhança entre a
mulher-deusa e a natureza, tornou deus masculino,
substituiu o poder de dar vida pelo poder de comando, a
idéia de ser parte da natureza pelo poder de explorar a
natureza, e com isso instaurou a concepção de civilização
do mundo através do domínio da natureza. É esse modelo
que se encontra em crise na contemporaneidade.
Diante de tal crise, a saída seria voltar ao passado?
Substituir o lugar de poder do homem pela mulher?
Apenas abrir espaço no poder de comando para
alocação do feminino?
Na forma atual de ver gênero e meio ambiente, o ideal de
igualdade entre mulheres e homens é incapaz de enfrentar
os problemas produzidos pela desigualdade entre homens
e mulheres. O que seria igualdade então? Seria colocar
natureza-mulher no lugar do homem-cultura?
Não se trata de uma mera substituição ou troca de
lugares, visto que o negativo permaneceria: a
concentração de poder, as relações de dominação. Na
verdade, é algo mais complexo, talvez a necessidade
mesmo de uma mudança do modelo de relação entre
cultura e natureza e homem e mulher.
Acredito ser algo mais grave, talvez seja o caso mesmo de
uma mudança na forma de pensar e de agir, como a que
propõem entidades e movimentos sociais para o semiárido
brasileiro, na proposta de convivência, que considere a
experiência e o aprendizado do modelo em crise, não
apenas que o refute, mas que também enfrente o desaﬁo
de tratar isso com o conjunto que convive com o desaﬁo e
que natureza e mulher não sejam tratadas apenas como
vítimas, mas que haja proposições visando produzir
entendimentos quanto à partilha de poder, bens e danos
ambientais produzidos.
É a única forma de enfrentar um problema tão amplo e
grave como esse: produzir opinião em homens e
mulheres quanto à insustentabilidade desse modelo e
quanto à necessidade de construção de outra forma de
viver em que mulher e natureza não sejam
subalternizadas, inferiorizadas, violentadas, como
condução de via sustentável.

Doutora em Direito, Estado e Constituição – UnB; Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFPI; socióloga, advogada, professora adjunta da UFPI,
departamento de ciências jurídicas e militante feminista da União das Mulheres Piauienses – UMP.
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“A luta das mulheres indígenas do sul da Bahia pela igualdade de
direito e qualidade de vida de seus povos” – Aldeias das Pataxó
Hã‐Hã‐Hãe e Tupinambá de Olivença nos municípios de Pau Brasil,
Camacan, Itaju do Colônia, Buerarema, Ilhéus e Una, no sul da Bahia
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Movimento de mulheres indígenas estabelece
nova ordem nas aldeias

Quando as primeiras mulheres indígenas do
Sul da Bahia começaram a sair dos espaços
antes reservados a elas em suas aldeias, em
meados da década de 1990, para se
organizarem em grupos de trabalho e de
reﬂexão, não imaginavam o quanto isso iria
mudar não só as suas trajetórias de vida
como as de suas tribos de origem. O
incipiente intercâmbio entre as índias Pataxó
Hãhãhãe e Tupinambá, daria origem, anos
mais tarde, à Comissão de Organização de
mulheres indígenas do Sul da Bahia
(Comisulba), criada em 2004.
A Comissão de Organização de Mulheres
Indígenas do Lestes (Comil) também teve um
papel importante nisso, pois ampliou o

intercâmbio para mulheres de aldeias de
Minas Gerais e do Espírito Santo, além das já
citadas do Sul da Bahia. Uniram-se a elas
lideranças femininas das aldeias Tupinikim e
Guarani, do Espírito Santo, e as Kakriabá e
Maxacali, de Minas.
“A luta das mulheres indígenas pela igualdade
de direito e qualidade de vida de seus povos”, o
projeto vencedor do Prêmio Odair Firmino de
Solidariedade 2011, nasceu desta forte
articulação, que começou internamente, nas
aldeias, com grupos de corte e costura, de ervas
medicinais, de roças de mulheres, da Igreja
Católica, entre outros, e se estendeu para outras
aldeias e movimentos sociais, com o apoio do
Conselho Indigenista Missionário (CIMI).
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Para além de um espaço de articulação, de
luta, de visibilidade e de canalização da força
organizativa das mulheres Pataxó Hãhãhãe e
Tupinambá, a Comisulba constitui-se em um
laboratório de troca de experiências, de
formação e de informação entre as tribos e
os movimentos parceiros. Isso lhes propicia a
ampliação de sua visão de mundo e de seu
nível de consciência social. E lhes dá uma
maior capacidade de mobilização para que
desempenhem seus papeis de protagonistas
na luta de suas aldeias.
As mulheres da aldeia Pataxó Hãhãhãe
sempre tiveram um papel importante na
recuperação e garantia de seu território.
Com os grupos, buscavam se organizar para
dar visibilidade à sua participação nesta luta,
que não era valorizada pelos homens, bem
como conseguir formas de sustento.
Já articuladas internamente, elas partem para
intercâmbios e oﬁcinas com as Tupinambás e,
juntas, índias das duas aldeias, participam dos
Acampamentos de Mulheres Rurais na Capital
do Estado (salvador), da Marcha mundial das
Mulheres, de uma Farinhada comunitária e do
Acampamento Terra Livre, em Brasília, entre
outros.
A coordenação da Comisulba conta com 10
mulheres de ambas as aldeias. Na organização,
são mais de 300. Elas são as principais
lideranças deste movimento feminista indígena,
que busca resgatar e fortalecer a autoestima de
todas as mulheres. Elas têm como objetivo
maior o fortalecimento da luta pela
recuperação de seus territórios e, neste
processo, possibilitam momentos se formação
e troca de saberes entre os dois grupos.
A gestão da Comissão acontece de forma
tranquila e democrática. Cada povo tem suas
representantes, que têm a tarefa de articular,
dinamizar e convocar as companheiras para
as atividades. As decisões são sempre
tomadas conjuntamente, bem como os
temas escolhidos, as visitas a outros grupos e
as oﬁcinas, que são escolhidas seguindo a
vontade da maioria.

Os resultados desta experiência é que o
movimento das mulheres indígenas do Sul da
Bahia tem se ﬁrmado não só na luta pela
reconquista de seus territórios tradicionais,
como também no âmbito das lutas por
melhores condições de saúde, moradia,
educação e igualdade de gênero.
O fato de terem se juntado aos seus companheiros
nas reivindicações por melhores condições para
toda a aldeia facilitou para elas a conquista de
melhores condições de vida dentro de suas
próprias aldeias. O movimento das mulheres
indígenas tem se destacado pela forma estratégica
e dinâmica com que vem atuando ao longo dos
anos. Esta estratégia tem possibilitado às mulheres
ocupar em espaços e lugares que antes eram
ocupados exclusivamente pelos homens da aldeia.
A Comisulba vem atuando na preparação de
mulheres para os quadros de liderança, tanto
que as principais lideranças dos dois povos
são as caciques Ilza Rodrigues (Paratxó
Hãhããe) e Valdelice Amaral (Tupinambá de
Olivença).
Hoje, as mulheres se fazem presentes, na maioria das vezes com seus ﬁlhos a tiracolo, na
retomada das suas terras, nas audiências junto
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
junto aos parceiros dos movimentos sociais e
pastorais, como o MST, as CEBs, CESE, ANAI,
Cáritas Ilheús, CPT, CIMI e muitos outros. Elas
são atuantes dentro - por meio dos grupos organizados - e fora de suas aldeias.
São as mulheres indígenas mostrando ao
mundo uma nova perspectiva de vida e de luta,
com participação e o protagonismo feminino.
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Começar de novo – Proposta pedagógica integral
para as mulheres em situação de prostituição.
Belo Horizonte (MG)
Proposta pedagógica traz novas perspectivas às mulheres prostituídas

“Começar de novo” é uma proposta pedagógica
integral para as mulheres em situação de
prostituição, coordenada pela Associação da
Pastoral da Mulher Marginalizada de Belo
Horizonte (MG). Baseado na concepção
pedagógica libertadora de Paulo Freire, o
projeto versa sobre a transformação da
realidade das mulheres que se prostituem no
hipercentro de Belo Horizonte.
Esta pedagogia possibilita pequenos espaços
onde a mulher possa exprimir suas experiências
de vida, de modo a despertar como agente de
transformação de sua própria realidade. É o que
Paulo Freire chamava de “expulsar o opressor
de dentro do oprimido”.
Fundada em 1982, a Pastoral da Mulher
Marginalizada de BH tem por ﬁnalidade

contribuir para a emancipação e humanização
das mulheres marginalizadas, especialmente
aquelas que ganham a vida por meio da
prostituição. É um intenso trabalho de resgate
da cidadania, fortalecimento da autoestima e
ampliação de conhecimentos acerca das
questões sociais, de gênero, de saúde e
trabalho.
O modelo foi concebido como um trabalho
interdisciplinar que se apóia no diálogo e na
colaboração de proﬁssionais das diferentes
ciências humanas, sociais e sociais e,
principalmente,
na
participação
e
protagonismo das mulheres envolvidas.
Atividades comunitárias, religiosas, culturais
e
artísticas
são
realizadas
para
promover-lhes a reintegração social e
garantir a efetividade de seus direitos.
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o que impede seu desenvolvimento, sua
vida. O trabalho desenvolvido com a mulher
em situação de prostituição é um ato
educativo, portanto, político.

O projeto conta com parceiros como o
Centro de Saúde Carlos Chagas, a Escola de
Enfermagem da UFMG, a Casa colméia, entre
outros, e se desenvolve no Centro de Belo
Horizonte, área de atuação da APMM, que
concentra cerca de 2.500 mulheres em
situação de prostituição.
A Pastoral contata atualmente por volta de
900 delas, das quais 120 recebem
acompanhamento e atendimento constante.
A maioria das mulheres é negra, com baixa
escolaridade ou mesmo não alfabetizadas,
com idades entre 20 e 65 anos e renda entre
R$ 200,00 e R$ 600,00.
Além do baixo grau de escolaridade, as
mulheres atendidas pela APMM são
provenientes de famílias pobres, marcadas
por conﬂitos familiares, pobreza e fome. São
discriminadas pela sociedade e pela Igreja,
sofrem na pele os preconceitos social, racial
e cultural.
A proposta pedagógica desenvolvida com
estas mulheres tem como ﬁo condutor o
diálogo, partindo da própria realidade que
elas vivenciam, visando a libertação de tudo

A proposta foi concebida em quatro etapas:
sensibilização, formação e capacitação
integral, reinserção social e seguimento. A
primeira etapa se dá pela presença solidária
de membros da APMM nos hotéis e ruas que
elas freqüentam e pelo acolhimento na
Pastoral. A segunda etapa promove um
processo de integração e ressigniﬁcação da
história de vida da mulher, levando-a a
reﬂetir, a despertar para a cidadania e outras
experiências de vida, bem como vivenciar
experiências grupais.
Na etapa seguinte, são impulsionadas diversas
formas de geração de renda, baseadas nos
princípios da Economia Solidária. Corre um
resgate do sentido do trabalho e da produção
coletiva, fundamentada em conceitos éticos,
morais e solidários, que apresentam uma
alternativa à sociedade excludente e, ao
mesmo tempo, estabelecem vínculos entre as
mulheres.
Na quarta e última etapa, ocorre a criação de
pequenas comunidades de vida com aquelas
mulheres que se mantiveram no processo e
que queiram seguira aprofundando sua
experiência comunitária. A vivência da
cultura de solidariedade e a espiritualidade
permeiam todo o processo. Dentre os muitos
resultados, há a constituição de um grupo de
geração de renda inspirado nos princípios da
Economia Solidária, organizado e gerenciado
pelas próprias mulheres, chamado “Começar
de novo”.
Ao ressigniﬁcarem suas histórias e suas
vidas, as mulheres marginalizadas dão um
importante passo rumo à emancipação.

Grupo de Produção Rural da Serra do Gavião
comunidade Serra do Gavião, Teresina (PI)
gar
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Serra do Gavião é rica em caju e empreendedorismo

O cheiro do caju é a marca registrada da Serra
do Gavião, comunidade localizada na zona
rural de Teresina (PI), região rica em caju e em
agora também em empreendedorismo.
A comunidade é formada por 130 famílias,
que ganharam a concessão de moradia no
local, antes pertencente à União, com o
apoio do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA). Cada família
recebeu 3 hectares de terra. A conquista foi
fruto de muitas lutas e conﬂito de interesses
com os fazendeiros, mas isso fortaleceu o
grupo, que, em 1999, construiu uma casa de
farinha, o pontapé inicial para as futuras
atividades coletivas.
Mesmo com a posse da terra, o grupo
precisou lutar por outros benefícios, como

energia e água. A ajuda veio com a
construção de 14 cisternas de 20 mil litros,
por meio de projetos aprovados em parceria
com a Arquidiocese de Teresina e a Cáritas
Piauí. As cisternas levaram à comunidade a
consciência na utilização da água e os
cuidados com a manutenção das mesmas.
O colégio Rainha da Paz, de são Paulo,
também
apoiou
ﬁnanceiramente
a
construção de cisternas e, com o dinheiro
excedente, ainda foi possível a construção de
uma casa de produção de cajuína. O terreno
para a construção da sede foi doado por um
morador e todo o trabalho foi coletivo, cada
morador contribuiu de alguma forma, desde
o início, contando também com parceiros
estratégicos.
Atualmente, o grupo de produção rural da
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Serra do Gavião conta com 16 componentes
e está em fase de elaboração do regimento
Interno. O trabalho coletivo ampliou as
relações do grupo e está inserido no Fórum
Estadual de Economia Solidária (FEES).
A comunidade possui 200 pés de caju e, com
o aprendizado obtido no curso de
processamento do pendúculo do caju com
ênfase na produção da cajuína, oferecido
pelo Instituto de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater), aproveita todo o
potencial do produto, que antes dava apenas
para consumo e só a castanha era
comercializada.
O trabalho de colheita é realizado pelos
homens, que também realizam a moagem e
o cozimento da fruta. A colheita é feita
individualmente e os baldes de caju são
levados diretamente para a casa de produção
de cajuína. Cada integrante doa um balde
para a sede, o que se destina à manutenção
do grupo.
De cada balde, duas cajuínas produzidas
também ﬁcam na sede. Todas as etapas são
distribuídas ente os 16 integrantes do grupo.
Após a colheita, as mulheres descascam a
castanha e lavam o caju (em três águas). Os
homens moem os frutos e as mulheres
acrescentam a gelatina e ﬁltram o líquido
(em três etapas), engarrafam e tampam. Em
seguida, realizam o cozimento das garrafas.
A presidente do grupo, Maria dos Remédios,
aﬁrma que as relações entre os membros da
comunidade se intensiﬁcaram com o
desenvolvimento do trabalho coletivo. A
atividade de produção de cajuína gerou
renda para os participantes e seus familiares,

gerando troca de conhecimentos com outros
grupos, por meio de participação em feiras
de Economia Solidária, e ampliou a
convivência entre as famílias da Serra do
Gavião.
A atividade de fabricação coletiva de cajuína
também estimulou outras mulheres da
comunidade a iniciarem um grupo de
bordados. Elas se reúnem uma vez por
semana para bordar e compartilhar suas
ideias, vivências e histórias de vida, o que
eleva a autoestima das mulheres, melhora as
relações entre elas e gera uma nova renda
para as donas de casa.
Atualmente, além do aproveitamento total
do caju, as mulheres do grupo de fabricação
de cajuína passaram a produzir doces
caseiros, que são vendidos nas feiras locais.
Foi o trabalho coletivo das mulheres em
torno do caju que possibilitou a aplicação de
relações, iniciativas, vínculos, trocas e renda
na comunidade Piauiense.

Comissão Arquidiocesana de Economia Solidária (Ecosol)
Maceió e Marechal Deodoro (AL)

Economia solidária e o resgate das tradições

A Comissão Arquidiocesana de Economia
Solidária (Ecosol) começou a sua articulação
em 2006 a partir da motivação da Cáritas
Arquidiocesana de Maceió, que convidou
lideranças de grupos econômicos solidários
em Maceió e Marechal Deodoro.
Inicialmente composta por 23 mulheres
artesãs da Economia Solidária que
trabalhavam com artesanato em ﬁlé e
produção de alimentos. Neste coletivo
inicial, havia também a presença de
catadores de materiais recicláveis. Os
objetivos construídos com o coletivo são o de
fortalecer os grupos por meio da articulação
e formação continuada, assim como a gestão
coletiva das ações planejadas pela Comissão.

Este coletivo de mulheres se reunia
mensalmente para aprender e debater sobre
economia solidária e ocupar os espaços
políticos nos fóruns sobre o tema, o que lhe
propiciou um intercâmbio com outros
grupos, outras entidades e uma capacitação,
com a participação em cursos técnicos de
artesanato e alimentação.
O artesanato produzido por estas mulheres
foi valorizado, pois faz parte da história e da
tradição do lugar, bem, como a produção de
alimentos, que usa as coisas típicas da região
(frutos do mar, macaxeira, milho). Com isso,
as mulheres se uniram, estreitando os laços
umas com as outras e com a comunidade.

II Prêmio Odair Firmino
de Solidariedade

Extrativismo sustentável de oleoginosas
Bragança (PA)

Oleoginosas: extrativismo sustentável aumenta o valor agregado
Em Bragança, no Pará, o sistema de queimar a
roça com o ﬁm de obter a conza como adubo
já vinha acontecendo havia mais de 300 anos.
Além de daniﬁcar o solo e causar males à
fauna local, a medida libera uma grande
quantidade de dióxido de carbono no
ambiente. Preocupado com isso, o fundador
da Cáritas Diocesana de Bragança, Padre João
Nelson, desenvolveu, junto com a GIZ
(Cooperação Alemã para o Desenvolvimento),
o projeto “Extrativismo sustentável de
oleoginosas”.
O projeto tem como objetivos fundamentais
a geração de renda por meio da colheita de
frutos das árvores oleoginosas (andiroba,
buriti, murumuru, entre outras) para a
produção de cosméticos de alto valor
agregado; a valorização da ﬂoresta, que
torna o desmatamento vantajoso, e o

estabelecimento de solidariedade e integração
social por meio da organização dos agricultores
em cooperativa.
A experiência, que une desenvolvimento
sustentável, geração de renda e preservação
do meio ambiente, começou em maio de
2007, em meio à Campanha da Fraternidade
sobre a Amazônia, e congrega 40
cooperados, atingindo 200 famílias.
Os trabalhadores rurais, que antes vendiam
de forma individual e não lutavam por seus
interesses de forma coletiva, hoje vendem e
trabalham em conjunto na lógica da
economia solidária, na luta pela soberania
alimentar e pela educação no campo,
melhorando as relações dos homens entre si
e com a natureza.

Desenvolvimento Solidário e Sustentável, Defesa e Promoção de Direitos das
Mulheres Negras da Comunidade de Caracará na Cidade de Potengi (CE)

Mulheres negras lutam por igualdade de direitos
A região do Cariri, no Ceará, destaca-se pelo
alto índice de violência doméstica (é a
terceira do Brasil) e pelas relações desiguais
de gênero, nos aspectos sociais, proﬁssionais
e econômicos. Por outro lado, as mulheres
estão cada vez mais assumindo o papel de
chefes de família e ocupando espaços
relevantes na comunidade.
A partir desta realidade, a Cáritas Diocesana
do Crato associou-se ao Grupo de
Valorização Negra do Cariri (Grunec)
provocando uma discussão étnico-racial
junto aos movimentos sociais e mapeando as
comunidades negras e/ou quilombolas do
Cariri. Assim foi formado o grupo de
Mulheres Negras da Comunidade de Carcará
na Cidade de Pontengi, composto por 20
mulheres, jovens e adultas, alfabetizadas,
que sobrevivem da agricultura familiar,
especialmente da cultura de sequeiro.

Elas participaram de encontros de formação
continuada sobre organização comunitária,
políticas públicas, gênero e etnia, memória e
identidade cultural, por meio de rodas de
conversa, dinâmicas, oﬁcinas, intercâmbios e
a metodologia PMAS (planejamento,
monitoração, avaliação e sistematização).
Os resultados são um grupo integrado nos
espaços de articulação, o fortalecimento da
luta pelo acesso à terra e à água, o
estabelecimento de um debate permanente
sobre gênero e etnia na comunidade,
organização comunitária e protagonismo
feminino e a disseminação da cultura de
solidariedade.
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As fibras naturais no processo criativo de arte-educação Povoado de Mojó, no município de Paço do Lumiar (MA)

Artesanato com fibras naturais é mote para mudanças sociais
“As ﬁbras naturais no processo criativo de
arte-educação”
foi
uma
pesquisa
desenvolvida em 1996, no povoado de Mojó,
em Paço do Lumiar (MA), pela pesquisadora
Graça Maria Oliveira Soares, aluna do curso
de Educação Artística da UFMA. Esta
pesquisa, que saiu da universidade para as
ruas do povoado, deu início ao grupo Mojó,
que atuou voluntariamente por 10 anos,
quando foi fundada a ONG Arte-Mojó.
A ONG, que trabalha a arte em suas várias
facetas (música, artesanato, tecelagem etc.),
usa a arte produzida pela comunidade como
instrumento multidisciplinar na educação de
todos. Sua missão é proteger os estoques das

bananeira e outras ﬁbras naturais e a ONG
ampliou sua atuação na comunidade e no
município, já tendo formado cerca de 150
mulheres, de 15 a 80 anos. Hoje seus
integrantes participam de feiras e vendem
seus
produtos
por
encomenda,
estabeleceram parcerias e incentivam a
produção sustentável de artesanato 100%
manual.
matrizes de ﬁbras naturais nativas, a partir
de pesquisa e produção artesanal de ﬁbras
alternativas de ciclos temporários, orientada
por princípios de ecologia social e cidadania
cultural, com foco na economia solidária e no
desenvolvimento sustentável.
Atualmente, o núcleo de artesãs de Mojó
atende a projetos sociais e culturais com a
produção do artesanato em ﬁbra de

A ONG já conta com espaço para a sua sede
administrativa, que está em fase de
implantação, onde haverá uma exposição ﬁca e
loja para comercialização dos produtos
artesanais e outras produções que estejam de
acordo coma política de produção socialmente
responsável. Biblioteca comunitária, rádio,
jornal e cinema comunitários formarão o
complexo de comunicação, junto a um
telecentro para atender à comunidade.

Arte Sustentável
Palhoça (SC)

Produção e venda de ecoprodutos gera renda para mulheres
A pesca do marisco e as faxinas em casas de
famílias eram as únicas fontes de renda das
mulheres de Palhoça (SC), uma região
esquecida pelo poder público municipal,
onde coabitam casas de veraneio e casebres
com serviços precários de água e esgoto,
sem calçamento nas ruas e outros problemas
sócio-estruturais. Na comunidade, 10 quilos
do marisco são vendidos por R$ 5,00, sendo
que uma passagem só de ida da comunidade
para o Centro de Palhoça custa R$ 7,00. As
mulheres que trabalham na pesca o fazem
em condições precárias, como autônomas.
A relação com a Ação Social Arquidiocesana
(ASA) já existia, porém, em 2008, a partir da
ação de emergência desenvolvida no período
de enchente, brotou a idéia de pensar
alternativas viáveis e de empoderamento das
mulheres que viam no marisco a única
possibilidade de geração de renda. Em 2009,
a ASA apoiou um curso de corte e costura e
artesanato para 10 mulheres dessa
comunidade, além de potencializar talentos
escondidos. Após o curso, veio a idéia de
continuidade desse grupo, na perspectiva de

conﬁgurar-se enquanto empreendimento de
economia solidária.
O grupo decide atuar com o reaproveitamento de
roupas e tecidos que a pastoral da criança recebia
para doações. Ao invés de jogar fora ou
queimá-las por estarem sem condições de uso,
transformá-la e reinventá-la é a saída viável para o
produto. As mulheres optaram por trabalhar com
ecoprodutos, e as bolsas ecológicas passaram a
ser o carro-chefe do empreendimento, além de
utensílios para casa, enfeites e outras artes.
A partir da organização do grupo, foi possível
perceber que houve mais interesse no debate
sobre a sustentabilidade ambiental, o cuidado
com a terra e o bairro, além do surgimento de
uma nova forma de relacionamento e produção
coletiva. O grupo passou a frequentar os
espaços da economia solidária, da qual trouxe
uma nova concepção de economia e de
consumo solidário. A participação em feiras e
espaços de exposição trouxe aprendizados para
o grupo quanto à produção, mercado e
consumidores.
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Projeto Costurando Sonhos
Bairro Rosaneves, Ribeirão das Neves (MG)

Mulheres costuram tecidos e sonhos em Ribeirão das Neves

O Grupo Costurando Sonhos nasceu no
bairro Rosaneves, em Ribeirão das Neves –
MG, da iniciativa das lideranças da Creche
Boa Semente, em 2006, ao perceberem a
necessidade de inclusão social, econômica,
cultural e política da maioria das mães das
crianças atendidas pela instituição, devido ao
fato de estarem desempregadas, sem
motivação e sem recurso para contribuir com
a renda familiar.
Formou-se um grupo de mães com vontade
de aprender a costurar, em busca de geração
de trabalho e renda. O trabalho voluntário
impulsiona até hoje o grupo de líderes e toda
a Creche Boa Semente. Mais de 100
mulheres já foram beneﬁciadas com as
capacitações implementadas pelo Grupo ao
longo dos anos. Algumas montaram o seu
próprio atelier em casa, outras prestam
serviços em facções e hoje um grupo de 17
mulheres trocam experiências, gerando
trabalho e renda dentro dos princípios,
valores e prática da Economia Solidária, na
área da confecção e artesanato com material

reciclável, onde o respeito pelo meio
ambiente e o desenvolvimento local
sustentável e solidário.
Desde o início o Grupo se apóia sobre os três
pilares
de
um
desenvolvimento
economicamente viável, socialmente justo e
ambientalmente sustentável. A formação é
oferecida por entidades parceiras. Cada
mulher que é capacitada ﬁca responsável por
outra que entra para aprender. As tarefas são
divididas entre todas. Quem se desenvolve
mais tem a oportunidade de ajudar quem
está chegando.
As principais mudanças notadas no grupo
foram a melhora da autoestima, e o ganho de
autonomia, inclusive ﬁnanceira, das
mulheres. Outro fato positivo foi o
envolvimento do Grupo nas questões sociais,
hoje
são
pessoas
engajadas
nas
comunidades, se articulam, buscam e
conseguem parcerias com as iniciativas
públicas e privadas.

Mulheres Dendê Sol - entrelaçando vidas, tecendo solidariedade.
Fortaleza (CE)

Feiras garantem renda e cidadania em Fortaleza
Em 1999, no bairro Edson Queiroz,
comunidade do Dendê, em Fortaleza (CE),
um grupo de mulheres foi convidado a
começar uma conversa sobre economia
solidária, por meio de uma oﬁcina que
reuniu cerca de 45 participantes.
O resultado da oﬁcina foi a organização de
um grupo de mulheres que se
identiﬁcou com a economia solidária. O
grupo, que viria a se chamar Mulheres Dendê
Sol, se estruturou a partir das aptidões das
participantes e logo buscou parcerias. De
toda a história destas mulheres destacam-se
duas profundamente signiﬁcativas: as feiras
semanais e o trabalho desenvolvido com a
juventude mais vulnerável do bairro, os
dependentes químicos.

A feira nasceu como desejo de geração de
renda, de fortalecimento da autoestima das
mulheres para superação das limitações e
desigualdades sociais. Já o trabalho com os
dependentes químicos partiu da ideia de que
um outro mundo é possível para a juventude
do bairro. Por meio de facilitadores,
ex-dependentes químicos, se aproximaram
deles e convidaram-nos a participar de
reuniões do grupo. Fizeram com eles uma
formação que envolvia acolhimento, música,
graﬁte, pintura, desenho, em parceria com o
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade de
Fortaleza.
Hoje, as mulheres têm ganhos mensais nas
feiras de pelo menos um salário mínimo e
têm ampliado a participação na discussão
dos seus direitos. Os jovens vêm ampliando
sua participação na feira semanal e, além da
mudança de foco para um novo projeto de
vida, alguns conseguiram estágios em órgãos
do governo e também trabalhos em
instituições privadas.As duas experiências
estão, portanto, interligadas, uma depende
da outra para continuar fazendo o
desenvolvimento solidário sustentável.
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Mulheres Extrativistas da comunidade de Sambaíba (MG)

Frutos do cerrado unem comunidade ribeirinha
O grupo de mulheres extrativistas da
comunidade de Sambaíba (MG) começou
quando o Rio dos Cochos, que nasce na
cabeceira dos Cochos e corta oito
comunidades, as quais dependiam dele para
o seu sustento, começou a morrer devido ao
desmatamento desenfreado de algumas
empresas.
As famílias dessas comunidades, juntamente
com as associações de moradores,
preocupadas com o rio que estava
morrendo, foram buscar ajuda. A Cáritas
Diocesana de Januária abraçou a causa, com
o Projeto de recuperação do rio dos cochos
em parceria com a ONG alemã MIisereor.
A ideia era recuperar o rio gerando renda e
preservando a natureza. Paralelo a isso,
foram desenvolvidos outros projetos como
apicultura e criação de pequenos animais, e,
como havia muitas mulheres, logo foi

formado o grupo de mulheres para
aproveitar os frutos do cerrado das
comunidades ribeirinhas como buriti, pequi,
cajuí e outros.
Em 2005, o grupo de mulheres começou a
trabalhar no galpão da associação. Em 2009,
em parceria com universidades locais, foram
realizadas várias capacitações – embalagem
de polpas, preparo de doces de frutos do
cerrado, aproveitamento de castanha do
pequi e doce de castanha caramelizada,
brigadeiro de pequi, doce de buriti, farofa de
pequi, óleo de pequi, pequi congelado etc. e a elaboração do manual de boas práticas.
Hoje, estes produtos são vendidos na feira e
para cooperativas. Além de beneﬁciar várias
mulheres, o grupo se conecta à associação
de moradores, unindo toda a comunidade.

Associação Viva a Vida – Mulheres gerando Sustentabilidade
Fortaleza (CE)

Mulheres incentivam a coleta seletiva solidária

O grupo de mulheres que veio a ser a
Associação Viva a Vida iniciou-se com um
mutirão de casas na comunidade do
Mercado Velho, no centro de Fortaleza. As
casas das famílias eram barracos de madeira
e as lideranças, com o apoio da Paróquia de
Nossa Senhora das Dores, ﬁzeram para um
mutirão de melhoria dos barracos.
Durante o mutirão, que durou 10 meses, com
a construção de cerca de 400 casas,
constatou-se que a maioria das mulheres
envolvidas era chefe de família, tendo sob
sua responsabilidade de 2 a 5 ﬁlhos menores.
Percebeu-se que havia o potencial da
catação de material reciclável, pois algumas
mulheres já viviam deste trabalho; outras
viviam de diária em casas de família, lavando
e passando roupas para outras famílias.

Após a constituição do grupo de mulheres
catadoras, que se chamou “Viva a vida”,
foram trabalhadas algumas estratégias que
provocassem a solidariedade da comunidade
em geral. Estimuladas pela paróquia,
começaram um projeto de coleta seletiva
solidária. Para isso, a paróquia investiu em
educação ambiental, promovendo cursos
para que os moradores aprendessem a
separar os resíduos sólidos da forma correta.
Foi cedido um espaço dentro do terreno da
paróquia para que os resíduos fossem
triados e armazenados. Como parte do
projeto de geração de emprego e renda da
paróquia, foi criado um horto com plantas
ornamentais e medicinais. Este projeto
também foi incluído nos trabalhos da
Associação Viva a Vida, e as plantas são
comercializadas no próprio local e em feiras.
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Mulheres Solidárias
Duque de Caxias (RJ)

Mulheres dizem não à violência de gênero

O Centro de Defesa da Vida - CDVIDA foi
criado em 1998, numa parceria entre a
Diocese de Duque de Caxias e São João de
Meriti e a Congregação das Irmãs
Catequistas Franciscanas. Surgiu num
contexto de altos índices de violência
doméstica e familiar e de pouca visibilidade
da temática na região da Baixada
Fluminense.
Constituiu-se como referência no atendimento
das mulheres em situação e/ou vítimas de
violência doméstica, bem como na formação
com vistas à prevenção e articulação política,
beneﬁciando cerca de 1.400 mulheres por
ano. As atividades realizadas pela instituição
são sistematizadas em três eixos:

O Eixo de Prevenção é composto por dois
projetos – o Projeto Vida e o de Geração de
Trabalho. O projeto Vida presta atendimento
multidisciplinar
(assistente
social
e
psicóloga) às mulheres vítimas de violência.
O projeto de geração de trabalho e renda,
também chamado de “Mulheres Solidárias”,
constitui-se
como
estratégia
de
enfrentamento à violência de gênero,
doméstica e social.
O Eixo de Articulação Política perpassa toda
ação da instituição e diz respeito às
atividades de mobilização social e articulação
em vista de políticas sociais públicas para as
mulheres, motivando-as a participar dos
espaços políticos. O Eixo de Formação
Política está relacionado às atividades de
formação, capacitação e intercâmbio. Tem
como objetivo atuar na prevenção e
promoção social.

Pastoral do Pão - Vacaria, Sananduva, Lagoa Vermelha
e Maximiliano de Almeida (RS)

Enquanto o pão assa, as pessoas pensam
A Pastoral do Pão foi fundada em 2002 pela
Cáritas Diocesana de Vacaria, em parceria
com a Paróquia São João Batista, com o
objetivo de contribuir para a superação da
miséria e da fome. O projeto envolve
mulheres em situação de vulnerabilidade
social e risco e tem grupos formados em
Sananduva, em Vacaria, em Lagoa Vermelha
e em Maximiliano de Almeida.
Os grupos da Pastoral do Pão são
acompanhados por voluntários que
providenciam (por meio de doações feitas
pelas entidades e empresas locais) a farinha,
o fermento, os demais ingredientes para
fazer o pão, bem como a lenha e o gás para
assar o pão, tendo em vista que os projetos
são desenvolvidos nos salões das
comunidades.
O pão é preparado pelos grupos e, ao ﬁnal do
encontro, é partilhado entre as famílias

participantes. Durante o período em que o
pão assa, são realizadas palestras educativas,
ressaltando a questão da motivação, da
espiritualidade,
da
partilha,
da
solidariedade, e oﬁcinas ocupacionais de
artesanatos. Elas se reúnem uma vez por
semana e, durante o mês, em todos os
grupos são realizadas palestras com
psicólogos, agentes de saúde e pedagogos,
que auxiliam na formação dessas famílias.
A Pastoral do Pão trabalha de forma
ecumênica, valorizando e aceitando todas as
manifestações religiosas. Um dos principais
avanços obtidos por essas famílias foi o
acesso a programas governamentais de
moradia própria por meio do programa
“Minha Casa, Minha Vida”. As famílias agora
também têm acesso a outros programas
governamentais.
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Projeto Revolução dos Baldinhos: Desenvolvendo um modelo de gerenciamento
comunitário de resíduos sólidos e de agricultura urbana sustentáveis
Florianópolis (SC)

Compostagem é alternativa sustentável ao acúmulo de lixo
O projeto “Revolução dos Baldinhos:
Desenvolvendo um modelo de gerenciamento
comunitário de resíduos sólidos e de agricultura
urbana sustentáveis”, de Florianópolis (SC),
nasceu em 2008, quando agentes comunitárias,
escolas, creches, associações, centro de saúde e
outras ONGs se reuniram pra resolver o
problema causado pelo grande numero de
ratos no bairro Monte Cristo, causado pelos lixo
acumulado no local, o que chegou a levar
alguns moradores à morte.

Localizado na área continental de Florianópolis,
o bairro conta com cerca de 30 mil habitantes,
a maioria vivendo em situação de pobreza.
Falta de qualiﬁcação proﬁssional, desemprego,
baixo índice de escolaridade, desnutrição,
desestruturação familiar, violência e a degradação ambiental são alguns dos problemas por
eles enfrentados.
Com a implantação do projeto na comunidade,
os resíduos orgânicos, que são a fonte de

alimento dos roedores, se transformam em
composto por meio da compostagem
termofílica em leiras estáticas, que não atraem
roedores e outros insetos. Assim teve início a
“Revolução dos Baldinhos”: os moradores
receberam um baldinho para depositarem seus
resíduos
orgânicos
residenciais
e
posteriormente levar até um Ponto de Entrega
Voluntário (PEV) para a compostagem.
Envolvendo cinco bolsistas e três voluntários,
utilizando carrinhos de tração humana e um
pátio de compostagem de 1000 m²
atualmente o projeto conta com cerca de
700 pessoas, que coletam 12 toneladas de
resíduos sólidos orgânicos mensalmente, nos
40 postos de entrega voluntária, gerando
renda e melhoria de vida para toda a
comunidade.

Projeto Sinergia Mulher
Campinas (SP)

Mulheres aprendem e crescem juntas em Campinas

A Fundação irmã Ruth de Maria Camargo
Sampaio (Firmacasa) nasceu em 1973, em
Campinas, como entidade para acolher crianças
órfãs e/ ou abandonadas. Em 2009, ocupou
uma sede própria, e, em 2010, a Firmacasa
passou a atender as jovens moradoras do
entorno, que se encontravam fora da escola,
sem preparo para a inclusão no mundo do
trabalho e em situação de vulnerabilidade e
risco social. A gravidez precoce constitui um
problema sério para as famílias, entre outros.

Para as jovens mulheres, foram oferecidas
oﬁcinas de informática, psicologia, educação e
cidadania, sexualidade e afetividade, artes e
danças, sempre ouvindo as sugestões do grupo,
até todas se sentirem contempladas. Tendo em
vista a formação integral das jovens, há
momentos de reﬂexão que favorecem a
elaboração do projeto de vida. Palestras sobre
mercado de trabalho, formação proﬁssional e
exploração do trabalho infantil trazem da
realidade na qual elas estão inseridas.

Atualmente, a fundação atende 185 crianças de
3 a 6 anos, 145 crianças e adolescentes de 6 a
14 anos e onze meses com o programa “Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, e
mais 30 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos
com o projeto Sinergia Mulher, totalizando 360
usuários. A Firmacasa tem como proposta
oferecer oportunidades de convivência social e
afetiva, relações saudáveis, aprendizado,
convivência em grupo, incentivando o resgate
familiar e comunitário.

Círculos de estudos dirigidos por uma advogada
destacam os direitos da mulher, a situação de
violência doméstica na sociedade, entre outros.
Estes encontros acrescentam conhecimentos a
suas vidas e servem de incentivo às mudanças.
Serviram, por exemplo, para favorecer sua
participação no Encontro Regional de Políticas
de Proteção à Mulher, em Campinas.
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Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento,
uma justa e necessária homenagem
A Cáritas Brasileira tem se destacado, a cada ano, por um trabalho exemplar e permanente na promoção
da igualdade, da solidariedade e auxilio técnico e social às populações em situação de vulnerabilidade
social. A Cáritas é hoje referência importante no apoio à construção da autonomia econômica, política e
social de comunidades, e na promoção dos direitos humanos, baseada nos princípios da economia
solidária e produção de alternativas coletivas.
O Prêmio Odair Firmino de Solidariedade é um instrumento importante na promoção e valorização dessas
iniciativas. Ao premiar experiências concretas, ele dá visibilidade e ajuda a construir alternativas para a
superação de problemas comuns e esforços coletivos das comunidades brasileiras, na construção do
desenvolvimento solidário, ético e sustentável.
A temática desta segunda edição do Prêmio – “Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento” – é uma justa
e necessária homenagem às mulheres, pois são as que mais preservam e cuidam do meio ambiente, de
onde recolhem seu sustento não só econômico, uma vez que sua relação com a natureza produz também
cultura e aﬁrmação de identidade.
Esse importante tema está em sintonia com a 3ª Conferência Nacional e Políticas para as Mulheres, cujo
eixo é a Construção da Igualdade de Gênero, na Perspectiva do Fortalecimento da Autonomia Econômica,
Social, Cultural e Política das Mulheres. Nossa Conferência, que está em plena marcha e já mobilizou mais
de 150 mil mulheres, vai receber em Brasília mais de três mil representantes de todas as regiões do país,
no período de 12 a 15 de dezembro em Brasília.

O século das mulheres
A 3ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres já é um marco na história da luta das mulheres
brasileiras. Esta 3ª Conferência faz parte de um processo de transformações que se acelerou no Brasil a
partir de 2003, quando foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Em seu pronunciamento histórico na ONU, no dia 21 de setembro deste ano, quando pela primeira vez
uma mulher abriu os debates na Assembleia das Nações Unidas, a presidenta Dilma Roussef aﬁrmou:
“Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste Planeta que, como eu, nasceram
mulher e que, com tenacidade, estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Tenho certeza, senhoras
e senhores, de que este será o século das mulheres”.
Iriny Lopes
Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres
Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
O Departamento de Extrativismo – DEX - do Ministério do Meio Ambiente apóia a
construção de políticas públicas em atendimento às demandas de povos e comunidades
tradicionais, indígenas e agricultores familiares, visando sua inclusão produtiva e o
reconhecimento de seus territórios, tradições e tecnologias de manejo e conservação dos
recursos naturais.
Por meio dos programas PDA – Projetos Demonstrativos, PDPI – Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas,
CI – Carteira Indígena e CEX – Gerência de Agroextrativismo, o DEX já apoiou centenas de projetos para o
desenvolvimento sustentável de comunidades em todos os biomas brasileiros, muitos dos quais tornaram-se
referência de boas práticas em âmbito nacional. O DEX apoia iniciativas agroecológicas e a estruturação das
cadeias de diversos produtos da sociobiodiversidade, visando propiciar às comunidades extrativistas condições
dignas de vida e permanência no campo.

Edital para edição 2012 do Prêmio será lançado em maio

Criado em 2010 pela Cáritas Brasileira, o Prêmio Odair Firmino de Solidariedade tem o objetivo de promover a
solidariedade, valorizar as experiências e ações coletivas e reconhecer os esforços das organizações, associações, entidades e grupos populares na defesa da vida e dos direitos humanos. Após dois anos, o Prêmio se torna
referência nacional em ações de solidariedade e caminha para a sua terceira edição, em 2012.
O tema para 2012 ainda não foi deﬁnido pela comissão organizadora, que divulgará o edital para o III Prêmio
Odair Firmino de Solidariedade em maio próximo. A diversidade de iniciativas, de organizações e agrupamentos
sociais, muitas desconhecidas da própria Rede Cáritas, têm sido a marca do Prêmio nestes dois primeiros anos,
segundo Luiz Claudio Mandela, membro da coordenação.
“O Prêmio busca dar visibilidade a experiências locais e de todo o Brasil. Já está certo que haverá mais uma
edição em 2012. Assim como neste ano, vamos ter júris locais, regionais e o nacional,” disse Luiz Cláudio
Mandela, animado com o crescimento da iniciativa.
De 2010 para 2011, houve um surpreendente aumento no número de inscrições: mais que o dobro. Em 2010,
com tema “Mudanças climáticas e a vida no Planeta,” o prêmio contou com 27 inscrições. Já em 2011, com o
tema “Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento,” a Cáritas Brasileira recebeu um total de 56 inscritos de todas
as regiões do país. A região Sudeste foi a que mais apresentou projetos, com 20 inscrições, seguida do Nordeste,
que apresentou um total de 17 experiências.
O Prêmio Odair Firmino de Solidariedade é anual e premia com troféus e em dinheiro três experiências a cada
ano. O processo de seleção ocorre da seguinte forma: após todas as inscrições, cada inter-regional da Cáritas
Brasileira ﬁca responsável por pré-selecionar as experiências que são encaminhadas para a comissão julgadora
nacional.
A entrega do prêmio ocorre durante a Semana de Solidariedade, que acontece todos os anos, de 5 a 12 de
novembro na Rede Cáritas Brasileira, por meio de diferentes iniciativas em todo Brasil, como feiras de Economia
Popular Solidária, formação em Economia Solidária, bazar solidário, apresentações culturais e reﬂexões,
partindo da realidade de cada comunidade.
A Cáritas Brasileira, instituidora do Prêmio, é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa
dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto
aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa,
igualitária e plural. Conta com 176 entidades-membro espalhadas por todo o país.
Para saber mais, acesse www.premioodairﬁrmino.org.br.
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