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1. QUEM SOMOS 

 
1.1 NOSSA HISTÓRIA 

 
O Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) é uma organização da 

sociedade civil fundada em 1986, por economistas latino-americanos que voltavam do 

exílio após mais de uma década de ditaduras empresariais-militares. O Instituto nasce em 

meio ao período de construção de uma constituição que visava o aprofundamento da 

democracia e participação política e que se coloca, desde lá, a serviço dos movimentos 

sociais e colaborando na produção crítica de pesquisas e no desenvolvimento de 

trabalhos práticos que se opunham à força do neoliberalismo. O trabalho realizado 

aporta, principalmente, no debate sobre “modelos de desenvolvimento” e aponta para a 

necessidade de construção de políticas socioeconômicas alternativas à lógica do 

capitalismo. 

É uma instituição que, há mais de 30 anos, se assume e se soma na luta 

anticapitalista com uma importante identidade latino-americana, tornando-se pioneira e 

árdua defensora na luta pela integração dos povos. Para o PACS, a vida sempre esteve 

acima do lucro, e a utopia, além de ser sonhada, precisa ser cotidianamente construída. 

O PACS trabalhou e trabalha, portanto, com o intuito de colaborar na construção de um 

mundo de justiça social, ambiental e política, onde trabalhadoras e trabalhadores, 

indivíduos e coletividades, livres das amarras das opressões, sejam capazes de enfrentar 

e superar as ameaças socioeconômicas e ambientais, bem como garantir com seu 

trabalho emancipado, de forma solidária e autogestionária, o desenvolvimento dos seus 

atributos criativos e de uma nova sociedade. 

A aposta para a construção desse mundo sempre esteve na valorização do 

trabalho coletivo, com uma metodologia ancorada na Educação Popular e na ideia 

fundamental de que “A economia é muito séria para estar na mão de economistas”, com 

a intenção de colocar a economia a serviço dos setores populares da sociedade e 

apostando no fortalecimento local de grupos e intercâmbio de processos regionais, 

nacionais e internacionais. Nesse sentido, torna-se um dos fundadores dos movimentos 

de comércio justo e de economia solidária no Brasil. E cria, junto a organizações parceiras, 
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a Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), a Rede Brasileira sobre Instituições 

Financeiras Multilaterais (RBIFM) e as Redes Jubileu Sul Brasil e Jubileo Sur Américas, e, 

posteriormente, vai ampliando suas ações junto a construção de outras redes 

internacionais, nacionais e locais. 

O PACS tem, portanto, como missão colaborar no fortalecimento das 

coletividades nas dimensões local, nacional e internacional, por meio da organização e 

Educação Popular, da pesquisa, da crítica e da incidência, na busca pela construção 

cotidiana de práticas e estratégias políticas que viabilizem relações emancipadoras. Na 

atuação com os grupos e movimentos sociais, o PACS reconhece, há mais de 20 anos, o 

protagonismo das mulheres nas organizações territoriais e na sociedade. Desde o início 

dos anos 2000, atua nas especificidades das experiências e das lutas das mulheres, 

realizando processos de formação em economia política feminista e debates sobre o 

papel da mulher na sociedade. Além disso, há mais de 10 anos, acompanha e apoia a 

construção de coletivos e grupos de mulheres em territórios periféricos do Rio de Janeiro 

e do Brasil. 

Desta forma, a instituição busca desde seu nascimento e das transformações dos 

caminhos, sem, no entanto, mudar do horizonte que tem construído em sua história, 

fortalecer processos e ações por justiça econômica, social e ambiental através de uma 

perspectiva latino-americana e sul global antirracista e antipatriarcal, além de incidir de 

forma crítica no debate público acerca do modelo de desenvolvimento hegemônico, 

desde os territórios e das lutas das mulheres. 

Para saber mais sobre essa trajetória, em 2016, no marco de seus 30 anos de 

história, o Instituto PACS consolidou memórias de suas lutas, resistências e conquistas 

em uma linha do tempo, que pode ser encontrada no site comemorativo: 

http://30anos.pacs.org.br/. 

 
 
 

1.2 COM QUEM CAMINHAMOS 

 
Nós, do Instituto PACS, acreditamos que a organização dos indivíduos em coletivo é 

um potente caminho para a transformação social. Consideramos o afeto, as relações de 

http://30anos.pacs.org.br/
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confiança e o cuidado como base do trabalho e de nossas relações. Partimos da premissa 

de que é preciso escutar e aprender com as pessoas e seus territórios, respeitando suas 

formas de vida e de resistência. E defendemos, ainda, que as dimensões micro (territorial) 

e macro (global) são dimensões de um todo. Com um olhar desde as resistências locais e 

compreendendo as dinâmicas globais, temos uma visão ampliada do capitalismo, que nos 

permite atuar nas estruturas do sistema. 

Sendo assim, somamo-nos ao caminhar de coletivas (os), grupos, organizações e 

movimentos em diferentes níveis e espaços. Dentre eles: atingidos e atingidas pelo 

modelo de desenvolvimento, movimentos agroecológicos, comunidades resistentes à 

mineração e à siderurgia, coletivos de favelas e periferias, coletivas auto-organizadas de 

mulheres, articulações e redes. Em âmbito local, especialmente na Zona Oeste da Cidade 

do Rio de Janeiro, grupos como a Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste, a Teia de 

Solidariedade da Zona Oeste, o Coletivo Marta Trindade, a Associação de Moradores do 

Bosque das Caboclas, a Rede Carioca de Agricultura Urbana, o Coletivo de Moradores e 

Pescadores em Santa Cruz no Rio de Janeiro, resistências à Ternium Brasil - Companhia 

Siderúrgica do Atlântico, movimentos de luta por moradia, terra e território, entre outros. 

No estado do Rio de Janeiro, nossos campos de atuação e de impacto se dão em 

confluência com a Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro (AARJ), a 

Frente Parlamentar de Economia Solidária e de Agroecologia, as instâncias de resistência 

aos conflitos socioambientais e aos megaprojetos/megaeventos. Além disso, atuamos de 

forma conjunta as esferas estaduais dos movimentos sociais como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), , Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 

as comunidades caiçaras e quilombolas, entre outros. Soma-se a isso, o diálogo e parcerias 

com diversas organizações, coletivos e grupos a nível estadual. 

Já em nível nacional, a partir da proposta de ampliação de debates e de atuação em 

consonância com outras organizações e movimentos atuamos junto ao MAM - 

Movimento pela soberania popular na mineração, MTST - Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto, Brigadas Populares, o MST - Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), Movimento dos Sem Teto da Bahia 

(MSTB), o Grupo de Trabalho Empresas e Direitos Humanos, Articulação Nacional de 
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Agroecologia (ANA), Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Fórum de Mulheres de 

Pernambuco e Rede Justiça nos Trilhos. Além de sermos filiados à ABONG (Associação 

Brasileira de Organizações Não Governamentais), RBJA (Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental) e Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social (FMCJS). 

Considerando as articulações latino-americanas, caribenhas e internacionais, 

integramos e construímos junto à Rede Jubileu Sul Brasil e Américas, Articulação 

Internacional de Atingidos e Atingidas pela Vale, Fórum Mudanças Climática e Justiça 

Social, a Campanha pelo Desmantelamento do Poder Corporativo, a Rede Diálogos em 

Humanidade e a Ágora dos (as) Habitantes da Terra. E atuamos em diálogo com a 

Plataforma Dhesca, o Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, a Red 

Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, o 

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) e a Iniciativa 

Mesoamericana de Mulheres Defensoras de Derechos Humanos, dentre outras 

organizações e redes. 

Além desses espaços de diálogos, articulações e redes, o PACS constrói parcerias e 

ações junto a professores, grupos e núcleos de pesquisa, e práticas de extensão dentro 

das universidades, escolas, cursinhos pré-vestibular e outros espaços educativos formais 

e informais. 

Assim, destacamos e indicamos formas de conhecer melhor, as seguintes 

organizações e articulações, com as quais o PACS tem uma maior atuação e parceria de 

trabalho consistente e cotidiana: 

• Local e Estadual: Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste, Rede Carioca de 

Agricultura Urbana, Coletivo Martha Trindade e Articulação Estadual de 

Agroecologia; 

• Nacional e Internacional: Rede Jubileu Sul Brasil e Américas, Articulação 

Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, Fórum de Mudanças Climáticas 

e Justiça Social, Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Articulação Nacional de 

Agroecologia e Rede Diálogos em Humanidade. 
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1.3 QUEM SOMOS 

 
Somos uma equipe multidisciplinar de maioria de mulheres, formada por educadoras 

(es) populares, comunicadoras(es), cientistas sociais, internacionalistas, biólogas(os), 

psicólogas(os), economistas, pesquisadoras(es), administradoras(es) e militantes. Junto a 

coletividades auto-organizadas e outras parceiras, partimos, desde os territórios, do 

debate crítico ao modelo de desenvolvimento capitalista, racista e patriarcal, na direção 

do fortalecimento de alternativas de justiça econômica, social e ambiental. 

Atuamos em diferentes escalas na cidade e no estado do Rio de Janeiro – em especial 

na Zona Oeste da capital –, em parcerias com outras partes do país entre Norte, Nordeste 

e Sudeste brasileiro e no âmbito da América Latina e do Sul Global. Destacamos aqui 

nosso trabalho, luta e compromisso junto às mulheres; aos moradores(as) de favelas e 

periferias; aos atingidos(as) pelos impactos dos megaprojetos, da atuação de empresas 

transnacionais, das instituições financeiras multilaterais e da militarização; às populações 

negra, indígena e quilombola e às comunidades tradicionais do campo, da floresta, das 

águas e da cidade. 

 
 

1.4 NOSSAS PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

 
Colaboramos no fortalecimento dos sujeitos sociais nas dimensões local, nacional e 

internacional, por meio da educação e organização popular, da pesquisa, da assessoria à 

coletivos, movimentos e organizações, da crítica e da incidência, e buscamos a 

construção cotidiana de práticas e políticas alternativas que viabilizem relações 

emancipadoras. A ação do Instituto PACS consiste em oferecer o máximo de apoio no 

processo de organização autônoma dos atores sociais para que estes se tornem sujeitos 

plenos, emancipados, conscientes e soberanos frente ao desenvolvimento de si mesmos 

e de seus territórios. 

Nossa prática pedagógica se constrói a partir dos princípios da Educação Popular e da 

Economia do Amor, dialogados e reinventados ao longo dos anos de lutas políticas e 

metodológicas protagonizadas por mulheres, negras e negros, comunidades tradicionais, 

militantes populares, movimentos sociais, sindicatos, redes e organizações parceiras. 
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Assim, ela é fruto de processos que incorporam diversas práticas cotidianas de 

resistência, reflexões políticas insurgentes, espiritualidades, artes e o que mais emerge 

dos territórios de resistência e vida do Brasil, América Latina e do Sul Global. 

Este acúmulo vem da práxis das educadoras populares a partir da Economia 

Feminista, de pesquisadores(as) e educadores(as) críticos ao modelo hegemônico, dos 

pés na terra dos territórios de agroecologia, dos chãos dos pré-vestibulares populares, 

dos quintais cultivados e das associações de moradores, das fábricas e sindicatos, dentre 

outros espaços. Construímos, assim, uma educação popular que é potente à medida que 

se nutre da diversidade de vozes, corpos e práticas políticas. 

Dessa forma, o PACS caminha firme para não distanciar reflexões e práticas políticas, 

a fim de trazer organicamente a coletividade, a coerência, a crítica, o trabalho como 

princípios formativos, a escuta, o (auto) cuidado, a participação popular, a construção 

coletiva de conhecimento, as histórias de vida e memórias, os diálogos de saberes, a 

autogestão, os feminismos enquanto métodos de luta, e tantos outros caminhos que 

buscam a justiça, a igualdade, o bem viver e a luta pelo que é comum, de todos, em uma 

relação indissociável entre os direitos dos povos e os direitos da natureza. Tudo isso 

amparada em relações baseadas no afeto, na construção de confiança por meio de laços 

de companheirismo, parceria e amizade. 

Para entender melhor sobre nossas práticas, acesse: as publicações sobre o Curso 

“Mulheres e Economia” na Biblioteca “Berta Cáceres”, com destaque para o vídeo 

“Mulheres e o Mundo do Trabalho”, a série “Semeando Socioeconomia” – com destaque 

para o número 12: “Economia política nas mãos das mulheres: uma experiência de 

educação popular”, o livro “Educação para uma Economia do Amor”, a Cartografia 

Feminista “Enfrentamento aos Racismos pelos Olhares das Mulheres”, e o artigo “A terra 

ensina a gente a se defender e a vida insiste em viver”. 

1.5 COMO ATUAMOS 

 
MISSÃO 

 
Colaborar no fortalecimento das coletividades nas dimensões local, nacional e 

internacional, por meio da organização e Educação Popular, da pesquisa, da crítica e da 
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incidência, na busca pela construção cotidiana de práticas e estratégias políticas que 

viabilizem relações emancipadoras. 

 

 
VISÃO 

 
Um mundo de justiça social, ambiental e política, onde trabalhadoras e trabalhadores, 

indivíduos e coletividades, livres das amarras das opressões, sejam capazes de enfrentar 

e superar as ameaças socioeconômicas e ambientais, bem como garantir, com seu 

trabalho emancipado, de forma solidária e autogestionária, o desenvolvimento dos seus 

atributos criativos. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Fortalecer processos e ações por justiça econômica, social e ambiental através de uma 

perspectiva latino-americana e incidir de forma crítica no debate público acerca do 

modelo de desenvolvimento capitalista, racista e patriarcal, desde os territórios e da luta 

das mulheres. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Movimentos, redes, organizações, coletivos e grupos populares, principalmente 

da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, fortalecidos em seu compromisso 

com a radicalização da democracia econômica, política e social e com a 

construção de políticas e ações coletivas, que visem a superação do modelo de 

desenvolvimento capitalista, racista e patriarcal; 

2. Narrativas críticas ao modelo de desenvolvimento capitalista, racista e patriarcal, 

em consonância com os campos de atuação e articulação do Instituto PACS, 

inseridas no debate público; 

3. Grupos de mulheres fortalecidos, sobretudo em sua autonomia, organização e 

luta por direitos, para a incidência sobre centros de poder relacionados, 

principalmente, às temáticas dos conflitos socioambientais, agroecologia, da 

militarização da vida e da economia política feminista; 
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4. Instituto PACS como uma referência no debate público em escala nacional e 

latino-americana acerca da crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista, 

racista e patriarcal e das estratégias políticas, a partir dos saberes e práticas 

territoriais; 

5. Iniciativas e denúncias produzidas e visibilizadas junto aos territórios atingidos por 

megaprojetos e empresas nacionais e transnacionais, fortalecendo movimentos 

de luta por justiça socioambiental, principalmente em áreas impactadas pela 

cadeia minero-siderúrgica; 

6. Coletividades fortalecidas no debate e na luta pelo direito à moradia, terra e 

território, desde práticas populares insurgentes e tradicionais; 

7. Iniciativas econômicas coletivas fortalecidas na luta pela defesa dos territórios, da 

soberania e segurança alimentar e nutricional, bem como da autonomia dos 

grupos, redes e organizações populares. 
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2. CONTEXTO DA ATUAÇÃO EM 2021 

 
O ano de 2021 começa com a esperança global de “início do fim” da pandemia de 

Covid-19 e a esperança nas vacinas testadas e aprovadas contra o coronavírus. Em 

dezembro de 2020 foi iniciado o processo de vacinação na Europa e nos EUA e em janeiro 

de 2021, no dia 17, a enfermeira Mônica Calazans recebe a primeira vacina em território 

brasileiro. Porém, esse era só o início de uma jornada global e nacional que durou todo o 

ano e segue em vigor. 

Enquanto a vacinação ocorria, menos rápida do que o necessário, a pandemia 

seguia se alastrando: em abril, tivemos a 3ª e maior onda de infecções e mortes pela 

doença; com a lentidão e desigualdade vacinal em várias partes do mundo, novas cepas 

do vírus foram surgindo; em dezembro, ocorreu o surto da nova variante Ômicron, que 

atingiu, inclusive, vacinados - mas com menor gravidade e pouca letalidade entre esses. 

No último dia de 2020, o Brasil registrava cerca de 1.036 mortes diárias, chegando ao 

total de 194.976 óbitos desde o começo da pandemia e o total de 7.675.781 casos 

confirmados1. Já no final de 2021, os dados totais desde o início eram de mais de 619 mil 

óbitos e de 22 milhões de infecções, mas a média móvel havia caído para 97 mortes na 

última semana do ano.2 Esses eram sinais de que a pandemia não havia terminado, mas 

estava em um lugar diferente do ano anterior. 

Além da desigualdade vacinal entre países ricos e pobres, havia diferenças dentro 

dos próprios países, entre cidades, estados e regiões. No Brasil, no final de 2021, 67 % da 

população estava com o esquema vacinal completo, enquanto na cidade de São Paulo, 

estes já eram 100% dos indivíduos34. O Ciclo Vacinal, de quase todas as vacinas, envolve 

1ª e 2ª dose e, posteriormente, a dose de reforço, com indícios que serão necessárias 

 
 
 
 
 

 

1https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/31/casos-e-mortes-por-coronavirus-no- 
brasil-em-31-de-dezembro-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml 
2https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/31/brasil-registra-media-movel-de-97- 
mortes-diarias-por-covid.ghtml 
3https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/12/31/vacinacao-contra-a-covid-mais- 

de-1433-milhoes-de-pessoas-estao-totalmente-imunizadas.ghtml 
4 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/vacinometro_31_12_21.pdf 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/vacinometro_31_12_21.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/vacinometro_31_12_21.pdf
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novas doses até que o controle da doença seja realmente obtido. Indica-se que em 2022 

transitaremos do estado de pandemia para o de endemia5. 

A corrida por vacinas e a urgência da vacinação no país precisaram enfrentar o 

negacionismo do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados e apoiadores, que além de 

negarem a pandemia, negavam também a importância e eficácia das vacinas. Durante 

todo o ano de 2021, ouvimos falas e campanhas que iam contra a vacinação, os métodos 

de prevenção – como as recomendações do uso de máscara e de evitar aglomerações -, 

a indicação de remédios ineficazes que geram outros problemas de saúde, chamado Kit 

Covid, chegando até ao boicote na compra de imunizantes. Essa situação culminou na 

“Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid”, que investigou e identificou: a 

negligência na compra de vacinas pelo presidente e o Ministério da Saúde; a prescrição 

do Kit Covid por Planos de Saúde e médicos ligados ao governo; o descaso e a negligência 

em relação a gravidade da pandemia que gerou dentre outras situações o colapso do 

sistema público de saúde de Manaus em janeiro de 2021; dentre outras coisas. 

A retórica utilizada pelo governo colocava a economia acima da vida. Contudo, no 

fim, o resultado foi o impacto aos dois: mais de 600 mil mortes e acirramento do 

desemprego, desigualdade e perda de renda. Se antes da pandemia o governo federal já 

investia em medidas neoliberais, que geravam o empobrecimento da população e 

exploração ambiental, com a pandemia isso se intensificou. A implementação de 

reformas e políticas de cunho antipopular na direção contrária aos direitos básicos da 

população, como a reforma trabalhista e da previdência, soma-se às ações que 

desestruturam as políticas nacionais de apoio à cultura, à educação, às questões étnico- 

raciais, de gênero e de sexualidade. Além disso, há ainda o desmonte das políticas 

ambientais que atingem diretamente as formas de viver dos povos e comunidades 

tradicionais. 

Percebe-se, assim, que com a pandemia, a situação de vulnerabilidade na qual as 

trabalhadoras e trabalhadores brasileiros já viviam aprofundou-se drasticamente. Em 

2021, mais de 35 milhões de pessoas, o que equivale a 16% da população, está abaixo da 

linha da pobreza, o que em 2019 atingia o número de 10%. Além disso, entre 2018 e 

2020, o Brasil  voltou  ao mapa da fome, condição que atinge hoje 7,5 milhões de 

 

5 Endemia: a doença circula de maneira expressiva, mas menos volumosa e letal, não é um quadro 
necessariamente “tranquilo”, mas indica certo controle do agente infeccioso. 
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brasileiros, quase o dobro do período anterior, quando esteve fora do mapa6. Mais de 50 

milhões de brasileiros encontra-se ainda em situação de insegurança alimentar. O índice 

de Gini, que avalia a distribuição de riquezas nos países, teve um aumento significativo e 

passou de 0,642 no primeiro trimestre de 2020 para 0,674 no mesmo período de 2021. 

Durante a pandemia, enquanto aumentava a fome e a precariedade da vida de milhões 

de brasileiros, o Brasil adicionava 11 novos empresários e executivos na lista dos maiores 

bilionários do mundo, que juntos acumulam 220 bilhões de dólares.7 

Essa desigualdade não é sentida por todos igualmente. Ela tem cor e gênero. As 

mulheres, principalmente as negras, foram as que mais sentiram nos seus corpos o 

aumento do trabalho reprodutivo e da violência na pandemia, além dos impactos do 

desemprego, da fome e do aumento da desigualdade. Em lares de maior vulnerabilidade, 

as mulheres geralmente são as chefes de família e precisam arrumar formas possíveis e 

impossíveis de garantia de sobrevivência de todos. 

De acordo com o dossiê “Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva 2020 -2021”, da 

organização Criola, mais de 75% das pessoas que vivem em extrema pobreza no Brasil 

são negras, além de serem 73,9% das que vivem em situação de insegurança alimentar. 

Nos dois casos, mais de 50% do total são mulheres. Além disso, as mulheres negras são 

as que mais sofreram com o desemprego, chegando a 18,2%, e possuem o menor 

rendimento médio, ou seja, recebem menos da metade em comparação com homens 

não negros. 

Em 2021, a inflação também bateu recorde, com uma alta de mais de 10%, 

impactando principalmente os preços dos combustíveis e, consequentemente, a cadeia 

de alimentos.8 Nesse contexto, o governo federal institui o Auxílio Brasil, que substitui o 

Bolsa Família e o auxílio emergencial, com atualização do valor do benefício destinado a 

indivíduos em situações de pobreza e extrema pobreza. A alteração só coube no 

 
 
 
 
 
 

6 https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-bolsonaro-o-brasil-voltou-ao-mapa-da- 
fome/ 
7 https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-09/fgv-mais-pobres-sofrem-maior- 
impacto-na-pandemia 
8 https://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/retrospectiva-2021-cpi-da-pandemia-terceira-onda- 
corrida-eleitoral-e-jogos-olimpicos 

http://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-bolsonaro-o-brasil-voltou-ao-mapa-da-
http://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-bolsonaro-o-brasil-voltou-ao-mapa-da-
http://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/retrospectiva-2021-cpi-da-pandemia-terceira-onda-
http://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/retrospectiva-2021-cpi-da-pandemia-terceira-onda-
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orçamento nacional por conta da aprovação da PEC dos Precatórios (Proposta de Emenda 

Constitucional 23/2021), que altera o teto de gastos e cria uma brecha fiscal.9 

No contexto ambiental, o cenário também é desanimador. Nos primeiros seis 

meses de 2021, batemos os recordes de desmatamento, com 17% a mais do que o 

mesmo período do ano anterior. Foram 3.609,6 km², mais de três cidades de São Paulo 

em superfície. Os números aumentaram e a fiscalização caiu, além de vermos a olhos nus 

o sucateamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e o favorecimento a madeireiros, mineradoras, fazendeiros e garimpeiros. O 

corte no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2021 foi de 35,4% e do ICMBio, 

de R$ 7 milhões. Mesmo diante desses dados, na 76ª sessão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em setembro, e na Cúpula do Clima, em novembro, ambos em 2021, 

Bolsonaro mentiu em seu discurso sobre o compromisso dele com o meio ambiente, o 

clima e sobre o aumento dos recursos para fiscalização e órgãos ambientais. 

A emergência climática seguiu em 2021 como pauta central da política a nível 

global e a Conferência do Clima da ONU (COP26) foi o evento principal sobre a temática. 

Governos, pesquisadores, organizações não governamentais e a imprensa de todo o 

mundo discutiu sobre aquecimento global, eventos climáticos devastadores e dados 

alarmantes sobre clima e biodiversidade. Muito se discutiu, mas as definições buscam 

contar o desflorestamento e delimitar o aumento de 1,5 graus até 2030, o que demarca 

pouca urgência e um caminho pouco concreto de transformações ao modelo social e 

econômico vigente causador dessa situação emergencial. 

Outra pauta que acompanhamos foi o Projeto do Marco Temporal das Terras 

Indígenas, que estabelece que as populações indígenas só poderiam reivindicar terras 

que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, o que 

beneficiaria diretamente o agronegócio brasileiro e seus empresários. O assunto entrou 

em pauta no meio de 2021, passou por muitas etapas de votação e a decisão foi adiada 

e seguirá no Supremo Tribunal Federal em 2022. Em agosto, cerca de 5 mil indígenas de 

117 povos acamparam em Brasília contra o Marco Temporal. 

 
 
 

9 Fonte: Agência Senado -https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/07/pec-dos- 
precatorios-devera-ser-promulgada-parcialmente-nesta-quarta-feira 
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No segundo semestre de 2021, as manifestações de rua voltaram também a 

acontecer. A população foi às ruas em diversas partes do país contra o governo do 

presidente Jair Bolsonaro, com atos puxados por setores da esquerda e, também, figuras 

e movimentos de direita que apoiaram Bolsonaro em 2018. Junto a isso, inicia-se a corrida 

eleitoral de 2022, em que as pesquisas indicam a vitória do ex-presidente Lula (PT), com 

Bolsonaro em segundo. Esse é só o início de uma dura corrida. 

Nas eleições, além da corrida presidencial, outro ponto para se atentar é o avanço 

da bancada evangélica, que traz consigo os fundamentalismos religiosos como pautas 

políticas, assim como a bancada ruralista e da bala, que expressam o avanço da 

destruição do meio ambiente, da militarização da vida e da violência cotidiana. 

Em maio de 2021 ocorreu o “Massacre do Jacarezinho”, uma operação da polícia 

civil na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que terminou com 28 

pessoas mortas. Em novembro, a “Chacina do Salgueiro”, operação da polícia militar com 

9 mortes em São Gonçalo, também no estado do Rio. Situações como essas, dentre várias 

outras, seguem colocando a militarização da vida, a criminalização da pobreza e o racismo 

estrutural em evidência. As mortes são de pessoas pretas, pobres, periféricas, em sua 

maioria, impedidas de viver por conta dos impactos da militarização. 

Diante dessa conjuntura, nos territórios se vê o recrudescimento da vida. 

Governos federais e locais seguem olhando apenas para o seu poder e manutenção, 

ignorando as condições básicas para a população viver. Negam a emergência climática e 

os impactos socioambientais de um modelo altamente destruidor e violador dos direitos 

humanos. Os poderes das empresas só crescem e avançam os incentivos ao 

desmatamento, queimadas, agronegócio e mineração, entre outros, e os retrocessos nas 

condições de vida que confluem com o modelo econômico de desenvolvimento de 

priorização dos megaprojetos em detrimento da vida e dos territórios. Os povos 

tradicionais, quilombolas, indígenas e as populações periféricas do campo e da cidade, 

especialmente as mulheres negras, que dependem de suas terras e territórios para 

sobreviver, lutam por suas formas de vida diante de tanta destruição. 

Assim, o Instituto Pacs segue no seu trabalho de formulação crítica e 

fortalecimento dos territórios diante desse contexto. Seguindo o trabalho realizado nos 

últimos anos, o foco da ação do Pacs se dá: no combate à insegurança alimentar a partir 

da construção da agroecologia e agricultura urbana; na formação em economia política 
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feminista e apoio à auto-organização de mulheres periféricas e negras, em sua maioria; 

na crítica e resistência territorial aos megaprojetos de desenvolvimento, suas estruturas 

corporativas violadoras de direitos e os impactos socioambientais, somada a ênfase sob 

a estrutura patriarcal e racista desses grandes empreendimentos; no apoio à autogestão 

e às alternativas territoriais no âmbito da luta por moradia, cultura popular e o bem viver; 

no trabalho direcionado a dar visibilidade e resistência coletiva aos fundamentalismos 

religiosos direcionados aos impactos na vida das mulheres; e na perspectiva do 

fortalecimento das democracias no Brasil e na América Latina a partir do debate da 

economia política, justiça socioambiental e direito à vida. 

Citamos, assim, algumas das ações realizadas pelo Instituto Pacs em 2021, que 

busca ser parte das respostas necessárias a essa conjuntura tão adversa para o povo. 

Nesse âmbito do enfrentamento aos megaprojetos e fortalecimento da justiça 

ambiental, o Pacs seguiu na crítica as empresas transnacionais e produziu o livro, fruto 

de um curso com mesmo nome em 2019 e 2020, “Direitos Humanos e Empresas: 

Violações socioambientais e mecanismos de denúncia”. Realizou ainda pesquisas e ações 

de formação e mobilização com mulheres em diversos estados e países, que culminaram 

no livro “Mulheres Atingidas: territórios atravessados por megaprojetos”, e na cartilha e 

o vídeo-animação de mapeamento coletivo “Mulheres-territórios: mapeando conflitos, 

afetos e resistências”. Além disso, produziu a narrativa coletiva junto a mulheres atingidas 

em “Teias de Luta: narrativas feministas em resistência aos megaprojetos”, com ações 

voltadas para os debates e fortalecimento das lutas feministas e socioambientais que 

estiveram presentes no Encontro e na Campanha Mulheres Territórios de Luta, com 

mulheres lutadoras do Brasil e toda América Latina. A campanha é também uma 

plataforma com os materiais citados e muitos outros, que ecoam vozes de mulheres pela 

soberania de seus corpos, terras e territórios. 

Junto a isso, seguiu a luta travada em Santa Cruz no Rio de Janeiro, bairro pobre, 

preto e marcado pela vulnerabilidade e pela desigualdade social e territorial vivida na 

cidade do Rio de Janeiro, mas também pela presença da siderúrgica Ternium Brasil, antiga 

Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). No ano de 2021, o enfrentamento 

fortaleceu-se com junção das “Campanhas Pare Ternium” e “Licença Pra Quê? ”. Esta 

última surgiu em 2021, no contexto da renovação da licença da empresa. Foram 
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produzidos diversos materiais e processos organizativos junto aos moradores, jovens e 

mulheres atingidas na região. 

Em 2021 também ocorreu a edição online do Curso Mulheres e Economia, que o 

Pacs realiza há mais de 16 anos, que traz a economia política feminista para ser refletida 

por mulheres de todo Brasil. Junto a isso, seguiu-se no fortalecimento dos espaços de 

agroecologia, agricultura urbana e soberania alimentar, principalmente a partir das 

mulheres e suas práticas cotidianas de produção de vida. O trabalho do instituto nesse 

campo recebeu o reconhecimento e homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro, através da Medalha Carolina Maria de Jesus entregue pela Mandata da Deputada 

Renata Souza no evento “A luta contra a fome e a pobreza no Rio de Janeiro”. 

Seguiram-se também as atividades da Campanha Tire Os Fundamentalismos do 

Caminho – Pela Vida das Mulheres! e o processo envolvendo o fortalecimento territorial 

e autogestionário na 7ª Edição do Curso Autogestão e com o lançamento da plataforma 

Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento (PPAD), um instrumento que visa 

potencializar, subsidiar, visibilizar e articular alternativas populares e territoriais já 

existentes. Tais alternativas – mais de 20 experiências em todo Brasil - pautam, de baixo 

para cima, práticas e visões de mundo desde os seus territórios, arraigadas nas 

potencialidades de suas formas de vida, relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais. Além disso, participou de denúncias fundamentais como a Jornada do Julho 

Negro, que ocorre anualmente, contra a militarização e o genocídio do povo negro. 

O Instituto neste ano festejou 35 anos e seu fundador, Marcos Arruda, 

economista, escritor e educador popular, completou 80 anos. Ele e sua trajetória de luta 

foram homenageados na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro ao receber a Medalha 

Pedro Ernesto do mandato do mandato do vereador Tarcísio Motta, por ser uma 

referência na luta pela democracia e pelos direitos humanos. 

O Pacs seguiu atento aos cuidados com a pandemia e trabalhando de forma 

híbrida, realizando grande parte de suas ações virtualmente e poucas presenciais, 

seguindo os protocolos de cuidado e prevenção necessários. Diante da realidade ainda 

pandêmica, como em 2020, o instituto direcionou parte de seu trabalho e recursos ao 

apoio emergencial a territórios com os quais trabalha, localidades mais vulneráveis que 

sofreram os impactos progressivos da pandemia de Covid-19. 
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3. EIXOS DE TRABALHO 

 
3.1 CRÍTICAS E ALTERNATIVAS AO ATUAL MODELO DE DESENVOLVIMENTO 

 
A crítica às arquiteturas financeiras globais e à forma como se organizam as 

instituições que dão sustentação ao capitalismo é uma marca do trabalho do Instituto 

PACS desde a sua fundação, há mais de 30 anos. Nesse âmbito, os dedicamos ao 

monitoramento, análise e atuação política em torno dos tratados, acordos comerciais e 

conformações legais do mercado, os quais, na prática, resultam no aprofundamento do 

fenômeno da financeirização dos bens comuns e da vida. No campo das alternativas, 

temos encontrado em experiências latino-americanas, populares, solidárias, 

antipatriarcais e antirracistas, bases concretas para nossa crítica às corporações 

transnacionais e aos governos, sobretudo, aqueles diretamente responsáveis pelos 

chamados megaprojetos de “desenvolvimento” (que envolvem empresas extrativistas, 

grandes obras de infraestrutura, megaeventos esportivos, agronegócio entre outros). 

As principais ações desta linha programática consistem em rastrear e denunciar 

vínculos entre megaprojetos, corporações e Estados. A partir do estabelecimento de tais 

conexões, procuramos trabalhar em processos de formação e ação política, apoiando 

e/ou integrando organizações de territórios a redes locais, nacionais e internacionais, 

junto à atingidas e atingidos pelos megaempreendimentos, com vistas a potencializar a 

capacidade de pressão política de grupos populares sobre as companhias, seus 

respectivos investidores e governos implicados. 

Sendo assim, este eixo de trabalho possui, então, quatro temas prioritários: 1) 

Empresas transnacionais, impactos socioambientais e relações com o Estado; 2) 

Megaprojetos de desenvolvimento, patriarcado, racismo ambiental e impactos sobre os 

territórios; 3) Concentração de Riqueza, integração regional e Economia política 

internacional; 4) Dívida. 

Sobre esse eixo de trabalho, indicamos que acesse: as páginas na internet da Rede 

Jubileu Sul Brasil e Américas, rede da qual o PACS é membro fundador, e a da Articulação 

Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale; as páginas informativas sobre a 

Campanha #PareTernium, as , “Violações na Siderurgia” e, “Empresas e Direitos 
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Humanos”, além de todas as publicações em nossa Biblioteca Berta Cáceres, referentes 

às categorias “Dívida”, 20 “Economia” e à ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do 

Atlântico – TKCSA, bem como aquelas que fazem parte da série “Semeando 

Socioeconomia”. 

 
 

3.2 MULHERES, ECONOMIA E LUTA PELO COMUM 

 
Produzimos e analisamos experiências a partir das reflexões da Economia Política 

Feminista, isto é, partindo da crítica às relações entre economia, poder político e 

patriarcado. As iniciativas deste eixo são inspiradas pelo feminismo comunitário, cujo 

projeto se centra na conquista de direitos coletivos e no Bem Viver, tendo o território 

como balizador de identidade e memória comuns. 

Comprometida com a criação de alternativas ao modelo hegemônico de 

desenvolvimento, machista, racista e capitalista, esta linha programática é responsável 

por promover formações, dar apoio às agendas de luta das mulheres, prestar assessoria 

às experiências agroecológicas solidárias em meio urbano, construir processos 

cartográficos que evidenciem as relações de poder e opressões vividas, além de apoio à 

mobilização e autoorganização política local. 

São cinco os principais temas deste eixo: 1) Feminismo Comunitário, Bem Viver e 

Bens Comuns; 2) Megaprojetos, impactos socioambientais e patriarcado; 3) Agroecologia 

e Soberania Alimentar; 4) Economia Solidária e Feminista; 5) Corpos-territórios. 

O eixo “Mulheres, Economia e Luta pelo Comum” é, portanto, o reflexo 

programático da necessidade permanente que o Instituto PACS possui de orientar sua 

atuação pela perspectiva das mulheres com forte vínculo territorial e comunitário, na luta 

pelo comum e a defesa do bem viver. 

Sobre esse eixo de trabalho, indicamos o acesso a todos os materiais referentes 

ao Curso “Mulheres e Economia”, as páginas da Articulação Nacional e Estadual de 

Agroecologia, a página da “Militiva”, a série “Semeando Socioeconomia”, e todas as 

publicações referentes às categorias “Educação Popular” e “Mulheres” na Biblioteca do 

PACS Berta Cáceres. 
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3.3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

 
Considerando os desafios históricos de manutenção do trabalho continuado para 

a atuação de sujeitos políticos frente às desigualdades, em prol de uma sociedade mais 

justa e solidária, o fortalecimento institucional constitui-se uma tarefa permanente, 

tornada, assim, eixo de trabalho. As iniciativas a ele vinculadas visam garantir condições 

para a construção de relações institucionais, que prezem pela ampliação da autonomia e 

manutenção dos princípios políticos da organização. 

São três os principais temas desta linha programática: 1) Gestão compartilhada; 

2) Sustentabilidade e autonomia administrativo-financeira; 3) Comunicação e Educação 

Popular. 

Como princípio de fortalecimento institucional, o PACS tem a construção de 

relações horizontalizadas, com protagonismo feminino e partilha de poder. Enfrenta, a 

partir de tais bases, o desafio de garantir sua sustentabilidade, bem como autonomia 

financeira e política, diversificando fontes de financiamento e solidariedade, de modo a 

assegurar a continuidade do trabalho do instituto e das redes nas quais participa. 

Destacamos a aprovação de projetos com a União Europeia e o Fondo Mujeres del Sur, 

que ocorreram em 2021. 

Sobre esse eixo de trabalho, indicamos o acesso à página PACS 30 anos, a 

publicação “Instituto PACS – 30 anos de construção de críticas e alternativas junto aos 

povos” e todos os materiais na Biblioteca Berta Cáceres sob a categoria “Marcos Arruda”, 

além de recomendarmos navegar profundamente por todas as páginas desse site. 
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4. ATIVIDADES PERMANENTES 
 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

Participação e construção de Articulações e Redes 

AARJ - Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro 

GT Mulheres da AARJ - Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro 

GT Mulheres da ANA - Articulação Nacional de Agroecologia 

Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU) 

Roda de Mulheres da RCAU - Rede Carioca de Agricultura Urbana 

Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste e Teia de Solidariedade da Zona Oeste 

Coletivo Martha Trindade e Coletivo de Moradores de Santa Cruz Atingidos pela Ternium 
Brasil 

Articulação Internacional dos Atingidos e das Atingidas pela Vale (AIAAV) 

Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social  

Rede Jubileu Sul Brasil e Jubileu Sul Américas 

Rede de Educadores Populares de Economia Solidária 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental 

GT Corporações/ Campanha Desmantelamento Global 

Coletivo Autogestão 

Articulação nacional e latino-americana mulheres atingidas por megaprojetos 

Articulação da Campanha “Tire os Fundamentalismos do caminho! – Pela vida das 
Mulheres” 

Articulação de construção do Tribunal Popular Internacional sobre Sistema de Justiça. 

Incidência política 

Incidência no campo Soberania Alimentar, Agricultura Urbana e Agroecologia. 

Acompanhamento Jurídico dos impactos socioambientais da Ternium Brasil (antiga TKCSA) 
em Santa Cruz 

Articulação com Mandatos municipais, estaduais e federais 

Incidência no campo dos Megaprojetos, Vale S.A e Impactos diferenciados as mulheres. 

Fortalecimento Institucional 

Gestão interna 

Comunicação 
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4.1 ARTICULAÇÕES, PARCERIAS E REDES 

 
As redes e articulações que o Instituto PACS integra, assim como a parcerias com 

organizações territoriais, refletem suas formas de atuação e seus acúmulos históricos em 

seus respectivos campos de trabalho. Refletem também como se dá esse trabalho, em 

diferentes escalas, micro-meso-macro, desde o trabalho territorial aos movimentos 

internacionais, principalmente, latino-americanos. Ao longo de 2021, estivemos 

construindo, articulando e participando dos espaços a seguir. 

 

 
• AARJ - Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
 

A Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro reúne movimentos, redes e organizações 

engajadas em diferentes ações de promoção da Agroecologia e de fortalecimento da 

produção familiar e camponesa no estado do Rio de Janeiro. Constituindo-se como uma 

rede da sociedade civil de abrangência estadual, a AARJ vem debatendo, 

sistematicamente, questões relacionadas ao desenvolvimento da agricultura familiar e 

camponesa, e à construção de alternativas sustentáveis de manejo dos recursos naturais, 

articulando iniciativas inovadoras da sociedade civil à construção de propostas de 

políticas públicas adaptadas às características ecológicas, econômicas e sociais da 

produção familiar nas diferentes regiões do estado fluminense. A AARJ viabiliza estes 

debates por meio de encontros e reuniões sistemáticas entre representantes das 

articulações regionais existentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

 
• GT Mulheres da AARJ 

 
 
 

O GT Mulheres foi fundado em 2013 no Encontro Estadual de Agroecologia com objetivo 

de ser um espaço de diálogo, fortalecimento e visibilidade do trabalho das mulheres no 

cenário da Agroecologia e agricultura urbana no Estado do Rio de janeiro. Conta com a 
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participação de mais de 60 mulheres: agricultoras, técnicas, culinaristas, artesãs, 

universitárias, sindicalistas, professoras. 

 

 
• GT Mulheres da ANA - Articulação Nacional de Agroecologia 

 
 
 

O GT Mulheres da ANA foi fundado em 2008 em ocasião do II Encontro nacional de 

Agroecologia com o intuito de ser um espaço nacional de mulheres agricultoras, 

quilombolas, ribeirinhas, pescadoras, assentadas da reforma agrária, indígenas em torno 

do tema da agroecologia como uma aposta contra hegemônica de disputa de sociedade 

sobretudo a partir do trabalho das mulheres. O GT se reúne regularmente e hoje está 

debruçado sobre a construção de um instrumento metodológico de controle de 

produção e viabilidade econômica chamado Caderneta Agroecológica, cujo principal 

objetivo é visibilizar o trabalho das mulheres na Agroecologia bem como o trabalho 

reprodutivo 

 

 
• Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU) e Roda de Mulheres da Rede CAU 

 
 
 

A Rede CAU, é um movimento social que agrega pessoas e organizações para a defesa da 

agroecologia na cidade. Atua junto aos quintais produtivos e lavouras, defende o 

consumo ético e responsável e o acesso a políticas públicas específicas para pequenos 

produtores. Em seu coletivo atuam representantes de diversas organizações populares, 

instituições de pesquisa e ensino bem como organizações não governamentais. A Rede 

CAU é vinculada à Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), ao Coletivo 

Nacional de Agricultura Urbana, e à Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). 

 

 
• Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste e a Teia de Solidariedade da Zona 

Oeste 
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A Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste organiza mulheres e organizações locais 

em torno da luta anticapitalista, antirracista e antipatriarcal. A partir da experiência de 

auto-organização do Comitê Popular de Mulheres do estado do Rio de Janeiro, a Coletiva 

da ZO vem, desde 2014 realizando uma série de intervenções locais: trabalhando a 

formação feminista nos debates e ações de rua, na luta pelos direitos a saúde, educação, 

moradia na Zona Oeste. Incidindo sobre as políticas públicas de saúde, no combate à 

violência contra as mulheres, entre outras. A Teia de Solidariedade Zona Oeste é uma 

articulação política que surgiu desde a organização da Coletiva Popular e se ampliou, no 

contexto da Pandemia. A Teia é composta por Coletivas, Coletivos e Instituições, gestada 

e gerida por mulheres pretas e periféricas e que visa diminuir a vulnerabilidade das 

famílias impactadas pela pandemia através da ação emergencial em saúde articulada à 

luta pela assistência social, a moradia popular e a soberania alimentar como direitos. Atua 

nos bairros de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Vargens, 

Quilombo do Camorim, Recreio e Jacarepaguá. 

 

 
• Coletivo Martha Trindade e Coletivo de Moradores de Santa Cruz Atingidos pela 

Ternium Brasil 

 

 
O Coletivo Martha Trindade surge do grupo de vigilância popular em saúde em Santa 

Cruz, composto por jovens que realizaram medições de material particulado no ar nos 

arredores da siderúrgica – Ternium Brasil - antiga TKCSA. O nome homenageia Dona 

Martha, liderança do bairro e uma das primeiras moradoras que denunciaram a empresa. 

Hoje o coletivo atua na mobilização comunitária, sobretudo, pela defesa dos direitos 

socioambientais junto aos seus vizinhos frente aos impactos da siderurgia na região. O 

Coletivo de Moradores de Santa Cruz Atingido pela Ternium Brasil reúne pescadores, 

trabalhadores informais, mulheres chefes de família, jovens, aposentados, dentre outros 

indivíduos, atingidos e atingidas pela maior siderúrgica da América Latina – Ternium Brasil 

- que se unem nas denúncias e lutas por reparação em relação aos impactos vivenciados 

cotidianamente no bairro periférico de Santa Cruz, Rio de Janeiro 
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• Articulação Internacional dos Atingidos e das Atingidas pela Vale (AIAAV) 
 
 
 

Formada por vítimas de danos socioambientais cometidos pela Vale S.A, defensores(as) 

de direitos humanos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, a Articulação 

tem lutado contra as violações de direitos e os impactos socioambientais cometidos pela 

Vale S.A em diversos estados do Brasil e países do mundo. 

 

 
• Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social 

 
 
 

O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental – FMCJS – é uma articulação de 

Entidades, Pastorais e Movimentos Sociais que atuam em rede para gerar consciência 

crítica e enfrentamento em relação aos impactos sociais e ambientais das mudanças 

climáticasl. Atua em âmbito nacional e se faz presente nos biomas e territórios por meio 

das entidades membros e de outras entidades parceiras, promovendo a convivência com 

cada bioma e ecossistema por meio de práticas que anunciam e vão construindo 

sociedades de Bem Viver. 

 

 
• Rede Jubileu Sul Brasil e Jubileu Sul Américas 

 
 
 

O Instituto PACS é um dos fundadores da rede a nível nacional e latinoamericano que se 

constitui de forma ampla e plural, composta por movimentos sociais, organizações 

populares, religiosas, políticas e comunitárias na América Latina e Caribe, África, Ásia e o 

Pacífico. A iniciativa trabalha no desenvolvimento de um movimento global pelo 

cancelamento e repúdio às dívidas externas, internas, e exigindo a reparação e restituição 

do imenso dano que provoca aos países endividados e ao desenvolvimento humano, 

social, ambiental, político e econômico deles. 
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A REPES é uma rede constituída a partir das formações ocorridas no Projeto Centros de 

Formação e Apoio à Assessoria Técnica em Economia Solidária (CFES), uma parceria entre 

a então Secretaria Nacional de Economia Solidária e o Instituto Marista de Solidariedade. 

O projeto possibilitou a formação de educadoras/es populares em economia solidária, 

que agora estão se organizando em rede para reproduzir seus conhecimentos. 

 

 
• Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) 

 

 
A RBJA é uma articulação de grupos e pessoas atuantes contra o racismo e as injustiças 

ambientais. É composta por organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

movimentos comunitários no campo e na cidade, pesquisadores/as, professores/as, além 

de profissionais e militantes que vivenciam, testemunham e combatem violências sociais 

e ambientais do modelo de desenvolvimento brasileiro. Atua como um fórum de 

discussões, denúncias, mobilizações e articulação política. 

 

 
• GT Corporações/ Campanha Global para Desmantelar o Poder Corporativo 

 
 
 

GT Corporações é um grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal, que 

congrega organizações não-governamentais, sindicatos, universidades e outros 

especialistas nos temas relacionados a Empresas e Direitos Humanos. A Campanha 

Mundial visa denunciar e desfazer as impunidades relacionadas as ações das empresas 

transnacionais, formada por centenas de redes e movimentos sociais ao redor do mundo. 

 

 
• Coletivo Autogestão 

 

 
Formado por 24 grupos auto organizados, movimentos sociais e coletivos de 7 estados 

brasileiros que se reúnem há 6 anos para construção do plano popular alternativo ao 

desenvolvimento (PPAD), que é um instrumento que visa potencializar, subsidiar, 
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visibilizar e articular alternativas populares e territoriais já existentes. Tais alternativas 

pautam, de baixo para cima, práticas e visões de mundo desde os seus territórios, 

arraigadas nas potencialidades de suas formas de vida, relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. 

 
 

• Articulação nacional e latino-americana mulheres atingidas por megaprojetos 
 

 
Desde 2018 o Pacs tem atuado na construção de uma articulação nacional, em diálogo 

com outras organizações e redes latino-americanas, de mulheres que participam de 

organizações e territórios atingidos por megaprojetos. Nossa perspectiva de 

megaprojetos é ampla, falamos de empresas mineradoras, siderúrgicas, hidrelétricas, 

complexos industrias e portuários, o agronegócio, a militarização, especulação imobiliária 

e outras práticas empresarias e estatais altamente expropriadoras e exploradoras de 

corpos e territórios. Megaprojetos que colocam a vida atrás dos lucros, em situações em 

que as formas tradicionais de viver são apagadas pela ânsia da produção de mercadorias. 

Unimos mulheres do Rio de Janeiro, Minas, Pará, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Mato 

Grosso, dentre outros estados, e articulamos e dialogamos com outros países da América 

Latina. Articulação segue em processo de construção e, visa no futuro se houver 

contexto, a consolidação de uma rede nacional. Para apoiar na produção de materiais e 

divulgação dos impactos e das práticas de vida e resistência nos territórios construímos 

a Campanha #MulheresTerritóriosdeLuta: http://pacs.org.br/mulheresterritoriosdeluta/ 

 

 

• Articulação da Campanha “Tire os Fundamentalismos do caminho – Pela vida das 

Mulheres” 
 

 
A Campanha "Tire os fundamentalismos do caminho ‑ Pela vida das mulheres!" tem o 

objetivo de alertar a sociedade sobre os avanços dos fundamentalismos no Brasil e os 

riscos que representam à vida das mulheres, além de afirmar a importância da 

pluralidade de crenças e valorização da diversidade. A iniciativa é realizada por 

organizações feministas e entidades baseadas na fé de matrizes cristã, afro brasileiras e 

indígenas. 

http://pacs.org.br/mulheresterritoriosdeluta/
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• Articulação de construção do Tribunal Popular Internacional sobre Sistema de 

Justiça. 

 

 
Tribunal Popular Internacional sobre Sistema de Justiça: o Tribunal é composto por 

diferentes organizações, núcleos, coletivos e movimentos sociais que atuam no amplo 

campo de defesa dos direitos humanos e ambientais no Brasil. Partimos de minutas que 

reúnem denúncias das práticas racistas, patriarcais e classistas do sistema justiça, bem 

como das diversas influências indevidas que sobre ele incidem, para a construção de 

estratégias que popularizem os saberes e debates acerca do sistema de justiça no país, a 

formação de operadores de direitos e a melhoria dos processos e do acesso à justiça no 

Brasil. 

 
 

4.2 INCIDÊNCIA POLÍTICA 
 

 
No âmbito da Incidência política atuamos junto a articulações que pautam em espaços 

públicos a defesa de seus territórios, suas práticas tradicionais e da agroecologia e a 

agricultura urbana. Assim, acompanhamos junto as redes e coletivos, espaços como a 

Frente Parlamentar de Agricultura Urbana e Soberania Alimentar; o Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (Consea); e a Frente Parlamentar de Agroecologia. Além dessas ações, o 

Instituto PACS atua diretamente junto a 10 mandatos em cargos dos legislativos, em 

âmbito municipal, estadual e nacional. 

Além disso, o Pacs realiza com apoio de advogado colaborador e organizações parceiras 

o acompanhamento jurídico das ações dos Moradores de Santa Cruz e outras ações 

relacionadas aos impactos socioambientais da Companhia Siderúrgica do Atlântico – 

Ternium Brasil em Santa Cruz. 

Em âmbito nacional e internacional participamos todos os anos das ações de denúncia 

do coletivo de acionistas críticos a atuação da Vale S.A que realiza intervenções em 
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relação as violações de direitos humanos nas Assembleias de Acionistas da Vale no Brasil, 

Moçambique, etc. Assim como, acompanhamos processos de denúncias, audiências 

públicas a nível nacional e realizamos junto a outras organizações ações de denúncias em 

instância internacionais como junto a Organizações das Nações Unidas e a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Principalmente no âmbito do debate dos impactos 

socioambientais e violações de direitos humanos causados por megaprojetos 

empresarias nacionais e transnacionais, com ênfase nos aspectos de gênero e raça. 

 
 

4.3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
Considerando os desafios históricos de manutenção do trabalho continuado para a 

atuação de sujeitos políticos frente às desigualdades, em prol de uma sociedade mais 

justa e solidária, o fortalecimento institucional constitui-se em tarefa permanente, 

transformada, assim, em eixo de trabalho. As iniciativas a ele vinculadas visam garantir 

condições para a construção de relações institucionais que prezem pela ampliação da 

autonomia da organização. Abaixo alguns destaques do nosso trabalho permanente de 

gestão interna. 

 

 
• Gestão Interna 

 

No ano de 2021 ocorreram algumas transformações na organicidade da Instituição. A 

alteração da diretoria (presidência e vice-presidência), a saída de uma das coordenadoras 

institucionais e de projetos da equipe e consequente necessidade de reorganização 

institucional. O que se estabeleceu por uma nova (antiga) estrutura, já vivida em outros 

tempos pelo Pacs, composta por uma coordenação de projetos apoiada pela coordenação 

de projetos e da comunicação institucional. 

Junto a isso, o Pacs segue no caminho da consolidação de uma gestão financeira e 

contábil eficiente e eficaz, que permitem que a instituição tenha a estrutura necessária 

para atuar consistentemente na direção de seus objetivos e missões políticas. 
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o PMA – Planejamento, Monitoramento e Avaliação  
 

Os processos de planejamento, monitoramento e avaliação do Instituto PACS acontecem 

em 3 momentos do ano. São momentos de imersão de toda a equipe para alinhamento, 

formulação e revisão dos projetos, da gestão interna e das dinâmicas vividas naquele 

período. Assim, no primeiro período de 2021, foram realizadas as etapas de PMA e 

avaliação com todas as pessoas da equipe com apoio de consultoria externa. 

 
o Melhorias no espaço interno e benefícios para equipe  

 

 
No escritório, foram feitas mudanças estruturais (armários, estantes, mobiliário, 

equipamentos tecnológicos) para melhor organização, eficácia e aproveitamento do 

espaço disponível bem como melhoria no processo de armazenamento de documentos. 

No que diz respeito a benefícios para equipe, conseguimos assegurar nesse semestre 

valor alimentação para todas as pessoas da equipe no período da pandemia. 

 

 
o Gestão financeira e contábil  

 

Todos os trabalhos do Pacs só podem se desenvolver a partir de uma gestão financeira e 

contábil eficiente, organizada e que dialogue com as práticas e princípios políticos da 

instituição. Assim, a gestão financeira e contábil se dá cotidianamente de maneira atenta, 

cuidadosa e com adaptada à realidade de cada projeto e convênio, mas sem perder a 

visão do todo do Pacs. No ano de 2021, em relação a melhorias no nosso setor financeiro, 

iniciou-se a utilização de um sistema de monitoramento financeiro de projetos OMI que 

embora ainda esteja em fase de aprimoramento nos possibilitará uma melhor 

performance e rapidez nas respostas do setor e processos de auditorias. 

 

 
o Outras atividades institucionais realizadas em 202110 

 
 

• Reuniões semanais com toda a equipe 

 
10 As atividades em 2021 foram feitas de maneira híbrida, o trabalho foi em parte presencial e em parte 
virtual. 
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• Reuniões semanais da Coordenação Geral e Coordenação de Projetos 

• Reuniões da equipe do administrativo-financeiro com apoio e participação da 

coordenação institucional. 

• Reuniões com agências e parceiros 

• Núcleo de Formação Interna 

• Estratégias de captação e manutenção de recursos 

• Assembleia de Sócios 

• Produção de Relatórios Narrativos e Financeiros dos Convênios de Cooperação 

• Auditorias de projetos e institucional 

• Organização e logística de atividades 

• Cuidado com o espaço do escritório 

• Gestão de Equipe e acompanhamento dos planos de trabalho 

• Organização e atualização da Biblioteca do PACS (virtual prioritariamente em 

2021) 

• Cruzamento entre áreas e sub-equipes para garantir uma boa dinâmica geral dos 

projetos e institucional 

• Processos seletivos pontuais e processuais para compor a equipe dos projetos e 

institucional 

 
 

4.4 COMUNICAÇÃO 
 

 
Sendo área transversal do PACS, a Comunicação Institucional se integra ao conjunto de 

processos liderados pela equipe político-pedagógica, num fluxo de retroalimentação, 

informando-a e sendo informada por ela. Portanto, antes de ser um trabalho exclusivo 

de um setor, a comunicação é tarefa do conjunto da equipe. Isto se expressa na presença 

dos profissionais de mídia nos projetos e iniciativas, desde a concepção ou no apoio 

permanente oferecido por todas as áreas aos comunicadores, fornecendo-lhes conteúdos 

e referências para a construção de um relacionamento com a sociedade marcado pela 

transparência, independência e compromisso com o fortalecimento da luta popular. 
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Em 2021, a equipe comunicação do PACS atuou diretamente nas atividades a seguir. 
 
 

 

➢ Publicações: livros e cartilhas 
 

A produção de textos críticos e o fomento a debates acerca dos diferentes temas de 

trabalho do Instituto PACS é uma característica histórica do trabalho da Organização. 

Materializando acúmulos nas diferentes frentes de atuação da instituição, as publicações 

têm sido fundamentais nesta estratégia. A comunicação tem hoje o papel de revisar e 

editar os conteúdos de publicações; produzir o projeto gráfico e a diagramação de parte 

destes materiais; além de registrá-los e divulgá-los por todos os meios disponíveis. Esta 

cadeia de tarefas é toda executada de forma simultânea ao trabalho cotidiano. Em 2021 

o Pacs produziu os seguintes materiais, todos disponíveis gratuitamente: 

 
 

• Direitos Humanos e Empresas: Violações socioambientais e mecanismos de 

denúncia - http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/direitos-humanos-e- 

empresas-violacoes-socioambientais-e-mecanismos-de-denuncia/ 

 

• Mulheres Atingidas: Territórios atravessados por megaprojetos - 

http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-atingidas-territorios- 

atravessados-por-megaprojetos/ 

 

• Diálogos da terra e das águas: Entrevistas da campanha Mulheres Territórios de 

Luta - http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/dialogos-da-terra-e-das-aguas- 

entrevistas-da-campanha-mulheres-territorios-de-luta/ 

 

• Mulheres-territórios: Mapeando conflitos, afetos e resistências - 

http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-territorios-mapeando- 

conflitos-afetos-e-resistencias/ 

http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/direitos-humanos-e-empresas-violacoes-socioambientais-e-mecanismos-de-denuncia/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/direitos-humanos-e-empresas-violacoes-socioambientais-e-mecanismos-de-denuncia/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-atingidas-territorios-atravessados-por-megaprojetos/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-atingidas-territorios-atravessados-por-megaprojetos/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-atingidas-territorios-atravessados-por-megaprojetos/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/dialogos-da-terra-e-das-aguas-entrevistas-da-campanha-mulheres-territorios-de-luta/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/dialogos-da-terra-e-das-aguas-entrevistas-da-campanha-mulheres-territorios-de-luta/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/dialogos-da-terra-e-das-aguas-entrevistas-da-campanha-mulheres-territorios-de-luta/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/dialogos-da-terra-e-das-aguas-entrevistas-da-campanha-mulheres-territorios-de-luta/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-territorios-mapeando-conflitos-afetos-e-resistencias/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-territorios-mapeando-conflitos-afetos-e-resistencias/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-territorios-mapeando-conflitos-afetos-e-resistencias/
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• Teias de Luta: Narrativas feministas em resistência aos megaprojetos 

http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/teias-de-luta-narrativas-feministas-em- 

resistencia-aos-megaprojetos/ 

 
 
 

*Todos materiais e publicações do Pacs de todos os anos estão disponíveis gratuitamente 

na Biblioteca Berta Cáceres: http://biblioteca.pacs.org.br/ 

 
 

➢ Produção de material gráfico 
 

Assim como a edição de publicações, a produção de material gráfico é integralmente 

acompanhada pela Comunicação institucional, com o trabalho de elaboração, supervisão 

e relacionamento com fornecedores. 

 
 

➢ Boletim do PACS 
 

É uma síntese quinzenal da atuação do PACS, distribuída exclusivamente para assinantes. 

Cada edição comporta pelo menos duas notícias institucionais, com link para o conteúdo 

completo no site, além de uma seção que destaca uma publicação do Instituto PACS, que 

deve ter, preferencialmente, relação com assuntos abordados pelas notícias. O boletim 

pode também conter eventualmente um artigo analítico ou de opinião. Em 2021 foi 

lançado também o boletim via whatsapp, em que os inscritos na lista de transmissão 

recebem os conteúdos em seus celulares. 

 

 
➢ Massa Crítica 

 
O Massa Crítica é um periódico de análise, em geral, redigido por membros da equipe 

técnica e colaboradores do PACS, que debate temas históricos de trabalho da 

instituição à luz da conjuntura política. Em 2021, foram lançadas 3 edições: 

http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/teias-de-luta-narrativas-feministas-em-resistencia-aos-megaprojetos/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/teias-de-luta-narrativas-feministas-em-resistencia-aos-megaprojetos/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/teias-de-luta-narrativas-feministas-em-resistencia-aos-megaprojetos/
http://biblioteca.pacs.org.br/
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• Massa Crítica: Já é 2021 em alguns países da América Latina!  

  

• Qual o preço do desenvolvimento? Questionamos e queremos respostas: “Licença 

pra Quê?”  

  

• Qual é o preço do desenvolvimento? Impactos climáticos do Complexo Siderúrgico 

da Ternium na Zona Oeste do Rio de Janeiro  

 

 

➢ Mailing 
 

O mailing unificado do PACS é uma lista com todos os contatos da instituição. O mailing 

é constantemente ampliado com o apoio de toda a equipe, por meio da utilização de 

listas em atividades do PACS. 

 
 

➢ Relatórios 
 

A comunicação produz a cada seis meses um relatório com as principais métricas e 

tendências no consumo de conteúdos em suas redes sociais. Além de números de visitas, 

acessos e engajamentos, realizamos uma análise qualitativa especificando que tipos de 

conteúdo e temáticas têm mais alcance e apelo junto aos públicos do site, das redes 

sociais e do boletim online. 

 
 

➢ Produção para o site institucional (Site novo em 2020) 
 

O site institucional é ao mesmo tempo um instrumento de gestão da memória e um 

diário da atuação da organização. A página é uma parte importante da identidade do 

PACS. Ela reúne notícias, acervo bibliográfico e audiovisual, e informações diversas sobre 

as áreas de trabalho do instituto, além de se constituir em referência, no quesito 

produção de conhecimento e informação, tanto para um campo político específico, 

quanto para um conjunto maior de interessados nos temas em que a instituição incide 

politicamente. 

http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/massa-critica-ja-e-2021-em-alguns-paises-da-america-latina/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/qual-o-preco-do-desenvolvimento-questionamos-e-queremos-respostas-licenca-pra-que/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/qual-o-preco-do-desenvolvimento-questionamos-e-queremos-respostas-licenca-pra-que/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/qual-o-preco-do-desenvolvimento-questionamos-e-queremos-respostas-licenca-pra-que/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/qual-e-o-preco-do-desenvolvimento-impactos-climaticos-do-complexo-siderurgico-da-ternium-na-zona-oeste-do-rio-de-janeiro/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/qual-e-o-preco-do-desenvolvimento-impactos-climaticos-do-complexo-siderurgico-da-ternium-na-zona-oeste-do-rio-de-janeiro/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/qual-e-o-preco-do-desenvolvimento-impactos-climaticos-do-complexo-siderurgico-da-ternium-na-zona-oeste-do-rio-de-janeiro/
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O site contém notícias institucionais, prioritariamente; artigos de opinião de membros da 

equipe, de sócios colaboradores e parceiros; informações sobre as linhas programáticas, 

projetos e iniciativas; publicações; periódicos como o Massa Crítica; e conteúdo 

audiovisual. A administração da página é realizada integralmente pela equipe de 

comunicação. Em 2021, foram publicados 48 textos. Alguns destaques são: 

 
 

 Sem peixe, sem renda, sem justiça: pescadores de Santa Cruz relatam impactos causados pela 

Ternium há mais de 10 anos  

 Em meio a pandemia de Covid-19, 19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil em 2020  
 

 Licença pra Quê?: Campanha questiona o processo de renovação da licença da siderúrgica 

Ternium/CSA  

 Além do Novembro Azul: Cultura ancestral alimentar e o combate à diabetes  
 

 Rios que se cruzam: como a siderúrgica Ternium, antiga TKCSA, impactou a vida dos 

moradores de Santa Cruz  

 Autogestão na pandemia: a força coletiva do MTST-PE  
 

 Autogestão na pandemia: a voz da juventude da Rede Tumulto  
 

 Autogestão na pandemia: o Coletivo Pão e Tinta e a arte como transformação social  
 

 Autogestão na pandemia: a resistência agroecológica e comunitária do Centro de Integração 

na Serra da Misericórdia  

 
 
 

 

➢ Produção para redes sociais 
 

As redes sociais do PACS priorizam o compartilhamento de conteúdo institucional e 

divulgam materiais de parceiras e parceiros. Eventos, iniciativas, posicionamentos de 

instituições do mesmo campo político frequentemente integram a programação de 

nossas mídias sociais. Em 2021, mantivemos a periodicidade de cerca de quatro 

postagens semanais, com conteúdo institucional e de pautas relacionadas às áreas 

temáticas do PACS. Assim, as redes repercutem atualizações do site do PACS e 

compartilham conteúdo desenvolvido exclusivamente para elas. 

http://pacs.org.br/noticia/sem-peixe-sem-renda-sem-justica-pescadores-de-santa-cruz-rj-relatam-impactos-causados-pela-ternium-ha-mais-de-10-anos/
http://pacs.org.br/noticia/sem-peixe-sem-renda-sem-justica-pescadores-de-santa-cruz-rj-relatam-impactos-causados-pela-ternium-ha-mais-de-10-anos/
http://pacs.org.br/noticia/sem-peixe-sem-renda-sem-justica-pescadores-de-santa-cruz-rj-relatam-impactos-causados-pela-ternium-ha-mais-de-10-anos/
http://pacs.org.br/noticia/em-meio-a-pandemia-de-covid-19-19-milhoes-de-pessoas-passaram-fome-no-brasil-em-2020/
http://pacs.org.br/noticia/licenca-pra-que-campanha-questiona-o-processo-de-renovacao-da-licenca-da-siderurgica-ternium-csa/
http://pacs.org.br/noticia/licenca-pra-que-campanha-questiona-o-processo-de-renovacao-da-licenca-da-siderurgica-ternium-csa/
http://pacs.org.br/noticia/licenca-pra-que-campanha-questiona-o-processo-de-renovacao-da-licenca-da-siderurgica-ternium-csa/
http://pacs.org.br/noticia/alem-do-novembro-azul-cultura-ancestral-alimentar-e-o-combate-a-diabetes/
http://pacs.org.br/noticia/rios-que-se-cruzam-como-a-siderurgica-ternium-antiga-tkcsa-impactou-a-vida-dos-moradores-de-santa-cruz/
http://pacs.org.br/noticia/rios-que-se-cruzam-como-a-siderurgica-ternium-antiga-tkcsa-impactou-a-vida-dos-moradores-de-santa-cruz/
http://pacs.org.br/noticia/rios-que-se-cruzam-como-a-siderurgica-ternium-antiga-tkcsa-impactou-a-vida-dos-moradores-de-santa-cruz/
http://pacs.org.br/noticia/autogestao-na-pandemia-a-forca-coletiva-do-mtst-pe/
http://pacs.org.br/noticia/autogestao-na-pandemia-a-voz-da-juventude-da-rede-tumulto/
http://pacs.org.br/noticia/autogestao-na-pandemia-o-coletivo-pao-e-tinta-e-a-arte-como-transformacao-social/
http://pacs.org.br/noticia/autogestao-na-pandemia-a-resistencia-agroecologica-e-comunitaria-do-centro-de-integracao-na-serra-da-misericordia/
http://pacs.org.br/noticia/autogestao-na-pandemia-a-resistencia-agroecologica-e-comunitaria-do-centro-de-integracao-na-serra-da-misericordia/
http://pacs.org.br/noticia/autogestao-na-pandemia-a-resistencia-agroecologica-e-comunitaria-do-centro-de-integracao-na-serra-da-misericordia/
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➢ Redes em 2021 

 

 
• Facebook – Durante o período correspondente a este relatório, a página do 

Instituto Pacs no Facebook passou de 6.519 curtidas e 6.839 seguidores para 

6.665 e 6.941 seguidores. Além disso, o alcance total (número de pessoas que 

viram os conteúdos) da página durante esse mesmo período foi de 676.565. 

 
• Instagram – A conta do Instituto Pacs no Instagram passou de 3.024 seguidores 

para 3.524, conquistando 500 seguidores durante o período analisado. A taxa de 

alcance chegou a aproximadamente 198.000, correspondente às 132 postagens 

realizadas neste período no feed do perfil. 

 

• Youtube - A conta do Instituto Pacs no Youtube ganhou 66 inscritos no último 

semestre, totalizando 1466. Durante o período, foram publicados 15 vídeos, com 

2.412 visualizações no total. Além disso, o número de impressões chegou a 

aproximadamente 22.500 mil. 

 

• Twitter - Durante o período correspondente a este relatório, foram publicados 

114 tweets no perfil do Instituto Pacs no Twitter, que receberam 17.554 

impressões. A conta recebeu 4.912 visitas e conquistou 41 novos seguidores. 

 

• Medium - A conta do Instituto Pacs no Medium possui 163 inscritos. Durante o 

último semestre, foram publicados 17 textos, totalizando 1.454 visualizações e 

383 leituras. 
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 SIGA O PACS 
 

 

 
 

 

 

 

www.pacs.org.br 
 
 
 

www.facebook.com/PACSInstituto/ 

 

 

 
 

@institutopacs 

 

 

 

 
https://medium.com/@pacsinstituto 

 

 

 
 

@InstitutoPACS 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/user/PACSInstituto/ 

 
 
 
 

5. ATIVIDADES EXTERNAS: “DESTAQUES de 2021” 
 

 
As atividades do Instituto PACS são estruturadas a partir dos eixos de trabalho, das 

ações previstas nos projetos, da resposta as demandas urgentes dos territórios com quais 

trabalhamos e das situações emergenciais que a conjuntura política nacional e latino- 

americana nos apresenta. Buscamos aqui nas Atividades Destaques contemplar os 

diversos campos políticos e temáticos nos quais atuamos, que abrangem diferentes 

sujeitos e metodologias de trabalho de acordo com cada ação e objetivo a ser alcançado. 

Os projetos são entendidos como ferramentas que tornam possíveis as continuidades 

nos processos que construímos e que, também, contribuem para darmos respostas 

http://www.pacs.org.br/
https://www.facebook.com/PACSInstituto/
https://medium.com/%40pacsinstituto
https://www.youtube.com/user/PACSInstituto/
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rápidas às demandas que surgem das redes, dos territórios, movimentos e grupos com 

os quais trabalhamos. 

Para facilitar a descrição, trazemos aqui um quadro em ordem cronológica com o que 

consideramos destaques do ano: ações mais concretas ou conjunto de ações que 

culminam em uma ação específica. Importante destacar que para cada ação dessa 

acontecer muitas outras atividades de menor porte. Além das reuniões de planejamento, 

monitoramento e construção da concepção político pedagógica de cada projeto e das 

grandes ações e produtos presentes nos projetos. 

Assim, o destaque dos destaques é o trabalho interno que estrutura e possibilita 

que os processos tenham continuidade e mantenham o objetivo e a coerência política 

institucional. A labuta e o cuidado do dia-a-dia são praticamente invisíveis perante à 

concretude do que apresentamos e movemos externamente. São dezenas de reuniões 

internas, entre equipes de projeto, com parceiros, colaboradores, etc. Cada ação envolve 

planejamento, organização, preparação, diálogos e execução. Com destaque ao cuidado 

com os processos, as metodologias, e principalmente, com as pessoas com quais o Pacs 

constrói luta junto. Assim, o que trazemos aqui são apenas alguns momentos e 

culminâncias de caminhos muitos maiores. 

Além disso, é muito importante ressaltar a importância do trabalho 

administrativo-financeiro, aquele que menos se mostra e é estrutural para tudo que se 

desenvolve. O adm-financeiro se desafia cotidianamente para dar o suporte necessário a 

tudo que é externalizado e se esforça em processos de aprendizado para realizar todas 

as adequações necessárias para a manutenção do trabalho do Pacs e de condições para 

a equipe. 

Dentre as atividades internas administrativa-finaceiras destacamos em 2021: as 

auditorias de projetos e a institucional, que envolve muito trabalho da equipe do 

administrativo-financeiro; o acompanhamento da gestão financeira e administrativa de 

todos os projetos; acompanhamento das melhorias no escritório; a elaboração da 

proposta financeira e todos os documentos burocráticos para novos projetos; a formação 

para utilização do sistema de monitoramento financeiro de projetos OMI; dentre outras 

tarefas. 
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Além das atividades “Destaque 2021” citadas abaixo, para saber um pouco do 

todo que o Pacs fez em 2021, vale acessar matéria publicada no site do Instituto no final 

do ano, disponível aqui. 

 
 

 

Atividades Externas – “Destaques 2021” 

JANEIRO 

Atividade 1 – P a r t i c i p a ç ã o  n a  Plenária do Movimento pela Soberania Nacional na Mineração 
(MAM) 

Atividade 2 – Conselho Nacional de Direitos Humanos – Assembleia Sociedade Civil 

Atividade 3 - Rede Brasileira de Justiça Ambiental – Reuniões do Mobiliza e GT Racismos 

Atividade 4 – Janeiro Marrom – 2 anos do Crime de Brumadinho 

FEVEREIRO 

Atividade 5 – Lançamento Vídeo Institucional PACS 

Atividade 6 - Encontro Mulheres de Lima (Articulação Latino-americana) 

Atividade 7 - Planejamento Institucional 2021 

Atividade 8 – Coalizão “Não ao Acordo UE-Mercosul” 

Atividade 9 - Construção e Envio do Projeto UE - DE MÃOS DADAS CRIAMOS CORRENTEZA: populações 
 

costeiras fortalecidas na luta por justiça socioambiental e climática 

MARÇO 

Atividade 10 - Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento (PPAD): lançamento da plataforma 

Atividade 11- Encontro Mulheres Santa Cruz 

Atividade 12 – Ação Campanha Tire Os Fundamentalismos do Caminho 

Atividade 13 – Homenagem Marcos Arruda 80 anos e Entrega Medalha Pedro Ernesto 

Atividade 14 – Lançamento Campanha Justiça Socioambiental Jubileu Sul Brasil| Américas 

Atividade 15 - Lançamento Livro: Mulheres Atingidas: Territórios Atravessados por Megaprojetos 

ABRIL 

Atividade 16 - Encontro Conselho Político PACS 

http://pacs.org.br/noticia/destaques-instituto-pacs-2021/


44 
 

Atividade 17 - Envio pedido de audiência temática e regional a Comissão Interamericana de DH (CIDH) 

Atividade 18 - Encontro Internacional Mulheres Territórios de Luta 

Atividade 19- Assembleia de Acionistas da Vale S.A, oficina prévia e Lançamento Relatório de 

Insustentabilidade da Vale. 

Atividade 20 – Encontro DH e Empresas: Conflitos Socioambientais e Resistências e Lançamento do Livro 

“Direitos Humanos e Empresas: Violações socioambientais e mecanismos de denúncia” 

Atividade 21 – Debate Resistências aos Parques Eólicos – Curso DH e Empresas e Prodesc 

Atividade 22 - Campanha "Licença pra quê?" - Ternium/CSA e as violações de direitos 

MAIO 

Atividade 23 – Assembleia de Sócios Pacs 

Atividade 24 – Formações Racismo Ambiental: 1. Racismo Ambiental e luta dos territórios: das denúncias 

aos anúncios (IESC – UFRJ) 2. Racismo Ambiental: lutas e caminhos (PPGEA-FURG) 

Atividade 25 - Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza da Alerj 

Atividade 26 - Lançamento Site Campanha Mulheres Territórios de Luta 

Atividade 27 - Intercâmbio Juventudes AIAAV- Brasil e Moçambique 

Atividade 28 – Campo Santa Cruz: mobilização Campanha “Licença para quê?| Reunião ampliada com 

moradores e diálogo com defensoria pública 

Atividade 29 – Roda de Debate sobre Livro “Mulheres Atingidas: territórios atravessados por 

megaprojetos” 

JUNHO 

Atividade 30 – Encontro Coletivo Mulheres Jubileu Sul Brasil 

Atividade 31 – Planejamento GT Mulheres da Articulação Estadual do Rio de Janeiro 

Atividade 32 – Participação no Debate de lançamento da publicação "Segurança Comunitária e Território: 

aspectos metodológicos sobre a defesa integral” – Prodesc (México) 

Atividade 33 – Lançamento “Mulheres-territórios: Mapeando conflitos, afetos e resistências" - Cartilha e 

Vídeo-Animação 

Atividade 34 – Debate Virtual realizado pela Campanha Tire os Fundamentalismos do Caminho sobre 

"Fundamentalismos como cultura do ódio" 
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JULHO 

Atividade 35 – Encontros Alianças e Seminário Sinergia Popular do Jubileu Sul Brasil 

Atividade 36 – Grupos de Trabalho Encontro Mulheres Territórios de Luta: Enfrentamento à violência 

contra Mulheres e Meninas & Terra, água e Alimento. 

Atividade 37 – A p r o v a ç ã o  d o  Projeto Fondo Mujeres del Sul – Liderando desde el Sur 

Atividade 38 – Oficina Metodologia e Sistematização AUÊ! 

Atividade 39 – 6ª Edição - Julho Negro 2021 

AGOSTO 

Atividade 40 – Podcast Vozes que Valem – Edição 10 

Atividade 41 – Oficinas do PACS em Pernambuco: Cozinha MTST e Horta das Margaridas 

Atividade 42 - Formação FMCJS: Direitos dos povos e alternativas a partir dos territórios 

Atividade 43 – Oficina Racismos RBJA 

Atividade 44 - Oficinas no CEM – Favela da Penha 

SETEMBRO 

Atividade 45 – Série de Entrevistas Autogestão na Pandemia 

Atividade 46 – Pesquisas Campo Ternium (Responsabilidade Social e Mudanças Climáticas) e Cadeia 

Produtiva da Mineração 

Atividade 47 - Curso Popular |Teto: Direito à cidade e segurança alimentar – Módulo 2 - "Morar e plantar: 

Soberania e segurança alimentar" 

Atividade 48 – Ciclo Formativo Circulando Saberes – GT Mulheres AARJ 

Atividade 49 – Caderno Religião e Política 

Atividade 50 – Lançamento do 3º episódio do Podcast “Vozes da Juventude” 

Atividade 51 – Curso Mulheres e Economia 2021 

Atividade 52 - Greve pelo Clima e o papel da Ternium no Aquecimento Global 

OUTUBRO 

Atividade 53 - Formação REBRIP - "As lutas contra os tratados de livre comércio no Brasil: histórico e 

atualidade" 
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Atividade 54 - Seminário - "Um olhar crítico sobre a retomada verde: COP 26 e o avanço da 

financeirização da natureza" – Projeto Protagonismo 

Atividade 55 – Oficina Sistematização Coletivo Martha Trindade 

Atividade 56 – Debate e Celebração Virtual: Pacs 35 anos 

Atividade 57 – Giro Agroecólogico – Edição 05 "Agroecologia: Substantivo Feminino" com participação de 

Aline Lima e Rafaela Dornelas. 

Atividade 58 - #PacsIndica 

Atividade 59 – Mulheres e transformação socioecológica da economia: entrevista com Letícia Graça 

NOVEMBRO 

Atividade 60 - Formação sobre investigação corporativa com Pacs, DPLF, Prodesc (México), realizada pela 

Empower 

Atividade 61 - Encontro Internacional da AIAAV: fortalecendo redes, estratégias e novos rumos 

Atividade 62 – Ciclo de Oficinas em Segurança Digital para Mulheres 

Atividade 63 – 8 meses da campanha Licença Pra Quê - Comemoração dos 90 Anos de Seu Ozéas e 

de sua luta contra a Ternium Brasil 

Atividade 64 – Lançamento “Teias de Luta: Narrativas feministas em resistência aos megaprojetos” (Livro 

Bilíngue – Português e Espanhol) 

DEZEMBRO 

Atividade 65 – Homenagem ao Pacs no evento “A luta contra a fome e a pobreza no Rio de Janeiro” na 

ALERJ 

Atividade 66 – Lançamentos Presenciais “Teias de Luta: Narrativas feministas em resistência aos 

megaprojetos” na Favela da Penha e em Campo Grande 

Atividade 67 – Ternium Brasil e os Impactos Climáticos 

Atividade 68 - Curso Autogestão 2021: atividades descentralizadas em Belo Horizonte, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Bahia e ações coletivas virtuais. 

Atividade 69 – Visita a Santa Cruz: reunião com moradores, diálogo mandato Flávio Serafini e Campanha 

“Licença Pra Quê?” 
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JANEIRO 
 
 

 Atividade 1 –Plenária Movimento pela Soberania Nacional na Mineração (MAM)

 

Participação na Plenária do MAM Amazônica, onde estiveram presentes mais de 70 

pessoas, entre militantes da região do MAM, lideranças do movimento de todo Brasil e 

organizações parceiras. O Pacs esteve presente pela sua parceria na crítica ao modelo 

mineral e construção conjunta do projeto junto ao Instituto Ford, que envolve o estado 

do Pará. A atividade contou com uma análise de conjuntura nacional sobre a região e 

depois especificamente sobre Mineração em Terras indígenas, além de um debate amplo. 

 

 Atividade 2 – Conselho Nacional de Direitos Humanos – Assembleia Sociedade 

Civil

 

O espaço da sociedade civil organizada que compõe o CNDH esteve reunida com mais de 

70 entidades representadas para expor a importância da presença das organizações e na 

gestão do Conselho, após a eleição de uma nova composição progressista, fruto do 

envolvimento dessas organizações na votação no ano anterior. Apresentaram as 

comissões e o Pacs começou a participação voltada para o debate de grandes 

empreendimentos e povos e comunidades tradicionais. 

 
 Atividade 3 – Mobiliza Rede Brasileira de Justiça Ambiental

 

Pacs está compondo o grupo que atua desde o ano passado no sentido de revitalização 

da RBJA e houve atividade em janeiro. O grupo está atuando em processos de 

mobilização, comunicação, formação política e aprofundamento de debates como 

racismo, machismo e outros centrais para a renovação da Rede. 

 

 Atividade 4 – Janeiro Marrom – 2 anos do Crime de Brumadinho
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O Janeiro Marrom é uma campanha para lembrar o crime da Vale em Brumadinho e 

alertar sobre a mineração que mata e assombra pessoas, destrói comunidades e 

ecossistemas, vidas, fauna, flora, paisagem, qualidade do ar e solo, nascentes, aquíferos 

e rios e, de forma implacável, avança sobre os territórios, inviabilizando outras formas de 

viver, além de violar direitos e fazer uso das mais diversas estratégias para deixar a 

população refém. No dia 25/01/2021, completaram-se 2 anos do crime da Vale em 

Brumadinho, que permanece na impunidade mesmo tendo a mineradora (e todos os 

envolvidos) assassinado 272 seres humanos e causado graves impactos socioambientais 

ao longo do rio Paraopeba. 

 

 
FEVEREIRO 

 
 

 Atividade 5 – Lançamento Vídeo Institucional PACS

 

Vídeo que traz a trajetória de 34 anos de caminhada do Instituto, suas apostas políticas, 

temáticas teóricas e metodológicas, através de imagens, materiais de arquivos, vídeos já 

produzidos e as vozes de Sandra Quintela, vice-presidenta, Aline Lima e Marina Praça, 

então coordenadoras do Instituto Pacs. 

Roteiro: Instituto Pacs Imagens: Instituto Pacs e reproduções Apresentação: Aline Lima, 

Marina Praça e Sandra Quintela Edição: Pedro Vilain 

Acesso aqui. 
 

 

 Atividade 6 - Encontro Mulheres de Lima (Articulação Latinoamericana)

 

Desde 2019, Aline Lima, coordenadora do instituto, tem participado de atividades que 

envolvem mulheres de diversos países da América Latina, mobilizadas por PPM, que 

envolvem o debate dos feminismos populares, economia feminista, fundamentalismos 

religiosos, conservadorismos na região e racismo. São encontros com a presença de 20 a 

30 mulheres, que têm acontecido virtualmente por conta da pandemia. Nesse encontro 

houve o compartilhamento de experiências de organizações da Colômbia e Peru em 

relação ao bem viver. 

https://www.youtube.com/watch?v=EMQWaMgQEUo&list=PL4U2jwOZOEp6iSU4CBeZs63xgCrmx-nEp
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 Atividade 7 - Planejamento Institucional 2021

 

Atividade de 3 dias que envolveu toda a equipe e contou com a participação de 

consultora externa de apoio. Nesse momento, realizou-se a construção do plano 

estratégico do ano, a leitura do contexto institucional (recursos, projetos, equipe e outros 

fatores) e a compreensão dos desafios, das problemáticas e potencialidades do Pacs em 

2021. Além de disso, olha-se para todos os projetos, suas atividades e cruzamentos. 

Esse ano o planejamento dedicou-se também as mudanças que estão ocorrendo em 

relação a saída de uma das coordenadoras institucionais e de projetos e a necessidade 

de reorganização em coordenações de projetos e da entrada de novas pessoas na equipe. 

No espaço da gerência administrativo-financeira e na equipe política pedagógica, 

principalmente. Além disso, contou também com atividades de corpo para abrir 

caminhos, recarregar energias e fortalecer o autocuidado coletivo como algo prático e 

teórico defendido pela organização. 

 
 Atividade 8 – Coalizão “Não ao Acordo UE-Mercosul”

 

Pacs começou a acompanhar as atividades e assinou a declaração de “Não ao Acordo EU- 

Mercosul). Esse acompanhamento se dá pela instituição e também como membro da 

Rede Jubileu Sul Brasil, atividade bem ativa na coalizão. Houve um apelo aos líderes 

políticos de ambos os lados do Atlântico para que interrompam o acordo de livre 

comércio União Europeia-Mercosul. O acordo UE-Mercosul pertence a um modelo 

comercial do século 20, ultrapassado e inadequado a atual situação socioambiental do 

planeta, além de servir aos interesses corporativos à custa dos limites planetários, de 

inaceitáveis desigualdades sociais e do bem-estar animal. 

 
 
 

 Atividade 9 - Construção e Envio do Projeto UE - DE MÃOS DADAS CRIAMOS 

CORRENTEZA: populações costeiras fortalecidas na luta por justiça 

socioambiental e climática
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Projeto construído pelo Pacs em Parceria com o Instituto Terramar (Ceará) e Fórum Suape 

(Pernambuco), fruto da articulação das ações do campo de ação política “Mulheres e 

Megaprojetos”. O projeto foi mobilizado desde o final de 2020, quando em setembro foi 

enviada a primeira parte e no final do ano recebemos a aprovação. Durante todo esse 

tempo, Marina e Aline, coordenadoras do instituto, estiveram acompanhando diversas 

reuniões e oficinas de elaboração. O resultado final saiu em maio, com aprovação do 

projeto. 

 

 
MARÇO 

 
 

 Atividade 10 - Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento (PPAD): lançamento 

da plataforma

Lançamento do Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento (PPAD), uma plataforma 

que traz articulações e lutas catalisadas pelo Instituto Pacs desde 2015. Um instrumento 

que visa potencializar, subsidiar, visibilizar e articular alternativas populares e territoriais 

já existentes. São mais de 24 experiências no campo da luta pelo direito por terra, 

território e moradia. Tais alternativas pautam, de baixo para cima, práticas e visões de 

mundo desde os seus territórios, arraigadas nas potencialidades de suas formas de vida, 

relações sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Acesse aqui: http://ppad.org.br/ 
 

 

 Atividade 11- Encontro Mulheres Santa Cruz

 

Encontro pensado para fortalecer um espaço auto organizado de mulheres do território 

e que una coletividades já existentes na região. Estavam presentes as mulheres da 

Coletiva Martha Trindade, Coletivo Piracema da Zona Oeste, o Projeto Criar e 

Transformar, organizações próximas da Teia de Solidariedade e a União Coletiva da Zona 

Oeste. A reunião funcionou como um primeiro momento de conversa e de mobilização 

para algo maior. Com apoio desses dois outros coletivos, essas mulheres ficaram muito 

animadas com a proposta e com a possibilidade de potencializar um espaço político local. 

http://ppad.org.br/
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 Atividade 12 – Ação Campanha Tire os Fundamentalismos do Caminho - Pela Vida 

das Mulheres.

Ocorreu a ação da campanha de Projetação junto as companheiras de Salvador, Recife, 

São Paulo, Distrito Federal e nós do Rio. Ocorreu no período de 18h30 ás 19h30. Foi bem 

na hora do entardecer. As imagens, fotos, já foram postadas na campanha, nas redes. Foi 

uma ação custosa, mas esperamos que tenha uma repercussão boa, viralizar nas redes. 

Foram frases da campanha vinculadas ao 8M. 

 
 Atividade 13 – Homenagem Marcos Arruda 80 anos e Entrega Medalha Pedro 

Ernesto

No dia 4 de março de 2021, Marcos Arruda, fundador e presidente do Instituto Pacs 

completou 80 anos de vida, uma caminhada marcada por muita luta, força e 

ensinamentos. Para comemorar a data, o Pacs organizou no dia 12 deste mês uma live 

no Youtube em parceria com o mandato de Tarcísio Motta, com o objetivo de não só 

celebrar o aniversário e toda a história de Marcos, mas também realizar a cerimônia de 

entrega da Medalha Pedro Ernesto, principal homenagem que o Rio de Janeiro presta a 

quem mais se destaca na sociedade brasileira ou internacional. Acesse aqui a Live. 

 

 Atividade 14 –Lançamento Campanha Justiça SocioEcológica Jubileu Sul 

Brasil|Américas



O Pacs, enquanto membro da Rede Jubileu Sul/Américas, esteve junto ao lançamento da 

Campanha por Justiça Socioecológica. A Rede parte da premissa de que o social e a 

natureza estão inter-relacionados e de que não há justiça social sem justiça ambiental. 

Entre os objetivos, a campanha visa contribuir para os processos de luta e resistência aos 

modelos extrativistas e seus impactos sobre os corpos e territórios, para o 

reconhecimento da dívida ecológica numa perspectiva decolonial, antipatriarcal e 

antirracista. Também busca fortalecer as vozes e narrativas de resistência, as ações, 

formas de luta, e propostas alternativas com ênfase nas mulheres, nas comunidades 

locais, tradicionais e negras. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQhWz2lPPr0
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 Atividade 15 - Lançamento Livro: “Mulheres Atingidas: Territórios Atravessados 

por Megaprojetos”

 
O livro “Mulheres Atingidas: Territórios Atravessados por Megaprojetos” traz os conflitos 

socioambientais e os impactos específicos vividos por mulheres em contexto de atuação 

de megaprojetos em cinco estados brasileiros (RJ,MG, PA, MA e PE), além da 

sistematização de dois casos latino-americanos, um na Guatemala e outro no Haiti. As 

violações direcionadas aos corpos-territórios se amparam em estratégias alimentadas 

pelo mesmo patriarcado que extrai valor sem remuneração das mulheres que cuidam da 

reprodução de suas famílias. Qualquer esforço que vise a ampliação de direitos no 

contexto de operação de empresas e megaprojetos precisa sentir-pensar desde esses 

lugares. Por isso, reunimos nesse trabalho, totalmente orquestrado por mulheres, um 

resgate histórico-documental desses territórios e as transformações vividas com a 

chegada       dos       megaprojetos. Para fazer o download, acesse: 

http://biblioteca.pacs.org.br/.../mulheres-atingidas.../ 

 

 

ABRIL 
 
 

 Atividade 16 - Encontro Conselho Político PACS

 

Espaço criado em fins de 2020 e início de 2021 com o intuito de ser um espaço político 

de suporte institucional para a coordenação do Pacs, a partir do diálogo, escuta e tomada 

de decisão junto a sujeitos importantes na trajetória do Pacs, em que sempre estarão 

presentes presidente e vice-presidente e mais alguns sócios colaboradores. Nessa data, 

foi discutido o cronograma de saída da Marina Praça, a proposta de data e pauta da 

assembleia de sócios, que foi o momento de empossar a nova diretoria e oficializar a 

saída da Marina da coordenação e a ocupação do papel de sócia colaboradora. 

 

 Atividade 17 - Envio pedido de audiência temática e regional a Comissão 

Interamericana de DH (CIDH)

http://biblioteca.pacs.org.br/.../mulheres-atingidas.../
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No dia 21 de abril foram enviadas duas solicitações de audiência à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Uma regional, em parceria com DAR e outras 

organizações latino-americanas sobre os impactos dos megaprojetos desde a perspectiva 

de gênero, e outra de temática nacional, junto a organizações que participaram do curso 

online, com o nome "Racismo Ambiental dos Megaprojetos e suas implicações sobre o 

direito a água no Brasil". Somando as duas articulações, participaram mais de 30 pessoas, 

em sua maioria mulheres (90% das envolvidas). 

 

 Atividade 18 - Encontro Internacional Mulheres Territórios de Luta

 

O Pacs realizou em abril o encontro latino-americano virtual que veio da Campanha 

Mulheres Territórios de Luta e da caminhada ao longo de mais de 3 anos junto a mulheres 

de lideranças, organizações e coletividades no Brasil e outras partes da América Latina 

atingidas e lutadoras contra os megaprojetos. Para fortalecer laços, afetos, estratégias, 

cuidado e intercâmbios de experiência entre mulheres atingidas e em luta pela defesa de 

seus territórios, o Instituto Pacs realizou nos dias 15 e 16 de abril o Encontro Mulheres 

Territórios de Luta, com a participação de mais de 50 mulheres do Brasil e de outros 

territórios da América Latina e Caribe. O encontro também faz parte do plano de 

articulação de alianças regionais do projeto “Protagonismo da Sociedade Civil nas 

Políticas Macroeconômicas”, do Instituto em parceria com a Rede Jubileu Sul Brasil e 

Américas. Reportagem com os principais momentos: http://pacs.org.br/.../instituto- 

pacs-reune-mais-de-50.../ 

 

 Atividade 19 - Assembleia de Acionistas da Vale S.A, oficina prévia e 

Lançamento Relatório de Insustentabilidade da Vale

 
A assembleia ocorreu no dia 30, o Pacs esteve envolvido como parte da Articulação 

Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale (AIAAV). Foram construídos sete votos 

críticos, dois deles da Karina Kato, colaboradora do Pacs e acionista crítica da Vale e um 

construído junto a equipe do Pacs sobre os impactos diferenciados da Vale sob as 

mulheres. Aproveitando o momento, foi lançado Relatório de Insustentabilidade da Vale 

2021. A publicação, também chamada de relatório espelho, confronta e desconstrói, com 

http://pacs.org.br/.../instituto-pacs-reune-mais-de-50.../
http://pacs.org.br/.../instituto-pacs-reune-mais-de-50.../
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/1164/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/1164/
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dados, as informações divulgadas pela Vale em seu Relatório de Sustentabilidade, que a 

empresa publica anualmente e por meio do qual procura divulgar aos seus acionistas e 

para a sociedade em geral sua suposta responsabilidade socioambiental. 

 

 Atividade 20– Encontro Direitos Humanos e Empresas: Conflitos 

Socioambientais e Resistências & Lançamento do Livro “Direitos Humanos e 

Empresas: violações socioambientais e mecanismos de denúncia”

O Encontro “Direitos Humanos e Empresas: conflitos socioambientais e resistências” 

aconteceu virtualmente em abril, foi organizado pelo Pacs junto ao DPLF, CPT, NETSAL e 

outras organizações que participaram do Curso Online DH e Empresas em 2020. Junto ao 

Encontro foi lançado o “Livro Direitos Humanos e Empresas: violações socioambientais e 

mecanismos de denúncia”, fruto do curso de mesmo nome que ocorreu nos anos de 2019 

e 2020. O livro traz os módulos do curso adaptados a publicação em forma de artigos e 

capítulos que buscam ter linguagem mais simples e explicativa, apesar da complexidade 

das temáticas. A atividade foi proposta por diversas organizações de direitos humanos, 

buscando promover reflexões sobre a relação – quase sempre marcada por violações 

socioambientais – de empresas com os direitos humanos. Procuramos construir um olhar 

coletivo, também, acerca das especificidades dessas violações, partindo de uma 

perspectiva antirracista e feminista. O encontro virtual durou dois dias e foi aberto ao 

público, contando com mais de 200 visualizações em cada cada dia e uma atividade 

fechada apenas a organizações convidadas no terceiro dia para pensar ações de 

incidência coletivas. Acesse aqui. 

 

O livro apresenta alguns elementos do debate sobre as violações socioambientais 

cometidas por empresas, no âmbito dos Direitos Humanos. Esta publicação traz, ainda, 

conteúdos e análises complexas sobre os mecanismos nacionais e internacionais de 

denúncia e justiça. O caminho judicial aparece aqui não como um fim em si mesmo, mas 

como uma possibilidade de mobilização e articulação coletiva entorno de pautas caras 

para grupos vulnerabilizados pela ação das empresas no Brasil e no mundo. Disponível 

em: http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/direitos-humanos-e-empresas-violacoes- 

socioambientais-e-mecanismos-de-denuncia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XsCv2AZL6i0
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/direitos-humanos-e-empresas-violacoes-socioambientais-e-mecanismos-de-denuncia/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/direitos-humanos-e-empresas-violacoes-socioambientais-e-mecanismos-de-denuncia/
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 Atividade 21 – Debate Resistências aos Parques Eólicos – Curso DH e Empresas + 

Prodesc

 
Frente do curso online junto a organização mexicana Prodesc, como um espaço bem 

importante para se aproximar do debate dos impactos das eólicas. Este foi um encontro 

de apresentação de metodologia de trabalho da Prodesc, sobre devida diligência para 

responsabilizar empresas francesas na França sobre a atuação delas em outros países. 

 
 Atividade 22 - Campanha "Licença pra quê?" - Ternium/CSA e as violações de 

direitos

 

Em 2021, a siderúrgica Ternium Brasil, antiga TKCSA, localizada no bairro de Santa Cruz, 

na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, passará por um processo de pedido de 

renovação da sua Licença de Operação. Nesse contexto, lançamos hoje a Campanha 

“Licença pra quê?”, com o objetivo de questionar os impactos causados por um dos 

maiores complexos de siderurgia da América Latina, denunciar o descaso com a 

população desde a instalação e buscar do poder público a aplicação dos critérios para 

decidir sobre a licença. A trajetória da Ternium Brasil é marcada por um histórico de 

violações de direitos e impactos sociais e ambientais desde a sua chegada aos territórios 

de Santa Cruz e Baía de Sepetiba, em 2006. A licença é pra quê? Pra poluir o ar e 

prejudicar a saúde da população? Pra acabar com a vida marinha e a renda dos 

moradores? Para não pagar impostos? Pra seguir descumprindo a legislação ambiental? 

A ação é uma iniciativa do Instituto PACS e do Coletivo Martha Trindade em parceria com 

o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS), a Articulação 

Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale (AIAAV), a Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental (RBJA), o Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), o Instituto 

Internacional Arayara e a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ). Saiba mais 

sobre a campanha "Licença Pra Quê?": http://pacs.org.br/.../licenca-pra-que- 

campanha.../ Saiba mais sobre o histórico de violações da siderúrgica: pareternium.org 

http://pacs.org.br/.../licenca-pra-que-campanha.../
http://pacs.org.br/.../licenca-pra-que-campanha.../
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MAIO 
 

 
 Atividade 23 – Assembleia de Sócios Pacs

 

No dia 12 de maio, realizamos a Assembleia de Sócios para partilha geral sobre a mudança 

do organograma do Pacs, a saída de Marina e a nova estrutura de coordenação geral pela 

Aline e entrada de Ana Luisa, Rafaela, Isabelle e Carolina Neri nas coordenações de área 

(projetos, comunicação e administrativo, respectivamente). A reunião contou também 

com um momento de análise de conjuntura feito por Miguel e Sandra. 

 
Atividade 24 – Formações Racismo Ambiental: 1. Racismo Ambiental e luta dos 

territórios: das denúncias aos anúncios (IESC – UFRJ) 2. Racismo Ambiental: lutas e 

caminhos (PPGEA-FURG) 

 

Aula sobre racismo ambiental, o caso da Ternium Brasil, em Santa Cruz, e as alternativas 

e lutas construídas a partir do território, dada por Rafaela Dornelas na UFRJ. No mesmo 

mês, Rafaela participou de um debate do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental da FURG. 

 
 Atividade 25 - Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza 

da Alerj

 

Participação na recém-criada Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Pobreza 

Extrema, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com a finalidade 

de acompanhar a situação das populações economicamente mais vulneráveis do estado. 

A comissão é presidida pela deputada Renata Souza (Psol), que propôs a criação do grupo, 

tendo como vice-presidente a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB) e como relator o 

deputado Flávio Serafini (Psol). O principal objetivo da comissão é elaborar um 

diagnóstico da miséria e da pobreza extrema no estado do Rio, que teve um aumento 

expressivo por conta da pandemia da covid-19. 
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 Atividade 26 -  Lançamento Site Campanha Mulheres Territórios de Luta

 

Um ano depois do início da Campanha, colocamos no ar o site com todos os materiais 

vinculados e muito mais. Lançada em maio de 2020, a Campanha Mulheres Territórios de 

Luta traz o caminho das lutas e práticas de resistências marcadas e vividas desde os 

corpos das mulheres atingidas pelos megaprojetos de desenvolvimento. Nesta trajetória, 

foram publicadas mais de 20 entrevistas, cartilhas, livros, artigos, pesquisas e um Ciclo de 

Debates, com doze programas ao vivo no Youtube com mulheres lutadoras do Brasil e 

outras partes da América Latina. No site, é possível encontrar todos estes conteúdos, 

além de materiais de organizações, coletivos, movimentos sociais e grupos parceiros da 

campanha. Vídeo de divulgação do Site – Acesso aqui. 

Site da Campanha: http://pacs.org.br/mulheresterritoriosdeluta/ 
 

 

 Atividade 27 - Intercâmbio Juventudes AIAAV - Brasil e Moçambique

 

"Nós, jovens de Brasil e Moçambique, somos conectadas/os pelas veias do oceano 

Atlântico, pelas nossas naturezas e culturas que se cruzam na ancestralidade.” Entre os 

dias 15 e 16 de maio, cerca de 30 jovens do Brasil e Moçambique impactadas/os pela 

mineração da Vale, pela siderurgia e outros empreendimentos em seus territórios, 

participaram de um intercâmbio virtual para tratar não só das lutas contra as violações 

sofridas, mas principalmente do protagonismo da juventude na criação de horizontes de 

bem viver. Como fruto dessa partilha, ao final do encontro, os(as) jovens elaboraram, de 

forma coletiva, uma carta política apresentando suas razões de luta e suas demandas 

enquanto coletivos autônomos. A carta traz ainda quatro poemas autorais apresentados 

por participantes da atividade. 

Aqui download da carta política, veja algumas das colagens feitas pelo artista visual àmàm 

exclusivamente para o encontro, e para saber mais sobre como foi o intercâmbio. Acesse: 

https://atingidosvale.com/intercambio-juventudes/ 

 

 Atividade 28 – Campo Santa Cruz: mobilização Campanha “Licença para quê?|

Reunião ampliada com moradores e diálogo com defensoria pública 

https://www.youtube.com/watch?v=rvbvbs1REdY
http://pacs.org.br/mulheresterritoriosdeluta/
https://atingidosvale.com/intercambio-juventudes/
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Neste mês aconteceram algumas atividades voltadas para o campo de Santa Cruz e 

enfrentamento a Ternium Brasil. Dando continuidade à Campanha “Licença para quê?” 

Ocorreu a reunião ampliada com participação de mandatos e redes parceiras, com muitas 

falas, propostas e debates sobre a prioridade na indenização, filtros da empresa e sobre 

assessoria técnica. Junto a isso, foi realizada uma reunião ampliada com os moradores e 

o Coletivo Martha Trindade para falar sobre como está a situação no território e tomar 

decisões sobre os caminhos da Campanha. Além disso, ocorreu uma reunião com a 

Defensoria Pública, em que estiveram presentes representantes do Pacs e dos moradores 

para atualizar o diálogo, que estava há mais de um ano parado e se atualizou com a 

aproximação do ouvidor da defensoria, Guilherme Pimentel. O objetivo foi fazer a 

atualização sobre as ações. 

 

 Atividade 29 – Roda de Debate sobre Livro “Mulheres Atingidas: territórios 

atravessados por megaprojetos”

 
A Roda de Debate pelo lançamento do livro “Mulheres Atingidas: Territórios atravessados 

por megaprojetos”, promoveu um diálogo sobre a estrutura patriarcal e racista dos 

megaprojetos e os impactos diferenciados vividos pelas mulheres em seus territórios com 

as autoras de cada capítulo do livro, que abordam o Caso de Belo Monte no Pará, do 

Complexo Industrial de Suape em Pernambuco, da Vale S.A em Catas Altas Minas Gerais, 

da Ternium Brasil e CSN no estado do Rio de Janeiro e sistematiza alguns casos na América 

Latina. Acesso do debate em: https://www.youtube.com/watch?v=pED4mMX_Bz8 

Acesso a publicação aqui. 

 

 

JUNHO 
 
 

 Atividade 30 – Encontro Coletivo Mulheres Jubileu Sul Brasil

 

Reunião de reencontro do coletivo em uma atividade da Rede e do projeto 

Protagonismos. Foram compartilhados relatos sobre como estavam as coletividades e 

https://www.youtube.com/watch?v=pED4mMX_Bz8
http://pacs.org.br/mulheresterritoriosdeluta/material/mulheres-atingidas-territorios-atravessados-por-megaprojetos/
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atualizações sobre o período que ficaram sem se encontrar, além dos últimos 

lançamentos de materiais das organizações. 

 
 Atividade 31 – Planejamento GT Mulheres da Articulação Estadual do Rio de 

Janeiro

 
Encontro virtual amplo entre diversas mulheres da agroecologia do estado do RJ 

(agricultoras do campo e da cidade, assentadas da reforma agrária, indígenas, 

quilombolas, artesãs, técnicas, pesquisadoras, jovens, estudantes, ativistas, mães e avós) 

para pensar nas ações do grupo em 2021. O Pacs atua a anos junto ao GT e tem um papel 

de apoio na gestão do grupo e nos momentos de planejamento, monitoramento e 

avaliação do GT. O grupo debate questões como soberania e segurança alimentar e 

nutricional, divisão sexual do trabalho, acesso ao território, autocuidado e saúde mental, 

produção e comercialização de alimentos saudáveis, maternidade e combate ao 

machismo, ao racismo e outras formas de violência contra as mulheres fazem parte de 

nosso cotidiano de luta e resistência. 

 

 Atividade 32 – Participação no Debate de lançamento da publicação "Segurança

Comunitária e Território: aspectos metodológicos sobre a defesa integral”. 
 
 

Participação no debate do Prodesc (México) de lançamento da publicação "Segurança 

Comunitária e Território: aspectos metodológicos sobre a defesa integral”. O encontro 

virtual contou com a presença de Ana Luisa Queiroz, do Instituto Pacs; Ivi Oliveira, da 

Frontlinedefenders; Layza Queiroz, do Coletivo Margarida Alves e Verônica Vidal, da 

Prodesc. 

 
 Atividade 33 – Lançamento “Mulheres-territórios: Mapeando conflitos, afetos e 

resistências" - Cartilha e Vídeo-Animação

 

Lançamento dos materiais que contam as histórias de vida e as memórias das 

transformações vividas desde territórios atingidos por megaprojetos, pelo ponto de vista 

das mulheres do Pará, Maranhão, Pernambuco, Minas e em diálogo com outras regiões 
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da América Latina. Avançamos coletivamente na compreensão dos impactos marcados 

nos corpos e sonhos de vida delas e de suas comunidades. Identificamos juntas, também, 

quem são os que invadem, se apropriam e se dizem donos das terras, montanhas, rios e 

mangues. E, assim como olhamos para as violações, nessa caminhada e nos diálogos 

construídos, buscamos sempre identificar e visibilizar as resistências, as formas de 

produzir vida e alegria em meio às violações sofridas. Acesse ao Vídeo-Animação aqui. 

A Publicação está disponível aqui. 

 

 Atividade 34 – Debate Virtual realizada pela Campanha Tire os Fundamentalismos 

do Caminho sobre "Fundamentalismos como cultura do ódio"

 

A Roda foi partilhada pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro, liderança do terreiro Axé Abassá de 

Ogum, de Salvador/BA; Betsabeth Condor Vargas, luterana, teóloga, educadora e 

pesquisadora social, Peru; e Letícia Rocha, graduada e mestra em Ciências da Religião, 

compõe o Núcleo de Incidência Religiosa das Católicas pelo Direito de Decidir. A 

mediação foi realizada por Yasmin Bitencourt, jovem feminista do Rio de Janeiro, 

integrante da equipe do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e da 

Campanha Tire os Fundamentalismos do Caminho. Acesse o debate aqui. 

 

 

JULHO 
 
 

 Atividade 35 – Encontros Alianças e Seminário Sinergia Popular do Jubileu Sul 

Brasil

 
Duas atividades importantes da Rede Jubileu Sul: o “Encontro entre alianças no campo 

dos debates da dívida, natureza e mulheres” e o seminário do projeto Sinergia Popular, 

com o tema “Sobreviver na pandemia: moradia, renda e comida no prato”, que dá origem 

à cartilha com o mesmo nome, disponível na biblioteca do Jubileu Sul Brasil. O aumento 

da fome e da insegurança alimentar durante a pandemia agrava ainda mais o cenário que 

marca a histórica dívida social que o Brasil acumula com as populações empobrecidas que 

lutam pelo direito à moradia digna. A publicação destaca aspectos que marcam a 

https://www.youtube.com/watch?v=lBjk0VwqtWs
http://pacs.org.br/mulheresterritoriosdeluta/material/mulheres-territorios-mapeando-conflitos-afetos-e-resistencias/?fbclid=IwAR3t-b3nEzAkWNVNxsqMsKzWuQLZW1iHAR8VQsSmv9zZqeNa2ANlTzpvUZo
https://fb.watch/c6I5SOJ9ET/
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organização popular em Fortaleza (CE), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Saiba mais: 

https://bit.ly/2Uauo0L 

Acesse a cartilha: https://bit.ly/3wFsi68 
 
 
 
 

 Atividade 36 – Grupos de Trabalho Encontro Mulheres Territórios de Luta: 

Enfrentamento à violência contra Mulheres e Meninas & Terra, água e Alimento.

 

Grupos de trabalho frutos do encontro Mulheres Territórios de Luta. No caso do GT de 

enfrentamento à violência, participaram mulheres com representações do Rio de Janeiro, 

Ceará, Pernambuco e Bahia, que irão se organizar para uma formação sobre segurança 

digital, numa pegada prática, protetiva e de incidência. No caso do de Terra, Água e 

Alimento, foi realizado o primeiro encontro para decidir sobre as primeiras ações do 

grupo. 

 

 Atividade 37 – Projeto Fondo Mujeres del Sur – Liderando desde el Sur

Foi aprovado o projeto do Pacs junto ao Fondo Mujeres del Sur. Do total de 242 projetos 

submetidos, 24 foram aprovados. 

 
 Atividade 38 – Oficina Metodologia e Sistematização AUÊ!

Oficina do coletivo AUÊ sobre cadernetas agroecológicas com mulheres na região 

metropolitana de BH. Há a ideia de fazer um intercâmbio com o Pacs sobre mulheres e 

agroecologia, além de terem feito uma associação sobre horizontes agroecológicos. 

Chamaram o Pacs para falar sobre metodologia de sistematização, trocas de experiências 

e sobre eventos virtuais. 

 
 Atividade 39 – 6ª Edição - Julho Negro 2021

 

6ª edição do Julho Negro, com edição online por conta da pandemia de coronavírus. O 

objetivo da rede é fortalecer a luta contra a militarização, o racismo e o apartheid no 

Brasil e nos países do Sul Global. Foram cinco dias de eventos, com sete atividades, além 

do lançamento do minidocumentário que registrou o histórico do Julho Negro, com 

https://bit.ly/2Uauo0L
https://bit.ly/3wFsi68
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depoimentos de quem faz esse movimento de luta e resistência. Destacamos a live 

"Desmilitarização por Elas" (@desmilitarizacaoporelas), com o lançamento das 

publicações: “A Fortaleza das mulheres: relatos sobre a militarização da vida”, lançado 

pelo Pacs em parceria com a jornalista Gizele Martins (@giz_omartins), e “Violências de 

gênero em contextos militarizados: uma cartografia escrita por mulheres", da Fase 

(@ongfase). 

 

 
AGOSTO 

 
 

 Atividade 40 – Podcast Vozes que Valem – Edição 10

 

Desde o primeiro dia no poder, o governo Jair Bolsonaro e seus aliados da bancada do 

boi, da bala e da bíblia se empenharam em destruir as conquistas sociais dos povos 

indígenas. Flexibilizaram leis, cortaram verbas, sucatearam e dissolveram órgãos de 

fiscalização e incitaram a violência física contra os povos e seus territórios. No episódio 

#10 do podcast Vozes que Vale(M)!, produzido pela Articulação Internacional dos 

Atingidos e Atingidas pela Vale, destaca-se as principais ameaças no horizonte de 

violações cometidas pelo governo federal contra os verdadeiros donos da terra, e discute 

por que a luta pela defesa dos direitos dos povos indígenas e dos seus territórios é uma 

tarefa urgente que cabe a toda a sociedade brasileira, no campo e na cidade. Para discutir 

esses assuntos, convidamos Meire Diniz, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), da 

regional Maranhão; Vanussa Viana Guajajara, da Terra Indígena Rio Pindaré, em Bom 

Jardim (MA); e Ana Paula Santos, advogada da Justiça nos Trilhos. Ouça aqui: 

https://bit.ly/3BR1BPV 

 

 Atividade 41 – Oficinas do PACS em Pernambuco: Cozinha MTST e Horta das 

Margaridas

Espaços de formação em economia feminista e mapeamento da produção das mulheres 

junto a esses parceiros do Pacs em Pernambuco. 

https://bit.ly/3BR1BPV
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 Atividade 42 - Formação FMCJS: Direitos dos povos e alternativas a partir dos 

territórios

 
Formação do Fórum, que teve como tema “Direitos dos povos e alternativas a partir dos 

territórios”. Foi um encontro com mais de 60 pessoas, que contou com Ana Gualberto, 

Rosilene Muniz e Emerson Mec, que falaram sobre a vivência em terreiro e o que 

entendem por natureza, trouxeram muito sobre filosofia, pensamento e etc. 

 
 Atividade 43 – Oficina Racismos RBJA

 

A oficina foi organizada pelo GT Racismos e partiu de fatos e dados socioeconômicos da 

população preta, parda e branca. Foram discutidos fatos emblemáticos, como o caso do 

Matheus Ribeiro, acusado injustamente de roubar uma bicicleta na Zona Sul e do caso de 

Thor Baptista, absolvido da morte de um ciclista. Também foi realizado um debate sobre 

branquitude, puxado por pessoas brancas. No final da oficina, Rafaela, do Pacs levantou 

o debate sobre colonialidades, fazendo uma relação com o racismo ambiental e os 

megaprojetos. Há um grande incentivo para que esse dialogo seja continuado, foi uma 

oficina bem animadora. Estiveram presentes grandes figuras mobilizadoras, o que é muito  

importante. 

 

 Atividade 44 – Oficinas no CEM – Favela da Penha

 

 
Ida ao Pacs na Favela da Penha para realizar quatro atividades: Conversa sobre economia 

feminista, oficina de comunicação popular, conversa sobre saúde popular e almoço 

coletivo. Em paralelo, as crianças e adolescentes fizeram atividade de comunicação 

popular, desenho e culinária. Falaram de mapeamento dos quintais, produção, 

agroecologia e resgate das histórias de vida. 

 
 
 

SETEMBRO 
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 Atividade 45 – Série de Entrevistas Autogestão na Pandemia

 

A série de reportagens é uma iniciativa do Plano Popular Alternativo ao 

Desenvolvimento (PPAD) com coletivos, grupos e movimentos sociais que fazem parte 

do Coletivo Autogestão, criado a partir do Curso Autogestão, promovido anualmente pelo 

Pacs. O intuito é abordar as alternativas populares e estratégias coletivas de autogestão 

utilizadas por estes grupos para resistir, enfrentar e transformar essa realidade de 

pandemia, fome, desemprego, descaso e negacionismo da conjuntura atual. Foram 

entrevistados quatro militantes: Ana Santos, educadora popular, culinarista, integrante 

da cozinha Trincheiros de Luta e co-fundadora do CEM - Centro de Integração na Serra 

da Misericórdia; Pedro Stilo, agitador cultural e acelerador social do Pão e Tinta; Yane 

Mendes, cineasta periférica e coordenadora da Rede Tumulto, de Pernambuco; Janja 

Silva, coordenadora estadual do MTST Pernambuco. Acesse em: 

http://ppad.org.br/noticia/107 

 

 Atividade 46 – Pesquisas Campo Ternium (Responsabilidade Social e Mudanças 

Climáticas) e Cadeia Produtiva da Mineração

 
Ao longo desse ano tem sido produzida pelo Pacs, com apoio de colaboradores, três 

pesquisas de extrema importância sobre a cadeia da mineração e a siderurgia e seus 

impactos. Em duas delas, o elemento central da crítica e denúncia é funcionamento da 

Ternium Brasil e seus impactos socioambientais em Santa Cruz e todo estado do Rio de 

Janeiro. A primeira pesquisa, sobre a Cadeia Produtiva da Mineração MG-RJ – “Rota dos 

Minérios”, busca entender a cadeia da mineração desde a extração do minério, passando 

pela siderurgia e indo até a exportação nos portos. Captando os impactos, as violações 

de direitos e as resistências nesse caminho. A outra pesquisa é sobre “Mudanças 

climáticas e siderurgia – com estudo sobre os impactos da Ternium” (análise crítica das 

mudanças climáticas e seus impactos no Rio de Janeiro relacionando-a com a emissão de 

gases poluentes pela empresa), a outra é sobre a “Responsabilidade Social Corporativa: 

o caso da Ternium” (trazendo uma análise crítica sobre a propaganda da Ternium 

realizada a partir do cumprimento das condicionantes obrigatórias para seu 

funcionamento e apropriação da Ternium das denúncias realizadas contra a empresa em 

http://ppad.org.br/noticia/107
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forma de ações assistencialistas e de marketing social). As pesquisas devem ser 

finalizadas até o final de 2021 e lançadas em 2022. 

 
 Atividade 47 – Curso Popular |Teto: Direito à cidade e segurança alimentar –

Módulo 2 - "Morar e plantar: Soberania e segurança alimentar" 
 
 

A 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), uma ação da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), em parceria com movimentos populares que atuam pelo direito à moradia, 

abre as inscrições para o Curso Popular Teto: Direito à cidade e segurança alimentar. No 

dia 21 de setembro aconteceu o encontro do Módulo 2. Este módulo trouxe os saberes, 

sabores e inquietações do tema Morar e Plantar: soberania e segurança alimentar. Um 

tema difícil, angustiante, mas muito bem apresentado com métricas sobre a situação do 

mapa da fome no nosso país. Uma aula profética pela voz de duas mulheres: Aline Lima, 

especialista em gerenciamento de projetos sociais, psicóloga, feminista, educadora 

popular. Atualmente coordenadora geral do Instituto Pacs, e Sílvia Baptista, mulher 

negra, integrante do Coletivo de Mulheres da Zona Oeste, onde atua no combate à fome, 

pedagoga, mestra em ciências e doutoranda em planejamento urbano pela (IPPUR/UFRJ). 

 

 Atividade 48 – Ciclo Formativo Circulando Saberes – GT Mulheres AARJ

 

Oficina de formação em uso de ervas, oleatos e extratos, participaram mais de 20 

mulheres dessa etapa. Faz parte de um ciclo formativo do GT de formações sobre plantas 

medicinais, cuidado e autocuidados a partir da circulação de saberes entre mulheres. 

 
 Atividade 49 – Caderno Religião e Política

 

Lançamento do caderno de estudo Religião e Política: vamos falar sobre isso? A 

publicação é fruto de um processo de reflexão coletiva e conta com texto final da teóloga 

feminista, Nancy Cardoso. Com esta iniciativa, a Rede Jubileu Sul quer contribuir com o 

debate necessário sobre a relação cada vez mais próxima entre a religião e a política. No 

dia 27 de setembro aconteceu o lançamento com a presença do teólogo Henrique Vieira, 
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Nancy Cardoso, Iyá Sandralli Ósún e a mediação de Sandra Quintela. Saiba mais: 

https://bit.ly/2Xmw48G e www.youtube.com/user/jubileusulbrasil 

 

 Atividade 50 - Lançamento 3º episódio Podcast “Vozes da Juventude”

 

No terceiro episódio, os moradores e moradoras de Santa Cruz falam sobre o processo 

de relicenciamento e os impactos da Ternium Brasil, antiga TKCSA, que desde 2005 vem 

provocando diversos danos ambientais, sociais e econômicos na região, além de 

prejudicar a saúde da população. O episódio faz parte da campanha “Licença pra Quê?”, 

uma iniciativa do Instituto PACS e do Coletivo Martha Trindade, em parceria com o Fórum 

de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS), a Articulação Internacional dos 

Atingidos e Atingidas pela Vale (AIAAV), a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), o 

Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), o Instituto Internacional 

Arayara e a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ). 

Disponível em todas as plataformas de áudio: https://bit.ly/3zLIhkR ou no Youtube: 

https://bit.ly/3m2Q74K 

 

 Atividade 51 – Curso Mulheres e Economia 2021

 

O Instituto Pacs deu início a mais uma edição do Curso Mulheres e Economia, realizado 

há 17 anos no Rio de Janeiro, que também teve uma edição na Bahia em 2019. Com 7 

módulos, o curso aborda temas como economia feminista, modelo de desenvolvimento 

e a dívida pública, divisão sexual do trabalho, megaprojetos, saúde da mulher, 

agroecologia e agricultura urbana e autogestão nos territórios. Devido à pandemia, é a 

segunda edição do evento totalmente virtual, com a participação de mulheres de 

diferentes estados brasileiros. Saiba mais: http://pacs.org.br/.../instituto-pacs-inicia-a- 

19o... 

 

 Atividade 52 - Greve pelo Clima e o papel da Ternium no Aquecimento Global

 

Dia 24/09 foi dia de dar um recado alto e em bom som: MUDE O SISTEMA, NÃO O CLIMA! 

A Greve Global pelo Clima ocorreu na Praça da Carioca, no centro da cidade do Rio de 

https://bit.ly/2Xmw48G
http://www.youtube.com/user/jubileusulbrasil
https://bit.ly/3zLIhkR
https://bit.ly/3m2Q74K
http://pacs.org.br/.../instituto-pacs-inicia-a-19o
http://pacs.org.br/.../instituto-pacs-inicia-a-19o
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Janeiro. Assim como em várias cidades do mundo, jovens e ativistas pelo clima se 

encontraram, cantaram palavras de ordem e acumularam forças para seguir no 

enfrentamento contra as violações provocadas pelas grandes empresas. Em novembro, 

será realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e precisamos 

de medidas URGENTES E EFICAZES para conter as emissões de Gases de Efeito Estufa na 

atmosfera‼ Enquanto os poderosos chefes de nações e líderes de empresas se reúnem a 

portas fechadas para traçar planos e continuar garantindo suas taxas de lucro, nós 

estaremos do lado de fora, espalhados pelo planeta, gritando que não toleraremos mais 

promessas vazias! A menção a Ternium na Greve pelo Clima – Impossível falar de 

emissões de gases de efeito estufa no Rio sem falar da siderúrgica Ternium, localizada no 

bairro de Santa Cruz, Zona Oeste da cidade. Ela emitiu em 2017, segundo o registro 

público no GHG Protocol, 11,63 Milhões de toneladas de CO2e (MtCO2e). A cidade 

inteira, nesse mesmo ano emitiu 20,56 MtCO2e, conforme monitoramento divulgado 

pela prefeitura. Comparando esses dados, a siderúrgica sozinha emitiu mais de 50% do 

total da cidade. Membros da Campanha "Licença pra quê?", que questiona o processo de 

relicenciamento da siderúrgica, estiveram presentes durante a Greve, denunciando o 

papel da Ternium no aquecimento global e reivindicando ações urgentes do poder 

público. 

 

 
OUTUBRO 

 
 

 Atividade 53 - Formação Rebrip "As lutas contra os tratados de livre comércio no 

Brasil: histórico e atualidade"

 
A Rede Brasileira pela Integração dos Povos – REBRIP realizou curso de formação “As lutas 

contra os Tratados de Livre Comércio no Brasil: Histórico e Atualidade”, abordando o 

histórico da agenda comercial (OMC, TLC’s e TBI’s) e a resistência dos movimentos sociais 

brasileiros diante destes acordos. Os debates são sobre quais são os principais temas da 

agenda internacional do comércio atualmente e como eles vem sendo abordados na 

OMC e nos TLCs em negociação, além da atual Política Externa Brasileira diante do 

comércio internacional e geopolítico. 
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 Atividade 54 - Seminário - "Um olhar crítico sobre a retomada verde: COP 26 e o 

avanço da financeirização da natureza" – Projeto Protagonismo

 
Seminário com Camila Moreno, a respeito da COP-26 e dos processos de financeirização 

da natureza ligados à agenda de "recuperação verde". Junto ao seminário o Jubileu 

lançou artigo de análise de conjuntura sobre a temática. 

“O que estará em pauta na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 

(COP-26)? Qual o projeto de sociedade e de modelo econômico estará em jogo nesta 

grande Conferência do Clima que vai reunir lideranças políticas de 196 países em 

Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro? A COP-26 vem para 

dar materialidade e continuidade às transformações dos processos produtivos que 

reinventam o capitalismo?” (Análise de Conjuntura n14|2021 – Jubileu Sul Brasil e 

Américas) Material completo em: https://jubileusul.org.br/noticias/retomada-verde- 

cop-26-e-o-avanco-da-financeirizacao-da-natureza/ 

 

 Atividade 55 – Oficina Sistematização Coletivo Martha Trindade

 

Ao longo do ano de 2020 e 2021 os Jovens do Coletivo Martha Trindade tem consolidado 

sua atuação, seus eixos de debate e ação e tem trabalhado junto ao Pacs em diversas 

atividades e pesquisas. Os trabalhos são voltados para o debate socioambiental, 

climático, para as denúncias aos impactos causados pela Ternium em Santa Cruz, e como 

o modelo de desenvolvimento patriarcal, racista e capitalista afeta diretamente suas 

vidas, de seus vizinhos e de toda região de Santa Cruz. Nessa oficina, o Pacs apoiou o 

Coletivo na sistematização de suas atividades, ideias e na produção de um portfólio do 

grupo. 

Para saber mais sobre o Coletivo: 

https://www.instagram.com/p/CVvMfxXpiJL/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 Atividade 56 – Debate e Celebração Virtual: Pacs 35 anos

https://jubileusul.org.br/noticias/retomada-verde-cop-26-e-o-avanco-da-financeirizacao-da-natureza/
https://jubileusul.org.br/noticias/retomada-verde-cop-26-e-o-avanco-da-financeirizacao-da-natureza/
https://www.instagram.com/p/CVvMfxXpiJL/?utm_source=ig_web_copy_link
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O Instituto Pacs completou 35 anos! Aline Lima (coordenadora do Instituto), Marcos 

Arruda (ex-presidente e fundador do Instituto) e Sandra Quintela (presidenta do Instituto 

Pacs) estiveram presentes para falar um pouco sobre essa longa caminhada de luta e 

sobre nossas perspectivas para o futuro. A live também contou com a exibição de alguns 

vídeos gravados por nossos parceiros e parceiras, pessoas especiais que construíram e 

seguem conosco nessa trajetória. Para assistir, acesse: https://youtu.be/lMDMtCUvrv4 

Nesse marco, a presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), 

articuladora nacional da Rede Jubileu Sul e membro da coordenação nacional do Grito 

dos Excluídos Sandra Quintela participou do programa Faixa Livre e exaltou os 35 anos 

do instituto, voltado para a economia solidária, a integração latino-americana e tendo 

como bases a educação, a informação e a inovação, detalhou momentos de luta da 

história do PACS e comentou a situação política e econômica do país durante a gestão de 

Jair Bolsonaro. Confira em: http://www.programafaixalivre.com.br/.../instituto-pacs.../ 

 

 Atividade 57 – Giro Agroecólogico – Edição 05 "Agroecologia: Substantivo 

Feminino" com participação de Aline Lima e Rafaela Dornelas.

 
O #GiroAgroecológico informativo da REDE de Intercâmbio de Tecnologias Altenativas, 

que tem objetivo de compartilhar histórias, sonhos e caminhos das formas de pensar e 

fazer agroecologia na região metropolinata de Belo Horizonte e no Leste de Minas Gerais. 

Na edição 05 - "Agroecologia: Substantivo Feminino" - o Giro trouxe uma entrevista com 

Aline Lima e Rafaela Dornelas, colaboradoras do Instituto Pacs, sobre a relação das 

mulheres na promoção da agroecologia, da agricultura urbana e no cuidado dos bens 

comuns. A entrevista abordou também como as desigualdades e violências se expressam 

de forma mais acentuada sobre mulheres negras e a importância da luta antirracista ser 

cada vez mais afirmada pelo movimento agroecológico. Acesse a conversa completa: 

https://redemg.org.br/giro-agroecologico e Acesse o Giro completo: 

https://bit.ly/GiroRedesTerritoriais 

 

 Atividade 58 - #PacsIndica

https://youtu.be/lMDMtCUvrv4
http://www.programafaixalivre.com.br/.../instituto-pacs.../
https://redemg.org.br/giro-agroecologico
https://bit.ly/GiroRedesTerritoriais
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No dia 29 de outubro, no Dia Nacional do Livro, o Pacs inicia o #PacsIndica, uma série de 

posts com indicações de leitura da nossa equipe para vocês que nos acompanham! Um 

Link do #PacsIndica: 

https://www.instagram.com/p/CWd8qbQJ4jj/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 Atividade 59 – Mulheres e transformação socioecológica da economia: entrevista 

com Letícia Graça

 

Lançada em fevereiro de 2021, a pesquisa “A dimensão de gênero no Big Push para a 

Sustentabilidade no Brasil: As mulheres no contexto da transformação social e ecológica 

da economia brasileira”, realizada pela CEPAL e Fundação Friedrich Ebert, tem como 

objetivo contribuir para o debate crítico sobre as políticas de enfrentamento às 

mudanças climáticas que colaborem também para alcançar a igualdade de gênero no 

Brasil. Nesse contexto, o projeto Protagonismo de la Sociedad Civil, do qual o Instituto 

Pacs faz parte, entrevistou uma das autoras do estudo, Letícia Graça, internacionalista 

pela UFRJ e pesquisadora decolonial sobre a economia e o protagonismo das mulheres 

em resistência ao capitalismo. Letícia integra o NUEFEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas 

de Economia e Feminismos) da UFRJ e é militante da Marcha Mundial das Mulheres. 

 

 

NOVEMBRO 
 
 

 Atividade 60 - Formação sobre investigação corporativa com Pacs, DPLF, 

Prodesc (México), realizada pela Empower

 

Formação sobre Pesquisa Corporativa em parceria com a Prodesc e DPLF. 
 
 

 Atividade 61 - Encontro Internacional da AIAAV: fortalecendo redes, estratégias 

e novos rumos

Nos dias 25 e 26 de novembro aconteceu o Encontro Internacional da Articulação 

Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. No primeiro dia foi um encontro aberto, 

regado de afeto e poesia, com todos integrantes da Articulação e parceiros, com 

https://www.instagram.com/p/CWd8qbQJ4jj/?utm_source=ig_web_copy_link
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momento de análise de conjuntura do problema mineral hoje e o papel da Vale S.A, 

leitura política da atuação da AIAAV hoje e pensar coletivamente o que vem pela frente. 

No dia 26, foi um momento de debate interno do Comitê Operativo da AIAAV e pessoas 

chaves da história da articulação para dialogar sobre as condições hoje da AIAAV, a 

dificuldade de uma organização assumir a gestão do próximo projeto com Misereor , 

pensar os rumos da articulação e os conflitos também presentes. Assim, foi criado um 

grupo executivo para encaminhar, mais agilmente, a conversa com Misereor. 

 
 Atividade 62 – Ciclo de Oficinas em Segurança Digital para Mulheres

 
 

Com o objetivo de discutir a segurança digital entre mulheres, o Instituto Pacs, no âmbito 

do GT de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas, realizou, junto à 

organização Marialab, coletiva hacker feminista, um ciclo de três oficinas sobre 

Segurança Digital direcionado as mulheres e organizações que participaram do Encontro 

Mulheres Territórios de Luta. 

 
 Atividade 63 – 8 meses da campanha Licença Pra Quê - Comemoração dos 90 

Anos de Seu Ozéas e de sua luta contra a Ternium Brasil

 
Enquanto os acionistas da siderúrgica Ternium Brasil (antiga TKCSA) comemoravam o 

“valuation”, que no jargão capitalista significa dizer que valia à pena investir na 

siderúrgica que renderia até 2,8 bilhões de dólares, do “outro lado do rio” estava seu 

Ozeas, que junto de sua família comemorava suas nove décadas de vida. O pescador, 

nascido em 24 de junho, data em que se festeja o São João e que também é dia de Xangô, 

não se inquietou diante das injustiças, assim como o orixá. Seu Ozeas e muitos outros 

moradores e moradoras de Santa Cruz lutam por justiça, indenização e reparação desde 

2006, ano em que a siderúrgica se instalou no bairro localizado na Zona Oeste do Rio de 

Janeiro. Em 2021, a Ternium passa por um processo de renovação de sua licença de 

operação. Nesse contexto, foi lançada no mês de abril a campanha Licença pra quê?, 

promovida pelo Instituto Pacs e Coletivo Martha Trindade, contando com o apoio de 

diversas organizações 
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Confira na matéria o que vem sendo feito nesses 8 meses de campanha: 

http://pacs.org.br/.../rios-que-se-cruzam-como-a.../ 

 

 Atividade 64 – Lançamento “Teias de Luta: Narrativas feministas em resistência 

aos megaprojetos” (Livro Bilíngue – Português e Espanhol)

 
O Instituto Pacs lançou virtualmente no dia 12/11 a publicação “Teias de Luta: Narrativas 

feministas em resistência aos megaprojetos”, disponível na Biblioteca Berta Cáceres e no 

site da Campanha Mulheres Territórios de Luta. 

As vozes que ecoam nos textos deste livro são de mulheres lutadoras contra os 

megaprojetos de desenvolvimento em diversos cantos do Brasil e em outras partes da 

América Latina. O material surge de entrevistas elaboradas pelo Pacs, banhadas de afetos 

e sentidos, que amplificam histórias, olhares, corpos e emoções. Buscamos visibilizar as 

lutas das mulheres, os impactos vividos em seus corpos, mas também os tantos saberes 

e sentimentos encarnados. Esperamos que a leitura seja um ato político e pedagógico de 

escuta profunda e possa transformar quem se embrenhar em nossas teias. 

Confira: http://biblioteca.pacs.org.br/.../teias-de-luta.../ 
 
 

 

DEZEMBRO 
 
 

 Atividade 65 – Homenagem ao Pacs no evento “A luta contra a fome e a pobreza 

no Rio de Janeiro” na ALERJ

 
O PACS foi homenageado no evento “A luta contra a fome e a pobreza no Rio de Janeiro”, 

na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no dia 07 de dezembro, por suas 

iniciativas e apoio à luta pelo acesso à terra, pela alimentação digna à população e defesa 

da agricultura familiar, com base na agroecologia. A iniciativa foi promovida pela mandata 

da deputada estadual Renata Souza (PSOL). 

http://pacs.org.br/.../rios-que-se-cruzam-como-a.../
http://biblioteca.pacs.org.br/.../teias-de-luta.../
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 Atividade 66 – Lançamentos Presenciais “Teias de Luta: Narrativas feministas em 

resistência aos megaprojetos” na Favela da Penha e em Campo Grande

O Instituto Pacs realizou lançamentos presenciais da publicação “Teias de Luta: Narrativas 

feministas em resistência aos megaprojetos”, disponibilizada virtualmente em novembro 

deste ano. Em dezembro, foram feitos dois encontros, com todos os protocolos de saúde 

e prevenção ao Covid-19, reunindo mulheres no Centro de Integração na Serra da 

Misericórdia (CEM), no Complexo da Penha, e no Bosque das Caboclas, em Campo 

Grande, ambos no Rio de Janeiro. A publicação “Teias de Luta” busca visibilizar as lutas 

das mulheres, os impactos vividos em seus corpos, mas também os tantos saberes e 

sentimentos encarnados. São mulheres que se entrelaçaram, viraram corpo coletivo e 

fizeram poesia. 

 
 Atividade 67 – Ternium Brasil e os Impactos Climáticos

 

Há cerca de 15 anos, a indústria siderúrgica atua no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste 

da cidade do Rio de Janeiro, atualmente sob o comando da Ternium Brasil, antiga TKCSA. 

Esta trajetória é marcada por impactos socioambientais, adoecimento e violações de 

direitos. Além dos efeitos provocados pela atuação da empresa no local, a siderúrgica 

Ternium emite grandes quantidades do gás de efeito estufa CO2, totalizando 11,63 

MtCO2e (2017), segundo o registro público no GHG Protocol. A cidade inteira, nesse 

mesmo ano, emitiu 20,56 MtCO2e. A pergunta que fica é: Qual o preço do 

desenvolvimento? Saiba mais sobre os impactos climáticos do Complexo Siderúrgico da 

Ternium na Zona Oeste do Rio de Janeiro! Confira o Massa Crítica, escrito por Ole Joerss: 

http://biblioteca.pacs.org.br/.../qual-e-o-preco-do.../ 

 

 Atividade 68 - Curso Autogestão 2021: atividades descentralizadas em Belo 

Horizonte, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e ações coletivas virtuais.

 
Devido ao isolamento social, durante os anos de 2020 e 2021 o Instituto Pacs atuou em 

parceria com o Coletivo Autogestão, formado por grupos, coletivos e movimentos sociais 

que fazem parte do curso, na produção de atividades territoriais de mobilização e 

comunicação populares, arrecadações e distribuições de cestas básicas e materiais de 

http://biblioteca.pacs.org.br/.../qual-e-o-preco-do.../
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higiene, além de oficinas, rodas de conversa, intercâmbios e produções de conteúdos 

audiovisuais em diferentes estados como Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Pernambuco, o que consistiu na edição deste ano do Curso Autogestão. Foi decidido no 

ano de 2021 por fazer ações descentralizadas com os coletivos do curso como uma 

maneira de fomentar a auto organização e formação política dos mesmos. Essas ações 

contemplaram 120 pessoas em 4 territórios brasileiros, o Pacs esteve presente em todos 

eles. Algumas das atividades: 

 Bahia: agricultura familiar, saberes ancestrais e luta pela terra com o MSTB e a 

Teia dos Povos 

 Minas Gerais: práticas agroecológicas e economia feminista com o Grupo AUÊ e 

o MTST 

 Rio de Janeiro: agroecologia, agricultura urbana, cultura preta e ancestralidade 

com a Coletiva As Caboclas 

 Curso Faxina Ecológica 

 Pernambuco: juventude, arte política e comunicação popular com Rede Tumulto 

e Coletivo Pão e Tinta 

Para saber mais sobre todas as atividades em: http://pacs.org.br/.../atividades- 

territoriais-e.../ 

 

 Atividade 69 – Visita a Santa Cruz: reunião moradores, diálogo mandato Flávio

Serafini e Campanha “Licença Pra Quê?” 
 
 

No dia 06/12, o Instituto Pacs esteve presente em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de 

Janeiro, retomando os encontros presenciais com os moradores e moradoras atingidos 

pela siderúrgica Ternium Brasil, antiga TKCSA. A atividade é uma iniciativa da campanha 

“Licença Pra Quê?” e foi realizada adotando todos os protocolos de segurança em relação 

ao Covid. A Ternium passará por um processo de pedido de renovação da sua Licença de 

Operação. Nesse contexto, o Instituto Pacs e o Coletivo Martha Trindade lançaram a 

campanha em abril para questionar os impactos causados, denunciar o descaso com a 

população desde a instalação e buscar do poder público a aplicação dos critérios para 

decidir sobre a licença. A visita foi realizada após mais de um ano sem ir à Santa Cruz e 

foi feita uma atividade junto com Mandato do Deputado Federal Flávio Serafim. Houve 

http://pacs.org.br/.../atividades-territoriais-e.../
http://pacs.org.br/.../atividades-territoriais-e.../
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uma atualização dos moradores sobre o território, que rendeu quase a totalidade do 

evento. No fim, as organizações puderam apresentar seus eixos de ação e membros do 

mandato compartilharam os avanços da ação judicial. Julgou-se igualmente positiva a 

presença do mandato, que pôde reforçar esse compromisso político da escuta, partilhá- 

lo com as organizações. 

 
 
 

6. PERSPECTIVAS PARA 2022  
 
 
 

O que aprendemos em 2021 e levamos para 2022  
 
 

 

  Ao longo do ano de 2021, seguimos trabalhando em resposta aos fluxos da 

pandemia. Construímos e realizamos atividades que nos desafiaram profundamente, 

desde as recriações de metodologias e formatos, até os diálogos com novas parcerias, 

temas e prioridades de uma conjuntura tão cruel e desigual. Com o avanço da vacinação, 

2021 foi o ano em que mais conseguimos estar presentes nos territórios desde o início 

da pandemia. Mantendo os protocolos de segurança e prevenção ao contágio, ao mesmo 

tempo em que adaptamos as atividades para pensá-las com públicos menores e com 

diminuição de deslocamentos, foi possível retomar alguns encontros presenciais. 

Esse período traz para nós um duplo sentimento: a alegria enorme de retomar 

nossos encontros e a vigilância constante de quem vive uma espécie de transição incerta 

da pandemia, já que as inseguranças ainda se mantinham de alguma maneira, como, por 

exemplo, com o surgimento da variante ômicron e seu novo ciclo de contágio. Estar junto 

nesse momento foi um recomeço, permeado de múltiplos cuidados, para que não nos 

esquecêssemos de que a pandemia ainda não acabou. Reforçamos ainda que, durante 

esse ano, seguimos aprimorando nossas metodologias de encontros virtuais e buscando 

ampliar nossos repertórios de construção coletiva de lutas mesmo à distância. 

Durante esse período, destacamos como fundamental a proximidade com as 

comunidades e sujeitas (os) com os quais trabalhamos neste processo de adaptação de 

nossos fazeres. A escuta das populações dos territórios sobre a realidade local, demandas 
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e estratégias de fortalecimento de lutas, foi crucial para encerrarmos esse ano com a 

firmeza dos caminhos e escolhas frente à pandemia e ao atual governo do país. São nos 

territórios historicamente vulnerabilizados que a desigualdade aparece de forma mais 

cruel, nas periferias urbanas e rurais, nos territórios quilombolas, indígenas e outras 

comunidades tradicionais, nas zonas de sacrifício e de exploração de megaprojetos. 

O olhar atento às desigualdades geradas pelo modelo de desenvolvimento 

hegemônico, pelo governo atual e pela pandemia confirmou a importância de 

aprofundarmos na compreensão do patriarcado e do racismo em nosso país, para 

enfrentá-los. Não há justiça social sem as mulheres e as pessoas negras, indígenas e de 

povos e comunidades tradicionais. São esses os sujeitos mais atingidos em seus direitos 

humanos e ambientais, além de serem particularmente expropriados em sua força de 

trabalho. Principais responsáveis pelo trabalho de cuidado e de reprodução da vida, 

indispensáveis ao exercício de toda e qualquer atividade econômica e alvo dos ataques 

de uma crescente ideológica conservadora e neoliberal, às mulheres temos dedicado 

ainda mais especial atenção. Durante o ano, entre diálogos, pesquisas e mapeamento, 

observamos que são elas as que sentem primeiro em seus corpos-territórios os impactos 

de um modelo que atua colocando à frente sempre o lucro. Assim como, para encarar os 

conflitos socioambientais no país de frente, é fundamental visibilizar a desigualdade na 

distribuição de seus impactos e o racismo ambiental que escancara. 

E se por um lado, trabalhamos exaustivamente na busca pela visibilidade e 

denúncia das tantas destruições que testemunhamos e combatemos em nosso país, nos 

desafiamos a tecer o futuro com estratégia, coletividade e esperança. Apesar da alta 

desinformação e dos esforços do presidente da república em boicotar a vacinação, 

exaltamos que em sua maioria a população brasileira tem escolhido a vida e a ciência. 

Com a aproximação do próximo ano e das eleições presidenciais, vemos no horizonte 

uma chance concreta de enfrentamento institucional do fascismo que se reproduz hoje 

em nossas instituições. Não será fácil ou rápido, mas nos alimentamos das práticas 

coletivas, do fortalecimento da agroecologia e da agricultura urbana, da auto- 

organização de grupos e territórios, para defender projetos políticos que possam 

transformar o cenário de vivemos. Que possamos, através do nosso trabalho, reduzir os 
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danos dos impactos causados pela combinação de uma gestão genocida e uma pandemia 

global e seguir na defesa da vida, recuperando o que foi perdido e construindo mais. 

Nesse sentido, seguimos colocando nossa força nas denúncias das desigualdades 

e injustiças sociais e ambientais e nos anúncios de vida surgidos e cultivados nos 

territórios de resistência. Construímos essa história em teia, junto a uma série de 

organizações, movimentos sociais e redes que acreditam na força da coletividade. Foi um 

ano intenso no campo do fortalecimento e da criação de novas articulações. Os 

aprendizados com as ferramentas de diálogo virtual foram muito importantes para a 

maior aproximação com parcerias de outros estados, países e continentes, inaugurando 

e reforçando pontes que, certamente, seguirão nos levando à ampliação das 

convergências na mirada e construção de outros mundos possíveis. 


