
Apresentação 
 

 O projeto “Mulheres da Terra, 

Águas, Florestas: em busca da 

sustentabilidade” é o resultado das 

demandas apresentadas pelo Coletivo de 

Mulheres que vivem nas comunidades ao 

longo da Transamazônica e Xingu. 

 Seus objetivos são: a formação, 

pesquisa, intercâmbio e troca de 

experiências entre as mulheres que se 

encontram nesses municípios com atenção 

especial àquelas que se encontram nas 

áreas afetadas diretamente pela UHE de 

Belo Monte. A pesquisa participante, a arte-

educação e as rodas de giração são as 

ferramentas adotadas com a finalidade de 

identificar os impactos mais expressivos na 

vida dessas mulheres com a chegada de 

Belo Monte, bem como sensibilizá-las sobre 

seus direitos. 

 O projeto pretende desta forma 

contribuir com o fortalecimento desse 

grande Coletivo de Mulheres para que o 

mesmo encontre caminhos que conduzam à 

sustentabilidade dessas comunidades frente 

ao mais desastroso investimento do governo 

brasileiro no rio Xingu, a UHE de Belo 

Monte. 
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CONVITE 

 

O Seminário Regional é o encontro 

organizado por nós mulheres pescadoras, 

ribeirinhas, agricultoras familiares, 

indígenas, extrativistas e quilombolas, bem 

como educadoras, artistas, pesquisadoras, 

que compõem a Rede de Mulheres da 

Transamazônica e Xingu.  

Nosso objetivo é planejar as ações 

2017 propostas pelos Coletivos Locais de 

oito municípios (Altamira, Brasil Novo, 

Medicilândia, Placas, Anapu, Vitória do 

Xingu, Souzel e Porto Moz), promovendo 

o intercâmbio compartilhado de 

informações sobre direitos, territórios e 

identidades. 

Nesse espaço dois importantes 

temas serão trabalhados: Saúde e 

Violência. Além do exercício de discutir 

gestão compartilhada e sustentabilidade da 

Rede de Mulheres. 

Contamos com a presença e 

participação de todas para o intercâmbio de 

idéias e reflexões. Além disso, vamos expor 

nossos produtos para divulgação e venda. 

Vamos fazer a Feira de Economia Solidária! 

 

 

15 de dezembro (quinta-feira) 

A partir do meio-dia chegada das mulheres de 

outros municípios 

18 h Abertura do evento com fala das mulheres e 

confraternização 

Fotografia e Mostra Cultural  

 

           
 

16 de dezembro (sexta-feira) 

Manhã - 8 às 12 h 

Retrospectiva - Encontro de Mulheres 2013-2015 

Apresentação: Coletivo de Altamira 

Roda de Mulheres falando sobre Violência 

Planejamento Compartilhado 

Mediadoras: Antônia Melo e Eneida de Melo 

Facilitadora: Rosamaria Loures  

Feira de Economia Solidária 

 

 
 

 

Tarde – 14 às 18 h 

Roda de mulheres falando sobre Saúde Integral, 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 

Planejamento Compartilhado 

Mediadoras: Eneida de Melo e Maria Elena Araújo 

Facilitadora: Socorro Damaseno 

Feira de Economia Solidária 

 

                   
 

17 de dezembro (sábado) 

Manhã – 8 às 12 h 

Apresentação e ajustes do Planejamento das Ações 

e da Comunicação do Coletivo de Mulheres e 

Coletivos Locais 2017 

Mediadoras: Rosamaria Loures  

Feira de Economia Solidária 

 

 

Tarde – 14 h 

Encerramento e retorno das mulheres aos seus 

municípios 

 

Produção e Arte Folder: Fundação Tocaia 


