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− AÇÃO POLITICA DE SOLIDARIEDADE SindCEFET-MG − 

 

PROPONENTE: COLETIVO LÉLIAS 

 

 

“Nós mulheres temos que render o arroz, a carne, 

dividir o ovo para duas pessoas. A gente tem que 

fazer o arroz, escorrendo a água para botar em 

outra comida, para aproveitar a quentura.” 

Dukarmo Carvalho – (OLIVEIRA, 2021). 

  

 

 

O Coletivo Lélias propõe ao SindCEFET-MG a participação na ação de “Política 

de Solidariedade”, pois o programa corresponde às expectativas de nossa instituição, uma 

vez que,  O esforço é de articulação entre assistência social e fortalecimento da auto-

organização das comunidades assistidas na ação social e no fortalecimento da auto-

organização das comunidades[...]; dialoga com os princípios éticos e com as diretrizes 

das Lélias - organização política, feminista da cidade de Cataguases-MG. 

 

Sendo assim, em observância aos Critérios para a implementação das Ações de 

Solidariedade pontuamos como público alvo mulheres em situação de vulnerabilidade 

social. Em vista disso, reafirmamos o caráter do Coletivo em promover ações que 

protagonizam a mulher e auxiliam a sociedade na percepção e mudança de mentalidade 

para ações pedagógicas de tomadas de consciência.  

 

É sabido, portanto, que a pandemia abriu inteiramente a face mais cruel de nossa 

sociedade ao impor as mulheres o desemprego, a precarização, a terceirização como 
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comprovam os dados do IBGE (OLIVEIRA, 2021). Sendo que, a população feminina e 

negra é a mais atingida pela crise econômica – A saber: 

 

Mais da metade da população feminina com 14 anos 

ou mais ficou fora do mercado de trabalho no 

terceiro trimestre de 2020, de acordo com os dados 

mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (BARROS & CABRAL, 2020). 

 

Isso significa que a taxa de participação das 

mulheres na força de trabalho do país, empregadas 

ou desempregadas em busca por emprego, ficou em 

apenas 45,8%, enquanto a dos homens ficou em 

65,7%. Já a taxa de desocupação, que representa o 

índice de desemprego, foi de 12,8% para os homens, 

16,8% para as mulheres e 19,8% para as mulheres 

negras (OLIVEIRA, 2021). 

 

Vale destacar que, tendo como potencial político e pedagógico, o Coletivo Lélias 

possui articulação junto aos órgãos municipais como Secretaria de Assistência Social, às 

organizações das comunidades e de lideranças entre outros grupos feministas. Por certo, 

a contrapartida se dará na construção de peças publicitárias veiculadas em nossas redes 

sociais1. 

Adicionalmente, no se refere ao valor quantitativo da ação para comprovação de 

sua aplicabilidade e seus resultados, ela se dará dentro do projeto PILAR2 − que visa à 

inserção de mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho −; no 

                                                      
1 JUNTES – Grupo via Whatsapp propõe escuta e reflexão da comunidade cataguasense -  

https://chat.whatsapp.com/KbbXxWI82QR3RRTWQkwW5O  
FacebooK -  https://www.facebook.com/coletivolelias  

Instagram -  https://www.instagram.com/coletivolelias/  

Blog -  https://coletivo-lelias.blogspot.com/  

 
2 Pilar é junção de várias ações e projetos do Coletivo Lélias voltados para o público feminino, e, isso implica deixar evidente as 

comunidades e seguimentos minoritários que se identificam com o gênero feminino. Link: https://coletivo-

lelias.blogspot.com/2021/02/os-pilares-do-programa-de-insercao.html#more  

http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29520-desemprego-chega-a-14-6-no-terceiro-trimestre-com-alta-em-10-estados
http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29520-desemprego-chega-a-14-6-no-terceiro-trimestre-com-alta-em-10-estados
https://chat.whatsapp.com/KbbXxWI82QR3RRTWQkwW5O
https://www.facebook.com/coletivolelias
https://www.instagram.com/coletivolelias/
https://coletivo-lelias.blogspot.com/
https://coletivo-lelias.blogspot.com/2021/02/os-pilares-do-programa-de-insercao.html#more
https://coletivo-lelias.blogspot.com/2021/02/os-pilares-do-programa-de-insercao.html#more
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entanto, para sua efetividade, há um processo que antecede esse momento que é o de 

coleta de dados, criar uma rede de apoio e de cuidado para com essas mulheres. Nesse 

sentido, a  Política de Solidariedade fomentaria um encontro, o estabelecimento de uma 

“política de cuidado” ao financiar a uma primeira ação, ou seja, a de aquisição de 

suprimentos básicos.   

 

Em síntese, todo o percurso do projeto será planejado, organização e terá suas 

ações divulgadas pela equipe do Coletivo Lélias. Seguindo:  

 

1° Etapa: Campanha de divulgação junto aos órgãos de assistência social e diálogo com 

as comunidades de base;  

2° Etapa: Coleta de dados − criação de banco de dados para controle e elaboração e 

distribuição do auxilio; 

3° Etapa: Distribuição do auxilio; 

4° Etapa: Leitura estatística dos dados; avaliação da ação e relatórios; prestação de 

contas. 
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