
NÃO É CRISE

É CAPITALISMO

TECENDO A TEIA 
DA VIDA NOS 

TERRITÓRIOS
Boletim Mensal Ação Protagonismo da sociedade civil nas políticas

macroeconômicas 

A crise de sócio sanitária agravada pelo coronavírus é

apenas mais ataque na guerra do capital contra a vida.

A destruição do meio ambiente e os cortes nos serviços

de saúde, o empobrecimento generalizado e a

privatização da assistência estão em sua origem e no

alcance de suas consequências.

O capitalismo nunca foi capaz de garantir o bem-estar

coletivo, muito menos a sobrevivência das sociedades

ou da natureza.

A CRISE DO
CAPITALISMO - COM
OU SEM
CORONAVÍRUS -

PÁGINA 1

PROTAGONISMO DA SOCIEDADE CIVIL

S E P T .  2 0 2 0 V O L . 6



Em momentos como este em que estados

enfraquecidos por longos anos de ajustes e

políticas fiscais impostas por organismos

financeiros internacionais ou derivados da

ideologia dos estados totalitários, a

interdependência torna-se visível de cada

ser na teia da vida, no que se refere a

proteger nossa saúde, bem-estar e afetos,

bem como nossa inserção em fluxos

naturais que nos ultrapassam por completo

E mais visível também a contribuição

desigual de pessoas, classes e países nas

tarefas e processos de reprodução da vida.

Chegou, portanto, o momento de mudar as

prioridades do sistema econômico e social,

temos legitimidade para exigir que as vidas

sejam colocadas no centro, não só durante a

quarentena, mas de forma definitiva.

E fazem parte dessa mudança alguns atores,

como por exemplo as organizações sociais,

movimentos e grupos locais que enfrentam

a crise a partir do conhecimento de suas

práticas ancestrais e seu árduo trabalho de

tecer redes de vida e solidariedade, recursos

autogestionados, unindo forças na maioria

de casos em oposição a estados repressivos,

que viram as costas às necessidades e

direitos legalmente constituídos.
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“SÃO AS
ORGANIZAÇÕES E

MOVIMENTOS
SOCIAIS QUE

ENFRENTAM A
CRISE”.



Compartilhamos, neste material, uma descrição das ações que as organizações que fazem

parte da rede Jubileo Sur/Américas vêm desenvolvendo desde antes do início da

pandemia, mas que no contexto atual, algumas foram reorientadas e outras

desenvolvidas com base nas necessidades apresentadas para fazer frente aos efeitos que

a pandemia acarreta nos diferentes setores. 

Esta crise revela uma dualidade sobre a qual um sistema que procura invisibilizar as

causas estruturais que impossibilitam abordar o caminho do cumprimento dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável e da agenda das Nações Unidas 2030, não apenas pelas

condições que o seu cumprimento implica, se não pela necessidade de repensar os

parâmetros que estipularam para os elevar em si mesmos como paradigmas de

¨Desenvolvimento Sustentável¨.

Nós, da Rede Jubileo Sur/ Américas acreditamos que é necessário reavaliar a relação das

pessoas com nossos territórios, nosso país, com a natureza, com nossa essência original

e com nossos saberes ancestrais. É fato que esse modelo de desenvolvimento apresentado

pelo neoliberalismo não é capaz de responder e satisfazer as necessidades da população e

menos ainda de expandir a possibilidade de sustentar, de forma prolongada, todas as

dimensões da vida

Em outros textos já apontamos os impactos que a crise causa nos países da América

Latina e Caribe, agora compartilhamos algumas das ações que as organizações que

integram a Rede Jubileo Sur/ Américas vêm desenvolvendo como parte de suas

estratégias de enfrentamento ao impacto da crise e como uma resposta iminente à

ausência de entidades públicas no cuidado e assistência à população. Essas ações

reforçam a importância do saber e do sentir popular, da medicina ancestral e da relação

com a natureza.

Ações das organizações que integram a Rede
Jubileo Sur / Americas (JS /A) frente à pandemia

de covid-19 
Na Mesoamérica, as organizações membros da rede Jubileo Sur /

Americas (JS / A) não baixaram a guarda contra a ameaça da Covid-19,

tem sido um grande desafio para esses grupos, pois além da luta

constante de muitos anos Diante das várias ameaças perpetuadas pelos

ataques do capitalismo patriarcal, estados entreguistas e indiferença

social, agora é hora de concentrar esforços para enfrentar os efeitos

desta pandemia.

PÁGINA 3 PROTAGONISMO DA SOCIEDADE CIVIL



Os esforços centraram-se na defesa dos territórios e na garantia da rede de vida; os compromissos

comuns assentam em garantir a vida em primeiro lugar; Nesse sentido, os coletivos têm desafiado os

limites de sua capacidade de trabalho, influência e incidência, demonstrando que o compromisso

social com a defesa dos direitos e da rede de vida dos povos é sua prioridade.

Os estragos e efeitos colaterais deixados pela pandemia são um cenário comum na sub-região

mesoamericana, principalmente pela fragilidade sistêmica dos Estados-nação, impregnados de

políticas neoliberais, defensores do grande capital, dos megaprojetos extrativistas e dos lucros das

empresas privadas nacionais e da dívida.

Diante desta situação, as nossas OSCs da Rede JS/A têm ativado seus mecanismos de ação imediata,

transformando e combinando o trabalho cotidiano de cada coletivo em um esforço para garantir que

nos territórios de base onde incidem – e para além deles – seja possível garantir um cenário

minimamente adequado para enfrentar os danos causados pela covid-19 e pelo abandono e

vulnerabilidade das instituições estatais.

Existe uma ação comum das OSCs integrantes da JS/A: todas as organizações da Mesoamérica têm

tomado, como ação principal e como primeiro passo, dar ênfase às campanhas de orientação que

contribuam para reduzir os efeitos psicológicos da pandemia e solucionar o impacto do medo,

especialmente nas comunidades em que a desinformação oficial está acentuada por notícias falsas que

circulam nas redes sociais.

Em organizações como a RACDES (El Salvador), essas ações tiveram efeitos positivos na prevenção e

redução do número de contágios e mortes nas comunidades atendidas por ela. A incidência foi

alcançada por meio do uso efetivo e positivo das redes sociais e outros aplicativos que tiveram

impactos diretos, principalmente na dinâmica de interação entre pessoas, como a criação de diversos

grupos de WhatsApp, lives no Facebook, entre outras ferramentas conhecidas e muito popularizadas.

Esta é uma das estratégias primordiais que materializam as ações de mitigação da covid-19 nos

territórios de atuação das OSCs vinculadas ao JS/A. .

Imagens cortesia de RACDES

RACDES e Assembleia Popular do Município de

Cuinahuat, em ações de resistência e denúncia da

destruição dos espaços comuns e do meio ambiente
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http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2020/06/GUIA-MEDICINAL-GAR%C3%8DFUNA-

PARA-COMBATIR-EL-COVID19_BC.pdf

A promoção da conscientização das pessoas para a adoção de medidas preventivas, como a higienização

constante dos espaços e utensílios de uso diário e a lavagem constante das mãos, também são campanhas

permanentes das OSCs na Mesoamérica.

As experiências das organizações ACONAPAMG, da Guatemala, e OFRANEH e CONAMINH de

Honduras validam essas estratégias, que também foram adotadas e aplicadas por eles para incidir em

suas regiões de atuação.

No entanto, outra ação coletiva de grande importânciapromovida pelas OSCs na Mesoamérica, que teve

um impacto significativo na prevenção e no tratamento da covid-19 e que, acima de tudo, representa uma

aposta em um elemento de recuperação da memória coletiva, de resistência ao atual sistema decadente e

de recuperação e validação dos saberes ancestrais negados e privados pelo capitalismo, foi a coletivização

da atenção à saúde nestes tempos de pandemia, a partir da promoção e uso da medicina ancestral e

tradicional, bem como do uso e aplicação da espiritualidade originária como um 65 bvdmétodo eficaz

para a preservação da vida.

Nesse sentido, organizações como OFRANEH, CONAMINH (Honduras) e ACONAPAMG (Guatemala),

realizaram debates e rodas de conversa virtuais sobre a importância e o uso da medicina tradicional

vinculada ao conhecimento botânico originário, compartilharam receitas e experiências de cuidados

coletivos que evidenciam a história não contada de nossos povos indígenas para sustentar e melhorar a

saúde psicológica da população mais atingida. Além disso, foi organizada uma série de guias, manuais e

livros de receitas medicinais para enfrentar o impacto da pandemia, como é o caso do lançamento do

manual e livro de receitas "Medicina Ancestral Garífuna, alternativas para combater o coronavírus",

publicado pela Organização Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Nos links a seguir você pode

saber mais sobre o assunto e fazer o download do guia medicinal Garífuna. 

En los siguientes enlaces puede profundizar al respecto y descargar la guía medicinal Garífuna:

https://im-defensoras.org/2020/06/medicina-ancestral-garifuna-alternativas-para-combatir-el-

coronavirus/

As principais reflexões para a realização de propostas concretas a partir das OSCs que integram a Rede

JS/A para recuperar o bem-estar e garantir a vida em nossa região mesoamericana, são, entre outras,

focar na coletivização da atenção à saúde, priorizando a promoção e impulsionamento da segurança

alimentar, através de práticas agroecológicas, da agroecologia urbana, da promoção de cuidados

sanitários permanentes de saúde e uma difusão adequada do uso e da aplicação da medicina tradicional e

dos saberes ancestrais, especialmente nos meios comunitários que tem maior proximidade com as

pessoas.

Imagens cortesia de ACONAPAMG ; CONAMINH y OFRANEH
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https://www.efe.com/efe/america/economia/la-cepal-propone-una-canasta-basica-digital-para-

enfrentar-pandemia/20000011-4328395

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073189

Incentivar processos educacionais e pedagógicos, posto que, embora alguns governos proponham

oferecer aulas online como solução,sabemos que em nossa região a margem de desigualdades no

acesso à tecnologia não permite que muitas crianças tenham equipamentos, meios e acesso à Internet,

o que constitui uma limitação para se adaptar a esta situação. Nos relatórios da CEPAL, por exemplo,

nota-se que “na América Latina, 46% das crianças entre 5 e 12 anos vivem em domicílios não

conectados”.

Além disso, existe uma notável desigualdade quanto às possibilidades de conectividade e acesso aos

meios digitais, entre as áreas rurais e urbanas. Este mesmo relatório sugere que o acesso doméstico a

dispositivos digitais também é desigual na região:  “enquanto entre as 70% e 80% dos alunos nos

níveis socioeconômicos mais elevados possuem laptops em casa, apenas entre 10% e 20% dos alunos

pertencentes aos quintis de renda mais baixa possuem esses dispositivos”

 Outro elemento que se propõe a partir das organizações, é que o acesso à educação considere as

diferenças culturais, como é o caso das populações indígenas, cujo acesso também enfrenta o

obstáculo de sistemas e programas que não contemplam a adaptação à suas línguas nativas, isso é um

reflexo da falta de um sistema educacional multilíngue abrangente que leve em consideração a

importância da língua materna. Segundo dados da Unesco quase 15% do total da população indígena

da região em idade escolar se comunica através da língua materna.

O mesmo acontece com o acesso à informação, porque em países como a Guatemala onde existe uma

diversidade de populações nativas, estimada de acordo com os estudos atuais, em 41%, que possuem

língua própria, principal meio de comunicação e informação veiculado em espanhol, limitar a

possibilidade de acesso à informação devido a restrições de idioma. A proposta das organizações JS /

A é democratizar as informações provenientes da divulgação dos meios de informação comunitários,

como as rádios comunitárias, e priorizar essas necessidades.

Região do Caribe
No Haiti, onde a crise agrava ainda mais a vulnerabilidade

da população haitiana, a população enfrenta escassez de

alimentos, instabilidade econômica e taxas alarmantes na

saúde: 70% da população não tem acesso a cuidados

médicos básicos. 

O governo, no entanto, tem adotado medidas ineficazes que

não foram discutidas com os setores interessados e não

houve nenhuma ação para encontrar saídas coletivas que

priorizem a defesa da vida, segundo Camille Chalmers,

professor e diretor da Plataforma Haitiana de Defesa de um

Desenvolvimento Alternativo - PAPDA.
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O PAPDA apresentou, no último boletim da Rede Jubileu Sul das

Américas, uma série de propostas e recomendações para a

superação da crise no Haiti, tais como aumentar a capacidade

de testes, apoiar a agricultura familiar e camponesa para

garantir o abastecimento de alimentos, propostas que estão

baseadas nas queixas e nos questionamentos da sociedade civil,

colocando a vida como um elemento central nos mecanismos de

regulação da sociedade e da capacidade de organização

comunitária. 

Ainda no Caribe, em Porto Rico, o governo aproveitou as

circunstâncias para ativar o legislativo, aprovando e discutindo

algumas legislações sociais como: mudanças na aposentadoria

dos funcionários públicos, aprovação do Código Civil que estava

em discussão há 20 anos e que atinge todos os âmbitos da vida

do povo.

LAs ações das organizações da sociedade civil têm servido para

denunciar exclusões, opressões e injustiças sociais que saem à

luz da forma mais violenta em decorrência da crise sanitária e

têm papel fundamental na mobilização de proteção à vida e de

promoção da justiça social.

Desde las perspectivas de esas acciones podemos destacar, el

trabajo que la organización Comuna Caribe ha estado haciendo.

El proyecto Luna Caribe, que antes de la pandemia reunía a la

comunidad para coser toallas reutilizables y ecológicas para las

personas que menstrúan y sufren de incontinencia urinaria,

promoviendo la salud de las mujeres y la Madre Tierra, ahora

ha comenzado a coser máscaras para donar a los centros de

adultos y comunidades vulnerables, cientos de máscaras ya han

sido elaboradas y donadas.  Y también, se ha colaborado con

organizaciones que distribuyen alimentos para incluir en las

bolsas de comidas mascarillas y aceites esenciales para terapias

respiratorias.

Na perspectiva dessas ações, podemos destacar o trabalho que a

Organização Comuna Caribe vem realizando. O projeto Luna

Caribe, que antes da pandemia reunia a comunidade para

costurar absorventes reutilizáveis e ecológicos para pessoas que

menstruam e sofrem de incontinência urinária, promovendo a

saúde da mulher e da Mãe Terra, agora passou a costurar

máscaras para doar aos asilos e comunidades vulneráveis,

centenas de máscaras foram elaboradas e doadas.
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Imagens: Comuna Caribe y Luna Caribe



https://www.wipr.pr/choque-entre-la-junta-y-el-gobierno-por-acuerdo-de-reestructuracion-de-la-

deuda/

E também houve colaboração com organizações que distribuem alimentos para incluir nas cestas de

alimentos máscaras e óleos essenciais para tratamentos respiratórios. Outra ação da Comuna do

Caribe é o espaço para curar as mulheres que abraçam o mar, um espaço muito importante dentro da

crise atual, que participou ativamente das manifestações que exigiram que o Estado reabrisse as praias

para que a população pudesse realizar as práticas como parte do processo de cuidado e cura. 

No caso de Porto Rico, é possível estabelecer uma relação direta e dependente entre o pagamento da

dívida pública ilegítima e os montantes orçamentários para investimento em ações sociais. No

Congresso dos Estados Unidos, na América do Norte, foi nomeado um Conselho de Controle Fiscal, que

determina o orçamento nacional para garantir que os recursos sejam destinados ao pagamento dos

credores da dívida ilegítima.

Este Conselho vem para substituir o governo eleito em tudo o que tem a ver com aspectos

orçamentários e decisões fiscais da ilha caribenha. Em fevereiro de 2020, este conselho anunciou um

acordo com certos credores da Comunidade de Porto Rico para resolver 35 bilhões de dólares em

reivindicações relacionadas e não para a dívida. Enquanto a segurança, a saúde, a fome, a educação e

todos os direitos da população não tem sido uma preocupação do governo.

Este Conselho vem para substituir o governo eleito em tudo o que tem a ver com aspectos

orçamentários e decisões fiscais da ilha caribenha. Em fevereiro de 2020, este conselho anunciou um

acordo com certos credores da Comunidade de Porto Rico para resolver 35 bilhões de dólares em

reivindicações relacionadas e não para a dívida. Enquanto a segurança, a saúde, a fome, a educação e

todos os direitos da população não tem sido uma preocupação do governo.

A proposta da Rede Jubileu Sul/Américas para acompanhar os objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), especialmente os que integram o grupo de ODS 3 (Saúde e bem-estar), é, em

primeira instância, ter uma visão e uma voz críticas a esse modelo capitalista e patriarcal de

desenvolvimento, e que essa visão esteja construída com o olhar de nossos povos indígenas para

reconstruir um novo sistema onde as relações econômicas, a própria economia, a saúde, a educação,

em todas as suas dimensões, e outras dinâmicas de coexistência sejam verdadeiramente

emancipatórias, o que significa pensar realmente em fortalecer a autodeterminação dos nossos povos,

mudar nossa lógica de consumo e os fluxos do ecossistema.
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Trata-se de reflexões históricas a partir da resistência dessas mulheres e comunidades, mas

também de intercâmbios sobre o atual contexto da pandemia vivida no Brasil e nos demais

países da América Latina. 

A retomada e intensificação das práticas de comunicação comunitária, atualmente muito

presentes na produção de podcasts, tem sido um instrumento de luta para diversos grupos.
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Na região do Cone Sul, a atuação das organizações

brasileiras é altamente relevante em um contexto

gravíssimo de ausência de direitos para a população. 

O Instituto PACS, em conjunto com diversas organizações,

está construindo a campanha

#MulheresTerritoriosdeLuta, que promove a produção de

textos, a divulgação de informações e a realização de

debates com diversas lideranças dos territórios afetados

pelos megaprojetos de desenvolvimento. 

Região Cone Sul

 O Coletivo Martha Trindade, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro (RJ), produziu a primeira edição

do programa “Vozes da Juventude: Escutem Santa Cruz!”, que, além de abordar os impactos

causados pelas atividades da Ternium Brasil (antiga TKCSA) , a maior siderúrgica da América

Latina, que está instalada neste mesmo bairro, os jovens também compartilham informações

importantes sobre os cuidados necessários para evitar a transmissão de covid-19 e a importância

do isolamento coletivo. 

Nessa região, um dos principais impactos causados pelas atividades da empresa é justamente o

enfraquecimento do sistema respiratório, que se torna ainda mais grave com a chegada do vírus.

Na zona oeste do Rio de Janeiro também existem outras iniciativas populares de coletivos

parceiros. A Teia de Solidariedade da Zona Oeste, uma iniciativa autogestionada, é um dos muitos

exemplos de atuação nos territórios liderados por mulheres negras, que apresentaram respostas

efetivas à emergência social e sanitária que estamos vivenciando. 

Além da entrega de alimentos, as companheiras nos trazem o debate sobre o que é a verdadeira

solidariedade nas comunidades e a necessidade de investir, coletivamente, em ações que

transformem a realidade dos territórios para além da atual crise emergencial.



O entendimento de que a agricultura urbana e a

agroecologia são as alternativas ideais para

erradicar a pobreza, a fome e garantir saúde e

bem-estar já estão incorporados à ação dessas

mulheres há anos. 

Não é à toa que a iniciativa organizada pelo Grupo

de Trabalho Mulheres da Articulação da

Agroecologia do Rio de Janeiro deu mais um passo

na construção das cestas orgânicas, e construiu o

projeto “Cuidar-se” que consiste em incluir nas

cestas o “Caderno Acolhedor”, com dicas e

informações sobre autocuidado durante a

pandemia. 

Os produtos das cestas são produzidos e serão

distribuídos para as mais de 70 mulheres que

fazem parte da Articulação no estado do Rio de

Janeiro. A medicina ancestral e as práticas de

autocuidado se renovam e permanecem vivas

através de projetos como este.

A VI Semana Social Brasileira, cujo

tema central é "Mutirão Pela Vida:

Terra, Teto e Trabalho" está

promovendo ativamente diversos debates

nas redes sociais para reafirmar a

importância da luta popular em defesa

dos "três T" para a garantia de uma vida

digna a toda a população

Os mutirões de conversas, formato

adotado em função do atual contexto,

tem como objetivo mobilizar as questões

que constroem o compromisso da 6ª

Semana Social Brasileira (SSB): a

construção de um Projeto Popular para

o Brasil. A SSB é uma articulação

nacional que reúne diversos coletivos,

grupos e movimentos do país em torno

de pautas sociais populares,

comunitárias e ecumênicas.

No último período, a Rede Jubileu Sul Brasil, a

partir da pesquisa de sobre a dívida no Brasil,

lançou um manifesto no qual aponta

diretamente as medidas que vêm sendo adotadas

pelos diversos órgãos institucionais e quais

políticas públicas deveriam ser adotadas para

uma vida digna e saudável para toda a população

brasileira. 

Imágenes: Jubileo Sul Brasil

Além da manipulação e do contínuo processo de empobrecimento da população por meio da dívida

pública e do mau uso dos recursos públicos, a militarização e o genocídio da juventude negra e

periférica também se intensificaram durante o período de isolamento Social.
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Os atos impulsionados pelo movimento internacional Black Lives Matter foram realizados durante

duas semanas no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil e do mundo, exigindo o fim do

racismo e da violência do Estado pela vida da população jovem negra e em solidariedade com todas

as mães que perderam seus filhos e filhas.

No Rio Grande do Sul, a Rede Urbanistas contra o Corona trabalha intensamente para reunir

informações e contribuir com o debate a partir da perspectiva da habitação social e da saúde coletiva

da cidade como parâmetros básicos para a construção de cidades e de comunidades seguras e

sustentáveis.

 O objetivo principal é pensar e produzir soluções emergenciais focadas nas populações vulneráveis,

o que é realizado a partir do mapeamento das comunidades e da distribuição de alimentos e produtos

de limpeza. O projeto é desenvolvido pela Rede Emancipa, que já atuava nesses territórios antes da

chegada da pandemia, e a ação também integra as atividades da Rede Jubileu Sul Brasil. Em uma

entrevista, Claudia Favaro, integrante da Rede, aponta diretamente a urgência de garantir que água e

sabão para a população seja considerada mais importante do que a compra de armas.

Em entrevista à comunicadora comunitária Gizele Martins, abordamos diretamente o que a

resistência representa para a população da favela da Maré no Rio de Janeiro. Apesar da proibição

do Supremo Tribunal Federal, as operações policiais aumentaram mesmo com a pandemia  de

covid-19 e o número de jovens negros assassinados pela violência estatal aumentou em

comparação com o mesmo período do ano passado.

Favela Maré en Río de Janeiro

Região Andina

Na sub-região andina, a Acción Ecológica, organização

que luta pela preservação ambiental e pela soberania dos

povos, vem articulando sua atuação nessas frentes de luta

desde o início da pandemia.
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A série #AcciónEcologicaOpina (Ação Ecológica opina) trouxe o debate sobre o

racismo a partir dos impactos e da violência sofrida pelas populações indígenas,

afroequatorianas e camponesas devido ao racismo ambiental, que consiste

objetivamente na instalação de empresas que privilegiam o lucro em detrimento da

vida nos territórios tradicionais do país.

Também através das redes sociais, com a hashtag #MegamineriaOtraPandemia [Mega

Mineração, Outra Pandemia], denunciaram, junto a outras organizações, o projeto de

morte que atinge sistematicamente as diferentes esferas da vida nos territórios e

aprofunda as desigualdades, assim como a covid-19.

A petição “Indústrias extrativas, foco de risco de coronavírus” também inclui ações de

incidência contra as ações de continuidade das jornadas de trabalho dessas empresas

durante o período da pandemia, uma vez que, ao não suspender suas operações, elas se

tornam uma fonte de disseminação do vírus.

No que se refere ao direito a cidades e comunidades sustentáveis, a atuação da Acción

Ecológica está voltada para a necessidade de garantir a mobilidade sustentável da

população, principalmente a partir da reflexão sobre as mudanças climáticas e a

poluição nas cidades.

A campanha #MovilidadSostenibleYa [Mobilidade Sustentável Já] resume as

demandas apresentadas através de uma carta dirigida às representações institucionais 

organização denuncia não só a emissão de poluentes, masde Quito. A também a má

gestão dos resíduos sólidos urbanos, especialmente na gravíssima situação do Aterro

El Inga, que se tornou uma zona de sacrifício no município de Quito.

Além disso, a organização lançou, em junho, a publicação “O Direito à Saúde na

Reciclagem: Ações Comunitárias contra a COVID-19”, em conjunto com outras

organizações da região, que articula os principais eixos de reflexão a partir de uma

perspectiva crítica e centrada nos impactos e na forma como várias forças capitalistas

usam o medo e a pandemia para lucrar e expropriar a vida das comunidades.

PÁGINA 12 PROTAGONISMO DA SOCIEDADE CIVIL

Imagens:  Marcha 
Mundial de Mujeres de 
la Macro Norte,  Perú



Com base em ações comunitárias e na construção de novas formas de gestão de resíduos, a

publicação reafirma a saúde como um direito e um bem comum, em informações apresentadas

com uma linguagem mais próxima a da sociedade sobre o que são as epidemias e as pandemias,

a história da covid-19, as formas de transmissão, prevenção e tratamento, a realidade dos

coletivos de reciclagem neste contexto e as alternativas sustentáveis para a construção de

outras realidades. 

Na mesma região, a Marcha Mundial da Mulheres da Macronorte Peru segue na ativa, atuando

no fortalecimento da economia solidária local produzida pelas mulheres, bem como na

assessoria sobre acesso aos direitos no tema da saúde física e mental das mulheres das

comunidades neste contexto.

Entre las actividades que ha realizado la Marcha se encuentran la activación de una red

solidaria y el seguimiento de organizaciones femeninas y mixtas, que están exponiendo sus

propios cuerpos a riesgo en este enfrentamiento del Covid-19, contra la extracción, la violencia

contra las mujeres y los femicidios.

Eles promoveram atividades de conscientização, atendimento a enfermos, campanhas de

denúncia da violência contra a mulher, pois, nesse contexto de pandemia, uma menina ou

adolescente é estuprada a cada 2 horas na região onde a entidade atua. Entre essas ações estão

as Rondas Campesinas que assumiram o controle territorial das comunidades.

A Marcha Mundial das Mulheres da Macronorte Peru também denuncia os agroexportadores

multinacionais por explorar e violar os direitos das mulheres trabalhadoras. Apesar do decreto

da quarentena obrigatória, essas empresas continuam ativas e obrigam seus trabalhadores a

trabalhar sob pena de demissão.

Na região, 70% dos trabalhadores agrícolas exportadores são mulheres para as quais as

empresas não oferecem proteção contra a pandemia, o que torna as fábricas dessas empresas as

principais fontes de contágio.
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Outra atividade foi o monitoramento das ações e atividades

para denunciar a pandemia nas comunidades indígenas, diante

do esquecimento, abandono histórico, genocídio e as estratégias

que o governo impõe às comunidades indígenas - incluindo

desapropriações de seus territórios em favor das

multinacionais extrativistas, e consultas virtuais, embora as

comunidades indígenas não tenham acesso às Tecnologias da

Informação e

Comunicação - TIC. Não há números exatos, mas estima-se

que, em nível nacional, mais de 6.000 indígenas morreram de

Covid-19.

Também neste processo de mobilização, a organização

participou em três manifestações nacionais, organizados pela

Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP), para

denunciar que o governo havia decretado favores a empresas

transnacionais e uma carta aberta para despedir e condenar os

seus trabalhadores à miséria e ao trabalho escravo.

A Marcha dirigiu suas demandas ao governo, FMI e Banco Mundial pelo cancelamento do

pagamento da dívida externa e pela reversão dos recursos alocados neste ano para o

pagamento da dívida para fortalecer o sistema de saúde e acabar com a fome da população. E

se realizaram seminários sobre água, saneamento e higiene contra a Covid-19 com entidades

como AWANA e CEPROD AMINGA, para buscar uma resposta efetiva às comunidades.

A pandemia de covid-19 demonstrou a possibilidade real e a necessidade de interromper este

modelo de desenvolvimento voltado para poucos, a fim de estabelecer parâmetros de vida

justos, igualitários e saudáveis nas cidades e no campo. É notável que os paradigmas

mudaram, especialmente dentro das instituições nacionais e internacionais, para garantir os

direitos humanos.

Já não é mais possível seguir o caminho de uma sociedade gerida sob a lógica do capitalismo,

dominada pelo poder financeiro global e transnacional que usa a dívida, a liberalização

comercial e financeira para privatizar a vida e a natureza e atropelar qualquer iniciativa de

gestão pública que visa focar no bem comum.

Em vez de políticas de austeridade, o caminho a percorrer é o oposto. É desconstruir essa

estrutura para outro modelo de desenvolvimento, com aumento dos investimentos em políticas

públicas de atendimento à população ao invés do pagamento de dívidas. É defender a

capacidade dos Estados de promover uma arrecadação de recursos justa e eficiente.
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É o fortalecimento da sociedade civil para ampliar a participação social na decisão das políticas

macroeconômicas, com autonomia e autodeterminação para os povos da América Latina e do

Caribe.

Acreditamos que somente a partir dos parâmetros estabelecidos por movimentos, organizações e

grupos sociais é possível passar do atual contexto de sofrimento e dor para outros mundos

possíveis.

Com o cenário agravado pela pandemia, é mais do que nunca necessário ter claro que o

progresso só será possível se os Estados-nação reconhecerem e respeitarem a vida em todas as

suas formas e cumprirem os direitos e garantias dos povos.

Os povos são os verdadeiros protagonistas!



Entrevista: Everardo Piche (Miembro de RACDES, El Salvador) 

Entrevista: Carlos Otzoy y Margarita Valenzuela (Miembros de ACONAPAMG,

Guatemala)

Entrevista: Entrevista Rode Murcia (Miembro de CONAMINH, Honduras) 

Entrevista: Hilda Guerrero y Ileana Carrión (Comuna Caribe, Puerto Rico)

https://jubileosuramericas.net/boletin-jubileo-sur-americas-junio-2020-el-caribe-

en-tiempos-de-pandemia-2/

https://jubileosuramericas.net/instituto-pacs-traz-o-tema-do-cuidado-coletivo-e-

ancestralidades-entre-mulheres-em-proxima-edicao-de-ciclo-de-debates-virtuais/ 

http://pacs.org.br/2020/06/05/ternium-brasil-e-o-descaso-com-populacoes-

atingidas-em-meio-a-pandemia-da-covid-19/ 

http://pacs.org.br/2020/06/26/gt-mulheres-da-aarj-lanca-cartilha-sobre-

autocuidado-e-promove-distribuicao-de-cestas-agroecologicas-e-de-cuidado-

coletivo-durante-a-pandemia/ 

https://youtu.be/DtPIPutX6mQ 

http://jubileusul.org.br/noticias/sondagem-da-divida-no-brasil-e-a-pandemia-de-

covid-19/ 

http://jubileusul.org.br/noticias/militarizacao-cresce-e-agrava-violacoes-durante-

pandemia-de-covid-19-nas-favelas-do-rio-de-janeiro/ 

http://jubileusul.org.br/analises/entrevistas/para-a-urbanista-claudia-favaro-a-

negligencia-do-estado-na-garantia-de-moradia-digna-a-populacao-aumenta-o-

risco-de-contagio-de-covid-19-dos-empobrecidos/ 

https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/photos/es-hora-de-restar-privilegios-

y-desincentivar-el-uso-del-vehículo-privado-en-qui/3009336232492335/

http://agenciaecologista.info/wp-content/uploads/2020/06/carta-abierta-alcaldia-

quito.pdf 

https://pactoecosocialdelsur.com/ 

http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2020/06/GUIA-MEDICINAL-

GAR%C3%8DFUNA-PARA-COMBATIR-EL-COVID19_BC.pdf

https://im-defensoras.org/2020/06/medicina-ancestral-garifuna-alternativas-para-

combatir-el-coronavirus/

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-cepal-propone-una-canasta-basica-

digital-para-enfrentar-pandemia/20000011-4328395

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073189

https://www.wipr.pr/choque-entre-la-junta-y-el-gobierno-por-acuerdo-de-

reestructuracion-de-la-deuda/

http://jubileusul.org.br/boletim/a-resistencia-das-mulheres-em-tempos-de-

pandemia-a-experiencia-da-marcha-mundial-das-mulheres-da-macronorte/

 http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/0455-servicos-da-

divida-publica-federal-interna

http://jubileusul.org.br/noticias/jubileu-sul-lanca-portal-da-acao-

protagonismo-da-sociedade-civil-nas-politicas-macroeconomicas/ 
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RACDES (Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador).

ACONAPAMG (Asociación y Coordinadora de Asentamientos Humanos y Áreas

Marginales de Guatemala).

 OFRANEH- Garífuna (Organización Fraternal Negra Hondureña).

CONAMINH (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de

Honduras).

 PAPDA (Plataforma Haitiana para la Defensa de un Desarrollo Alternativo).

 CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú).

El Instituto PACS. (Brasil)  (Instituto de Políticas Alternativas para el Cono

Sur).

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles).

Proyecto Luna Caribe (Comuna Caribe, Mujeres que Abrazan la Mar y

Placenteria. Puerto Rico.) 

AWANA (Organización religiosa sin fines de lucro para la  niñez y  la juventud)

CEPROD (Centro para la Promoción de Du  Droit). 

AMINGA  (Es la Cabecera del Departamento de Castro Barros, provincia de la

Rioja, Argentina lugar donde hay varias organizaciones comunitarias).

JS/A  (red  Jubileo Sur/Américas).

FMI  (Fondo Monetario Internacional).

BM(Banco Mundial).

ALGUNAS SIGLAS UTILIZADAS:
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