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São Paulo,30 de março de 2020. 
 

 

PRECISAMOS DE AJUDA PARA AJUDAR QUEM MAIS NECESSITA!! 
Doe cestas básica e kit higiene! 

 
Em parceria com a União Brasileira de Mulheres estamos realizando distribuição 

de cestas básicas e kits de material de higiene nas comunidades em vários 
estados brasileiros. Nossa prioridade é atender as mães chefes de família com 

maior número de filhos pequenos em situação de vulnerabilidade agravada 
ainda mais com a atual necessidade de isolamento social devido à crise do 

COVID-19. 
 

Em são Paulo, pedimos que entreguem suas doações na portaria da Sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de SP e Osasco na Rua Galvão Bueno nº 782 – 

Liberdade –SP. O Sindicato também é parceiro nesta luta. Estamos 
centralizando as doações neste local devido espaço ser maior e ao 

funcionamento continuo da portaria e vigilância. 

 
Caso queriam contribuir em recurso depositem na conta corrente da 

Confederação das Mulheres do Brasil (Banco do Brasil 001) agência 6998-1 
conta corrente 120308-8 CNPJ 59.832.683/0001-96. No entanto se puderem 

preferimos que entreguem em cestas e Kits. 
 

 
Muitíssimo obrigada. 
 
 

 
 

Glaucia Morelli 
Presidente da Confederação das Mulheres do Brasil 
Entidade do Conselho Nacional dos direitos da Mulher- CNDM 

Entidade do Conselho Nacional de Saúde/Comissão de Saúde da Mulher  
Entidade Responsavel pela Revista Brasil Mulher  - RBM 

presidenciacmb@terra.com.br – Fone(11)97985-1260 (zap) 
 
 

 
 

 
A seguir apresentamos a CMB – Confederação das Mulheres do Brasil  
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Breve apresentação CMB com síntese do trabalho realizado em 32 anos de 

luta! 
 
A CMB é construtora do movimento de mulheres do Brasil em parceria com outras 

organizações nascidas durante a luta pela redemocratização do pais. Durante estes 
trinta e dois anos de luta. A CMB tem contribuído para conquistas como os Conselhos 

estaduais e Nacional da Mulher o fortalecimento das pautas de luta pelos direitos da 
mulher em instâncias da saúde, educação, assistência social, parlamento, área sindical 
e comunitária em âmbito nacional e internacional. 

 
A Confederação das Mulheres do Brasil – CMB, foi reeleita em XVI Congresso da 

FDIM (2015 –Colômbia) para sua Direção Executiva. A FDIM – Federação 
Democrática Internacional de Mulheres tem acento na ONU integrando o assento 
das Nações Unidas e da Organização feminina que propôs à ONU que o Dia 08 

DEMARÇO passasse a ser comemoração internacionalmente como DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER a partir do ano de 1975. A Federação Democrática Internacional de 

Mulheres foi presidida durante 15 anos pela ex Presidente da CMB, a senhora Márcia 
Campos. 

 
Primeira Delegacia da Mulher do Brasil 
 

 
A CMB e uma das organizações fundadora do conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

Participamos nesta luta através da Federação das Mulheres Paulistas fundada em 1981. 
A CMB foi fundada em 1988 e comemora 32 anos no próximo dia 02 de julho. 
Sua organização e fruto da fundação de Federações de Mulheres estaduais em 

08 estados de 1981 a 1988. Contribuímos para a grandes conquistas da primeira 
Delegacia da Mulher do Brasil aberta na cidade de são Paulo em 1985 fruto de luta que 

mobilizou as mulheres apresentarem ao então Governador Franco Montoro a proposta 
de criação da Delegacia. Na época nossa participação também ocorreu através da 
Federação das Mulheres Paulistas. 

Para concretizar as ações de luta em benefício das mulheres realizamos constantes 
parcerias e de trabalhadores e demais organizações da sociedade civil. 

 
 
Ações executadas para superar das desigualdades  

 
Alfabetização e Profissionalização rumo à Autonomia financeira, condição essencial 

para o rompimento de desigualdades sociais, fortalecimento da mulher vítima de 
violência e para a própria prevenção à violência doméstica. 
 

Mais de 100 mil mulheres alfabetizadas e 88 mil profissionalizadas. Trabalho 
reconhecido com Menção Honrosa da Unesco em 1995 pelo trabalho de 

alfabetização. 
 
Destacamos também a profissionalização de 5.500 mães do Programa Bolsa-Familia 

de 2009 a 2011 e posterior contratação com carteira assinada de 40 % das alunas 
comprovada em Pesquisa realizada através de apoio SPM- (Secretaria de Políticas para 

as Mulheres). 
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Projeto “COSTURANDO SONHOS” Construindo a Vida e Preservando o Meio Ambiente 
na criação e produção de sacolas mais duráveis, por empreendimentos de economia 
Solidária, uma alternativa de geração de renda e trabalho que ajuda a construir 

Solidariedade e autonomia financeira com Oficinas de produção de sacolas executado 
com apoio da SMP e emenda parlamentar. 

 
Construção de 10.000 casas em mutirão com mulheres mães chefes de família em 
parcerias com governo federal, estaduais e municipais com salas de aula de 

alfabetização e profissionalização nas profissões da área da construção civil. Trabalho 
iniciado em 1988 e executado durante a década de 90 premiado na Conferência 

HABITAT II da ONU de 1995. 
 
Ações executados para o acesso à saúde  

 
Projeto nacionais de prevenção à AIDS, sífilis congênita junto a populações atendendo 

mais de 60 mil mulheres e suas famílias com informações casa a casa em 12 estados 
realizados junto ao Ministério de Saúde e governos estaduais. 

 
Projetos nacionais em defesa do PARTO HUMNIZADOS e prevenção à violência 
obstétrica em 8 estados de cinco regiões realizados com o Ministério da Saúde e a SPM 

divulgando as LEIS do Acompanhante e do Direito à Vinculação à Maternidade 
 

Ações executadas para o acesso ao direito à proteção e a cidadania. 
 
Projeto nacional de divulgação do Disque 180 para a proteção da Mulher e prevenção à 

violência domestica assédio sexual e moral com a SPM com atendimento em 6 estados 
de 4 regiões. Projeto nacional junto à juventude de divulgação aos direitos da 

juventude estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente realizado com o 
Ministério da Saúde em três regiões e estados (SP, Ceará, Pará). 
 

Público alvo da CMB 
 

A base da CMB e formada em sua maioria (não exclusivamente) por mulheres de baixa 
renda e extrema vulnerabilidade. Sendo assim, a maioria da base da CMB é composta 
por mulheres expostas a situações de extrema violência doméstica, urbana, obstétrica, 

no trabalho e em suas comunidades. 
A CMB, enquanto direção nacional, concentra suas ações desenvolvendo parcerias com 

as Federações de Mulheres estaduais, filiadas à CMB.  Atualmente são Federações nos 
estados de SC,PR,SP,RJ,MG,GO,DF,BA,PE,RGN,PA,CE e representações em 
MS,MT,RR,AM,PB,MA,RO,RS,AP. 

Realizamos constantemente as Oficinas da Mulher nas quais monitoramos ações de 
alfabetização e profissionalização de mulheres e jovens e adultos, de prevenção à 

mortalidade materna e neonatal incentivando o pré-natal de prevenção à AIDS, à sífilis 
congênita e na adolescência com a divulgação constante dos direitos sexuais e 
reprodutivos. 

 
Preparamos para que realizem fiscalizações em maternidades, creches e delegacias de 

defesa da mulher como ação concreta para acompanhamento de realizações de 
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políticas públicas para as mulheres estabelecidas nas Conferencias de Mulheres 

realizadas. 
 

 
Em todas essas ações divulgamos os direitos da mulher conquistados pela Lei Maria da 
Penha e atuamos na Prevenção à Violência também estimulando a integração no 

coletivo entidades representativas das mulheres para que se fortaleçam, debatam e 
multipliquem informações e experiências. 

 
Planejamento das OFICINAS DA MULHER 
O segundo semestre será marcado pelas eleições e as OFICINAS DA MULHER estão 

preparando as dirigentes para promoverem Seminários estaduais nos estados acima 
listados com a seguinte temática. 

ORÇAMENTO PÚBLICO para as Políticas Públicas para as Mulheres 
Mais segurança, Sim às Delegacias de Defesa da Mulher!! 
Mais Trabalho, Sim às Creches e Escolas de Educação Infantil!!  

Mais Saúde, Sim às Maternidades e ao fortalecimento do SUS! 
 

Em São Paulo realizamos 10 Oficinas com a exposição de Fotografias- Direitos sociais, 
políticos e trabalhistas das mulheres – 1932 a 2019 fruto de projeto de emenda 

conquista junto a Câmara Municipal de São Paulo. 
 
Nessas Oficinas reforçamos também as ações do projeto de Prevenção a AIDS, sífilis 

congênita e gravidez na adolescência em populações vulneráveis, especialmente as 
mulheres negras de comunidades periféricas, em parceria com as Associações de 

mulheres filiada à Federação das Mulheres Paulistas ( da região centro, norte e da 
comunidade de Paraisópolis), com a União Brasileira de Mulheres Capital SP, com  a 
Associação de Moradores Alto da Vila Brasilândia AMAVB, Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Paulo e Osasco e Sindicato dos Comerciários de São Paulo.   
 

Agradecemos muita sua atenção e colaboração! 
 
 

Estamos à disposição pelos celulares abaixo! 
Eliane Souza – Tesoureira CMB (11) 98733-9828 zap 

Glaucia Morelli – Presidente da CMB (11) 97985-1260 zap 
 
 


