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JANEIRO
O mês começou produtivo com novos projetos em vista e muito gás!
Dia 15 tivemos reunião no DEGASE para iniciar uma parceria. Participaram: Rossiana Pereira - pedagoga da Gerência de Projetos; Daiane
Carvalho - assistente social da Coordenação de Saúde; Tatiana Bertoldo
da Silva - enfermeira da Coordenação de Saúde; Sandra Loeli - Gerente
do Escritório de Projetos; Christiane Zeitoune - Coordenadora de Saúde Integral e Reinserção Social e Leonardo Souza, diretor do CENSE
PACGC.
Dia 17 tivemos reunião com Andreza Jorge na Casa das Mulheres da
Redes da Maré – sinal verde para implementar nosso projeto lá! O
início da parceria será em uma data emblemática: Semana contra a gravidez na adolescência. Viva!
Dia 24 voltamos ao DEGASE para conversar com Ana Claudia, pedagoga, e conhecer o ambiente de trabalho. Se em apenas uma única
reunião aprendemos tanto, imagina quando estivermos em contato
direto com as adolescentes! Não vemos a hora de começar.
Ao mesmo tempo, uma parceria potente está se formando: Nosso Instituto, Secretaria Municipal de Saúde e Redes da Maré. Dia 30 tivemos
reunião com Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, Leonardo
Graever – Assessor especial da SMS, Elaina Cristina de Souza – Diretora DAPS, Nelma Oliveira – Enfermeira DAPS, Alanne Villar – Assessora, Amanda Barbosa – CPES, Julia Leal – Coordenadora Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – redutora de danos Redes da Maré, quando
firmamos uma parceria para ações de longo prazo na região. Nosso
Instituto vai gerar demanda de mulheres em busca de contracepção e
capacitar médicos da família para que a rede pública possa atendê-las.
Para tal iremos contar com o espaço e dedicação da Casa das Mulheres, que vai nos apoiar com estrutura e recrutamento do público alvo,
e parceria da SMS através das Clínicas da Família locais, que estarão
abertas para nos receber com estrutura, insumos e agenda. A primeira
ação será celebrando a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na
Adolescência, que inicia no dia 01/02. Estamos radiantes!

FEVEREIRO

Mês cheio de acontecimentos marcantes!
Dia 01/02, início da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência,
primeira ação na Casa das Mulheres. Foram duas palestras com muita interação. O
público total foi de 28 pessoas. 13 jovens mulheres marcaram consulta ginecológica
para inserção de método contraceptivo reversível de longa ação.
Dia 03/02, Ana foi convidada a participar do podcast de Antonia Pellegrino e Manoela
Miklos, o Novo Normal. O assunto não podia ser outro: a intenção da Ministra Damares de incentivar a abstinência sexual entre os adolescentes para diminuir a taxa
de gravidez nessa faixa etária. Nosso Instituto já se posicionou sobre a questão.
Dia 06 tivemos reunião com Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da Clínica da
Família Jeremias Moraes da Silva; Alana Villar - Assessora CAP 3.1; Ana Luiza
Caldas – Coordenadora Médica CAP 3.1; Livia Alencar Alves – Gerente da Clínica
da Família Diniz Batista; Patrícia Augusto Brito – Gerente da Clínica da Família
Augusto Boal; Fabiana Alves – Gerente da Clínica da Família Adib Jatene; Henrique
Mendes dos Santos – Gerente da Clínica da Família Vila do João, Andréa e Institucional da Redes da Maré; Julia Leal – Coordenadora da Casa das Mulheres para
acertar o acordo de parceria entre Nosso Instituto, Coordenação da CAP 3.1 e Redes
da Maré para projeto de Enfrentamento à Gravidez na Adolescência na Maré, que
conta com palestras, consultas e capacitação de profissionais de saúde.
Dia 07, para finalizar a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência,
fomos ao Cantagalo distribuir flyers do Nosso Instituto e camisinhas externas. Foram
150 contatos diretos, uma ação importantíssima que teve o apoio da ONG Viva Rio.
Domingo, dia 09, preparamos a ação de carnaval junto com Clarissa O’Neill, Julia
Derraik, Julia Levy e Marina Vilela.
Dia 15, o Nosso Instituto marcou presença no em Teresópolis. Em encontro promovido pelo Corpo Freudiano o debate foi sobre a importância da educação em sexualidade nos espaços formais de educação e ensino. Maritza Garcia falou sob a ótica da
psicanálise, Gabriella Friedman contou sua experiência como professora especialista
no tema e Ana Teresa Derraik fechou o evento provocando reflexões sobre a importância da participação da área de saúde nessas ações. Foi um super evento!
Entre os dias 14 e 23, teve ação de carnaval do Nosso Instituto! Em parceria com
Clarissa O’Neill, foram distribuídas mais de 1100 camisinhas internas e externas em

9 blocos de carnaval - O Baile Todo, Bloco do Barbas, Amigos da Onça, Laranjada Samba
Clube, Bangalafumenga, Sargento Pimenta, Comuna que Pariu, Vagalume - o Verde e Orquestra Voadora. Essa animada ação teve a colaboração de Beatriz Berredo, Eduardo Santiago, Julia Derraik, Julia Levy e Marina Vilela.
Nesse mês ainda tivemos tempo para um café e pão de queijo com a nossa querida Luiza
Rudge, da ONG Desiderata, que é sempre muito atenciosa e carinhosa com o trabalho do
Nosso Instituto.
Dia 18, gravação com GloboNews. Leila Steremberg entrevistou A Dra. Ana sobre gravidez
na adolescência para o programa Sem Fronteiras, que foi ao ar no dia 20, às 23:30.
Para completar o mês, criamos um abaixo assinado na plataforma change.org pedindo preservativos internos (camisinhas femininas) no SUS –link http://chng.it/V4XqsjxvZp

MARÇO
Mês que iniciou a política de isolamento social devido à Pandemia de
Covid-19.
A poeta Maria Rezende estreou seu espetáculo Mulher Multidão na
Casa de Cultura Laura Alvim e fez uma ação muito especial e generosa
com o Nosso Instituto: em cada espetáculo a produção disponibilizou
4 convites para beneficiários dos projetos da nossa rede de atuação.
Ficamos agradecidas em poder chamar meninas da Redes da Maré e
Rede Postinho para assistir a esse espetáculo forte, emocionante, leve,
divertido e importante que a Maria montou. Parabéns para toda a
equipe e obrigada pela imensa oportunidade.
Dia 11 fizemos a 2a etapa da ação para a Casa das Mulheres. Por
motivos de ordem interna da CF, o atendimento ginecológico que seria
feito na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva teve que acontecer no consultório da Derraik Mulher. Foram 7 consultas ginecológicas.
Reunião com Luiza Aieta, coordenadora do ensino médio do Centro
Educacional Anísio Teixeira, para apresentar o trabalho do Nosso
Instituto. Ela gostou tanto que marcou 4 palestras para os alunos do
9o ano do ensino fundamental e dos 1o, 2o e 3o anos do ensino médio,
a serem agendadas quando reabrirem as escolas – que fecharam por
decreto como prevenção a pandemia de SARS – Cov 02/Covid 19.

ABRIL

Mesmo com todas as medidas de isolamento social voluntário, o Nosso Instituto
não parou.
O Instituto Patrícia Galvão fez uma bela homenagem no Instagram para o Nosso
Instituto no Dia da Saúde. Ficamos felizes e honradas.
Nossas mídias sociais estão repletas de postagens sobre saúde e nós nos rendemos
ao mundo virtual adaptando a nossa palestra para plataformas de reunião online.
Dia 09 fizemos a primeira palestra para 9 adolescentes.
Dia 19, Nosso Instituto foi convidado, através de Fernanda Melino do coletivo de
doulas Fardo de Ternura, para uma live no Instagram sobre Contracepção. Essa
parceria promete!

MAIO

Mês de adaptação.
Dia 14, Nosso Instituto participou de outra live. O debate foi sobre Redes de Apoio em Momentos de Crise, pelo projeto CUCA – Como Unir Com Ação (@cuca_une), com Ursula
Freitas, mediadora e advigada colaborativa. Foi um sucesso!
Dia 29, fizemos uma live muito bacana com a Julia Paruker, do “Não é Não”.
Abrimos espaço no nosso site para inscrição de mulheres para palestras virtuais, teleatendimento e consultas ginecológicas/inserção de métodos contraceptivos reversíveis de longa
ação. A demanda espontânea de mulheres interessadas no nosso projeto nos surpreendeu e
emocionou!
Realizamos uma palestra virtual que foi excelente e no dia seguinte, as mulheres que participaram tiveram consultas ginecológicas e inserção de métodos contraceptivos reversíveis
de longa ação não disponíveis no SUS. Já tem fila de espera para o mês que vem! Sentimos
que estamos cumprindo nosso papel social nesse momento dificílimo pelo qual o mundo
atravessa.

JUNHO
Junho começa com site repaginado e novo modelo de
ação - palestra virtual e consultas presenciais. Temos
agenda de atendimentos para o mês que vem e lista de
espera para palestras.
Dia 23, Ana participou de uma live importante para a
Revoada Feminista: um grupo de 32 ginecologistas e
obstetras marcaram presença na rede em 32 lives diferentes acontecendo ao mesmo tempo sobre direitos sexuais e reprodutivos. Esse movimento foi uma reação
solidária aos profissionais de saúde que foram exonerados após publicarem nota técnica sobre a prioridade
dessa pauta em tempos de pandemia.
A live do Nosso Instituto sobre este assunto contou
com a brilhante presença de Maria Rezende, que, além
de conduzir com inteligência, trouxe leveza e arte através de suas poesias.

JULHO

Maria Rezende é a nova colaboradora do Nosso Instituto. Boas vindas a
você, grande artista, A Maria da Poesia!
Dia 08, Nosso Instituto capacitou 32 residentes de medicina pela plataforma virtual gentilmente cedida pela MSD etapa prática da capacitação será feita ao longo dos próximos meses, no consultório da Derraik
Mulher, onde iremos acolher as mulheres inscritas pelo site.
Realizamos 2 ações completas com palestras virtuais + atendimento ginecológico para inserção de métodos reversíveis de longa ação +
capacitação prática de profissionais de saúde – residentes de medicina.
A primeira ação aconteceu nos dias 09 e 11 e a segunda nos dias 23, 25
e 01 de agosto. A palestra virtual é principalmente sobre contracepção,
onde as mulheres aprendem mais sobre métodos contraceptivos seguros, vantagens e desvantagens de cada um deles, a importância do uso
de preservativos e como usá-los corretamente. Falamos também sobre
situações de violência e ISTs.

AGOSTO
O mês começou com 11 atendimentos em consultório e 6
treinamentos práticos para completar a ação que iniciou em
Julho.
Dia 26, a convite de Sandra Ornellas, participamos de evento
ecumênico no Cristo Redentor contra a violência.
Dia 28, exposição de Ana no Seminário Agosto Lilás: Direitos Humanos das Mulheres da ACADEPOL, sobre Violência
contra a Mulher – Abordagem no Serviço de Saúde.

SETEMBRO

Começando quente o mês: dia 02 fomos convidadas pelas Matildes para participar de uma live super legal sobre... nós mesmos!! Sim! Helena Duncan nos convidou a contar a nossa história.
A parceria com A Maria da Poesia continua! O mês inteiro, Nosso Instituto e
Maria Rezende realizaram uma série de lives para o Instagram chamada Conversas com Maria: prazer, saúde, direitos e poesia, na qual foram abordados temas
relacionados ao nosso trabalho junto as poesias recitadas por Maria. Maria comanda a “festa” com as presenças marcantes de Ana Teresa Derraik, Beatriz Galli,
Victória Rosa e Gaia, do coletivo @meuclitorisminhasregras.
Dia 28, fomos convidadas pela Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras
para a série de lives Revoada Feminista. O tema que Ana expôs foi Aborto legal,
o que é de direito acontece de fato?
Esse mês, protocolamos uma petição Amicus Curiae , junto com a Cravinas –
Prática em Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos e a Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras em um enfrentamento a Nota Técnica publicada pelo Ministério da Saúde que tornava obrigatória a denúncia à autoridade
policial os casos de violência atendido nas Unidades de Saúde.

OUTUBRO

O número de inscritas no nosso site não parou de crescer e para atender toda a demanda espontânea fizemos 3 ações completas. As palestras aconteceram nos dias 05, 09 e 14 para 50 mulheres. As consultas
ginecológicas foram feitas ao longo dos meses: 28/10, 27/11, 10/12 e
11/12, onde foram atendidas 41 mulheres que participaram das palestras virtuais. Para completar, tivemos mais 2 capacitações práticas.
Dia 06, live NUDEM sobre Cadê o meu direito? Acesso ao Aborto
Legal para mulheres e meninas no Rio de Janeiro. Dra. Flavia Nascimento, defensora pública recebeu Ana Teresa e Lia Manso, advogada,
mestra em direitos humanos e coordenadora de projetos da Criola.
Dia 15, palestra na Escola de Magistratura sobre acesso ao aborto legal.
Para completar o mês com chave de ouro, recebemos o convite de Julia
Leal - coordenadora da Casa das Mulheres, para retomar o projeto
de capacitação de profissionais de saúde na Clínica Jeremias Moraes
da Silva. Com aval de Leonardo Graever – Assessor especial da SMS,
nos reunimos com Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da Clínica da
Família Jeremias Moraes da Silva e Alana Villar - Assessora CAP 3.1
para alinhar a melhor estratégia para a realização do projeto. Diferentemente do que tínhamos planejado em fevereiro, definimos que Nosso
Instituto capacitaria os médicos da família para que a demanda das
usuárias da CF Jeremias fosse assistida com urgência. As aulas teóricas
e práticas foram marcadas para Novembro.

NOVEMBRO

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a organização social Redes
da Maré, Nosso Instituto fez a capacitação de médicos da família das CFs Jeremias
Moraes da Silva e Diniz Batista de Souza. A aula teórica de 2 horas de duração
foi realizada no CAP 3.1 e aula prática aconteceu na Clínica da Família Jeremias
Moraes da Silva.
Dia 27 realizamos parte do atendimento em consultório da ação que iniciou em
Outubro.

DEZEMBRO
Dia 04, Ana foi convidada para a live com Sandra Ornellas. Falaram sobre
violência doméstica e mecanismos de enfrentamento.
Dias 10 e 11 finalizamos as consultas da ação que iniciou em Outubro. Estamos realizadas pois a fila de espera de 2020 foi totalmente atendida.
Terminamos o ano com mais de 325 mulheres inscritas pelo site e 2.500 seguidores nas nossas redes sociais – números muito importantes para nós.
O conteúdo digital que apresentamos foi riquíssimo e temos a certeza de estar
fazendo a diferença na vida de quem é acolhido pelo Nosso Instituto. Que
venha 2021! Estamos preparadas!

