RELATÓRIO 2016
ASSOCIAÇÃO DE DOULAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tendo sido fundada em 14 de maio de 2016, a Assembleia Geral estabeleceu
como prioridades a realização de atividades de desenvolvimentos institucional e de
debates em torno da Formação e da Ética, necessários para o processo de
regulamentação da Lei nº 7134/2016.
Passados quase 9 meses desde a fundação, apresentamos o relatório de
atividades realizadas, por segmento de atuação.
Presidência:
- Apoio e suporte as atividades das Diretorias.
- Representação da AdoulasRj em eventos e reuniões.
- Apresentação de Trabalho sobre a história da aprovação da Lei 7134/2016 e
fundação da AdoulasRJ na IV Conferência Internacional sobre Humanização do Parto
e Nascimento – REHUNA, 26 a 30 de novembro de 2016.
Secretaria Executiva:
- Captação de associadas.
- Registro das atas, documentos e ações da AdoulasRJ no período.
- Desenvolvimento de identificação formal para as associadas.
Tesouraria:
- Registro da Associação no Registro de Pessoas Jurídicas com obtenção de CNPJ e
autorização de funcionamento formalizado.
- Arrecadação de fundo das associadas através da captação e registro;
- Arrecadação por meio de Rifa Digital;
- Elaboração de relatórios financeiros, balancete anual e planejamento financeiro para
aprovação do Conselho Fiscal.
Diretoria de Comunicação:
- Ação de conscientização contra a PL DA PREMATURIDADE no Largo da Carioca,
em 20 de julho de 2016.
- Contratação de Designer para a logo, artes da página do Facebook e site;
- Começo da atividade mensal Roda de Doulas em 1 de setembro de 2016;
- Comemoração do Dia da Doula em 17 de dezembro de 2016;
- Criação de materiais institucionais e de divulgação das atividades realizadas, com
confecção de Material decorativo, banner, estandartes e fotografias e artes diversas;
- Compra de material de divulgação institucional para revenda: ecobags, canecas e
bottons;
- Divulgação de eventos e reuniões, bem como organização dos mesmos.
- 1ª Rifa da AdoulasRJ – Rifa Digital.
Diretoria de Formação e Pesquisa:
- Organização e realização dos Seminários de Formação em debate e Ética da Doula,
respectivamente em 19 de outubro e 10 de dezembro de 2016 no Sindicato dos
Bancários.
- Pesquisa on line sobre a Matriz Curricular de Formação da Doula;
- Pesquisa on line sobre Ètica da Doula;
- Elaboração final da Matriz de Formação Curricular e Código de Ética;
- Participação da Diretora interina de Formação e Pesquisa Juliana Candido no Fórum
Nacional de Doulas que aconteceu no dia 27 de novembro em Brasília, organizado
principalmente pela Associação de Doulas do Distrito Federal (ADDF).
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Diretoria de Relações Institucionais:
- Levantamento de todas as maternidades do Estado do Rio de Janeiro – em
seguimento.
- Carta de apresentação da ADOULAS para a maternidade Maria Amélia com fluxo de
atendimento.
- Entrega de carta de agradecimento aos Deputados que apoiaram a votação da Lei
das Doulas. Todas as cartas foram entregues em mãos na ALERJ.
- Reunião na SMS com Carla Brasil, apresentando a ADOULAS. Foi uma reunião
informal para a apresentação da Associação, nos colocando à disposição para ações
futuras.
- Levantamento de todas as Associações de Doulas do Brasil e estabelecimento de
contato.
- Comissão do Cumpra-se acionada na ocorrência do impedimento da entrada Doula
na Maternidade Leila Diniz. O oficio para a Maternidade foi enviada diretamente para a
SMS.
- Projeto de Financiamento Coletivo para Campanha, incluindo criação do roteiro de
vídeo.
- Envio de convites e suporte a todos os convidados palestrantes dos Seminários de
Formação e Ética.
- Participação na divulgação dos resultados “Nascer no Brasil”, que aconteceu em
novembro de 2016.
- Contatos com NERJ e Centro Cultural do MS para organização de eventos
- Contatos com a SMS e SES para articulações internas
- Evento da Semana da Doula, com dois encontros de roda de conversa e oficina e a
festa da Doula.
- Participação no Evento da Maternidade Herculano Pinheiro da Semana da Doula
- Participação nos Fóruns Perinatal e GT de Saúde Mental. Os Fóruns acontecem de
dois em dois meses, e o GT acontece paralelamente e levado seu conteúdo para
discussão no Fórum.

Documento apresentado à Assembleia Geral Ordinária da Associação de Doulas do
Estado do Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 2017.
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