Relatório 2017 – ADOULASRJ
Na Assembleia Geral ordinária de 2017 nossos principais objetivos eram o
fortalecimento da atuação das Doulas do estado do Rio de Janeiro na regulamentação
da lei estadual e o fortalecimento da ação institucional da ADoulasRJ com a ampliação
de associadas e distribuição das mesmas pelo estado, e na formação de redes.
A vitória na derrubada do veto do prefeito ao PL 1646/2015 e sua transformação
em lei, foi um resultado expressivo da ampliação dos debates e da articulação das
Doulas e do ativismo.
A necessidade de expansão levou a busca de novas parcerias que se
concretizarão em 2018, mas com perspectivas positivas tanto na relação com órgãos
públicos de saúde, instituições de ensino e também entidades privadas.
As contradições, no entanto, se deram na dificuldade enfrentada pelos órgãos
gestores, uma crise estadual de falência, uma crise municipal pela mudança de governo,
atrasaram este contexto, somente retomado no segundo semestre.
A ADoulasRJ ampliou sua atuação nos movimentos por direitos, participando do
calendário feminista do Estado.
Do ponto de vista institucional, cumprimos a meta de organizar a Ouvidoria,
compor a Comissão de Ética, obtendo os registros formais, certidões e demais
documentos institucionais. Um ganho para o fortalecimento e criação de novas
oportunidades de ação.
Principais atividades desenvolvidas por área:
Presidência
- Representação da ADoulasRJ em fóruns, reuniões e perante os órgãos e organismos
diversos: II PeriParto, I SiaDoula/ IV Siaparto, Secretaria Municipal de Saúde Rio,
Secretaria de Estado de Saúde, Comissão do Cumpra-se ALERJ, 3º CONADOULA,
plenárias e fóruns diversos, em cidades fora do Rio de Janeiro.
- Convocação e condução das reuniões e fóruns da ADoulasRJ.
- Supervisão e colaboração com as tarefas realizadas pelas demais Diretorias da
ADOULASRJ.
Secretaria Executiva:
- Melhoria no fluxo de inscrição e registro de novas Doulas, através de novo formulário
e método de pagamentos on-line via site da ADoulasRJ.
- Registro das atas e documentação interna.
- Organização da Ouvidoria da ADoulasRJ.
- Manutenção dos cadastros das Associadas junto com a Tesouraria.
Tesouraria:
- Formalização da contratação de Contador.
- Abertura de conta bancária, Banco Bradesco.
- Obtenção de certidões, registros fiscais em órgãos normativos.
- Manutenção e constituição de registros cartoriais.
- Política de finanças para a obtenção de recursos através de produtos da associação.
- Abertura de conta no PagSeguro para viabilização de pagamento on line.
- Manutenção dos cadastros das Associadas junto com a Secretaria-Executiva.
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- Expansão da atuação das redes sociais e mídias diversas, com 4 mil curtidas na página
do Facebook, sendo a maior página institucional entre associações do mesmo tipo.
- Desenvolvimento de Material institucional da ADoulasRJ, através de folder que ampliou
o conhecimento sobre a atuação, cartões de visita e outros produtos.
- Colaboração em agenda de eventos da AdoulasRJ: Roda de Doulas, Semana da
Doula, Atos e Comemorações do aniversário da ADoulasRJ, da Lei 7314/2016 e do
Minicurso.
- Realização do CineDebate AdoulasRJ junto com a Diretoria de Formação e Pesquisa.
- Elaboração de propostas para construção de nova identidade visual e site.
- Elaboração de projetos para execução nas Clínicas de Família e no Talavera Bruce.
- Construção e divulgação de agenda da ADoulasRJ.
Formação e Pesquisa:
- Realizadas reuniões com representantes do IFRJ e da Unisuam, a fim de firmar
parcerias para testar a Matriz Curricular mínima de Formação de Doulas
- Reunião com as formadoras de Doulas do Rio de Janeiro, no dia 10 de maio, onde foi
discutida a forma e prazo para que estas formações atendam ao que se propõe a Matriz
Curricular Mínima de Formação de Doulas da ADoulasRJ, aprovada em Assembleia
Geral.
- Elaboração do vídeo em comemoração ao primeiro ano da ADoulasRJ, como registro
de memória e reflexão sobre a luta deste primeiro ano.
- Organização da memória institucional da ADoulasRJ.
- Realização das seguintes atividades, 1 Minicurso, 2 CineDebates e 3 Rodas de Doula,
em articulação com as Diretorias de Comunicação e Relações Institucionais:
•
•
•
•
•
•

CineDebate ADoulasRJ: Orgasmic Birth, com Mãe e Mais (19 de abril no galpão da Ação
da Cidadania)
6° Roda de Doulas: Construir Evidências da Prática (23 de maio no Espaço Plínio)
7° Roda de Doulas: Uma análise cultural da formação, com Fernanda Loureiro (28 de
junho no Espaço Plínio)
CineDebate ADoulasRJ: O segundo Sol, com Luto sem Tabu (18 de julho na CUT)
Curso Direito, Política e Ativismo (5 de agosto no Espaço Estação)
Roda de Doulas: CyberFeminismo, com Joyce Enzler e parceria com Núcleo Tia Ciata
e AMB (10 de novembro no Espaço Plínio)
- Organização de documentos associação e algumas legislações pertinentes, arquivo
de imagens e fotos das atividades realizadas pela associação.
- Arquivo físico com livros e cartilhas que a ADoulasRJ recebeu em eventos, além dos
folders, cartões e adesivos das atividades realizadas.
- Realização de Pesquisa Dias e Horários (sobre melhores dias, horários e locais para
realização das atividades da associação)
- Formulário Grupos de Apoio ao Parto e Puerpério
- Participação na 1° Conferência Municipal de Atenção Integral a Saúde das Mulheres
(5 de maio na UNIGRANRIO Lapa) e na 2° Conferência Estadual de Saúde das
Mulheres (10 de junho na Capela Ecumênica da UERJ)
Relações Institucionais:
- Ampliar contatos nos órgãos públicos, Maternidades e Clínicas da Família, fazendo
apresentações da ADOULASRJ por e-mail e presenciais nas Maternidades do RJ.
- Participação e acompanhamento dos Fóruns Perinatal e GT de Saúde Mental
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- Realização dos eventos de um ano da ADOULASRJ e sanção da Lei nº 7134/2016, - Roda de Doulas em parceria com o grupo Educação Popular da Cinelândia, e
comemoração no CineBotequim.
- Organização da Semana da Doula 2017 - roda de Doulas em parceria com o grupo
Educação Popular da Cinelândia, lançamento de livro Rainha Sheila e os Panos
mágicos e Ala de Doulas no Samba do Trabalhador.
- Realização de Curso sobre Política, Direitos e Ativismo, em conjunto com Formação e
Pesquisa.
- Ação Pública de debate sobre temas relativos à Humanização do Parto.
- Ação de mobilização para informar vereadores da Câmara para aprovação Lei
Municipal.
- Audiência Pública do Cumpra-se na Maternidade Carmela Dutra
- Audiência Pública de Morte Materna na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.
- Reunião mensal com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Situações previstas no Planejamento 2017 e não realizadas:
1. Banco de Dados para associadas.
2. Realização de mais espaços de formação.
3. Realização de mapeamento sobre a atenção realizada pelas Doulas associadas
(Banco de Dados
4. Realizar o Projeto de Financiamento Coletivo para Campanha de Divulgação
sobre a profissão/atuação e direitos.
5. Realização de mapeamento e pesquisas de 'feedback' sobre a atenção realizada
pelas doulas associadas.
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