
Boletim Mulheres da Secretaria das Mulheres e Secretaria das Favelas  Zona SUL. 

Marilene Ribeiro mais conhecida como Mara e Sheila Nobre vem representando a Secretaria de 

mulheres da União e a Secretaria de Favelas nas entregas de cestas básicas e kits de higiene 

pessoal, a partir do mês de maio começamos com as entregas de mascaras nesse momento de 

Pandemia, as duas vem se mobilizando junto com União dos Movimentos de Moradia de São 

Paulo e em parceria com a Prefeitura e no total já atendemos (48) quarenta e oito Favelas, 

Ocupações, comunidades, e mais (6) seis empreendimentos habitacional da Zona Sul de São 

Paulo, esse trabalho teve inicio no mês de Abril onde já foram entregues aproximadamente dez 

mil (10.000) cestas básicas e kits de higiene pessoal. 

Nessas entregas fizemos registros através de fotos e vídeos, onde muitas mães chefes de 

famílias relatam o não recebimento do auxílio emergencial e a perda do emprego e ate mesmo 

seu bico como diarista e a redução do seu salário. A pandemia mudou radicalmente a rotinas 

dessas mulheres onde impactaram com aumento das despesas com alimentação devido as 

crianças estarem em casa nesse período de isolamento social, e que seus filhos não tinham como 

acessar os meios para fazerem suas tarefas escolares, e relatam também que mesmo tendo os 

livros que foram encaminhados para suas residências não tinham uma linguagem acessível e de 

fácil compreensão para ajudar os seus filhos com as suas lições. 

O que pudemos relatar é que nos locais onde atendemos essas famílias teve  um crescimento 

do numero de pessoas afetadas pelo Covid-19, e principalmente o número alarmante de pessoas 

infectadas, é justamente nesses locais onde a população não possui plano de saúde e não 

moram em casas grandes, e muitas ainda compartilham o mesmo banheiro, onde é impossível 

fazer o isolamento social em casa. A promessa dos governos Municipal e Estadual de mandarem 

a merenda ou um cartão para os alunos não é verdadeira, muitos não receberam até hoje. O 

que podemos notar é que os Supermercados aumentaram os preços dos alimentos 

VERGONHOSAMENTE nesse período de pandemia. 

Estamos atendendo as comunidades com cestas básicas, kits de higiene e máscaras fazendo a 

solidariedade nesse momento de vulnerabilidade social em nossa Cidade, e principalmente na 

nossa região. 

Nesse processo varias mulheres nos procuraram para fazer o relato de estarem sofrendo 

violência doméstica, ou ate mesmo de uma conhecida que esta passando por este problema, 

nós a orientamos de como podem fazer a denuncia da violência sofrida através do Disque 

Denuncia 180. Delegacia da Mulher ou ate mesmo numa Delegacia normal onde o Delegado 

pode pedir a medida protetiva nos casos de agressões físicas onde há a necessidade de corpo 

delito, ou que ela se direcione até a casa da Mulher Brasileira, onde podem ser atendidas, 

acolhidas e também fazerem o Boletim de Ocorrência no mesmo local, infelizmente muitas 

mulheres companheiras estão sofrendo esse tipo de violência e nesse período de isolamento 

social a cada dia vem aumentando também o Feminicídio. 

 Associação de Moradores do Pantanal Capela do Socorro. 

 

 



Comunidade Vila Rubi (Rio Bonito)                           Favela Monte Verde (Grajaú) 

 

 

Ocupação Gaivotas (Grajaú)                             Comunidade Pantanal (Capela do Socorro) 

 



 

 

 

 

 

 


