
Projeto “Direitos das Populações Atingidas por Barragens no Brasil” 

UE DCI-NSAPVD/2012/282-218 

Materiais de Visibilidade e Comunicação  

1. Site do Projeto (traduzido ao inglês, espanhol e francês): http://arpilleras.wix.com/ofilme 

 

2. Principais publicações sobre o projeto no Site do MAB: http://www.mabnacional.org.br 

MAB e União Europeia lançam programa de defesa dos Direitos Humanos 

Bordar, ato transgressor? 

Atingidas por barragens participam de oficina de Arpillera na Argentina 

“Costurar para Falar: Direitos Humanos” 

USP recebe primeira exposição de arpilleras  

Arpilleira das atingidas participa de exposição na Irlanda do Norte 

Mulheres do MAB apresentam arpilleras na UFPA 

Atingidas por barragens debatem violações dos direitos em Rondônia 

II Encontro das Mulheres Atingidas por Barragens da Região Oeste da Bahia 

Atingidas costuram denúncias no Paraná 

Mulheres do Tocantins-Araguaia denunciam violações de direitos 

Mulheres fortalecem resistência ao complexo Tapajós 

Mulheres bordam violações causadas por Belo Monte 

Ameaçadas pela barragem de Berizal (MG) fortalecem organização 

MG: A mulherada que luta todo dia denuncia com agulha e linha 

Arpillera é a ferramenta utilizada no 2º Encontro Estadual de Mulheres Atingidas do Ceará 

Mulheres realizam encontro em Marabá, no PA 

Mulheres atingidas denunciam violação de direitos através do tecido 

Arpilleira das atingidas participa de exposição na Irlanda do Norte 

MAB realiza Encontro Regional de Mulheres da Zona da Mata (MG) 

Sete anos depois, violações de direitos humanos ainda persiste 

 

3. Campanha do Catarse: https://www.catarse.me/pt/arpilleras 

Tem sido lançada uma campanha de crow-funding no Catarse para arrecadar fundos para 

realizar um documentário visibilizando os resultados do projeto. A campanha além de ser uma 

forma de viabilizar o projeto do documentário está sendo uma forma em si mesma de 

publicitar o projeto e dar visibilidade ao trabalho realizado assim como denunciar as violações 

de diretos que sofrem as populações atingidas em geral e as mulheres atingidas em particular. 

http://arpilleras.wix.com/ofilme
http://www.mabnacional.org.br/
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mab-e-uni-europeia-lan-am-programa-defesa-dos-direitos-humanos
http://www.mabnacional.org.br/noticia/bordar-ato-transgressor-0
http://www.mabnacional.org.br/noticia/atingidas-por-barragens-participam-oficina-arpillera-na-argentina-0
http://www.mabnacional.org.br/noticia/costurar-para-falar-direitos-humanos
http://www.mabnacional.org.br/noticia/usp-recebe-primeira-exposi-arpilleras
http://www.mabnacional.org.br/noticia/arpilleira-das-atingidas-participa-exposi-na-irlanda-do-norte
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mulheres-do-mab-apresentam-arpilleras-na-ufpa
http://www.mabnacional.org.br/noticia/atingidas-por-barragens-debatem-viola-es-dos-direitos-em-rond-nia
http://www.mabnacional.org.br/noticia/ii-encontro-das-mulheres-atingidas-por-barragens-da-regi-oeste-da-bahia
http://www.mabnacional.org.br/noticia/atingidas-costuram-den-ncias-no-paran
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mulheres-do-tocantins-araguaia-denunciam-viola-es-direitos
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mulheres-fortalecem-resist-ncia-ao-complexo-tapaj-s
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mulheres-bordam-viola-es-causadas-por-belo-monte
http://www.mabnacional.org.br/noticia/amea-adas-pela-barragem-berizal-mg-fortalecem-organiza
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mg-mulherada-que-luta-todo-dia-denuncia-com-agulha-e-linha
http://www.mabnacional.org.br/noticia/arpillera-ferramenta-utilizada-no-2-encontro-estadual-mulheres-atingidas-do-cear
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mulheres-realizam-encontro-em-marab-no-pa
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mulheres-atingidas-denunciam-viola-direitos-atrav-s-do-tecido
http://www.mabnacional.org.br/noticia/arpilleira-das-atingidas-participa-exposi-na-irlanda-do-norte
http://www.mabnacional.org.br/noticia/mab-realiza-encontro-regional-mulheres-da-zona-da-mata-mg
http://www.mabnacional.org.br/noticia/sete-anos-depois-viola-es-direitos-humanos-ainda-persiste
https://www.catarse.me/pt/arpilleras


 Site da Campanha para doações (traduzido ao inglês e espanhol): 

https://www.catarse.me/pt/arpilleras 

 

 Fanpage no Facebook do Projeto: https://www.facebook.com/arpilleras 

São Muitas e variadas as publicações publicadas. A fanpage foi criada em março de 2015 e já 

está já com mais de 3500 curtidas. 

Destacamos as artes produzidas pelo Cartunista Vitor Texeira e pela cartunista Carloina Ito (em 

anexo) 

 Vídeos produzidos (traduzidos ao Inglês e Espanhol) 

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=gOetCgu2BTU 

Teaser Alternativo: https://www.youtube.com/watch?v=LKFYMfiSjzA 

Vídeo Apoio Memorial da Resistência de São Paulo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYFJJbMtECo 

Vídeo Apoio Levante Popular da Juventude: https://www.youtube.com/watch?v=0iHassUhIA0 

Vídeo Apoio Memorial da Amêrica Latina: https://www.youtube.com/watch?v=BqeK6Yjubw4 

Vídeo Apoio Casa de Lua: https://www.youtube.com/watch?v=LaX_I3hVyuY 

Tutorial para doar em Inglês: https://www.youtube.com/watch?v=7o1wOVEogqY  

Tutorial para doar em Espanhol: https://www.youtube.com/watch?v=hGPEYOhvsLU 

 

4. Publicações sobre o projeto ou campanha na Mídia: 

Carta Capital: blog outras palavras: “Bordar, Ato transgressor?: 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/bordado-caminho-para-transgressao-

7926.html 

Facebook: https://www.facebook.com/outraspalavras/posts/591083754263705 

Revista Cultura: Também material Impresso, edição de Abril.  A revolução será costurada 

http://www.revistadacultura.com.br/resultado/15-04-

07/A_revolu%C3%A7%C3%A3o_ser%C3%A1_costurada.aspx 

Carta Capital: blog do Negro Belchior: A revolução será costurada 

http://negrobelchior.cartacapital.com.br/2015/04/22/a-revolucao-sera-costurada/ 

Carta Capital, vídeo – reportagem: https://www.youtube.com/watch?v=C3fupqlul2A 

Global Voices: http://globalvoicesonline.org/2015/06/10/using-a-needle-and-thread-women-

sew-the-darker-side-of-dam-construction-in-brazil/  

A TVT , vídeo – reportagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk78xRONRMo&feature=youtu.be 

https://www.catarse.me/pt/arpilleras
https://www.facebook.com/arpilleras
https://www.youtube.com/watch?v=gOetCgu2BTU
https://www.youtube.com/watch?v=LKFYMfiSjzA
https://www.youtube.com/watch?v=RYFJJbMtECo
https://www.youtube.com/watch?v=0iHassUhIA0
https://www.youtube.com/watch?v=BqeK6Yjubw4
https://www.youtube.com/watch?v=LaX_I3hVyuY
https://www.youtube.com/watch?v=7o1wOVEogqY
https://www.youtube.com/watch?v=hGPEYOhvsLU
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/bordado-caminho-para-transgressao-7926.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/bordado-caminho-para-transgressao-7926.html
https://www.facebook.com/outraspalavras/posts/591083754263705
http://www.revistadacultura.com.br/resultado/15-04-07/A_revolu%C3%A7%C3%A3o_ser%C3%A1_costurada.aspx
http://www.revistadacultura.com.br/resultado/15-04-07/A_revolu%C3%A7%C3%A3o_ser%C3%A1_costurada.aspx
http://negrobelchior.cartacapital.com.br/2015/04/22/a-revolucao-sera-costurada/
https://www.youtube.com/watch?v=C3fupqlul2A
http://globalvoicesonline.org/2015/06/10/using-a-needle-and-thread-women-sew-the-darker-side-of-dam-construction-in-brazil/
http://globalvoicesonline.org/2015/06/10/using-a-needle-and-thread-women-sew-the-darker-side-of-dam-construction-in-brazil/
https://www.youtube.com/watch?v=Gk78xRONRMo&feature=youtu.be


 

Opera Mundi: Arpilleras: Mulheres atingidas por barragens usam bordados para denunciar 

violações de direitos em megaobras 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/40155/arpilleras+mulheres+atingidas+por+b

arragens+usam+bordados+para+denunciar+violacoes+de+direitos+em+megaobras.shtml 

Portal Aprendiz: Mulheres atingidas por barragens usam bordado para tecer suas histórias 

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/04/09/mulheres-atingidas-por-barragens-usam-

bordado-para-tecer-suas-historias/ 

Jornal Sul 21: 25/abr/2015,MAB lança campanha para financiar documentário sobre ‘arpilleras’ 

http://www.sul21.com.br/jornal/mab-lanca-campanha-para-financiar-documentario-sobre-

arpilleras/ 

Brasil de Fato: USP recebe primeira exposição de arpilleras 

http://www.brasildefato.com.br/node/31686 

Brasil de Fato: Na guerra das barragens o bordado virou arma política 

http://www.brasildefato.com.br/node/32097 

Educa Mundo: http://educamundosale.blogspot.com.br/2013/09/bordar-ato-

transgressor.html 

Diálogos del Sur: http://www.dialogosdelsur.org/bordar-acto-transgresor/09102013/ 

Blog A CRITICA: https://plus.google.com/102661817243261273030/posts/3hSu9SPjALg 

Izaro Blog: http://izaroblog.com/2015/05/07/arpilleras/ 

Planeta OSASCO: http://www.planetaosasco.com/cidades/3833-usp-recebe-primeira-

exposiao-de-arpilleras 

Blog Ética Para Paz: http://eticaparapaz.blogspot.com.br/2015/03/usp-recebe-primeira-

exposicao-de.html 

Blog Assessoria Jurídica Popular: http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/ 

Nota: Fizemos entrevistas e filmagens e estamos à espera de publicar as seguintes matérias: 

A Caros Amigos vai publicar uma matéria: http://www.carosamigos.com.br/ 

A Fundação Oswldo Cruz também fez entrevista e estamos ao aguardo da publicação da 

matéria: http://portal.fiocruz.br/pt-br 

5. Publicações impressas do MAB (distribuídas nas regiões) 

Jornal do MAB Nº 26 – Edição Abril 2015:  

http://issuu.com/mabnacional/docs/jornal__mab_04-2015/12?e=0 

 

Jornal do MAB Nº 25 – Edição Novembro 2014: 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/40155/arpilleras+mulheres+atingidas+por+barragens+usam+bordados+para+denunciar+violacoes+de+direitos+em+megaobras.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/40155/arpilleras+mulheres+atingidas+por+barragens+usam+bordados+para+denunciar+violacoes+de+direitos+em+megaobras.shtml
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/04/09/mulheres-atingidas-por-barragens-usam-bordado-para-tecer-suas-historias/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/04/09/mulheres-atingidas-por-barragens-usam-bordado-para-tecer-suas-historias/
http://www.sul21.com.br/jornal/mab-lanca-campanha-para-financiar-documentario-sobre-arpilleras/
http://www.sul21.com.br/jornal/mab-lanca-campanha-para-financiar-documentario-sobre-arpilleras/
http://www.brasildefato.com.br/node/31686
http://www.brasildefato.com.br/node/32097
http://educamundosale.blogspot.com.br/2013/09/bordar-ato-transgressor.html
http://educamundosale.blogspot.com.br/2013/09/bordar-ato-transgressor.html
http://www.dialogosdelsur.org/bordar-acto-transgresor/09102013/
https://plus.google.com/102661817243261273030/posts/3hSu9SPjALg
http://izaroblog.com/2015/05/07/arpilleras/
http://www.planetaosasco.com/cidades/3833-usp-recebe-primeira-exposiao-de-arpilleras
http://www.planetaosasco.com/cidades/3833-usp-recebe-primeira-exposiao-de-arpilleras
http://eticaparapaz.blogspot.com.br/2015/03/usp-recebe-primeira-exposicao-de.html
http://eticaparapaz.blogspot.com.br/2015/03/usp-recebe-primeira-exposicao-de.html
http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/
http://www.carosamigos.com.br/
http://portal.fiocruz.br/pt-br
http://issuu.com/mabnacional/docs/jornal__mab_04-2015/12?e=0


http://issuu.com/mabnacional/docs/jornal__mab_112014/13?e=2601758/10319414 

 

6. Publicações nos sites de outros movimentos ou organizações: 

International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net) 

http://www.escr-net.org/node/365926 English 

http://www.escr-net.org/es/node/365925 Spanish 

 

Ação Permanente CEDAW: http://monitoramentocedaw.com.br/noticias-cedaw/mulheres-

bordam-violacoes-causadas-por-belo-monte 

Terra de Direitos: 

http://terradedireitos.org.br/2015/04/23/bordar-ato-transgressor/ 

Plataforma DHESCA Brasil: 

http://www.plataformadh.org.br/2015/04/16/bordar-ato-transgressor-2/ 

PAD (Plataforma Articulação e Diálogo): 

http://www.pad.org.br/content/campanha-no-catarse-busca-recursos-para-viabilizar-projeto-

arpilleras-bordando-resist-ncia 

CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil) 

http://www.conic.org.br/portal/noticias-mobile/1382-como-uma-agulha-pode-se-

transformar-em-uma-arma-contra-a-repressao 

Racismo Ambiental: 

http://racismoambiental.net.br/2015/04/12/177947/ 

FISENGE: Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros: 

http://www.fisenge.org.br/index.php/noticias/item/2482-bordar-ato-transgressor-

documentario-retrata-violencia-contra-mulheres 

 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra: 

https://www.facebook.com/MovimentoSemTerra/videos/883119931760722/?fref=nf 

Movimento dos Pequenos Agricultores:  

http://www.mpabrasil.org.br/noticias/como-uma-agulha-pode-se-transformar-em-uma-arma-

contra-repressao 

Via Campesina: 

http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/2392-brasil-

campana-arpilleras-bordando-la-resistencia 

https://www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL/photos/pcb.817901728280400/81790167

8280405/?type=1 
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7. Materiais de Comunicação Interna (em Anexo) 

Apresentação de Slides. Histórico das Arpilleras 

Apresentação de Slides. Violação das Mulheres Atingidas Por Barragens 

Cartilha de Formação para o Curso de Defensores de Direitos Humanos 

 

 

 


