
Está aberta a chamada para apoio a iniciativas de comunicação sobre justiça 
reprodutiva e democracia, lançada pela campanha Nem Presa Nem Morta, sob o 
selo Futuro do Cuidado. Queremos multiplicar e diversificar vozes, ampliando o 
alcance de nossas lutas. O objetivo desta chamada é apoiar iniciativas diversas 
no campo da comunicação que atuem para informar e impulsionar narrativas 
inovadoras sobre justiça reprodutiva e seu vínculo com a democracia, tendo em 
vista o processo eleitoral.

Buscamos propostas que possam explorar um ou mais dos seguintes eixos:
 a) alianças entre direitos sexuais e reprodutivos e outras pautas de 
direitos humanos, como justiça racial, climática, econômica, entre outras; 
 b) estratégias para alcançar novos públicos para o debate sobre justiça 
reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos;
 c) relação entre a existência e garantia de direitos reprodutivos e uma 
democracia profunda e sustentável

Serão consideradas na seleção:
• Reportagens investigativas em qualquer formato (impresso, online, TV, rádio 

e outros)
• Campanhas de comunicação em formatos variados, a serem veiculados em 

mídia online (materiais sonoros, audiovisuais, séries de cards etc)
• Campanhas de comunicação em formatos variados, a serem veiculados em 

mídia offline (lambe-lambes, murais, projeções, carros de som, intervenções 
culturais etc)

Ao longo do período de execução, as selecionadas serão acompanhadas por 
mentoras, realizadas em encontros virtuais com cada uma das selecionadas, 
e terão como propósito a troca de experiências políticas e de ativismo. 
Acreditamos que, para além da oportunidade de abrirmos novos espaços 
e formas de falar sobre Justiça Reprodutiva, esta é uma oportunidade de 
estabelecer trocas estratégicas sobre a temática entre diferentes formas de 
comunicação e por canais inusitados. São resultados que visamos alcançar 

Chamada de apoio a iniciativas de comunicao 
sobre justica reprodutiva e democracia

https://futurodocuidado.org.br/


com a atividade de mentoria: apoio à produção e lançamento das mesmas; 
maior mobilização para os debates relacionados à autonomia sexual e Justiça 
Reprodutiva; apropriação de dados, informações, ferramentas e saberes críticos 
sobre saúde sexual e reprodutiva com foco em justiça reprodutiva; ampliação 
das discussões a respeito da conexão entre racismo, justiça reprodutiva, 
justiça territorial, e outros temas de saúde sexual e reprodutiva, produzindo 
um amadurecimento do debate e das estratégias de luta; conexão entre as 
atividades de comunicação e o ativismo cotidiano.

Quem somos
Futuro do Cuidado é uma iniciativa colaborativa, realizada por Grupo Curumim, 
Anis - Instituto de Bioética, Portal Catarinas, Rede Feminista de Saúde e 
Coletivo Margarida Alves. Nesta chamada, estão como parceiras Revista 
AzMina, Planeta Ella e Mídia Ninja

Período de inscrição
As interessadas podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro de 2022, e o 
resultado será informado até 15 de fevereiro. 

Limite por projeto
As iniciativas selecionadas serão apoiadas com um valor entre R$10 mil e R$30 
mil.

Locais de atuação dos projetos
Em todo o território nacional

Área de atuação
Comunicação

Quem pode participar?
Organizações, coletivos, portais jornalísticos, repórteres freelancers, artistas 
e comunicadoras e comunicadores independentes. Fica vetada a inscrição das 
organizações que integram o Futuro do Cuidado e que apoiam esta chamada.

Como funciona?
Serão apoiadas de 4 a 9 iniciativas, que terão 4 meses para executar os seus 
projetos e apresentar a prestação de contas final.



Prioridades do edital
Serão priorizadas na seleção:
• Propostas apresentadas por pessoas ou grupos compostos por: mulheres 

negras ou indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência;
• Propostas que contemplem a acessibilidade do material para pessoas com 

deficiência;
• Propostas realizadas por/direcionadas à Região Norte;
• Propostas que apresentem estratégias, formatos ou narrativas inovadoras 

para alcançar públicos mais amplos.

CRONOGRAMA

Inscrições:
de 20 de janeiro a 8 de fevereiro de 2022, às 17h (horário de Brasília)

Resultado:
15 de fevereiro de 2022

Reuniões com grupos selecionados:
16 a 18 de fevereiro de 2022

Assinatura do contrato e pagamento da 1ª parcela:
21 de fevereiro de 2022

Entrega dos produtos e prestação de contas:
15 de junho de 2022

Ao realizar a inscrição, proponentes devem enviar o formulário 
de proposta da iniciativa de comunicação preenchido para o email 
pelavidadasmulheresfest@gmail.com

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo email 
pelavidadasmulheresfest@gmail.com. 
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