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Quem somos
O Centro de Cultura Luiz
Freire (CCLF) é uma ONG
do campo dos Direitos
Humanos, fundada em
1972 como estratégia de
enfrentamento à ditadura
militar-civil
para
a
redemocratização do país.
Reúne expertise na defesa
e promoção dos Direitos à
Educação, à Comunicação
e à Cultura.
Atua,
sobretudo,
no
fortalecimento de sujeitos
das periferias urbanas e
das
Comunidades
Tradicionais,
especialmente
os
Quilombos do Estado de
Pernambuco, na luta pela
efetivação
de
direitos,
desenvolvendo processos
formativos e ações de
incidência
política/advocacy.

Incide na defesa da leitura
e literatura como um
direito humano a partir da
Biblioteca Solar de Ler e
promove a comunicação
popular com produções
audiovisuais por meio da
TV Viva
O quadro da instituição é
formado por profissionais
atuantes na defesa dos
direitos humanos e da
democracia,
e
sua
institucionalidade hoje é
composta
por
um
Conselho Diretor e pelo
Conselho Fiscal, além de
um
corpo
executivo
responsável pelas áreas
técnicas e programáticas.
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Missão: Contribuir para a
radicalização da democracia na
sociedade,
promovendo
a
expansão,
qualificação
e
consolidação da participação
cidadã e da prática dos Direitos
Humanos, vivenciados como um
processo educativo e cultural.

Visão: A crença num modelo de
sociedade que venha a alterar a
realidade da pobreza, da exclusão
social, da desigualdade, do preconceito
e da discriminação, modelo este
construído sob o auspício da
participação coletiva e ativa dos
diversos sujeitos sociais, em que a
pluralidade cultural, étnica, geracional,
de gênero e de orientação sexual seja
valorizada e aceita como determinante
na construção da democracia.
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Conheça a equipe
Diretoria
Paulo
Valença

Ilka
Guedes

Ana Nery

Rebecka
Santos

José
Tavares

Cida
Fernandez

Rogério
Barata

Liz
Ramos

Rafaela
Odara

Equipe
Iolanda
Goulart

Edinho
Moraes

Gilson
Martins

Estagiáries
Janiery
Soares

Maria das
Graças

Flávia
Melena

Maria
Elizandra
(Ciências
Sociais)

Lael
Alves

Marcelo
Dantas
(Jornalismo)
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Apresentação
O presente documento é
composto pela apresentação da
organização e da equipe
institucional atual, a cobertura
das atividades realizadas no
período e os avanços no âmbito
do Desenvolvimento e da
Comunicação Institucionais. É
também um atestado de
resistência, da defesa da
democracia e da promoção dos
direitos humanos. Apesar do
estado de pandemia que ainda
vivenciamos,
2021
proporcionou dias de esperança
e possibilidades para tocar o
que nos propomos a fazer.
Continuamos
a
usar
as
plataformas virtuais a nosso
favor e a impulsionar o trabalho
planejado para o ano. Aos
poucos, vimos no horizonte a
chance de retornarmos para
algumas atividades presenciais
e reabrimos a sede do CCLF
para a equipe e outras pessoas
interessadas em utilizar o

espaço para ações pequenas
permanentes, periódicas ou
pontuais; seguindo, contudo, os
protocolos de segurança da
saúde pública neste contexto
pandêmico.
Encontramos
desafios pelo caminho como
qualquer outra organização
social que atua no Brasil,
enfrentando os desmontes e
tentando
não
cair
nas
armadilhas postas pela extrema
direita. Como resposta, nossos
projetos para buscar a justiça
social se mantiveram ativos e
seguimos fortalecendo laços.
Estivemos ao lado dos povos
originários, das comunidades
periféricas, da juventude, das
mulheres e da cultura. E assim
seguimos para 2022, tendo o
verbo esperançar como mote
para lutar no combate às
desigualdades e contribuir para
um mundo seguro e acolhedor
para todas, todos e todes.
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Onde estamos
Mantivemo-nos em constante
movimento,
ampliando
e
dinamizando
nossas
articulações
com
grupos
coletivos e outras organizações,
incidindo nos contextos na
perspectiva de alterá-los para o
cumprimento de nossa missão.
Tivemos um trabalho muito
próximo da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação (CNDE)
e
do
Comitê
PE,
retroalimentando nossas pautas
comuns de incidência política,
com ênfase, por exemplo, no
fortalecimento da concepção de
educação
pública
gratuita,
inclusiva, laica, antissexista e
antirracista como um direito e,
portanto, como referenciais de
qualidade, e no fortalecimento
dos sujeitos em defesa da
leitura, da literatura e das
bibliotecas como um direito
humano, na ocupação dos
espaços de incidência sobre as
políticas
específicas
deste
direito.

A partir do reconhecimento
positivo dos resultados obtidos
em anos anteriores, em 2021
fortalecemos nossas parcerias
com o movimento quilombola
em âmbito local e nacional e
junto às instituições parceiras da
Rede de Ativistas pela Educação
do Malala Fund no Brasil. No
cenário
local,
também
ocupamos um lugar políticohumanitário para fortalecer
laços com as comunidades das
periferias do entorno do Sítio
Histórico de Olinda para o
enfrentamento à fome, agravada
com o aprofundamento das
desigualdades
no
contexto
pandêmico, com a realização de
Ações Humanitárias (cestas
básicas), atreladas ao debate
sobre
os
direitos
dessa
população com a Rodas de
Diálogo e Oficinas de Iniciação
ao
Empreendedorismo
Comunitário.
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ATIVIDADES
REALIZADAS
EM 2021

Projeto Ciranda - Cidades
para a Primeira Infância
No período de dezembro de
2016 a fevereiro de 2021, o
Centro de Cultura Luiz
Freire (CCLF), juntamente
com
as
organizações
parceiras Etapas e Usina da
Imaginação/Favela News,
sob coordenação geral da
ActionAid e com o apoio das
instituições de cooperação
Fundação Bernard Van Leer
e OAK Foundation, realizou
o Projeto Ciranda – Cidade
para a Primeira Infância,
com o

objetivo de desenvolver
ações
articuladas
e
mobilização em diversos
setores da sociedade para
construção de uma cidade
mais segura, saudável e
acolhedora para a Primeira
Infância em Recife e Olinda,
Pernambuco.

No primeiro trimestre de
2021, o projeto encerrou a
sua atuação, fechando
somente o relatório de
atividades para envio. Para
ler mais sobre a iniciativa,
visite
o
Relatório
Institucional 2020.
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Projeto Ciranda - Cidades para a Primeira Infância

Um dos produtos anexados, inclusive, foi um
vídeorrelatório produzido pela TV Viva/CCLF
contando sobre a etapa final do projeto,
especialmente a participação dos jovens que
acompanharam todo o processo, desde as
oficinas de comunicação no início até o
envolvimento mais maduro na fase final. O
vídeo
você
pode
conferir
em:
https://www.youtube.com/watch?
v=RSPwU64CyDI
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Projeto Educquilombo - Educação
Escolar Quilombola
O projeto Educquilombo Educação
Escolar
Quilombola caminhou para
a sua segunda fase em
2021,
seguindo
com
atividades até 2024.

Apoiado pelo Fundo Malala
e realizado em parceria com
a Articulação Social das
Comunidades Quilombolas
de Mirandiba (ASCQUIMI), a
iniciativa
objetiva
a
ampliação do acesso a uma
educação
escolar
quilombola pública de

qualidade no município de
Mirandiba, com ações de
advocacy que resultem em
impactos positivos amplos
e concretos na educação
escolar
da
população
quilombola do município, a
partir
das
Diretrizes
Municipais da Educação
Escolar Quilombola. O
projeto é desenvolvido a
partir
de
marcos
construídos em torno do
objetivo de avançar na
efetivação
do
direito
quilombola a sua Educação
Escolar
com
a
implementação
das
Diretrizes Curriculares
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Projeto Educquilombo - Educação Escolar Quilombola

Municipais da Educação
Escolar Quilombola de
Mirandiba, envolvendo a
Mobilização Comunitária
dos atuais 23 Territórios
para fomentar a luta por
este direito; Ações de
Advocacy
para
a
implementação
das
Diretrizes
junto
aos
poderes
executivos,
legislativo local e junto ao
MPPE/GT Racismo e a
DPU - Direitos Humanos;
e a Organização Juvenil
das
meninas
quilombolas com ações
de
formação
em
comunicação e de mídia

advocacy que fortaleçam
a formação de meninas
lideranças políticas, para
assim
avançar
na
consolidação do direito
das meninas e jovens
mulheres e da população
quilombola à educação
escolar
pública,
contextualizada,
antirracista, antissexista
e,
portanto,
de
qualidade;
conforme
estabelecem
as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais da Educação
Escolar Quilombola na
Educação Básica.
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Projeto Educquilombo - Educação Escolar Quilombola

De acordo com esses objetivos, podemos apresentar conquistas
e impactos mais amplos identificados com as ações do projeto:
Maior
participação
das
lideranças quilombolas nas
decisões políticas, tendo a Lei
Nº 683/2020 - as Diretrizes
Curriculares Municipais da
Educação Escolar Quilombola
de
Mirandiba
como
instrumento que lhes respalda
na reivindicação da efetividade
de seu direito à educação
escolar contextualizada;

Reconhecimento nacional pelo
movimento quilombola e por
órgãos fiscalizadores da ordem
jurídica quanto à experiência
do trabalho em Mirandiba
como uma das ações pioneiras
no Brasil, a partir da
institucionalização
das
Diretrizes Municipais como Lei
Municipal e a luta por sua
implementação
com
a
participação de lideranças,
professoras e juventude;

Rearticulação
da
juventude
quilombola em ações de Mídia
Advocacy (comunicação em
defesa
de
Direitos)
pela
efetivação de sua educação
escolar, com oficinas iniciais
sobre
algumas
ferramentas
digitais (ex.: uso do Gmail, Google
Drive, Zoom e Google Meet) para
oferecer-lhes mais autonomia no
manuseio dessas ferramentas
para
a
participação
nas
atividades virtuais do projeto e
em suas inciativas futuras como
organização juvenil;

Inclusão de todas as propostas
do coletivo quilombola de
Mirandiba nas deliberações finais
aprovadas pela Conferência
Municipal de Educação 2021 e
indicação de uma liderança como
delegada para a Conferência
Estadual de Educação 2022;

Inclusão de demandas quilombolas na Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2022 do município de Mirandiba, o que
garantiu, pela primeira vez na história da cidade, a
citação do nome "Educação Quilombola" nesta peça
orçamentária;
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Projeto Educquilombo - Educação Escolar Quilombola

Instalação
do
GT
Interinstitucional
das
Diretrizes
Quilombolas
e
assinatura
de
Carta
de
Compromisso
por
várias
instituições para realização de
intervenções em relação às
demandas políticas e técnicas
para a implementação das
Diretrizes, das quais algumas
ações já estão sendo iniciadas
pela Secretaria Municipal de
Educação, mas ainda com
resistência da gestão à
participação
efetiva
das
lideranças e das comunidades
nas decisões, descumprindo
com o princípio constitucional,
e referendado pelos marcos
legais que asseguram os
direitos quilombolas, quanto ao
direito à Consulta Pública e à
efetiva Participação Social dos
sujeitos
do
direito
em
discussão na definição das
referidas políticas públicas;

Entrega de um Dossiê ao
Ministério
Público
de
Pernambuco (à Promotoria de
Justiça de Mirandiba e ao GT
Racismo), contendo todos os
documentos que atestam as
convocações do CCLF e da
ASCQUIMI, e as ações de
intervenções desse Ministério
em relação ao direito das
Comunidades Quilombolas à
Educação,
conforme
estabelecem
as
referidas
Diretrizes.
Este
Dossiê
subsidiou a formalização de
um
Procedimento
Administrativo,
ferramenta
administrativo-jurídica interna
do
MPPE
para
acompanhamento
e
fiscalização
relativa
aos
direitos quilombolas deste
município;

Debates sobre a pauta
quilombola em Audiência
Pública na Câmara Municipal
de Vereadores de Mirandiba;
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Projeto Educquilombo - Educação Escolar Quilombola

Incorporação, em fase experimental, da
abordagem psicológica do Autocuidado como
estratégia para o fortalecimento de sujeitos
defensores/as de direitos, privilegiando
vivências do olhar para si, cuidar de si
mesm@, refletir sobre necessidades,
emoções, corporeidade, relações e equilíbrio
do indivíduo como um todo como forma de
reconhecer e fortalecer suas potencialidades
e superar suas fragilidades para uma melhor
performance
no
enfrentamento
das
demandas como ativistas. Este conceito
surgiu no contexto da saúde, no século
passado, sob orientação de profissionais da
saúde. Nos anos 60 e 70 foi incorporado por
movimentos em defesa dos direitos das
mulheres e de pessoas pretas, acentuando
seu caráter político para o desenvolvimento
do cuidado próprio, frente a uma medicina
essencialmente paternalista, racista e
sexista. Em um cenário pandêmico de
frequentes mudanças de cenários, que
engendram toda a tipologia de violências,
ameaças e perdas, a vivência de um
momento de autocuidado, proporcionada à
equipe de lideranças e jovens quilombolas e à
equipe interna do CCLF, foi oportuna para
contribuir na identificação dos impactos
causados na vida pessoal e de militantes,
decorrentes de um ano difícil para o alcance
das conquistas. A vivência foi facilitada pela
profissional Jesus Moura, mulher negra,
Psicóloga, Mestra em Psicologia Social,
professora universitária com experiência nas
áreas de Psicologia e Educação nas
disciplinas de Ética, Ética Profissional,
Organização e Políticas Públicas, Direitos
Humanos e Relações Étnico-Raciais, entre
outras frentes, além de ser Membra da
ANPSINEPArticulação
Nacional
de
Psicólogas/os Negras/os e Pesquisadoras/es
das Relações Raciais e Subjetividades, da
ABRASME – Associação Brasileira de Saúde
Mental e da ABRAPSO - Associação Brasileira
de Psicologia Social.

Construção da identidade
visual do projeto, concebido
pela Angola Comunicação.
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Escolas Seguras e Acolhedoras para
Meninas e Jovens Mulheres na
Convivência com a Covid-19
Em agosto de 2020, o
projeto Escolas Seguras e
Acolhedoras surgiu para
contribuir no debate, na
incidência
e
no
monitoramento
das
iniciativas governamentais
relativas ao direito à
educação, em especial
sobre
os
protocolos
orientadores do retorno às
aulas presenciais, com
atenção ao recorte de
gênero e de raça. Dando
continuidade ao objetivo de
efetivar o direito à educação
de meninas e jovens

mulheres
de
diversas
comunidades periféricas do
Recife e RMR, e das
comunidades tradicionais
do
sertão,
articulando
olhares, propostas e ações
de
diversos
sujeitos
coletivos sobre velhas e
novas ameaças a seu direito
à educação em tempos de
pandemia.
A iniciativa seguiu até
novembro de 2021.
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Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens
Mulheres na Convivência com a Covid-19

De autoria coletiva com instituições integrantes do Comitê
PE da Campanha Nacional pelo Direitos à Educação (CNDE),
e coordenado pelo Centro de Cultura Luiz, este projeto
contou com o apoio do Malala Fund e reuniu organizações
como o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação
Social (Cendhec) e o Centro das Mulheres do Cabo (CMC),
dedicando-se especialmente a:
Elaboração participativa de um
Documento de Recomendações
para qualificação dos Protocolos
Oficiais de Saúde Pública para o
Enfrentamento da Pandemia,
reunindo sugestões para o
contexto da Educação e o retorno
das atividades presenciais nas
escolas, com a realização de 04
Rodas de Diálogo (setembro
2020) com diversos movimentos
sindicais, organizações sociais e
Fóruns temáticos (trabalhadores
da educação, estudantes, jovens
e mulheres negras, militantes da
Educação Infantil, da educação
no campo, quilombola e indígena,
e realização de Seminário Virtual
para lançamento público a
instituições como Ministério
Público, conselheiros, gestores e
equipes técnicas de secretarias,
além de outras organizações da
sociedade civil que haviam
contribuído com sua formulação;

Formação de Núcleos de
Adolescentes
e
Jovens
constituídos
por
quatro
comunidades
da
Região
Metropolitana do Recife - Sítio
dos Pintos (Recife), Cabo de
Santo Agostinho, Peixinhos
(Olinda) e Camaragibe - e os
quilombos do município de
Mirandiba, no sertão de
Pernambuco,
com
o
acompanhamento
de
mobilizadoras
e
mobilizadores dos respectivos
territórios;
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Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens
Mulheres na Convivência com a Covid-19
Envolvimento de cerca de
85 jovens, entre meninas e
meninos, como exercício
reflexivo e prático para o
desenvolvimento de um
olhar político, crítico e
propositivo na luta pelo
direito de retorno a um
ambiente educativo escolar
seguro e acolhedor, desde
suas comunidades, em
defesa deste seu direito
social;

Encontrão virtual com as
juventudes para socialização
dos produtos realizados por
cada Núcleo;

Reuniões
mensais
e
extraordinárias do Comitê
Gestor para planejamento
de
atividades,
Monitoramento e avaliação
do projeto, atualização do
Plano
Operacional
e
definições
de
gestão
programática e financeira
do projeto;

Oficinas de produção de
conteúdos multimídia para as
redes sociais pelos 5 núcleos,
resultando na produção e
divulgação
de
spots,
fotografias,
vídeos,
radionovelas, poesias faladas
e depoimentos pelos 5
núcleos de jovens;

Incidência política na defesa de
direitos, baseada no Documento
das
Recomendações,
envolvendo o poder legislativo,
os conselhos de educação, o
conselho de mulheres, o poder
executivo, a gestão das redes de
educação do estado e dos
municípios, as escolas próximas
às comunidades das meninas,
junto aos gestores e profissionais
de educação e de saúde,
conselheiros e o público em
geral. Foram realizadas ações
para
apresentação
do
Documento nos municípios onde
estão os núcleos de Recife, Cabo,
Camaragibe, Olinda e Mirandiba;
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Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens
Mulheres na Convivência com a Covid-19
Encontros quinzenais com
equipe de Mobilizadoras dos
cinco municípios, envolvendo
debates sobre pautas sociais
importantes, priorizando temas
relativos à Covid-19; as
medidas de cuidado e proteção
para o retorno às
atividades presenciais nas
escolas; os impactos na
educação das meninas, com os
recortes de raça e etnia,
gênero, classe social; debates
sobre educação e racismo;
gênero na
educação;
educação
quilombola;
organização
comunitária
para
o
enfrentamento da pandemia,
entre outros;

Participação na Semana de
Ação Mundial - SAM
Ocupe Mídia na imprensa
local sobre o tema
Reunião ampliada do
Fórum de Educação
Infantil de Pernambuco FEIPE com o tema
"Escolas
seguras
e
acolhedoras
exigem
financiamento público";
Roda de diálogo sobre a
questão
da
infraestrutura
das
escolas e a pandemia;
Apresentação do projeto no
8° Encontro de Pesquisa
Educacional
em
Pernambuco - EPEPE, no
GT Educação e Movimentos
Sociais, por integrantes do
Grupo Gestor - composto
pelas/os
representantes
das organizações autoras
deste projeto.
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Programa Fellowship
O Malala Fund Fellowship é
um programa de formação
de
jovens
lideranças
femininas em prol da
Educação e da Igualdade de
Gênero ao redor do mundo.
Presente no Brasil, Etiópia,
Índia, Nigéria e Paquistão, a
iniciativa está na sua
primeira edição e conta com
duas jovens por país, entre
18 e 23 anos. No Brasil, as
bolsas foram destinadas a
uma indígena do povo
Pataxó - Bahia, Alice
Pataxó, e uma quilombola
do Sertão do Pajeú de
Pernambuco, Bianca Maria
da Silva. Bianca é estudante
de
Licenciatura
em
Geografia, uma jovem do
Quilombo de Feijão e
Posses em processo de
formação como liderança, e
participante ativa das ações
da primeira fase do projeto
de elaboração das

Diretrizes
Curriculares
Quilombolas, coordenado
pelo CCLF.
A proposta do Malala Fund
Fellowship é que as jovens
ativistas
partilhem
conhecimentos e aprendam
em espaços de formação e
vivências, o que vai
proporcionar experiências
mais
completas
para
desenvolverem
sua
autonomia e leituras das
realidades em que vivem.
Além disso, é esperado que
as participantes criem
novos projetos para lutar
por um mundo em que a
educação
não
seja
privilégio, mas sim um
direito garantido para que
todas
as
meninas
frequentem a escola por ao
menos 12 anos. O período
de formação será de 18
meses
(maio/21
a
outubro/22).
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Programa Fellowship

Em 2021, este Programa
viabilizou a aquisição de
equipamentos (notebook e
celular) e acesso a internet
para a Fellowship realizar as
seguintes atividades:
Pesquisa,
desenvolvida
pelo Malala Fund sobre a
COVID-19, em que as
Ativistas
aprendizes
realizaram entrevistas nos
seus
territórios
para
entender
como
a
pandemia
afetou
a
educação de meninas e
jovens;

Além
das
atividades
formativas específicas do
Programa
Fellowship,
Bianca
participou
da
Conferência das Nações
Unidas sobre as Mudanças
Climáticas de 2021, a
COP26, que aconteceu de
31 de outubro a 12 de
novembro em Glasgow, na
Escócia. A equipe do
Fundo Malala participou
presencial e virtualmente,
inclusive, um dos vídeos
apresentados
foi
protagonizado por Bianca.
Assista aqui;

Participação no processo
formativo
desenvolvido
pela equipe do Fundo
Malala.
Os
encontros
acontecem duas vezes por
semana com todas as
ativistas do mundo todo
que estão no programa.
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Programa Direito à Leitura
A Leitura, a Literatura e os
espaços
para
sua
dinamização são direitos
estruturadores para acesso
a outros direitos, uma vez
que nossa abordagem vai
da formação do/a/e leitor/a
literários
como
um
processo de formação de
sujeitos
políticos
que
redimensiona sua leitura de
si, do mundo e de sua
relação com ele, da
informação, comunicação,
reflexão e ação política.

tempos de emergência
sanitária.
Com o distanciamento
imposto pela pandemia, a
partir de 2020 todas as
atividades
foram
redimensionadas para a
atuação virtual e assim
seguiu em 2021, com
algumas
exceções
presenciais
com
os
cuidados
rigorosos
orientados pelos órgãos de
saúde do estado de
Pernambuco.

• Biblioteca Solar de Ler

Foram realizadas em 2021
as seguintes ações:

A biblioteca Solar de
Ler/CCLF, ademais de ser
um
espaço
para
a
democratização do acesso
ao livro, à leitura e à
literatura como direitos
humanos, tornou-se um
espaço
de
apoio
fundamental
para
as
comunidades atendidas em
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Atendimento prioritário às
comunidades da periferia
da cidade Alta de Olinda,
mais especificamente V8,
V9, Ilha do Maruim,
Portelinha e Varadouro.
Dada a exclusão digital
(acesso a equipamentos, à
internet
e
uso
de
plataformas digitais) dessa
população, desde meados
de
2020
vimos
desenvolvendo
ações
alternativas de apoio e
desenvolvimento
comunitário a partir do
direito à leitura:
•
Democratização
do
acesso aos livros em
tempos de distanciamento
social
Circularam desde meados
de 2020 e durante o ano de
2021, duas maletas de
leitura na comunidade da
V8.

Cada maleta conta com um
acervo de 22 livros de
diferentes
gêneros
literários, considerando a
diversidade geracional e de
interesses das famílias. São
monitoras desta ação duas
jovens moradoras das
comunidades
que
receberam formação da
equipe
da
biblioteca,
responsáveis pela seleção
dos livros que poderiam ser
de interesse/ou ampliar o
interesse das famílias,
entrega
e
acompanhamento
das
leituras nas comunidades.
Ano
passado
foram
gravados vídeos coletando
depoimentos
das
participantes da ação e
suas opiniões sobre a
importância da iniciativa.
As maletas circularam por
15 dias entre as famílias
das ruas onde as jovens
moram e em seguida as
maletas retornaram
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a biblioteca, ficando o
acervo em quarentena, e
novos livros selecionados
para os próximos 15 dias.
Desta
forma,
fizemos
circular pelo menos 44
livros/mês. As monitoras
receberam uma pequena
ajuda de custo a contribuir
para sua renda familiar.
• Projeto Papo de Mulher
Esta é uma atividade
desenvolvida
com
um
coletivo de cerca de 20
mulheres, moradoras e/ou
mães de crianças das
comunidades
prioritárias
atendidas pela Biblioteca.
Trata-se de um espaço para
troca de experiências,
acesso a informações sobre
direitos sociais, legislação
protetiva, formação leitora e
desenvolvimento
de
atividades que contribuam
para a geração de renda
complementar para sua
sobrevivência,

especialmente no período
pandêmico.
• Oficinas para a feitura de
Sabão Ecológico
Durante o mês de fevereiro
e março de 2021, a
Biblioteca
Solar
de
Ler/CCLF realizou a oficina
de Confecção de Sabão
Ecológico com mulheres
das
comunidades
do
entorno do Sítio Histórico
de Olinda.
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Esta foi uma estratégia de
mobilização das mulheres
para
o
enraizamento
comunitário com reflexões
políticas
sobre
suas
identidades como mulheres
negras e da periferia. Ao
mesmo tempo, promoveu a
reflexão sobre estratégias
de ampliação da sua
capacidade de geração de
renda, que já estava tão
esfacelada pela política
econômica
do
atual
governo, e foi agravada pela
pandemia. Para a realização
da
oficina,
contamos
também com a D. Nezinha,
liderança do Grupo de
Saúde Condor e Cabo Gato,
que detém a tecnologia
produção desse material
com a reutilização de óleo
de cozinha para evitar seu
descarte no meio ambiente.
A idealizadora desta oficina,
Rafaela
Lima,
destaca
iniciativa que também
fortalece a reflexão política,

uma vez que 5,5l de óleo
que seriam despejados na
natureza convertem-se em
28 barras de sabão, que
podem ser vendidas a baixo
custo, contribuindo assim
também
para
o
complemento da renda
familiar.
• Formação política e
fortalecimento
das
mulheres
Em 2021 essa ação foi
reduzida a dois encontros,
em função dos riscos de
atividades
presenciais
sistemáticas, tais como
eram realizadas antes da
pandemia.
Esses
dois
encontros tematizaram as
condições de vida durante
esse período foram tema
central as condições de vida
durante esse período e a
leitura das mulheres acerca
da realidade nacional e do
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impacto em suas vidas. Um
encontro foi realizado no
inicio do ano, de modo a
definir o ano de 2021, sem
alimentar sentimento de
abandono gerado pelo
distanciamento social. O
outro encontro, realizado
em 15 de dezembro, foi um
momento para fechar o
ciclo de um ano desafiador
e para esperançar na
construção
de
uma
sociedade mais equânime
no ano que se avizinhava.

•
Atendimento
pesquisadores/as
demais interessados

interessadas em acessar
literatura
diversa
(de
culturas, gêneros e funções
diferentes, da ficção a
ensaios e teses de direitos
humanos,
políticas
públicas, entre outros).
• Atividades de resistência
política e visibilização das
causas
dos
direitos
humanos em tempos de
comunicação remota
Em 2021 reforçamos a
nossa presença no virtual
(@bibliotecasolardeler),
ampliando nossas vozes e
somando-nos a outras para
o fortalecimento das lutas.

a
e

Ocorreram encontros online
para atender pessoas
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Nossas
principais
pautas
foram: resistência democrática
à
necropolítica
instalada,
visibilidade
das
agendas
antirracistas,
antimisoginia,
antilgbtqia+fobia, pelo papel do
Estado Democrático de Direito.

Destacamos:

Campanha
pela
vacinação da população e
disseminação
de
informações
para
combater as fake news;

Combate ao racismo e
desmonte das falácias de
“Dia da Consciência
Humana”, valorizando e
visibilizando
personalidades negras
importantes na história
da resistência, como
Malcon
X,
Fannon,
Conceição Evaristo e
outras/os
pensadores
negras e negros;

Realização de uma Live
acerca dos “Descaminhos
para a proteção de Direitos”,
abrindo a discussão sobre
como a política econômica
tem
desfavorecido
a
efetivação
dos
direitos
humanos, a exemplo das
emendas constitucionais 93
e 95 e da proposta de
emenda
constitucional
187/2019 (prevê a extinção
de 248 fundos públicos).
Para conversar sobre o
assunto participara como
convidados Fernando Silva,
Mestrando em Educação,
Culturas
e
Identidades
(UFRPE/ FUNDAJ); João
Candido,
advogado
e
Consultor sobre Direitos de
Criança e Adolescente; e a
Mediação ficou por conta de
Ana Nery, vice presidente do
CCLF, licenciada em História
e com 30 anos de atuação no
campo das organizações da
sociedade civil.
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• Incidência em Políticas
Públicas para o Setor
LLLLB - PE
O Programa Direito à Leitura
participou ativamente das
reuniões
do
Fórum
Pernambucano do Livro,
Leitura,
Literatura
e
Bibliotecas (FPELLLB) no
intuito do avanço na
implementação do Plano
Estadual do Livro e Leitura.
Foram inúmeras reuniões
com o grupo gestor do
Fórum, acompanhamento
da
eleição
do
novo
Conselho
Estadual
de
Políticas Culturais (CEPC) e
mobilização
para
as
eleições das setoriais do
conselho e da instalação do
Grupo de Monitoramento
do Plano Estadual do Livro e
Leitura (PELLLB). Em 2021,
logramos as eleições e está
prevista a formalização da
lista dos representantes da
sociedade civil nesse grupo,

Cida Fernandez (CCLF) será
indicada pela sociedade
como representante titular
pelo Elo Mediador. Como
seu suplente será indicado
Fábio Rogério, gestor da
Acesa/Biblioteca
Comunitária Amigos da
Leitura.
Também
em
2021,
repassamos as informações
sobre o estado da arte da
política no município de
Olinda
para
a
nova
composição representativa
do setor de literatura. A lei
do livro de Olinda foi
aprovada em 2010, a partir
de um intenso processo de
mobilização
social
e
articulação
com
a
Secretaria de Cultura do
município. Entretanto, a
partir das mudanças de
gestão tudo foi engavetado.
O
CCLF
teve
uma
participação fundamental
nesse processo.
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•
Incidência
nacional

política

Continuamos a parceria
com o GT IPP da Rede
Nacional de Bibliotecas
Comunitárias (RNBC) para a
luta pela regulamentação
da Plano Nacional de
Leitura e Escrita (PNLE) e
constituição do Fundo
Social Pro-Leitura. Esse
trabalho acontece a partir
de encontros mensais de
estudos,
reflexões
e
desenho de estratégias
para a participação em
alguns
espaços
de
incidência
no
âmbito
nacional. O principal deles é
a
articulação
Frente
Parlamentar Mista, da qual
fazemos parte.
Nesse
sentido,
contribuímos
com
a
preparação
da
representante da RNBC que
participou de uma audiência
pública, em abril/2021,

sobre a taxação do preço do
livro,
Comissão
de
Educação
da
Câmara
Federal.
• Incidência política e
visibilidade a lutas mais
macrossociais
Passamos a compor a
Coalizão Direitos Valem
Mais,
espaço
para
conhecimento,
compreensão
e
fortalecimento da luta a
partir de análises das
micropolíticas econômicas
e seus impactos no acesso
e garantia de direitos à
população brasileira. Nele
conseguimos compreender
os ardis políticos, a
linguagem do economês e
como tudo isso dá caldo
para sustentar a derrubada
de direitos sociais. Esse
espaço,
em
2021,
funcionou a partir de
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encontros semanais e de
agendas
formativas
específicas.
• Ações internacionais de
incidência
política
e
visibilidade da luta
Em junho de 2021 as
Bibliotecas Solar de Ler,
Comunitária Amigos da
Leitura e a Rede de
Bibliotecas Comunitárias de
Porto Alegre - Beabah,
participaram de uma ação
coletiva que juntou pelo
menos 5 países da América
Latina,
através
das
Bibliotecas Comunitárias e
Populares da Colômbia,
Argentina, Chile, México,
Brasil e o engajamento de
demais
países
latinoamericanos. Essa foi uma
ação de resistência político
cultural latino americana,
como reação ao processo
de desalojamento das

bibliotecas comunitárias de
Calli. Essas bibliotecas
ocupavam
espaços
desativados,
antes
estruturados e ocupados
por forças policiais de
combate ao narcotráfico.
Com a sua desativação
foram cedidas para essa
outra finalidade. Essa ação
foi possível a partir da nossa
participação na articulação
“Pelos Caminhos Latinos”,
integrada por cerca de 10
países latinos, incluindo o
Brasil,
onde
fomos
convocados a nos integrar à
ação e mobilização a RNBC,
com
a
adesão
das
bibliotecas e redes citadas.
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REALIZAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS E
WEBNÁRIOS

Realização e participação em eventos e webnários

1."Seminário virtual: Recomendações para Escolas Seguras
e Acolhedoras no Contexto da Covid-19" do Comitê PE
2. Webnário "Diretrizes Curriculares Quilombolas - Que
Direito é Esse?" do CCLF
3. "Bibliotecas Comunitárias em Rede: Descaminhos para
Proteção de Direitos" pela Releitura
4. "23° Encontro de Educação e Literatura Infanto-juvenil"
da Faculdade Fafire
5. Na Semana de Ação Mundial (SAM):
- Reunião ampliada do Fórum de Educação Infantil de
Pernambuco - FEIPE com o tema "Escolas seguras e
acolhedoras exigem financiamento público"
- Live “Infraestrutura das escolas no cenário da pandemia
Covid-19”
6. Lançamento "Direito à Educação Escolar Quilombola:
Implementação das Diretrizes Curriculares" do CCLF
7. Seminário: leitura, literatura e seus espaços de diálogo
8. Live festiva em comemoração ao aniversário de 21 anos
da Associação Quilombola de Conceição das Crioulas
(AQCC)
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Realização e participação em eventos e webnários

9. "Formação Sociopolítica e Cultural na Biblioteconomia"
em Biblioteca Douglas Vale - Momentos Biblio
10. 12º Seminário Internacional Biblioteca Viva do SP
Leituras e SisEB
11. Encontrão Núcleo de Juventude - Projeto Educquilombo
- Educação Escolar Quilombola pelo CCLF
12. "Encontrão - Meninas e Jovens Mobilizadas por Escolas
Seguras e Acolhedoras" do Comitê PE
13. Live “Bibliotecas Comunitárias como forma de
transformação da juventude periférica" pela RNBC
14. Semana de Responsabilidade Social da Faculdade Fafire
15. Webinar “Curadoria coletiva e formação de acervos
inclusivos e diversos” da SP Leituras e SisEB
16. Live “Bibliotecas e pós-pandemia: perspectivas a partir
das experiências e aprendizados do período pandêmico” da
REDARTE Rede de Bibliotecas RJ
17. Lançamento “Manual Prático (muito prático mesmo) da
Lei de Acesso à Informação” pelo CPDH
18. Lançamento do site Tankalé
19. Apresentação do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras
no 8° Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco Epepe/UFRPE/UFPE
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FORMAÇÕES
1. Minicurso Direitos Humanos, Cidadania e Políticas
Públicas por Cida Fernandez
2. Interseccionalidade e educação pública. Classe, raça e
gênero por uma escola transformadora
3. Aula Debate - Módulo II: Formação Sociopolítica e
Cultural para Profissionais de Biblioteconomia
4. Oficinas de Introdução a Estudos sobre Orçamento
Público
5. Oficina para Adultos - Bibliotecas Comunitárias com
Cida Fernandez
6. Formação Sociopolítica e Cultura na Biblioteconomia
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DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Formação: Programa de Estágio do
Centro de Cultura Luiz Freire
O
CCLF
é
sempre
demandado
a
oferecer
oportunidades de estágios
curriculares e obrigatórios,
em
parcerias
com
Universidades e Faculdades
de PE. Os estágios oferecem
formação técnica e política
com experiências práticas
para futuros profissionais de
diversas áreas (educação,
jornalismo, biblioteconomia,
antropologia,
audiovisual,
contabilidade etc.). Com o
objetivo de contribuir na
formação de estudantes das
áreas que dialogam com a
atuação do CCLF, em 2021
contratamos quatro pessoas
estagiárias para vivenciar
esse processo formativo e,
também, contribuir com as
atividades institucionais e
dos projetos. Uma dessas
contratações foi do curso de
Jornalismo para dinamizar a
comunicação institucional do
CCLF.

Outras duas estudantes são
do curso de Ciências Sociais
e de História, ambas para
atuar
no
projeto
Educquilombo - Educação
Escolar Quilombola. Vale
ressaltar que a estudante de
História é moradora de uma
das
comunidades
quilombolas do município de
Mirandiba e é a primeira
experiência do CCLF com
estágio de estudante não
residente
na
Região
Metropolitana do Recife,
numa primeira experiência
de
parceria
com
a
Universidade Federal do Vale
do São Francisco (UNIVASF).
Por último, recebemos um
bolsista do programa de
extensão
acadêmica
coordenado pelo CEEL-UFPE
em parceria com a Releitura
para atividades específicas
na Biblioteca.
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Manutenção da sede
A sede do CCLF fica no
centro histórico de Olinda,
vizinho à cidade do Recife,
capital do Estado de
Pernambuco, e possui um
conjunto arquitetônico que
remete
ao
início
da
colonização portuguesa no
Brasil, no século XVI. O
conjunto
arquitetônico,
urbanístico e paisagístico foi
tombado pelo Iphan em
1968. O reconhecimento da
cidade como Patrimônio
Mundial
Cultural
pela
Unesco, ocorreu em 1982 e
refere-se a uma área de 1,2
km² e cerca de 1.500
imóveis,
os
quais
testemunham
diferentes
estilos
arquitetônicos:
edifícios coloniais do século
XVI harmonizam-se às
fachadas de azulejos dos
séculos XVIII e XIX, e às
obras
neoclássicas
e
ecléticas do início do século
XX. (Fonte: Portal Iphan)

Por esta condição, o
casarão sede requer um
monitoramento constante
de manutenção da sua
estrutura física, composta
pela parte estrutural do
imóvel, bem como pelo seu
quintal, muito demandado
para atividades diversas do
próprio CCLF, por parceiros
e para o público externo.
Em
2021
foram
recuperadas
paredes
internas
e
externas,
telhados de duas salas, que
estavam com problemas de
infiltração, e realizadas
podas de manutenção das
árvores centenárias do
quintal, além da avançar
passos na garantia do
direito à acessibilidade com
a estruturação de rampas.
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Aniversário de 49 anos
Chegamos aos 49 anos de
trajetória e, mais uma vez, a
celebração se deu em meio
à pandemia. Não é todo dia
que se comemora quase
meio século e, por isso, não
queríamos deixar a data
passar batida. Apesar de
nos nossos corações o
desejo fosse realizar uma
grande festa, esse afeto
pela nossa história se
materializou em uma live
festiva, transmitida no canal
do YouTube da TV Viva.
Contamos com a mediação
de Ivan Moraes, antigo
jornalista da casa e hoje
membro do quadro de
sócios, e teve como
convidades: Dra. Bernadete
Azevedo, Procuradora de
Justiça e criadora do GT
Racismo (Grupo de Trabalho
de Combate ao Racismo do
Ministério
Público
de
Pernambuco, que hoje
integra o Plano Estratégico
da instituição); Liz Ramos,

educadora
do
CCLF;
Andressa
Pellanda,
coordenadora geral da
Campanha Nacional pelo
Direito à Educação (CNDE);
Mazer Souza, professora e
liderança quilombola da
ASCQUIMI; e, por fim, Fábio
Silva, Gestor da ONG Acesa
e da Biblioteca Comunitária
Amigas da Leitura.
Foi um momento de
reencontrar os/as velhos/as
conhecidos/as pelo chat e
lembrar um pouco do que já
fizemos em parceria com
todas essas pessoas e
organizações que citamos
acima.
Assista aqui!
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Mobilização de recursos
Há alguns anos, o CCLF vem
investindo no aluguel de
seus espaços/salas para
grupos,
profissionais
autônomos
e
ações
pontuais realizadas por
outras
organizações
e
pessoas físicas parceiras.
Em 2021, essa estratégia de
mobilização de recursos
ficou comprometida com o
prolongamento da crise
sanitária
do
novo
coronavírus, mas após o
avanço da vacinação e
protocolos
mais
consolidados de segurança
sanitária, retornamos à
possiblidade de locação de
salas internas, da sala do
quintal e até do próprio
quintal para atividades com
um número reduzido de
pessoas.
A
exemplo
de
anos
anteriores, a sala do quintal
vem sendo utilizada por
professoras de yoga e canto

para
práticas
que
alimentam o corpo e alma,
a partir do uso colaborativo
do espaço. Um percentual
sobre o recebimento dos
valores recebidos para as
aulas é direcionado para a
manutenção da casa. Além
dessas
atividades
cotidianas,
as
dependências do CCLF são
bastante demandadas para
atividades de formação de
outros parceiros e eventos
festivos (confraternizações,
etc.).
O imóvel contíguo à sede do
CCLF (casa nº 169) abrigou
no ano de 2021: Estúdio de
Pilates,
Escritório
Advocatício, sala para a
ONG Vídeo nas Aldeias e
uma sala para um Artista
Visual. Desde 2015 o
Centro também abriga em
suas dependências um
Ateliê
de
Rabecas,
conduzido pelo
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Luthier/Artesão
Valério
(Bizunga, como é seu nome
artístico).
O imóvel de propriedade do
CCLF localizado na Rua de
São Bento, nº 344, na
Ribeira, que já abrigou no
passado a TV Viva e,
posteriormente, foi locado à
Prefeitura Municipal de
Olinda para ser a sede do
Museu do Mamulengo, foi
locado no início de 2021
para o empreendimento
coletivo/colaborativo
denominado Casa Criatura.
Um
acordo
com
os
responsáveis
envolveu
recuperação do imóvel no
primeiro
semestre
e
pagamento de um valor de
locação inferior ao mercado
imobiliário local até que o
empreendimento
se
solidifique.
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PARCERIAS

APOIOS
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COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Em 2021, continuamos
alimentando nosso site
institucional com conteúdos
que estão relacionados à
atuação do CCLF e com as
pautas que defendemos, de
interesse local e nacional.
Atualizado semanalmente,
compilamos
matérias
produzidas pela equipe de
comunicação da instituição
e
outras
notícias
compartilhadas das redes
parceiras e da mídia
independente.
Também
contamos
com
a
colaboração
de
especialistas da casa e da
área dos direitos humanos
para elaboração de artigos
sobre educação, literatura,
democracia,
cultura
e
comunicação. Além disso,
as análises críticas de mídia,
prática iniciada pelo CCLF há

alguns anos atrás por meio
do OmbudsPE, retornou
para o planejamento da
comunicação com um olhar
atento e denunciativo sobre
as violações de direitos
humanos cometidas pela
imprensa local.
No total, escrevemos 12
matérias sobre os projetos
e atividades em andamento
no CCLF, 04 artigos escritos
por convidados(as) e 02
análises críticas de mídia.
Confira todo o material em
cclf.org.br
REDES SOCIAIS
Somos 2.902 seguidores no
Instagram
1.069
Seguidores
no
Twitter
E
6.578
pessoas
acompanhando
no
Facebook.
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Publicações no instagram
que tiveram maior alcance:
Cure seu ódio;
Nota de repúdio à violência
policial em protesto no
centro do Recife;
Luto por Guitinho da Xambá;
Divulgação de matéria do
Alma Preta Jornalismo,
sobre
movimento
da
juventude quilombola de
Mirandiba;
Divulgação do evento "100º
aniversário de Paulo Freire Ato Político, Cultural e
Pedagógico";
Registro
do
Encontro
Satsanga de Primavera.

NA MÍDIA
Enquanto estratégia de
comunicação,
especialmente
da
assessoria de imprensa,
continuamos construindo
relações com a mídia
independente e a mídia
hegemônica de todo o
estado, mas com atenção
ao
Recife,
Região
Metropolitana e Sertão
(locus de um dos nossos
projetos); focando no envio
de releases e participação
em entrevistas. Usamos
desse meio para informar e
mobilizar a sociedade civil
na defesa e promoção dos
direitos humanos, e mostrar
o que estamos fazendo
enquanto uma instituição
que desenvolve projetos no
campo do Direito à
Educação. à Comunicação,
à Cultura e à Literatura.
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Aparecemos, em média, 30 vezes nos veículos de
comunicação, dentre eles estão: TV web, portais da internet,
rádio, podcasts e redes sociais. Confira algumas de nossas
aparições aqui:
Salada Pop, Frei Caneca FM, sobre Educação Escolar
Quilombola em Mirandiba;
Programa Realidades - Direitos Humanos e Cidadania da TV
Universitária sobre Educação Escolar Quilombola;
TV Raízes da Cultura sobre Educação Escolar Quilombola;
TV Brasil de Fato - Trilhos do Brasil sobre Educação Escolar
Quilombola;
Opinião Pernambuco discute o papel das Bibliotecas
Comunitárias;
“Jovens do Sertão de Pernambuco protagonizam conquista
histórica para a Eduação quilombola“, publicada no Alma Preta
Jornalismo;
“Jovens negras lutam por educação quilombola no sertão de
Pernambuco“, publicada no Negrê;
“Retorno das aulas presenciais terá, semana que vem, ato
público, audiência, seminário e cobranças ao governo federal”,
publicada no Jornal do Commercio;
“As unidades de ensino estão prontas para receber estudantes
e profissionais da educação?”, publicada no Cendhec;
“Participação do CEE-PE no Seminário Virtual sobre
Recomendação para Escolas Seguras e Acolhedoras no
Contexto da Covid-19”, publicada no CEE-PE;
“Mirandiba ultrapassando barreiras e construindo pontes:
pontes em negrito", publicada na Revista Vozerer;
“Mulheres negras e educação são tema de hoje no Reconexão
Periferias“, publicada na Fundação Perseu Abramo;
"Projeto Escolas Seguras e Acolhedoras apresenta proposta à
comissão de educação", publicada em Portal da Câmara;
“Projeto Escolas Seguras e Acolhedoras apresenta propostas à
Comissão de Educação”, publicada na Câmara Municipal do
Recife;
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"Semana de Ação Mundial discute infraestrutura das escolas",
publicada em Folha de Pernambuco;
"Educação escolar quilombola ganha impulso com experiência
no sertão de Pernambuco", publicada no Canal de Notícias do
RN;
“Educação escolar quilombola ganha impulso com experiência
no sertão de Pernambuco", publicada no Brasil de Fato;
“Educação escolar quilombola ganha impulso com experiência
no sertão de Pernambuco", publicada no Diário Carioca;
“Educação escolar quilombola ganha impulso com experiência
no sertão de Pernambuco", publicada no Combate Racismo
Ambiental;
“Em Mirandiba (PE), povo quilombola se une para pautar
diretrizes escolares", publicada no Brasil de Fato PE;
“Pernambuco lança protocolo de retorno às aulas presenciais
locais”, publicada em Taís Paranhos;
"Programa Agricultura familiar em debate", publicada em
Caatinga;
"Retorno às aulas presenciais" na Rádio Universitária;
“Volta às aulas na pandemia”, publicada no Saúde é o Tema da
UFPE;
“Projeto pioneiro de Diretrizes Curriculares da Educação
Quilombola é desenvolvido em Mirandiba", publicada no Blog
Alvinho Patriota;
“Pioneirismo no Sertão do Pajeú", publicada na Folha de
Pernambuco;
“Grupo é formado para monitorar diretrizes municipais da
educação quilombola de Mirandiba, no Pajeú", publicada no
Diario de Pernambuco;
Dia Internacional das Meninas no Opinião PE - TVU Recife;
Saúde é o tema: Saúde das meninas, na Rádio Universitária
Paulo Freire;
“Comunidades quilombolas de Pernambuco lutam pelo acesso
à educação dos seus povos", publicada no Brasil de Fato PE;
Dia Internacional das Meninas na Rádio Universitária;
"Educação Escolar Quilombola", no Podcast Arco43 da Editoria
Brasil.
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TV VIVA
Produção/realização de vídeo documentário de
conclusão do Projeto Ciranda;
Finalização de vídeo documentário do Projeto
Educquilombo - Educação Escolar Quilombola/Biênio
2019-2020;
Produção/realização, em parceria com a Sempre Viva
Produções, de 2 vídeo documentários sobre as Matrizes
do Forró, que serviram para embasar o título de
Patrimônio Imaterial atribuído ao Forró pelo IPHAN;
Participação nas Oficinas de Educomunicação do
Projeto Escolas Seguras e Acolhedoras e posterior
produção de conteúdos audiovisuais com as jovens do
projeto;
Produção/realização de vídeo documentário “Mestre
Luiz Paixão - 2º Encontro de Rabecas" para Secretaria
de Cultura do Distrito Federal;
Parceria com o portal Tankalé Acervo Audiovisual
Quilombola de Pernambuco, juntamente com a
comunidade quilombola de Conceição das Crioulas,
para lançamento do site do projeto, que conta com
material produzido a partir da parceria do CCLF/TV Viva
com a comunidade;
Oficinas de Comunicação com as jovens do Projeto
Educquilombo - Educação Escolar Quilombola;
Continuação do inventário do acervo da TV Viva: Página
da TV Viva no YouTube atingiu 375.153 visualizações;
Contemplado com o Prêmio da Lei Aldir Blanc Olinda
2020/2021 para realização do projeto "Memória Viva",
que compilou cinco títulos variados do acervo da TV.
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ASSINATURAS EM CARTAS
Acreditamos na importância de apoiarmos as iniciativas de
pressão popular e advocacy feitas pelos movimentos sociais
e a sociedade civil. Por isso, fazemos questão de assinar
manifestos, posicionamentos, cartas e consultas públicas
que visam a justiça social e o bom funcionamento da
democracia.
Manifesto: A vida pede licença! Pela derrubada dos
vetos à lei 14.200/2021
Carta Pública, contra o despejo das famílias do
acampamento Marielle Vive
Coleta de assinaturas - Manual de Defesa contra a
Censura nas Escolas
Assinatura em apoio à Carta-proposta para o Combate
ao Extermínio de Travestis e Pessoas Trans
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Há 49 anos, existindo e resistindo pela
#Democracia e #DireitosHumanos

Nos acompanhe:
cclf.org.br
@centroluizfreire
comunicacao@cclf.org.br

