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Nossa história



Projeto Elas na
Escola

Direitos de meninas e
mulheres em risco

Criação do Instituto Arueras

2020

2021



Direitos de meninas e
mulheres em risco

Março
2020

Realização do projeto
Elas na Escola

Agosto
2020

Criação da
organização

Janeiro 
2021

Escolas fechadas e enfraquecimento das
redes de proteção

Maior risco de evasão escolar de meninas,
exploração sexual, gravidez indesejada e
casamentos arranjados

Isolamento social aumenta a
vulnerabilidade, reduz liberdade, acesso a
fontes de informação e meios de
comunicação.

Pandemia da covid-19 no Brasil Projeto de combate à violência de gênero
na rede de ensino de Pernambuco

Parceiros: Secretarias Estaduais da Mulher e
da Educação do Estado de Pernambuco

Financiadores: Imaginable Futures e
Fundação Lemann

Desenho e estruturação de
organização de mulheres que
apoia governos no fortalecimento
de direitos de meninas e mulheres



Formalização
da organização

Em janeiro de 2021, o Instituto Arueras começou a ser
estruturado. Foi uma longa jornada de ideação e
construção coletiva com outras organizações e
profissionais que trabalham na luta por direitos e pela
igualdade de gênero no Brasil.

No mesmo ano, contamos com o apoio jurídico e
contábil do Programa Pro Bono Machado Meyer para
concluir o processo de formalização da organização. 

Nosso estatuto foi registrado em agosto de 2021. Neste
momento, nascia oficialmente a Arueras, uma
organização não governamental com o objetivo de
fortalecer ainda mais a luta pelos direitos de meninas e
mulheres no Brasil.

Acesse nosso estatuto aqui!

https://www.institutoarueras.org/_files/ugd/7c8130_7037e9a6ccc84e7c85fb3112f299d664.pdf


Nossa causa



Poucos instrumentos
para implementação
de políticas eficazes e

inovadoras para
mulheres e meninas

As políticas públicas para meninas e mulheres são
insuficientes e pouco efetivas para que o Brasil alcance a

igualdade de gênero

Lideranças pouco
representativas e

sensibilizadas com a
pauta

Pautas de gênero
pouco priorizadas na
formação da agenda

política

Insuficiência de
orçamento e pastas

da Mulher nas
diferentes esferas

públicas

Pouca escuta sobre
as reais necessidades

de meninas e
mulheres

As legislações
existentes não dão
conta de todas as
brechas de gênero

O problema



Mulheres e meninas
têm menos qualidade

de vida, acesso à
oportunidades e

segurança

1

Altos índices de
violação de direitos

de meninas e
mulheres

2

Aprofundamento das
desigualdades por

conta da pandemia
da covid-19

3

As consequências



Estimular a criação e qualificação de
políticas públicas que respondam às
demandas de meninas e mulheres

A solução



Apoiar governos e
organizações para fortalecer

direitos de meninas e mulheres

Nossa missão



As aroeiras são árvores firmes e fortes que florescem de
norte a sul do Brasil. 

Resilientes e inovadoras, formam raízes profundas em
diferentes tipos de solos: secos a encharcados.

São plantas de cura utilizadas na sabedoria popular para
tratamento de doenças femininas. Seus frutos comestíveis
são utilizados em chás, trazendo uma dimensão de
acolhimento. 

Arueras, no plural, porque sabemos que apenas juntas
alcançaremos a equidade de gênero no nosso país.

O nome
Arueras



Quem são as
Arueras



Esther Leblanc
Diretora Institucional

e cofundadora

Flavia Defacio
Diretora executiva 

e cofundadora

Anna Sashide
Voluntária de
comunicação

Carol Hermogenes
Voluntária de
comunicação

Letycia Oliveira
Apoio gestão

financeira

Victoria Sonnenberg
Gestora de 
programas

Ana Luísa Machado
Consultora de 

pesquisa

Carla Rosário
Consultora de

políticas públicas

Lilian Avrichir
Voluntária de 

captação

Maila Andrade
Coordenadora 

de projetos

https://www.linkedin.com/in/esther-leblanc/
https://www.linkedin.com/in/esther-leblanc/
https://www.linkedin.com/in/flavia-defacio/
https://www.linkedin.com/in/anna-sashide-lopes-b3a6a7161/
https://www.linkedin.com/in/letycia-oliveira-32024aa5/
https://www.linkedin.com/in/vict%C3%B3ria-sonnenberg/
https://www.linkedin.com/in/ana-lu%C3%ADsa-machado-de-castro-8602601bb/
https://www.linkedin.com/in/carla-ros%C3%A1rio-48542149/
https://www.linkedin.com/in/lilian-avrichir-5b7b5ba3/
https://www.linkedin.com/in/mailaandrade/
https://www.linkedin.com/in/flavia-defacio/
https://www.linkedin.com/in/vict%C3%B3ria-sonnenberg/
https://www.linkedin.com/in/ana-lu%C3%ADsa-machado-de-castro-8602601bb/
https://www.linkedin.com/in/carla-ros%C3%A1rio-48542149/
https://www.linkedin.com/in/lilian-avrichir-5b7b5ba3/
https://www.linkedin.com/in/anna-sashide-lopes-b3a6a7161/
https://www.linkedin.com/in/mailaandrade/
https://www.linkedin.com/in/letycia-oliveira-32024aa5/


Como atuamos



Como
atuamos

de projetos com abordagem
intersetorial e interseccional

Cocriação

no centro das ações e colaborando

Usuárias e territórios

para cenários qualificados

Dados e evidências

no desenho e implementação

Métodos ágeis

para ampliar impacto e garantir
sustentabilidade

Atuação em rede



Estratégias de
atuação

1

2

3
Fortalecemos políticas e ações existentes
para meninas e mulheres por meio de
assessoria técnica e cocriamos novas
soluções via nosso Laboratório de
Inovação em Gênero

Fortalecimento de governos

Mobilizamos e articulamos atoras para
amplificar a incidência dos direitos de
meninas e mulheres na agenda política
nacional

Mobilização e advocacy

Realizamos diagnósticos, avaliações
de políticas públicas e formações em
gênero 

Pesquisa e formação



O que fizemos em
2021



Assessoria à Secretaria da
Mulher de Pernambuco

Uterutopia

Projeto Romper

Projetos
Além da criação e formalização da
organização, em 2021 também articulamos a
implementação de novos projetos. 

Desde então, concluímos a implementação de
um projeto e demos início à implementação de
mais dois, que têm a conclusão prevista para
2022. 



Assessoria à Secretaria da
Mulher de Pernambuco

Apoio às gestoras públicas responsáveis pela
política de formação do estado para construção do
monitoramento dos Núcleos de Estudo de Gênero e
Enfrentamento da Violência Contra a Mulher das
instituições de ensino do Estado.

Parceria: Secretaria da Mulher de Pernambuco



Uterutopia Apoio de produção documentário longa metragem sobre HPV em
meninas e mulheres, e desenho de estratégia de advocacy sobre
o tema, envolvendo campanhas nacionais para sensibilização da
sociedade civil.Parceria: Agência Figas



Projeto Romper

Pesquisa de campo em 3 municípios brasileiros para
entender os desafios locais e inovações territoriais dos
sistemas de enfrentamento à violência contra as
mulheres.

O projeto realizou mais de 50 entrevistas com mulheres
em situação de risco, gestoras públicas, equipes
técnicas e mobilizadoras locais para identificar
possibilidades de incidência política que contribuam
para redução do feminicídio no país

Parceria: Mapa do Acolhimento



Articulações
Com 18 organizações governamentais

Prefeitura de São Vicente
Vice-prefeitura de Fortaleza
Secretaria da Mulher de Recife e do Rio de Janeiro
Secretaria da Saúde de Hortolândia, Bezerros, Recife e São Vicente
Secretaria de Educação de São Paulo e do Rio de Janeiro
Secretaria de Gestão Pública de Mogi das Cruzes
Casa da Mulher Brasileira de Curitiba

Nível municipal

Nível estadual
Secretaria da Justiça do Paraná
Secretaria da Mulher de Pernambuco
Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
Gabinete do Vice-Governador Rio Grande do Sul

Nível internacional
Embaixada Britânica em Brasília, Brasil

+70 outras
organizações
Do terceiro setor e do setor privado



espaço de luta pela participação das mulheres nos
espaços decisórios

Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das
Mulheres 

iniciativa da sociedade civil brasileira voltada à
defesa e ao aprimoramento da vida política e

democrática no Brasil

organização dedicada a democratizar o acesso ao
conhecimento em advocacy e construir redes de
cooperação entre profissionais

Pacto pela Democracia

Profissionais de Advocacy

Rede de profissionais que desejam contribuir para
a efetividade da gestão pública, potencializando

a ação e o impacto do governo

Vetor Brasil

rede de organizações que atua para a prevenção
e o enfrentamento das violências contra crianças e
adolescentes no Brasil.

Coalizão Brasileira pelo fim da violência
contra crianças e adolescentes

Entrada em redes



Edital de financiamento de pesquisa do International Food Policy
Research Instituto 

Edital Fundo da Organização das Nações Unidas pela Democracia 2021

Edital Mulheres em Movimento 2021, do Fundo Elas+

Edital de Financiamento da Tinker Foundation 2021.2 

Edital Google Impact Challenge 2021 

Edital do GDLab, iniciativa de pesquisa em gênero e diversidade do BID

Edital do Programa de Fortalecimento de Organizações da Sociedade
Civil 2022 do Instituto Amazília

Programa de financiamento institucional da DRK Foundation

Edital Programa para Meninas do Malala Fund

Edital do Fundo Canadá para Iniciativas Locais (Brasil) 2022

        Submetido em parceria com o Nossas

        Submetido em parceria com o Nossas

        Submetido em parceria com a Base dos Dados

Editais
prestados



Roda de Conversa
sobre Políticas
Públicas de Gênero

do II Seminário das Marias,
grupo de pesquisa em Gênero
e Relações Internacionais do
Instituto de Relações
Internacionais da USP

Live sobre Políticas
Públicas de
Combate à Violência
contra a Mulher

com a curadora de conteúdo,
escritora e jornalista Nana
Calimeris

Banca de TCC
"A construção da ética e do
sexo/gênero: um olhar
para a trajetória da
Cinderela no mundo
Disney”  

Clara Rodrigues, da escola São
Domingos, SP

Evento
“Filantropia colaborativa na
defesa dos direitos das
mulheres”

organizada pelo GIFE

Eventos



Comunicação 

Primeira versão do site institucional

Newsletter institucional

http://institutoarueras.org/


Comunicação 

Instagram institucional
1.000 seguidoras

Linkedin
898 seguidoras

http://instagram.com/institutoarueras
http://instagram.com/institutoarueras
https://www.linkedin.com/company/institutoarueras/
https://www.linkedin.com/company/institutoarueras/
https://www.linkedin.com/company/institutoarueras/


Obrigada!
Nos vemos novamente em 2022!


