
 
 

 

 

 

 

PROJETOS APOIADOS EM 2016 (Janeiro a Dezembro) 

 

Número: 21267 

Título: (FORD) AFIRMAÇÃO DA ENTIDADE QUILOMBOLA, ORGANIZAÇÃO E 

LEGALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE - QUILOMBOLAS. 

Objetivos: Promover a inserção social dos sócios: incentivar o progresso 

e o desenvolvimento de seus associados através de aperfeiçoamento 

técnico, visando melhorar o seu relacionamento e produtividade; legalizar 

a associação, obter uma personalidade jurídica e garantir uma 

representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos 

territórios, sociais, educacionais e culturais; incentivar o combate a 

qualquer forma de violência contra crianças, jovens, mulheres e idosos; 

combater o racismo e lutar pela igualdade de oportunidade e justiça 

social. 

Atividades: Reunião com os membros da comunidade para criação e aprovação 

da Ate e o Estatuto; realizar oficinas de formação e capacitação sobre: 

compreensão e conceito da entidade negra quilombola; compreensão sobre o 

associativismo e planejamento participativo. Julho a novembro 2015. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 58 

Etnia: N 

Gênero: G 

NOME: ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PRACHATA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 4810 

 

 

Número: 21268 

Título: (FORD) AFIRMAÇÃO DA ENTIDADE QUILOMBOLA, ORGANIZAÇÃO E 

LEGALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE - QUILOMBOLAS. 

Objetivos: Promover a inserção social dos sócios: incentivar o progresso 

e o desenvolvimento de seus associados através de aperfeiçoamento 

técnico, visando melhorar o seu relacionamento e produtividade; legalizar 

a associação, obter uma personalidade jurídica e garantir uma 

representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos  



 
 

 

 

 

 

territórios, sociais, educacionais e culturais; incentivar o combate a 

qualquer forma de violência contra crianças, jovens, mulheres e idosos; 

combater o racismo e lutar pela igualdade de oportunidade e justiça 

social. 

Atividades: Reunião com os membros da comunidade para criação e aprovação 

da Ate e o Estatuto; realizar oficinas de formação e capacitação sobre: 

compreensão e conceito da entidade negra quilombola; compreensão sobre o 

associativismo e planejamento participativo. Julho a novembro 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 107 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CIRIACO 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 4830 

 

 

Número: 21269 

Título: (FORD) AFIRMAÇÃO DA ENTIDADE QUILOMBOLA, ORGANIZAÇÃO E 

LEGALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE - QUILOMBOLAS. 

Objetivos: Promover a inserção social dos sócios: incentivar o progresso 

e o desenvolvimento de seus associados através de aperfeiçoamento 

técnico, visando melhorar o seu relacionamento e produtividade; legalizar 

a associação, obter uma personalidade jurídica e garantir uma 

representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos 

territórios, sociais, educacionais e culturais; incentivar o combate a 

qualquer forma de violência contra crianças, jovens, mulheres e idosos; 

combater o racismo e lutar pela igualdade de oportunidade e justiça 

social. 

Atividades: Reunião com os membros da comunidade para criação e aprovação 

da Ate e o Estatuto; realizar oficinas de formação e capacitação sobre: 

compreensão e conceito da entidade negra quilombola; compreensão sobre o 

associativismo e planejamento participativo. Julho a novembro 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 



 
 

 

 

 

 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CARRAPICHE 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 5010 

 

 

 

Número: 21271 

Título: (FORD) FORMAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS NORMATIVAS ESTATUTÁRIA DA 

ASSOCIAÇÃO DE MUMBUCA 

Objetivos: Possibilitar à Associação e a comunidade uma maior compreensão 

sobre sua identidade negra e quilombola; ser uma Associação organizada, 

desenvolvendo seu papel de acordo com o seu estatuto; garantir uma 

representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos 

territórios, sociais, educacionais e culturais. 

Atividades: Realizar debate e oficinas sobre identidade negra e 

quilombola com associação; realizar oficinas sobre associativismo, 

planejamento participativo; realizar alterações e readequações no 

estatuto. Agosto a novembro 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 178 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E EXTRATIVISTA DOS POVOADOS DE MUMBUCA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 6470 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21341 

Título: (UE-2015) NEGRA - SENDO 

Objetivos: Colaborar no fortalecimento da intervenção pública de mulheres 

negras, em diálogo com outras mulheres para a defesa de direitos humanos 

e de políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, raça-etnia e 

diversidade sexual. 

Atividades: Realizar Encontro de ativistas dos movimentos de mulheres 

para análise das políticas públicas e construção de estratégia coletiva 

de incidência na CEPPM; elaborar documento de posição e propostas para a 

conferência; oficina de produção de intervenção artística nas CPPM de 

2015; atividade artística de intervenção na conferência estadual; 

promover a formação online sobre Participação política das mulheres 

negras; oficina de reflexão e encontro presencial para assistir 

videoconferência; oficina de reflexão e produção de turbantes; dar apoio 

à participação às mulheres do Ceará na MMN em Brasília; oficina de fala 

pública; realizar Encontro de articulação entre mulheres do campo e da 

cidade. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: FORUM CEARENSE DE MULHERES 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 19.974,75 

 

 

Número: 21350 

Título: (UE-2015) NEGRAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA COMPREENDENDO O ESTADO E 

INCIDINDO POLITICAMENTE 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento da Rede FULANAS - Negras da 

Amazônia Brasileira- NAB, para que suas filiadas sejam capazes de se 

apropriar e replicar informações sobre o papel e funcionamento do Estado 

brasileiro - Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis municipal, 

estadual e federal, e a importância da participação no mesmo para o  



 
 

 

 

 

 

 

processo de empoderamento político das mulheres negras amazônicas; 

Fortalecer as mulheres da Rede Fulanas Negras da Amazônia Brasileira; 

Garantir a participação de uma delegação APA (Amapá-Pará) na Marcha das 

Mulheres Negras a Brasília, em novembro de 2015 (MMNegras 2015). 

Atividades: Mobilizar as Mulheres; Realizar Oficinas no Amapá e Pará; 

Sistematizar as Oficinas em Relatório; realizar Seminário no estado do 

Pará; Produzir documento subsídio MMNegras; participar Marcha das 

Mulheres Negras a Brasília, em novembro de 2015 (MMNegras 2015). 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE FULANAS - NEGRAS DA AMAZONIA - NAB 

Estado: AP 

Valor na Moeda: 20.000 

 

 

Número: 21374 

Título: (UE-2015) MARCHA DAS MULHERES NEGRAS 2015 FORMAÇÃO POLÍTICA E 

ARTICULAÇÃO PARA FORTALECER A LUTA DAS MULHERES NEGRAS E QUILOMBOLAS NO 

TOCANTINS. 

Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento institucional das 

organizações do movimento de mulheres negras; Colaborar para o 

empoderamento das mulheres, a partir da auto-organização destas, 

estimulando denúncias nos casos de violência; promover a formação e 

qualificação política das mulheres negras para a ação coletiva, o 

engajamento em movimentos sociais e a luta por melhores condições de 

vida; Fortalecer as mulheres negras tocantinenses para a participação na 

Marcha Nacional das Mulheres Negras 2015; Criar a Articulação de Mulheres 

Negras e Quilombolas no Tocantins. 

Atividades: Reproduzir materiais gráficos de identidade visual da Marcha 

Nacional das Mulheres Negras 2015; Realizar a Mobilização/ sensibilização 

das participantes e o mapeamento das entidades representativas de 

mulheres negras; realizar Seminário de Formação de Formadoras para  



 
 

 

 

 

 

 

multiplicação e mobilização da Marcha 2015; promover Oficinas de Formação 

nas cidades: Palmas, Tocantinópolis, Araguaína, Mateiros, Gurupi, Arraias 

abordando os temas: Mulheres negras e espaços de poder: empoderar para 

ocupar; A identidade da mulher negra e sua representação social e As 

diversas faces da violência e opressão social/racial contra a mulher 

negra; Participar da Marcha Nacional das Mulheres Negras em Brasília (DF) 

no dia 18 de novembro de 2015; Criar a Articulação de Mulheres Negras e 

Quilombolas no Tocantins. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COORDENACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 20.000 

 

 

Número: 21460 

Título: (FORD) LEGALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO QUILOMBO CARUARAS 

Objetivos: Legalizar a Associação Comunitária de Moradores do Povoado 

Caruaras. 

Atividades: Regularizar o CNPJ da Associação; autenticar os registros de 

firmas em cartórios; atualizar a declaração de Imposto de Renda; 

Regularizar junto ao GFIP. Maio a junho 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 49 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DO POVOADO CARUARAS 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 4830 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21497 

Título: RESGATANDO A IDENTIDADE ÉTNICO RACIAL E AUTONOMIA DAS MULHERES DO 

QUILOMBO GRAÇA DE DEUS 

Objetivos: Desenvolver a capacidade empreendedora das mulheres 

quilombolas da comunidade de Graça de Deus e garantir sua autonomia por 

meio da organização produtiva, gestão econômica e cidadania; Fortalecer a 

identidade étnica e as relações de gênero; Fortalecer as práticas 

coletivas na produção; Estimular o interesse das participantes em 

organizar, diversificar e agregar valor aos produtos a partir do 

beneficiamento e, confecção de utensílios; Fomentar a inserção das 

mulheres quilombolas na Economia Sustentável Solidária. 

Atividades: Realizar um seminário e três cursos sobre: gestão; marketing 

e vendas; artesanato para confecção de utensílios e bio joias. 15 de 

julho a 30 de dezembro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO QUILOMBO GRAÇA 

DE DEUS 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 2770 

 

 

Número: 21535 

Título: (EDITAL C&A-04) EDUCADORES CONSCIENTES FAZEM A DIFERENÇA 

Objetivos: Motivar educadores da rede pública e privada, e educadores 

populares inspirados na pedagogia de P. Freire; ouvir estudantes e 

comunidades para envolvê-los na criação de ações pedagógicas; promover a 

participação social para a educação de qualidade (currículo, gestão, 

financiamento público); maior compreensão s/ DHs 

Atividades: Realizar 3 oficinas de criatividade e capacitação de 

educadores; divulgar ODM e ODS, construindo mecanismos de monitoramento 

sobre seu alcance;  realizar ações de campanha pelo direito à educação;  



 
 

 

 

 

 

 

produzir instrumentos e materiais pedagógicos para professores visando 

reforçar praticas libertadoras. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 125 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE PORTO NACIONAL 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

Número: 21603 

Título: (FORD) HORTA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BAIAO QUALIDADE DE VIDA E 

SUSTENTABILIDADE 

Objetivos: Promover uma alimentação variada através do cultivo de uma 

horta comunitária na comunidade quilombola Baião; implantar o projeto e 

mostrar a sua sustentabilidade através do comprometimento coletivo; 

responsabilizar a comunidade pela efetividade da qualidade de vida 

através da alimentação diversificada; fomentar a importância do trabalho 

coletivo para obtenção benefícios individuais. 

Atividades: Implantar uma horta comunitária. Outubro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MINI- PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO BAIÃO 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 1280 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21624 

Título: I SEMINÁRIO TERRITORIAL DE ASSOCIATIVISMO, SERTÃO DO SÃO 

FRANCISCO 

Objetivos: Implantar um projeto sócio educativo e com resgate cultural 

sobre as praticas de vivencias que fizeram parte da construção das 

comunidades rurais na região; partilhar conhecimentos a cerca das 

metodologias participativas que possibilitam o avanço e desenvolvimento 

local a partir do associativismo; a divulgação e facilitar a compreensão 

das comunidades e da sociedade sobre os mecanismos de construção do 

processo de desenvolvimento sustentável; fortalecer a Agricultura 

Familiar praticada pelas associações comunitárias; contribuir na 

construção e implementação de políticas públicas na região. 

Atividades: Realizar o I Seminário Territorial de Associativismo, Sertão 

do São Francisco. 12 e 13 de março 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES INTEGRADAS DE UAUÁ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21654 

Título: ACAMPAMENTO ESTADUAL DA JUVENTUDE MINEIRA 

Objetivos: Construir um espaço de encontro dos jovens que promova o 

empoderamento dos mesmos quanto aos seus direitos e deveres no exercício 

da cidadania; promover a valorização dos saberes, a sociabilidade e a 

construção coletiva do conhecimento sobre os direitos e deveres dos 

jovens por meio do programa de formação política e identidade social; 

formular um documento com as reivindicações dos jovens para melhorias na 

qualidade de vida; promover a cultura, o lazer e o esporte como 

instrumento de empoderamento e, como consequência, melhorias da qualidade  

 



 
 

 

 

 

 

 

de vida; consolidar o Levante Popular da Juventude no estado de Minas 

Gerais enquanto organização de referência para a juventude. 

Atividades: Realizar o Acampamento Estadual da Juventude Mineira. 10 a 12 

de outubro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - MINAS GERAIS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21709 

Título: II SEMINÁRIO DE MULHERES UNMP, CONSTRUINDO O DIREITO A CIDADE COM 

INCLUSÃO SOCIAL. 

Objetivos: Promover a integração das entidades organizacionais do setor 

nacional e internacional, tais como Movimento Social, Cooperativas 

Habitacionais, Sindicatos, Associações e Poder Público; Promover a 

formação e conscientização das mulheres para exercer o seu Direito à 

Cidade e à moradia. 

Atividades: Realizar o II Seminário De Mulheres UNMP, Construindo o 

Direito à Cidade com Inclusão Social. 05 a 07 de agosto 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: União Nacional Por Moradia Popular 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21711 

Título: SER TÃO ABUNDANTE 

Objetivos: Melhorar a qualidade de vida dos Agricultores Familiares e 

proporcionar o aumento da renda das famílias através do apoio e fomento 

ao processo de produção e comercialização dos seus produtos. 

Atividades: Implantar uma horta comunitária; promover a comercialização 

dos produtos da agricultura familiar em feiras agroecológicas, no mercado 

institucional PAA / CONAB e para as prefeituras através do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; realizar cursos sobre: Introdução 

à Agricultura Orgânica e Aproveitamento integral das hortaliças e frutas 

nativas da região. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 125 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DEMANDA E REGIÃO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21715 

Título: O PROBLEMA DA MORADIA EM SALVADOR - UMA CONVERSA POPULAR 

ITINERANTE 

Objetivos: Avançar na organização do povo pobre de Salvador para elencar 

e combater os problemas relacionados à Moradia na cidade, tanto no que 

diz respeito à conquista, quanto às condições dessa moradia;  Envolver a 

população em um processo de reflexão coletiva para que haja um avanço no 

entendimento dos desafios relacionados à moradia popular, bem como nas 

formas de superar esses problemas; intensificar o processo de educação 

popular em uma perspectiva participativa. 

Atividades: Divulgar as conversas populares nos bairros de Salvador por 

meio de panfletos, som, faixas, banners; realizar 10 Conversas populares 

em bairros pobres de Salvador sobre a questão da Moradia; promover um  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

seminário dia 12 de dezembro com representantes das conversas populares. 

01 a 12 de dezembro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DE LUTA NOS BAIRROS, VILAS E FAVELAS DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21728 

Título: OFICINAS DE DIREITOS E TERRITÓRIO 

Objetivos: Construir de forma compartilhada com as lideranças Guarani 

encontros e oficinas de cidadania e direitos; Fortalecer as organizações 

internas das comunidades Guarani; contribuir na qualificação do diálogo 

entre as comunidades Guarani e a sociedade. 

Atividades: Realizar oficinas sobre Direitos e Território. Janeiro a 

dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 260 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLIDARIEDADE E PAZ 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21817 

Título: VIVER SEM VIOLÊNCIA E UM DIREITO DA MULHER - CONHECENDO E 

FORTALECENDO A LEI MARIA DA PENHA 

Objetivos: Aprofundar a informação sobre o conteúdo da Lei Maria da 

Penha, visando proporcionar um maior conhecimento para as mulheres; 

diminuir a distância entre o texto legal da lei e a efetivação do 

direito; refletir o significado da violência contra as mulheres que 

ocorre nos espaços público e privado; incentivar mudança de atitudes e 

encorajá-las a denunciar as agressões; orientar as mulheres para acessar 

as delegacias especializadas, a defensoria pública e o ministério 

público, assim como a rede de serviços de apoio da central atendimento a 

mulher. 

Atividades: Exibir documentário sobre a Lei Maria da Penha; Realizar 

Exposição com os seguintes temas: Conhecendo por dentro a Lei Maria da 

Penha; Conhecendo os órgãos e as redes de apoio as mulheres no combate a 

violência; Construindo uma agenda de lutas em defesa dos direitos das 

mulheres; promover Debates e Rodas de diálogos. 05 e 06 de abril 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SÃO JOSÉ DA COLINA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21831 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DE LIDERANÇAS E COORDENADORES DE NÚCLEOS DE 

BASE DE EDUCAÇÃO POPULAR 

Objetivos: Avaliar e medir o impacto das ações desenvolvidas nas 

comunidades de atuação da UNEafro em 2015; refletir e planejar as ações 

para o ano de 2016; potencializar a capacidade de liderança e de 

organização dos agentes transformadores da UNEafro, com o intuito de 

qualificar o trabalho e o serviço a ser oferecido pelo núcleo. 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar a Assembléia Nacional de Lideranças e Coordenadores 

de Núcleos de Base de Educação Popular. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 51 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE DEFESA DE DIREITOS E FORMACAO POPULAR 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21839 

Título: (8 DE MARCO) VII MARCHA PELA VIDA DAS MULHERES E PELA 

AGROECOLOGIA 

Objetivos: Dar visibilidade e reconhecimento às mulheres agricultoras-

experimentadoras; Fortalecer as mulheres como protagonistas da construção 

de um projeto de desenvolvimento local; Aprofundar o debate sobre as 

desigualdades entre homens e mulheres; Debater sobre modelos de 

desenvolvimento e sua incidência nas relações entre gênero; Reafirmar o 

papel do movimento social na construção de um novo modelo de 

desenvolvimento baseado na construção de um mundo mais igual; Dar 

visibilidade pública às desigualdades entre homens e mulheres e 

fortalecer as capacidades das mulheres; Debater sobre os impactos das 

políticas públicas na vida das mulheres e de que forma contribuem para 

sua autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar a VII Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia. 08 de março de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: POLO SINDICAL E DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA 

BORBOREMA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

Número: 21840 

Título: (PC&R - PG) PRODUTORES RURAIS DE TAPERA MELÃO 

Objetivos: Possibilitar melhorias nas condições de vida das famílias do 

grupo produtivo de Tapera Melão; reformar o espaço de produção buscando 

atender às exigências da vigilância sanitária e, possibilitando melhores 

condições de participação dos grupos no mercado institucional e na feira 

da cidade. 

Atividades: Reformar o espaço para produção de derivados da mandioca. 

Novembro de 2015 a abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA TAPERA MELÃO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 13200 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21846 

Título: MULHERES DA ILHA CONSTRUINDO SUA CIDADANIA 

Objetivos: Apoiar e fortalecer o desenvolvimento da fruticultura no 

Território Metropolitano de Salvador, em especial os Municípios de Vera 

Cruz e Itaparica; Fortalecer Agricultura Familiar por meio da geração de 

renda; agregar valor aos produtos agrícolas produzidos em áreas de mata 

atlântica, manguezais, restingas e agroecossistemas de baixo ou nenhum 

uso de agrotóxico; trilhar novos caminhos para manter a atividade 

competitiva, evitando o declínio da produção; buscar novas tecnologias 

que viabilizem a melhoria da produtividade e a qualidade do produto; 

estruturar o processo de comercialização e estreitar as etapas entre o 

agricultor e o consumidor final. 

Atividades: adquirir equipamentos. Dezembro a janeiro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21847 

Título: (AFE-ICCO) PROJETO MAIS PRODUZIR 

Objetivos: Promover ações de capacitações, cursos, oficinas e Assistência 

Técnica alinhada à metodologia de trabalho da COOPERCUC, tendo como 

princípio básico a inclusão social de famílias da zona rural, que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social; obter um Diagnóstico, 

elaborado pela equipe de trabalho da COOPERCUC, para identificação das 

principais necessidades, dos recursos disponíveis e dos pontos fortes e 

fracos para melhor balizar o Plano de Ação do Projeto Mais Produzir; 

assegurar o envolvimento das famílias de produtores nas atividades, 

aumentar e diversificar a produção garantindo a qualidade e a  

 



 
 

 

 

 

 

 

regularidade, considerando as práticas ecológicas, socialmente e 

economicamente sustentáveis. 

Atividades: Promover atividades de formação, acompanhamento técnico e 

monitoramento da produção das famílias COOPERCUC no período de três anos; 

acrescer oitenta e quatro toneladas da produção das Unidades de 

beneficiamentos de umbu, leite e mandioca. 

Programa: AFE 

Beneficiários (proposta): 1600 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUÁ E CURAÇA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 40.083,53 

 

 

Número: 21848 

Título: (AFE-ICCO) REDE DE COOPERATIVAS TRANSFORMANDO OS SABERES E AS 

PRATICAS EM ALTERNATIVAS GERADORAS DE RENDA 

Objetivos: Acompanhar e orientar uma rede de cooperativas, que são 

empreendimentos da agricultura familiar, economia solidária e comercio 

justo; dar assistência aos dirigentes, agricultores/as e jovens da 

região, proporcionando o acesso aos meios de produção e conhecimento dos 

instrumentos de gestão para as suas organizações. 

Atividades: Desenvolver um processo contínuo de atividades de formações, 

visitas, assessorias para o público do projeto, no período de três anos. 

Programa: AFE 

Beneficiários (proposta): 2490 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA 

DO ESTADO DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 12.447,31 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21849 

Título: (PC&R - PG) REFORMA DO ESPAÇO DE TRABALHO E COMPRA DE 

EQUIPAMENTOS 

Objetivos: Promover a inclusão sócio-produtiva de 16 famílias por meio de 

ações integradas de economia solidária; proporcionar geração de trabalho 

e renda e, inclusão social baseados nos princípios da autogestão, 

democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio 

justo e consumo solidário. 

Atividades: Reformar o espaço de trabalho e comprar equipamentos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 16 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGROPASTORIL DA FAZENDA MARRUÁ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15600 

 

 

Número: 21850 

Título: GERAÇÃO E RENDA PARA JUVENTUDE DO ASSENTAMENTO TERRA DE SANTA 

CRUZ 

Objetivos: Fortalecer o protagonismo da juventude nas comunidades rurais, 

na permanência na terra e pela defesa da natureza, tendo em vista o 

projeto do bem viver; elaborar uma proposta para que a juventude possa 

permanecer na terra e construir uma forma de geração de renda; 

desenvolver uma experiência a ser irradiada na região que consolide os 

processos e envolva a juventude e as novas demandas na articulação. 

Atividades: A partir da organização do grupo com 12 membros na área 

localizada Realizar o destocamento do solo; construir um açude; preparar 

o adubo orgânico para misturar a terra e organizar as leiras e plantar; 

organizar a encanação existente para levar água às plantações; construir 

um galpão para armazenar as mudas das plantas a serem utilizadas no 

reflorestamento da área e na venda. 20 de dezembro de 2015 a 05 de março 

de 2016 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 125 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JABUTICABA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

Número: 21851 

Título: CONGRESSO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DA BACIA DO RIO 

SÃO FRANCISCO 

Objetivos: Fortalecer as Articulações das lutas dos pescadores e 

pescadoras artesanais na afirmação da identidade e defesa dos territórios 

pesqueiros, contra a degradação e pela revitalização popular; recolocar a 

pesca artesanal da bacia do Rio São Francisco no cenário nacional. 

Atividades: Realizar o Congresso dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

da Bacia do Rio São Francisco. 31 de março a 03 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NORDESTE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 14000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21856 

Título: (PC&R - PG) PRODUÇÃO AGROECOLOGICA - FORTALECENDO AOS ESPAÇOS DE 

MERCADO JUSTO E SOLIDÁRIO NO SERTÃO 

Objetivos: Contribuir para a melhoria dos processos de beneficiamento e 

armazenamento da polpa de frutas nativa na região; Promover condições de 

vida às famílias agricultoras do sertão do Pajeú; fortalecer a produção e 

a comercialização agroecológica através de processo educativos; promover 

a agricultura agroecológica e fortalecer as infraestruturas produtivas e 

de comercialização; proporcionar processos adequados de beneficamente e 

armazenamento de polpa de frutas nativas; aplicar práticas de trabalho 

cooperativo com a associação e o grupo de mulheres; gerar renda através 

do beneficiamento de Polpa de frutas. 

Atividades: Equipar e estruturar o processo de beneficiamento e 

armazenamento da polpa de frutas nativa na região. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGICA DO SERTÃO DO PAJEU 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 9936 

 

 

Número: 21857 

Título: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MOQUÉM E REGIÃO 

Objetivos: Promover um intercâmbio de experiências entre os agricultores 

de Moquém com apoio das entidades que defendem a convivência com o 

semiárido; resgatar os valores e potenciais da região; fortalecer as 

cadeias produtivas da agricultura familiar e solidária, principalmente às 

que formam a base das políticas públicas de PAA e PNAE no município; 

garantir aos agricultores e famílias envolvidas o acesso às técnicas de 

beneficiamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar e 

economia popular e solidaria; proporcionar melhoria na atividade familiar 

e agroecológica. 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar Feira da Agricultura Familiar de Moquém e Região. 05 

de janeiro a final de fevereiro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO AGROPASTORIL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MOQUÉM E REGIÃO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21858 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) COMUNIDADE INDIGENA TUXA 

Objetivos: Contribuir para a permanência da comunidade Indígena Tuxa na 

ocupação de 6.525,30 hectares localizados na Fazenda Santo Antonio, 

distrito de Cachoeira da Manteiga no município de Buritizeiro/MG. 

Atividades: Possibilitar a permanência da comunidade Indígena Tuxa na 

área ocupada. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (BELO HORIZONTE) 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21859 

Título: PLANTANDO ERVAS, CULTIVANDO CULTURAS. 

Objetivos: Incentivar os alunos a terem hortos medicinais em suas 

propriedades; Fomentar a interação da juventude nas atividades coletivas 

de seus estados de origem e da comunidade; Conscientizar os participantes 

sobre a importância das farmácias naturais para uso próprio e em seus 

rebanhos; Resgatar o conhecimento popular sobre uso das ervas medicinais 

na região. 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar oficinas sobre ervas medicinais, seus benefícios e 

cuidados devidos no uso e manipulação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO EDUCAR 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21860 

Título: MULHERES NEGRAS DO PARANÁ EM MARCHA PERMANENTE 

Objetivos: Empoderar mulheres negras do Estado do Paraná, filiadas ou não 

à Rede Mulheres Negras - PR; discutir sobre participação e controle 

social e a Marcha das Mulheres Negras Brasileiras. 

Atividades: Reelaborar o site da organização; Realizar oficina de 

formação "enfrentamento da violência contra mulher" e "comunicação”. 21 a 

24 de abril. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DO PARANA 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21862 

Título: APOIO A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO DE MULHERES 

RURAIS E URBANAS DO SEMIÁRIDO DA BAHIA 

Objetivos: Apoiar a estruturação de empreendimento solidário de mulheres 

rurais e urbanas do município de Candeal; possibilitar a geração de renda  

 



 
 

 

 

 

 

 

e a melhoria da qualidade de vida das mulheres através do aproveitamento 

de frutas típicas oriundas da biodiversidade do bioma Caatinga. 

Atividades: Realizar capacitações sobre processamento e produção a partir 

de frutas típicas da região e adequação às normas da vigilância 

sanitária; Oficina sobre Gestão, Controle Interno e Planejamento 

Financeiro; Plano de Negócio e Estratégias de Comercialização e 

Divulgação; Elaboração de propostas técnicas para PAA, PNAE, Crédito 

Pronaf e Editais Públicos; Construir parcerias com organizações 

regionais/estaduais civis e públicas; Realizar intercâmbio para troca de 

conhecimentos in loco com organização que desenvolva experiência exitosa 

de geração de renda na área de aproveitamento de frutas típicas e 

produção de produtos da biodiversidade e da agricultura familiar. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CANDEAL 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5990 

 

 

Número: 21863 

Título: (01) III SEMANA NORDESTINA DE VISIBILIDADE TRANS 

Objetivos: Promover um balanço dos resultados das ações que constituem a 

Semana Nordestina de Visibilidade Trans, em prol da construção da 

política anual do município e do estado voltada para as pessoas trans. 

Atividades: Realizar a III Semana Nordestina de Visibilidade Trans.02 a 

05 de março de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 370 

Etnia: G 

Gênero: G 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nome: ARTICULAÇÃO E MOVIMENTO PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE PERNAMBUCO 

ESTADO: PE 

Valor na Moeda: 3000 

 

 

Número: 21864 

Título: 50 ANOS DO UNZO MAIALA - TERREIRO DE SANTA LUZIA DIÁLOGOS SOBRE 

OS SABERES TRADICIONAIS E A CONTEMPO 

Objetivos: Visibilizar o povo de santo numa perspectiva política, e não 

só religiosa; despertar uma reflexão para as atividades relacionadas à 

preservação do patrimônio imaterial e material, conservação ambiental, 

racismo e racismo ambiental e, intolerância religiosa; fomentar a 

iniciativa empreendedora da comunidade do entorno e da comunidade 

religiosa; visibilizar e comercializar os produtos confeccionados por 

membros da comunidade e dos terreiros parceiros; promover a participação 

da comunidade externa em um espaço hostilizado pelo racismo e 

intolerância religiosa. 

Atividades: Realizar rodas de diálogos sobre: preservação ambiental; 

preservação do patrimônio imaterial e material; racismo e intolerância 

religiosa com membros da comunidade do entorno, membros da comunidade 

religiosa e convidados; contação de histórias com personagens negras; 

realizar jogos e brincadeiras tradicionais com as crianças da comunidade 

do entorno, comunidade religiosa e convidados; exibir filmes; realizar a 

Feirinha do Unzó para a comercializar os produtos  confeccionados pela 

comunidade e por jovens de terreiro; exposição de fotografia  com imagens 

do terreiro e cerimônias religiosas. 17 a 19 de fevereiro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, CULTURAL E DE PRESERVAÇÃO E TRADIÇÃO DOS 

VALORES AFRO-BRASILEIRO-UNZO MAIALA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4500 



 
 

 

 

 

 

 

 

Número: 21865 

Título: (01) I ENCONTRO ESTADUAL DE JOVENS LGBT DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE MANAUS 

Objetivos: Fortalecer o protagonismo dos Jovens LGBT do Amazonas; 

Contribuir para a efetiva organização política dos Jovens LGBT através da 

criação do Fórum de Jovens LGBT do Amazonas. 

Atividades: Apresentar o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

na Câmara Municipal de Manaus; Realizar mesas redondas, painéis e 

oficinas temáticas com lideranças jovens LGBT, abordando estratégias para 

atuação nas áreas de organização política, direitos humanos, saúde, 

educação e cultura; criar o Fórum de Jovens LGBT do Amazonas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO ORQUÍDEAS GLBT-GAYS, LÉSBICAS, BISSEXUAIS E TRAVESTIS. 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 7800 

 

 

Número: 21867 

Título: QUILOMBO CÓRREGO NARCISO CONSTRUINDO A RESISTÊNCIA E GERANDO 

RENDA 

Objetivos: Finalizar a construção de uma farinheira comunitária para os 

moradores da comunidade Quilombola Córrego Narciso do Meio; dar 

continuidade ao protagonismo e ao projeto de geração e renda da 

comunidade; reorganizar o trabalho coletivo de produção de derivados da 

mandioca a partir das novas condições; promover a autonomia, 

protagonismo, geração e renda na comunidade. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Finalizar a construção da casa de farinha comunitária; 

promover capacitação sobre beneficiamento, processamento e 

comercialização dos derivados da mandioca; capacitação sobre o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; inaugurar a Casa, celebração e 

comemorar o título de reconhecimento quilombola. Janeiro a junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DOS MORADORES DO CÓRREGO DO NARCISO DO MEIO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6770 

 

 

Número: 21868 

Título: I SEMINÁRIO ESTADUAL INTERCULTURAL DA JUVENTUDE DO CAMPO DE MS 

Objetivos: Trabalhar a consciência política dos participantes, e discutir 

soluções e alternativas para os problemas conjunturais da realidade da 

juventude camponesa. 

Atividades: Realizar o I Seminário Estadual Intercultural da Juventude do 

Campo de MS. 11 a 14 de fevereiro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA GERALDO GARCIA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 6900 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21873 

Título: (UE-2016) MULHERES QUILOMBOLAS, MEMORIA E IDENTIDADE. 

Objetivos: Conscientizar, potencializar a capacitação e atuação política 

das mulheres negras que historicamente lutam por justiça e igualdade; 

promover e mediar discussões e debates sobre temas do cotidiano e da 

realidade da vida das mulheres negras quilombolas. 

Atividades: Capacitar atuação política das mulheres negras quilombolas do 

Quilombo Mocambo, Candeua e Engenho novo; Promover o conhecimento da 

Constituição Federal/88; Possibilitar que as participantes do projeto 

tenham condições de orientar seu grupo social em defesa de seus direitos, 

propor, fiscalizar e avaliar a construção de políticas públicas; Debater 

direitos e políticas a partir da memória de lutas e conquistas, de 

vivencias e saberes das comunidades; Estimular uma análise crítica das 

discussões e dados estatísticos que demonstram a perpetuação histórica de 

desigualdades e política de exclusão das mulheres negras quilombolas; 

Promover um contato direto entre educadores e a comunidade quilombola. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES DO NORDESTE PARAENSE 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 21881 

Título: (UE-2016) MULHERES CAMPONESAS PLANTANDO SEMENTES DE LIBERDADE 

Objetivos: Promover um processo de sensibilização, mobilização, formação 

da militância do MTC,a fim de fortalecer protagonismo das Mulheres na 

construção de novas relações de gênero e da transformação da sociedade. 

Atividades: Realizar a Escola Nacional de Formação da Mulher camponesa 

com participação de representação das mulheres do MTC de todo Brasil. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 140 



 
 

 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO CAMPO 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 21884 

Título: (UE-2016) A COR DA SERRA DO ABREU - A INSERCAO DAS MULHERES 

NEGRAS REMANESCENTE DE QUILOMBOS NA HISTÓRIA E NA ECONOMIA DE UM 

MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. 

Objetivos: Promover capacitação para as mulheres artesãs, através de 

cursos de corte e costura, bordado, pintura, entre outros;  Promover 

eventos de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, 

mulheres negras, LGBT, entre outros; possibilitar um intercâmbio entre as 

comunidades quilombolas da Serra do Abreu e outras comunidades no Estado 

da Paraíba; Divulgar a história, origem e identidade da comunidade 

remanescente de quilombo de Nova Palmeira; alcançar a população de todas 

as faixas etárias e classes sociais durante as campanhas e os movimentos 

em geral. 

Atividades: Realizar Cursos e/ou oficinas de corte e costura, bordado e 

pintura; Seminários ou encontros sobre raça e etnia; promover um ventos 

pelo fim da violência contra as mulheres, as mulheres negras, LGBT e 

demais segmentos; Intercambio entre comunidades remanescentes de 

quilombos.abril de 2016 a março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 24 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE NEGRA SERRA DO ABREU 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 8500 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21885 

Título: (UE-2016) DIREITOS, CULTURA, FORMACAO E ACAO COM AS MULHERES 

NEGRAS E CAMPONESAS QUILOMBOLAS NO ESTADO DA BAHIA 

Objetivos: Fortalecer e qualificar a participação das mulheres negras, 

camponesas e quilombolas no Estado da Bahia; Provocar um amplo processo 

de formação das mulheres e estimular a articulação das lutas na região 

Norte e Sudoeste da Bahia entre as trabalhadoras urbanas e rurais. 

Atividades: Realizar Escolas de Formação com temas: Relações de Poder, 

classe, raça e gênero na Bahia; Mulheres negras e a contribuição na 

formação da sociedade brasileira e Feminismo Camponês e Popular e as 

Mulheres Camponesas: relações étnico - racial e a construção do feminismo 

a partir das experiências camponesas latinoamericanas; promover 

umSeminário sobre Comunidades Quilombolas: Direitos, Cultura e Educação 

Quilombola. O que temos e o que queremos?; promover um intercâmbio com 

Mulheres camponesas, negras e quilombolas do MPA e APAESBA; Mobilizar 

mulheres dos diversos movimentos e organizações para jornadas e/ou ações 

políticas nos meses de Março e Outubro/Novembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 21886 

Título: (UE-2016) SEM MEDO DE SER MULHER- PROJETO PARA ORGANIZAÇÃO E 

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE FORMAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA O COMBATE À 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL CONTRA AS MULHERES CAMPONESAS. 

Objetivos: Oferecer subsídios para que as mulheres camponesas possam 

produzir e acessar informações sistematizadas, no intuito de fortalecer 

os processos de denúncia e combate à violência doméstica e institucional  

 



 
 

 

 

 

 

 

contra a mulher; Fortalecer a articulação entre as mulheres camponesas do 

Litoral Sul e Baixo Sul. 

Atividades: Elaborar uma revista+CD com dados e discussões acerca da 

violência doméstica e institucional contra as mulheres. Abril de 2016 a 

janeiro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO SERVIDORA DOS PEQUENOS PRODUTORES 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 21887 

Título: (UE-2016) MULHERES NEGRAS DO SEMIÁRIDO SERGIPANO COMPARTILHANDO 

SABERES, TRADIÇÃO E CONHECIMENTO. 

Objetivos: Fomentar a troca de conhecimentos e saberes através de 

intercâmbios entre as mulheres negras de seis quilombos do semiárido 

Sergipano; Articular uma rede de comunicação entre as mulheres negras; 

construir um espaço de vivência entre as comunidades quilombolas. 

Atividades: Realizar 6 intercâmbios  nas comunidades quilombolas 

localizadas no semiárido Sergipano;  sistematizar os dados coletados e 

vivenciando nos intercâmbios; realizar um seminário com as representação 

das comunidades; promover uma feira cultural  dos saberes e tradição 

quilombola; seminário de reflexão sobre o projeto. Abril de 2016 a março 

de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - SERGIPE 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 12000 



 
 

 

 

 

 

 

 

Número: 21889 

Título: (UE-2016) FALA, PRETA 

Objetivos: Promover ações que contribuam para a apropriação da fala 

pública por mulheres negras e para a otimização da sua participação 

política; Contribuir com o processo de fortalecimento da autoestima das 

participantes e empoderá-las como sujeito político; Contribuir para a 

formação política de novas lideranças do movimento de Direitos Humanos e 

para o aprimoramento de suas potencialidades discursivas. 

Atividades: Produzir e Imprimir material educativo; realizar 

Oficinas/rodas de conversa abordando os temas: Noção de direitos humanos; 

Preconceito, Discriminação e Estereótipo; Direitos Humanos e 

Diversidades; O racismo: conceito; marcos legal e estratégias de 

enfrentamento; ações concretas de combate ao racismo; Direitos sexuais, 

direitos reprodutivos; Linguagem e persuasão; Estratégias discursivas; 

Linguagem, escrita e poder; Técnicas de desinibição para fala em público; 

Mídia e Movimentos Sociais; A imagem da mulher negra na mídia; As redes 

sociais como ferramentas na luta contra as opressões; participar do 9º 

Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais; Elaborar a 

plataforma política para as eleições 2016 e distribuição da mesmas.15 de 

abril de 2016 a 15 de marco de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO MATIZES 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 14980 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21891 

Título: (UE-2016) PROJETO SOM DA CALÇADA 

Objetivos: Oferecer às mulheres do Movimento População de Rua de Salvador 

possibilidades de geração de renda e meios para o alcance do seu 

empoderamento; demonstrar que a função exercida pela arte na vida 

cotidiana não encerra discussões com seus receptores, mas inicia novas 

reflexões sobre o mundo exterior. 

Atividades: Realizar oficinas de teatro, música e artes plásticas; 

promover diálogos sobre saúde da mulher, gênero e empreendedorismo. 02 de 

abril de 2016 a 28 de janeiro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO RUATUA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 21893 

Título: (UE-2016) RENOVANDO AS PRATICAS POPULARES DA LUTA FEMINISTA ANTI-

RACISTA. 

Objetivos: Possibilitar que as articuladoras regionais do FMPE se 

apropriem criticamente das metodologias do FMPE e promovem ações 

inovadoras nas lutas locais e no trabalho com mulheres; apropriem-se das 

práticas de luta do FMPE e liderem a organização de ações coletivas 

estaduais em torno da luta por direitos e políticas; visibilizar a pauta 

de prioridades das mulheres no âmbito local, regional e estadual; 

compreender os condicionantes das dimensões estruturais de raça, classe e 

gênero na vida das mulheres dos setores populares do campo e das cidades 

e a especificidade do feminismo do FMPE. 

Atividades: Promover intercâmbio e sistematização de práticas; formação 

política feminista e de incidência junto á população e nos espaços de 

controle social das políticas públicas. Abril de 2016 a marco de 2017 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: FÓRUM DE MULHERES DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 

  

Número: 21893 

Título: (UE-2016) RENOVANDO AS PRATICAS POPULARES DA LUTA FEMINISTA ANTI-

RACISTA 

Objetivos: Possibilitar que as articuladoras regionais do FMPE se 

apropriem criticamente das metodologias do FMPE e promovem ações 

inovadoras nas lutas locais e no trabalho com mulheres; apropriem-se das 

práticas de luta do FMPE e liderem a organização de ações coletivas 

estaduais em torno da luta por direitos e políticas; visibilizar a pauta 

de prioridades das mulheres no âmbito local, regional e estadual; 

compreender os condicionantes das dimensões estruturais de raça, classe e 

gênero na vida das mulheres dos setores populares do campo e das cidades 

e a especificidade do feminismo do FMPE. 

Atividades: Promover intercâmbio e sistematização de práticas; formação 

política feminista e de incidência junto á população e nos espaços de 

controle social das políticas públicas. Abril de 2016 a marco de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: FÓRUM DE MULHERES DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Número: 21894 

Título: (UE-2016) MULHERES NEGRAS DO SETOR PARQUE ELDORADO EM PORTO 

NACIONAL- TO 

Objetivos: Contribuir através da organização e Formação das mulheres 

negras do setor Parque Eldorado e os bairros vizinhos para diminuir a 

violência contra a mulher negra no município de Porto Nacional- TO; 

Combater o preconceito contra as mulheres de terreiros de religiões de 

Matrizes africanas; Criar um coletivo de mulheres negras no município de 

Porto Nacional para incentivo ao empoderamento das mulheres e 

contribuição na implementação das politicas públicas. 

Atividades: Realizar oficinas com as mulheres do setor parque Eldorado e 

em cada bairro que forma sua adjacência; oficinas de Formação e 

planejamento com o Coletivo de mulheres negras; promover um Seminário 

envolvendo as mulheres participantes das oficinas realizadas; rodas de 

conversas e durante as oficinas. 4 de abril de 2016  a 31 de marco de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE CONSCIÊNCIA NEGRA DO TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 10150 

 

 

Número: 21895 

Título: (UE-2016) FEMINISMO NEGRO NA PARAIBA NO CONTEXTO POS MARCHA - EM 

DEFESA DO BEM VIVER 

Objetivos: Consolidar o debate sobre o feminismo negro na Paraíba no 

contexto pós Marcha, com vistas a fortalecer a organização política das 

mulheres negras para incidência pública; Desenvolver processos de 

discussões sobre o feminismo negro e o Bem Viver das mulheres negras;  

 



 
 

 

 

 

 

 

Incidir para implementação de políticas públicas que considerem as 

especificidades das mulheres negras;  

Promover o Diálogo com organismos de políticas para mulheres e de 

promoção da igualdade racial e com os conselhos de direitos sobre as 

pautas das mulheres negras a partir da Carta da Paraíba; Afirmar o dia 25 

de Julho - Dia das Mulheres Negras da América Latina e do Caribe e Dia 

Nacional de Teresa de Benguela como data de visibilidade política das 

mulheres negras; Difundir conteúdos antirracistas, antissexistas e 

visibilizar as pautas das mulheres nas redes sociais. 

Atividades: Realizar Reuniões de planejamento e articulação; 04 Rodas de 

Diálogo sobre Feminismo Negro e Bem Viver; Agendar com Secretaria, 

Conselhos e Órgãos Públicos da Paraíba; Promover conversas Negras - 

Mulheres Negras em diálogo sobre Feminismo Negro e o Bem Viver. Abril a 

setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: BAMIDELE - ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS NA PARAIBA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 14960 

 

 

Número: 21904 

Título: (UE-2016) PELOS BRACOS DA MULHER NEGRA - A FORCA DE UM QUILOMBO 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento e organização das mulheres 

negras quilombolas, para que possam atuar em suas comunidades em prol do 

desenvolvimento, da garantia de sustentabilidade de seus territórios e da 

equidade de gênero; Articular mulheres quilombolas jovens, visando 

contribuir com a ampliação de sua participação política, com vistas ao 

efetivo enfrentamento das desigualdades de gênero e raça; Discutir a 

titulação, o desenvolvimento, manutenção e sustentabilidade dos 

Territórios Quilombolas do Estado do Pará. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Atividades: Identificar e contatar grupos de mulheres negras quilombolas 

do estado; Divulgar as oficinas nos meios de comunicação; Realizar 

oficinas preparatórias ao VIII Encontro de Mulheres Negras Quilombolas. 

Abril de 2016 a março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COORDENAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE 

QUILOMBO DO PARÁ 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 35000 

 

 

Número: 21905 

Título: (UE-2016) MULHERES QUILOMBOLAS DO PIAUÍ - TECENDO EMPODERAMENTO, 

CONSTRUINDO ORGANICIDADE E GERACAO DE RENDA 

Objetivos: Criar uma Rede Estadual de Mulheres Quilombolas e formar 

agentes multiplicadoras no Estado; apoiar ações de fortalecimento 

institucional das mulheres quilombolas com ênfase na dimensão 

organizativa e controle social; promover o protagonismo das mulheres 

quilombolas nos processos decisórios, fortalecendo sua identidade étnico-

racial, cultural e política; fortalecer as lideranças jovens; desenvolver 

um espaço de reflexão sobre a invisibilidade das mulheres quilombolas; 

construir estratégias para a garantia dos marcos legais e das políticas 

voltadas para as comunidades e em especial para as mulheres; promover 

atividades de ações afirmativas; reafirmar o acesso às políticas 

públicas; fortalecer a Associação Estadual de Comunidades Quilombolas do 

PI e consolidar suas estratégias de atuação. 

Atividades: Realizar oficinas com as mulheres quilombolas do PI; 

articular a Rede de apoio às lutas das mulheres quilombolas; debater 

temas de interesse às mulheres quilombolas; promover a troca de  

 



 
 

 

 

 

 

experiências entre as mulheres; informar e discutir sobre a questão 

racial. maio 2016 a fevereiro 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PIAUÍ 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 21908 

Título: (UE-2016) FORTALECENDO A REDE DE MULHERES NEGRAS DO NORTE E 

NORDESTE 

Objetivos: Fortalecer as Organizações de Mulheres Negras do Norte e 

Nordeste, com vistas à sua atuação política na disputa dos espaços de 

poder e decisão; disseminar os resultados e manter a mobilização da 

Marcha de Mulheres Negras. 

Atividades: Realizar a reunião das organizações de Mulheres Negras da 

Rede para avaliar e mensurar as demandas resultantes da Marcha de 

Mulheres Negras; Construir um planejamento estratégico para definir as 

ações prioritárias pós-marcha; Acompanhar nacionalmente os desdobramentos 

da proposta entregue a presidenta da República; disseminar o documento 

entregue a presidente com vistas à formação política das mulheres da 

região. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DO NORDESTE 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21908 

Título: (UE-2016) FORTALECENDO A REDE DE MULHERES NEGRAS DO NORTE E 

NORDESTE 

Objetivos: Fortalecer as Organizações de Mulheres Negras do Norte e 

Nordeste, com vistas à sua atuação política na disputa dos espaços de 

poder e decisão; disseminar os resultados e manter a mobilização da 

Marcha de Mulheres Negras. 

Atividades: Realizar a reunião das organizações de Mulheres Negras da 

Rede para avaliar e mensurar as demandas resultantes da Marcha de 

Mulheres Negras; Construir um planejamento estratégico para definir as 

ações prioritárias pós-marcha; Acompanhar nacionalmente os desdobramentos 

da proposta entregue a presidenta da República; disseminar o documento 

entregue a presidente com vistas à formação política das mulheres da 

região. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DO NORDESTE 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

Número: 21909 

Título: OFICINA DE PLANEJAMENTO DO FORUM NACIONAL DE REFORMA URBANA 

Objetivos: Planejar de forma coletiva a agenda de 2016, seguindo as 

estratégias de atuação do FNRU; Avaliar os avanços e as dificuldades das 

atividades desenvolvidas pelo FNRU e pelos fóruns regionais, com vistas a 

responder aos princípios do direito à cidade e aos objetivos da reforma 

urbana no Brasil; Compartilhar experiências com outros sujeitos 

políticos, na perspectiva de traçar ações integradas à atuação das 

organizações e dos movimentos sociais; fortalecer a rede criada em torno 

do FNRU na luta pelo direito à cidade e pela reforma urbana. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o planejamento anual 2016 do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana, 25 e 26 de fevereiro de 2016, na cidade de São Paulo/SP. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FÓRUM NACIONAL DE REFORMA URBANA - SECRETARIA NACIONAL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 21911 

Título: (8 DE MARCO) MULHERES CAMPONESAS DO RS EM MOBILIZAÇÃO CONTRA A 

VIOLÊNCIA NENHUM DIREITO A MENOS 

Objetivos: Marcar o Dia Internacional da Mulher dando visibilidade à 

produção agroecológica de alimentos, a luta contra a violência e pelos 

direitos das mulheres camponesas; afirmar a importância da produção 

agroecológica para a saúde e bem estar da população, contribuindo para a 

permanência das famílias no meio rural. 

Atividades: Realizar um seminário de estudo e debate sobre a realidade 

das mulheres camponesas, os desafios para a permanência no campo e para a 

produção agroecológica; promover campanhas de mobilizações regionais com 

pautas reivindicatórias estadual e nacional;  Realizar mostra de produtos 

produzidos pelas mulheres camponesas no mês de março de 2016, em três 

regiões do estado do Rio Grande do Sul.01 a 31 de marco de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 450 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 9000 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21913 

Título: CONGRESSO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DA BACIA DO RIO 

SÃO FRANCISCO 

Objetivos: Fortalecer as Articulações das lutas dos pescadores e 

pescadoras artesanais na afirmação da sua identidade e defesa dos 

territórios pesqueiros, contra a degradação e pela revitalização popular; 

recolocar a pesca artesanal da bacia do Rio São Francisco no cenário 

nacional; possibilitar a participação de 50 pescadores e pescadoras 

artesanais do Norte de Minas (Alto/Médio São Francisco) no Congresso dos 

Pescadores e Pescadoras da Bacia do São Francisco, em Petrolina/PE. 

Atividades: Participar do Congresso dos Pescadores e Pescadoras 

Artesanais da Bacia do Rio São Francisco em Petrolina/PE. 30 de março a 

06 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES DE MINAS GERAIS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 21915 

Título: VIII ENCONTRO NACIONAL DE FORUNS PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL 

PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Objetivos: Construir, organizar e fortalecer os fóruns estaduais e os 

espaços públicos de controle social democrático; unificar as lutas em 

prol da garantia dos direitos humanos; estimular o debate sobre questões, 

demandas e sobre as políticas públicas para a pessoa idosa. 

Atividades: Realizar o VIII Encontro Nacional de Fóruns Permanentes da 

Sociedade Civil Pelos Direitos da Pessoa Idosa. O encontro será realizado 

em três momentos: Seminário e Atividades Paralelas; Plenária do Fórum  

 

 



 
 

 

 

 

 

Nacional e Ato Público. 17 a 19 novembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 130 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 21916 

Título: ESCOLA BÍBLICA NA ÓTICA DO SEMIÁRIDO - I ETAPA 

Objetivos: Constituir um espaço de reflexão bíblica a partir do 

semiárido; possibilitar que os participantes construam processos de 

transformações positivas em defesa do semiárido e de seus povos; 

visibilizar nas comunidades o papel da fé libertadora, do sagrado em 

defesa da vida, da resistência por seus territórios; possibilitar uma 

troca de experiências entre lideranças de diversas comunidades do 

semiárido; compartilhar experiências de convivência com o semiárido e de 

resistência frente à mineração, ao agronegócio, aos grandes projetos do 

capital, dentre outros, que afetam comunidades do semiárido; articular 

experiências de fé em defesa dos territórios das distintas Igrejas, 

comunidades, pessoas e organizações que respaldam as lutas pelo direito 

ao território no semiárido. 

Atividades: Realizar uma leitura popular, ecumênica e libertadora da 

Bíblia a partir de textos que focam as realidades do semiárido; 

compartilhar experiências de ações diretas das comunidades quilombolas, 

indígenas, camponesas do semiárido e também para lideranças sociais, 

teólogos e biblicistas; 25 a 30 de julho de 2016, na comunidade de 

Timbaúba dos Marinheiros, no município de Chorozinho, Ceará. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 71 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE ESTUDOS BÍBLICOS DO CEARÁ 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 21917 

Título: EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - DEFENDER A ESPECIFICIDADE E A 

DIVERSIDADE 

Objetivos: Refletir sobre a educação escolar indígena e fortalecer a 

articulação entre os diversos professores indígenas de Guajará Mirim; 

avançar na construção de uma educação escolar indígena especifica e 

diferenciada, intercultural e bilíngue. 

Atividades: Realizar um Encontro sobre Educação Escolar Indígena com a 

participação de 75 professores e 25 lideranças indígenas da região do 

Guajará Mirim. 5 a 8 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 106 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - RONDÔNIA E NORTE DO MATO GROSSO 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 5530 

 

 

Número: 21918 

Título: PARTICIPAÇÃO DE UMA DELEGAÇÃO INDÍGENA DO ACRE CONTRA A PEC 215 

Objetivos: Possibilitar a participação de uma Delegação Indígena do Acre 

contra A PEC 215 em Brasília; visibilizar a luta dos povos indígenas da 

Amazônia Ocidental; chamar a atenção da sociedade e das autoridades para 

impactos causados pelos mega projetos. 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Participar das mobilizações contra a PEC 215 em Brasília. 

abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - REGIONAL AMAZÔNIA OCIDENTAL - 

RIO BRANCO 

Estado: AC 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 21919 

Título: ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS DO PAJEU - AUTONOMIA E PROTAGONISMO 

Objetivos: Fortalecer a Comissão Quilombola do Sertão do Pajeú para que a 

mesma possa contribuir com o avanço pela autonomia das Associações Negras 

Rurais; Fortalecer a Comissão Regional de Articulação das comunidades 

Quilombolas do Pajeú na sua articulação política junto às associações 

quilombolas; proporcionar formação em gestão associativa democrática; 

promover capacitações para as mulheres sobre geração de renda na 

perspectiva da economia solidária. 

Atividades: Realizar: Encontros mensais da Regional de Articulação das 

comunidades Quilombolas do Pajeú; Formação sobre Gestão Associativa 

Democrática; Curso Básico sobre estética afro e gestão de negocio na 

perspectiva da economia solidária; Oficinas sobre violência contra a 

mulher e relações de gênero; Prestar assessoria para as associações 

quilombolas. 01 de março a 30 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 390 

Etnia: N 

Gênero: G 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nome: COMISSÃO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 

PAJEU 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21925 

Título: I ENCONTRO DE MULHERES INDIGENAS PATAXÓ 

Objetivos: Fortalecer a organização em rede das mulheres indígenas e 

identificar as suas principais demandas; discutir assuntos relacionados à 

violência contra a mulher indígena; promover o engajamento e a 

participação das mulheres na construção de novos caminhos de atuação; 

atender às demandas oriundas das comunidades indígenas seja no campo 

político, social ou cultural. 

Atividades: Realizar o I Encontro de Mulheres Indígenas Pataxó, em Porto 

Seguro/BA. 11 a13 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: associação de mulheres indígenas de boca da mata 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 21926 

Título: SEMINÁRIO COMUNIDADES TRADICIONAIS E REFORMA AGRÁRIA: MEMÓRIA E 

RESISTÊNCIAS NA DEFESA DA VIDA 

Objetivos: Oportunizar que trabalhadores (as) das comunidades da região 

de Monte Santo reflitam sobre a atual conjuntura agrária; fortalecer a 

organização dos camponeses na região; unificar as agendas de lutas pela 

Terra das entidades parceiras; incentivar a luta dos camponeses em defesa 

de seus territórios; evidenciar e lutar contra a inércia dos poderes do  

 



 
 

 

 

 

 

 

Estado, constituídos frente aos atos de violências e violações dos 

direitos humanos dos Trabalhadores. 

Atividades: Realizar o Seminário: Comunidades tradicionais e Reforma 

Agrária - Memória e resistências na defesa da vida. 24 e 25 de fevereiro 

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA TERRA SERTANEJA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21928 

Título: ENCONTRO REGIONAL DA JUVENTUDE CAMPONESA DO MOVIMENTO CETA 

Objetivos: Refletir sobre a Identidade Camponesa com a juventude; debater 

sobre a inserção e a influência da mídia no cotidiano da Juventude 

Camponesa; visibilizar a importância do Movimento CETA; refletir sobre as 

possibilidades de convivência no campo, as oportunidades de estudo e de 

trabalho que possibilitem a permanência da juventude no campo. 

Atividades: Realizar o Encontro Regional da Juventude Camponesa do 

Movimento CETA. 09 e 10 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE OCUPANTES E ASSENTADOS DO 

SEMI-ARIDO BAIANO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5600 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 21929 

Título: ENCONTRO DE MULHERES QUILOMBOLAS - AFIRMANDO IDENTIDADE, 

COMPARTILHANDO LUTAS. 

Objetivos: Socializar experiências de expressões culturais das 

comunidades quilombolas; Discutir políticas de valorização das expressões 

culturais; Promover integração geracional da cultura do quilombo; 

Refletir sobre expressões culturais e desenvolvimento econômico e social 

a partir do conhecimento local; Contribuir para o fortalecimento da 

memória, da ancestralidade e autoafirmação da comunidade; Divulgar 

políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. 

Atividades: Realizar o Encontro Mulheres Quilombolas - Afirmando 

identidade, Compartilhando lutas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO QUILOMBO BOITARACA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21934 

Título: (8 DE MARCO) MULHERES  PESCADORAS AFIRMANDO-SE SUJEITO DE DIREITO 

NA SOCIEDADE 

Objetivos: Ampliar o conhecimento das pescadoras sobre as doenças 

ocupacionais da pesca; multiplicar os conhecimentos sobre saúde 

adquiridos nas comunidades tradicionais pesqueiras; fortalecer a 

organização das pescadoras; possibilitar a articulação das pescadoras com 

outras trabalhadoras. 

Atividades: Realizar reuniões preparatórias das oficinas e de avaliação; 

realizar oficinas regionais; reuniões da coordenação estadual; mobilizar 

as mulheres pescadoras. Março a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 220 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO DAS MULHERES PESCADORAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 21935 

Título: CARAVANA TERRITORIAL DA BACIA DO RIO DOCE 

Objetivos: Produzir leituras compartilhadas sobre o 

crime/tragédia/desastre ocorrido com o rompimento da barragem de rejeitos 

da Samarco/VALE/BHP, em Mariana-MG, a partir de uma abordagem territorial 

ampla e independente; analisar os impactos da tragédia/crime; fortalecer 

diferentes lutas territoriais, experiências solidárias e outras 

economias; mobilizar ações de denúncias e reivindicações; problematizar o 

modelo de desenvolvimento na região, apontar saídas, alternativas e 

experiências para um modelo mais justo, ecológico e solidário e ampliar o 

diálogo com a sociedade; contribuir para a construção de instrumentos que 

permitam melhorar as condições de vida e da capacidade de recuperação da 

população atingida. 

Atividades: Realizar uma caravana territorial na Bacia do Rio Doce com 

vistas a promover um processo de diálogos e convergências entre redes, 

movimentos sociais e entidades nos principais territórios atingidos; 

produzir uma leitura compartilhada e independente sobre a tragédia 

decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro em 

Mariana (MG), da Samarco-Vale-BHP.Fevereiro a abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA - SECRETARIA EXECUTIVA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 21937 

Título: MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DAS FONTES 

Objetivos: Revitalizar as fontes como principio primordial da vida e 

cuidar do meio ambiente; possibilitar a permanência da população em suas 

terras; conservar as nascentes da região; garantir água para 

sobrevivência das pessoas e dos animais; contribuir para a preservação da 

natureza; reeducar a população sobre o consumo consciente da água e da 

terra. 

Atividades: Realizar reunião da Comissão Central do Meio Ambiente; 

realizar visitas de conscientização para as comunidades e fontes; visita 

técnica; reuniões com proprietários das fontes; caminhadas ecológicas; 

novenário com o tema Meio Ambiente; reuniões motivadoras para trabalho em 

mutirão; caminhadas ecológicas; visitar escolas; mutirões de limpeza. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PRO-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - DIOCESE DE BARRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21943 

Título: CURSO BÁSICO DO MAM REGIONAL MARANHÃO 

Objetivos: Contribuir para a formação política da juventude indígena 

atingida por mineração, no Maranhão; Capacitar os jovens acerca da 

exploração mineral e sobre os danos socioambientais causados pelo avanço 

da atividade; Empoderar a juventude para um enfrentamento político junto 

aos órgãos competentes e empresas mineradoras; Articular as diversas 

forças no debate da mineração possibilitando uma ação integrada entre 

movimentos, universidade e juventudes atingidas; Reforçar a necessidade 

da ação da juventude nos processos de defesa territoriais, possibilitando 

adquirir uma percepção sobre sua atuação enquanto sujeito de direitos; 

Discutir o contexto local, às estratégias construídas por outros atores  

 



 
 

 

 

 

 

 

sociais impactados por diversas dinâmicas extrativistas materializadas 

nos megaempreendimentos. 

Atividades: Desenvolver ações de articulação; realizar debates e  

oficinas regionais; realizar o I Curso Básico do MAM Regional MA.11 a 15 

de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERAÇÃO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21944 

Título: CULTIVAR A TERRA PARA DAR A VIDA 

Objetivos: Melhorar as condições de trabalho nas hortas comunitárias; 

melhorar a produção dos alimentos; contribuir para a permanência das 

famílias em suas comunidades; proporcionar um alimento saudável e 

orgânico para a comunidade. 

Atividades: Implantar uma horta comunitária. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 162 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

DE BAIXA FUNDA E MARIA DA LUZ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 21945 

Título: MULHERES NEGRAS - POLÍTICA E CULTURA 

Objetivos: Estreitar os laços de relação com as mulheres negras 

pertencentes aos Grupos de Mulheres da região e sensibilizá-las quanto 

aos seus direitos. 

Atividades: Mapear os grupos de mulheres negras na Mata Sul Pernambucana; 

Articular grupos já existentes na região; Realizar oficinas voltadas para 

o estudo dos direitos econômicos, políticos sócias e culturais; Realizar 

seminário para troca de experiências; Realizar uma feira de saberes com a 

população negra, e outras organizações para troca de experiência e 

cultura; Promover uma caminhada pelo fim da discriminação racial. 09 de 

maio a 09 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL - RURAL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21950 

Título: (8 DE MARCO) MULHERES UNIDAS TRANSFORMANDO OS SONHOS EM REALIDADE 

Objetivos: Contribuir para o empoderamento das mulheres através da 

inclusão sócioprodutiva; fortalecer seus direitos por meio dos princípios 

da economia solidária e da agroecologia; possibilitar a integração de 

agricultoras familiares e o fortalecimento dos empreendimentos; Promover 

a integração entre agricultura familiar e os direitos das mulheres. 

Atividades: Realizar oficinas e palestras no dia 08 de março abordando os 

seguintes temas: direitos das mulheres; violência contra as mulheres; Lei 

Maria da Penha; Agroecologia e ECOSOL; Realizar a I Feira de Economia 

Solidária da Associação Agroextrativista do Ajó-Ama.07 de março a 28 de 

abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 



 
 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DOS MORADORES DO AJO-AMA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 2140 

 

 

Número: 21951 

Título: ENCONTROS INTERMUNICIPAIS - MULTIPLICANDO CONHECIMENTO E CUIDANDO 

DA VIDA 

Objetivos: Promover a mobilização social para articulação e troca de 

experiências entre as diversas pessoas detentoras de ofícios tradicionais 

de cura; expandir os conhecimentos como uma estratégia de reconhecimento 

público da especificidade e importância socioeconômica, ambiental e 

cultural dos ofícios tradicionais de saúde popular; construir proposições 

de políticas públicas de acesso aos recursos naturais e reconhecimento 

dos ofícios tradicionais; valorizar as pessoas detentoras de ofício 

tradicionais e incentivar o uso das práticas tradicionais e da cura por 

meio das ervas; fortalecer a organização social no Movimento Aprendizes 

da Sabedoria – MASA. 

Atividades: Mobilizar a comunidade e realizar 6 oficinas sobre ofícios 

tradicionais e cultura religiosa local; realizar  reuniões de 

planejamento e articulação; realizar 2 Encontros intermunicipais de 

Benzedeiras, Parteiras, Curadores, Costureiras, Remédieiros, Rezadores, 

Capelão.abril a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 185 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO APRENDIZES DA SABEDORIA 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 7900 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21955 

Título: FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS DE ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DO TERRITÓRIO 

PIEMONTE DA DIAMANTINA - BAHIA 

Objetivos: Promover formação sociopolítica, técnica e gerencial de 

lideranças comunitárias; fortalecer as instituições do campo através do 

acesso aos conhecimentos sobre o atual modelo de produção e as formas de 

acessar as políticas públicas específicas para o setor; possibilitar a 

trocar experiências entre agricultores e lideranças das comunidades do 

campo; Fortalecer os princípios do associativismo e da economia 

solidária; fortalecer a agricultura familiar no Território Piemonte da 

Diamantina; Possibilitar a articulação de Movimentos, Organizações e 

Comunidades articuladas em redes; Oportunizar o Surgimento de novas 

Lideranças nos Movimentos e organizações camponesas; Potencializar o 

protagonismo de jovens e mulheres na liderança de movimentos e 

organizações comunitárias. 

Atividades: Realizar um curso de formação para lideranças comunitárias do 

campo, dividido m três módulos: 1º módulo: História dos movimentos 

sociais no Brasil, mística e espiritualidade e comunicação e expressão; 

2º módulo: Associativismo e economia solidária (conceito e princípios; 

gestão compartilhada e gerencia; legislação e contabilidade) 3º módulo: 

Elaboração e gestão de Projetos e captação de recursos. Maio a junho de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL DO 

PIEMONTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21956 

Título: VIII ASSEMBLEIA DO POVO TERENA - VI HANAITI HO UNEVO TERENOE 

Objetivos: Promover a organização do Povo Terena e a articulação entre os 

povos indígenas de Mato Grosso do Sul; Informar e formar lideranças 

indígenas sobre seus direitos; Iniciar junto ao Conselho Terena, 

discussões referentes aos direitos específicos da mulher indígena e aos 

problemas enfrentados pela juventude dentro das aldeias. 

Atividades: Realizar a VIII Grande Assembleia do Povo Terena com a 

participação de outros povos indígenas do MS e do Brasil.23 e 24 de março 

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DA ASSEMBLEIA DO POVO TERENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 21958 

Título: APOIO A FORMAÇÃO DE REDES DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDARIA EM CAMPOS 

DOS GOYTACAZES-RJ 

Objetivos: Melhorar a qualidade de vida das mulheres, proporcionando a 

adoção de práticas agroecológicas para o processamento de frutas e 

hortaliças produzidas nos assentamentos; melhorar o retorno econômico e 

político de seus mecanismos de organização coletiva; contribuir para a 

formação de redes de comercialização solidária em Campos dos Goytacazes, 

RJ. 

Atividades: Realizar um encontro para o planejamento das ações do projeto 

com agricultoras e lideranças da região que atuam em movimentos e 

organizações feministas; promover quatro oficinas de capacitação em 

beneficiamento de produtos agrícolas e não agrícolas confeccionados por 

mulheres assentadas; realizar 02 intercâmbios para troca de experiências  

 



 
 

 

 

 

 

consolidadas no âmbito da organização política e da geração de renda 

protagonizadas mulheres; visitar 05 espaços produtivos e de 

comercialização das mulheres; realizar um seminário regional; apoiar a 

participação das integrantes do Coletivo em instâncias de discussão de 

políticas públicas voltadas para as mulheres rurais. abril de 2016 a 

abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - EQUIPE NORTE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 6370 

 

 

Número: 21959 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2016 - AJUDA DE CUSTO PARA INDÍGENAS 

PANKARARU 

Objetivos: Dar continuidade ao processo de luta dos povos indígenas em 

busca da garantia de direitos; defender as terras indígenas Pankararu; 

fortalecer a Organização Indígena Tronco Velho Pankararu; possibilitar a 

participação de 30 lideranças indígenas Pankararu no Acampamento Terra 

Livre - 2016. 

Atividades: Participar do Acampamento Terra Livre - 2016, em Brasília, 10 

a 13 de maio de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZAÇÃO INDÍGENA TRONCO VELHO PANKARARU 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 21964 

Título: CONSOLIDAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA 

Objetivos: Contribuir para a formação social, econômica, política e 

cultural dos sujeitos que fazem parte da COOFE; dar continuidade aos 

trabalhos desenvolvidos pela COOFE; ampliar as ações implementadas e 

fortalecer as experiências já desenvolvidas. 

Atividades: Capacitar os cooperados e a comunidade em: Higiene e 

segurança dos Alimentos, Manipulação dos alimentos; Ampliar a 

distribuição dos produtos; Firmar contratos através de licitação de 

alimentos e serviços de bufê.abril a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA MULTIPLAS FONTES DE ENGOMADEIRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21966 

Título: CANDACES - CÍRCULO DE APOIO A MULHERES NEGRAS 

Objetivos: Apoiar grupo de mulheres e ampliar seus conhecimentos em 

relação aos direitos das mulheres, superação das violências e 

empoderamento feminino; Propiciar debates sobre políticas públicas, 

combate à violência doméstica e participação social das mulheres negras e 

de candomblé; Mapear a situação das mulheres negras mães de alunos da 

escola Eugênia Ana, vinculadas ao Ilê Axé Opô Afonjá no cenário de 

vulnerabilidade social. 

Atividades: Realizar atividades no lançamento do projeto em comemoração 

ao mês da mulher; promover debates sobre: os mecanismos jurídicos de 

enfrentamento a violência contra as mulheres; participação social das 

mulheres negras; promover formação sobre as temáticas de raça e gênero; 

realizar oficina de dança; apresentações culturais; cinema afro 

feminista; venda de produtos afros.01 de junho a 3 de agosto. 

 



 
 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ILE AXÉ OPO AFONJÁ - SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21968 

Título: RESGATAR KENE - DESENHO INDÍGENA QUE ESTA SÓ NA MEMÓRIA DOS MAIS 

VELHOS - POVO HUNIKUI 

Objetivos: Resgatar os desenhos Hunikui como forma de reavivar os 

conhecimentos tradicionais dos povos indígenas; garantir a continuidade 

dos processos de formação junto às crianças e jovens indígenas; 

fortalecer a cultura entre o povo e a mulheres Hunikui; fortalecer as 

relações de proximidade entre os povos indígenas do Brasil e do Peru 

oportunizando a troca de experiências e intercâmbio cultural; ampliar a 

produção artesanal de algodão. 

Atividades: Realizar um seminário entre as mulheres Hunikui do Peru e do 

Brasil para troca de experiências e intercâmbio cultural; oficinas para a 

realização dos Kene. Abril a dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ARTESANATOS DAS MULHERES INDÍGENAS 

KAXINAWA DE TARAUACA E JORDAO 

Estado: AC 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 21972 

Título: MINI FESTIVAL FEMINISTA PODER SEM PUDOR 

Objetivos: Promover informações, provocações e esclarecimentos sobre 

temáticas de gênero, raça e classe; proporcionar momentos de aprendizagem 

sobre métodos milenares no combate do alto nível de estresse a que as 

mulheres estão submetidas; visibilizar as pautas das mulheres e dispor de 

meios alternativos para a compreensão das estruturas e entraves; elaborar 

instrumentos criativos para o processo de conscientização das meninas e 

mulheres goianas, vítimas do descaso estatal e do risco sempre eminente 

das operações e teias criminosas; ultrapassar os limites da denuncia para 

contribuir com o empoderamento feminino. 

Atividades: realizar Mini Festival Feminista Poder sem Pudor. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 225 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE RAP SUBVERSÃO FEMINISTA 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 21975 

Título: A JUVENTUDE, COMUNICAÇÃO E TEATRO POPULAR PARA FORMAÇÃO DE 

LIDERANÇAS JOVENS. 

Objetivos: Fazer uma atividade de intervenção junto à juventude do campo 

e da cidade sobre comunicação popular, mídias alternativas e o uso do 

teatro como estratégia de formação sociopolítica, comunicação popular 

para adolescentes e jovens de Cansanção, Monte Santo, Nordestina e 

Queimadas; discutir sobre o resgate cultural e o protagonismo do jovem no 

meio rural; promover encontros de formação com planejamento para líderes 

jovens e representantes juvenis; Oportunizar conhecimento sociocultural 

capaz de tornar os jovens empoderados e possibilitar uma atuação como 

agentes multiplicadores nos movimentos e nas pastorais sociais. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar duas oficinas, a primeira sobre comunicação popular, 

mídias alternativas, redes sociais e a juventude, a segunda oficina sobre 

como organizar TEATRO utilizando a metodologia do teatro do OPRIMIDO; 

realizar encontros de formação com 100 jovens entre lideranças e 

representantes juvenis. 19 e 20 de agosto/16 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSORIA AOS TRABALHADORES 

RURAIS E MOVIMENTOS POPULARES/CACT 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6900 

 

 

Número: 21978 

Título: VIII ENCONTRO ESTADUAL DA ARTICULACAO NACIONAL DA EDUCACAO 

POPULAR E SAUDE - ANEPS -SERGIPE E V ENCONTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, 

COMPLEMENTARES E POPULARES DE SAÚDE.  

Objetivos: Promover processos potencializadores para o desenvolvimento de 

uma compreensão mais ampla sobre a saúde; modificar a promoção da saúde, 

a ressignificação das necessidades e as propostas de intervenção 

terapêuticas em espaços sociais; Propiciar o resgate da cultura popular e 

da troca de experiências e conhecimentos como forma de ampliar a 

quantidade de multiplicadores e militantes; Articular os educadores 

populares em processos de reflexão sobre a amplitude e o lugar social dos 

sujeitos que promovem a saúde; Elaborar estratégias de ampliação das 

práticas educativas populares. 

Atividades: Realizar o VIII Encontro Estadual da Articulação Nacional da 

Educação Popular e Saúde de Sergipe - ANEPS/SE e do V Encontro de 

Práticas Integrativas, Complementares e Populares de saúde de Sergipe. 27 

a 29 de maio 16 

 

 

 



 
 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE- SERGIPE 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 21980 

Título: DIÁLOGOS - PUBLICAÇÃO DE LIVRO EM PAPEL 

Objetivos: Ampliar o debate e o conhecimento sobre a produção 

habitacional nas ocupações urbanas em Belo Horizonte, em prol da 

reestruturação das políticas habitacionais brasileiras em torno do 

direito à terra, à cidade e à moradia; ampliar a formação de alunos de 

graduação e pós-graduação, pesquisadores, agentes presentes no mercado 

imobiliário privado e no poder público, bem como os autoconstrutores 

(para além das 1.200 famílias das ocupações do Barreiro) demonstrar os 

resultados referentes às práticas sociais que tem como pressuposto a 

promoção de uma relação interativa, desejada, compartilhada e adequada 

entre moradores, arquitetos e pesquisadores. 

Atividades: Publicar o livro sobre o projeto Diálogos; realizar um 

Seminário de lançamento com palestras dos pesquisadores do PRAXIS e dos 

moradores das ocupações urbanas, atividade aberta à comunidade acadêmica 

e à sociedade em geral. 01 de maio a 30 de agosto de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 6000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO IMAGEM COMUNITÁRIA - GRUPO DE PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO 

EM MÍDIAS DE ACESSO PUBLICO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

 



 
 

 

 

 

Número: 21982 

Título: QUE CIDADE QUEREMOS? 

Objetivos: Discutir a importância das mulheres como candidata em 2016; 

debater sobre o processo eleitoral e aprimorar a equidade de gênero; 

ampliar a participação das mulheres na política, especialmente mulheres 

negras e indígenas dos movimentos sociais; ter uma pauta comum entre as 

mesmas na perspectiva de êxito nos espaços do executivo, legislativo; 

Apoiá-las em seus municípios; Contribuir na proposição e no programa de 

governo das candidatas; Retomar as deliberações das Conferências 

municipal, estadual e nacional de mulheres e fazer valer os acordos das 

Convenções internacionais; Desenvolver estratégias de enfrentamento ao 

preconceito, as discriminações e à Intolerância Religiosa durante a 

campanha. 

Atividades: Realizar um seminário com mulheres de movimentos sociais, 

tendo como temática principal: Que Cidade Queremos? para debater sobre a 

ausências das mulheres nos espaços executivo e legislativo.21 e 22 de 

abril de 2016 em Feira de Santana. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS NO ESTADO DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3960 

 

 

Número: 21983 

Título: NORDESTE DE AMARALINA PELO RESPEITO ÀS RELIGIOES 

Objetivos: Contribuir no processo de afirmação da identidade afro-

brasileira, fortalecendo, em especial, a religião de matriz africana; 

evidenciar a defesa e o respeito às religiões, combater o preconceito, a 

homofobia, o machismo, a intolerância e a destruição da natureza, através 

do empoderamento do povo da região Nordeste de Amaralina. 

Atividades: Realizar a Caminhada Povo do Axé - Nordeste de Amaralina Pelo 

Respeito às Religiões. 24 de abril de 2016 

 



 
 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSESSORIA A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO NORDESTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3250 

 

 

Número: 21984 

Título: JUVENTUDE E COMUNICACAO-ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DOS (AS) 

JOVENS EXTRATIVISTAS DO ALTO DA SERRA DO ESPINHAÇO 

Objetivos: Valorizar o modo de vida dos Apanhadores de flores; Diminuir o 

preconceito em relação à juventude que mora nas comunidades; Fortalecer o 

reconhecimento dos Apanhadores de Flores como categoria de povo 

tradicional; Preservar o território ocupado historicamente pelas 

comunidades Apanhadoras de Flores; Fortalecer os laços entre a juventude 

urbana e a Juventude do Campo Apanhadora de Flor; Permitir a comunicação 

entre a juventude Apanhadora de Flor de diferentes comunidades; 

Aprofundar o debate com a sociedade sobre a situação das comunidades 

tradicionais de Apanhadores de Flores; Evidenciar a beleza, a força e a 

sustentabilidade do modo de vida dos Apanhadores de Flores. 

Atividades: Realizar oficinas de comunicação com jovens apanhadores de 

flores de 20 escolas municipais de Diamantina e municípios do entorno.de 

06 a 20 de maio de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RAIZ 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21985 

Título: PROJETO SOLIDAL II- PROMOVENDO A GERAÇÃO DE RENDA, A JUSTIÇA 

SOCIAL E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NORDESTE PARAENSE.  

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento de empreendimentos econômicos 

e solidários dos territórios da cidadania do Baixo Tocantins e do Salgado 

Paraense no Pará através da realização de feiras e do debate e 

articulação de políticas públicas; Promover a integração de agricultores 

familiares e micro empreendedores na economia formal de seus municípios; 

Promover a integração e o intercambio entre empreendimentos de economia 

solidarias e deles com os gestores públicos no Território do Baixo 

Tocantins no âmbito do Fórum Territorial; fortalecer a dinâmica de 

realização de feiras de economia solidária enquanto ponto de partida para 

o debate, a avaliação e o acesso a políticas públicas de promoção da 

economia solidaria. 

Atividades: Realizar duas Feiras-exposição e comercialização de produtos 

dos empreendimentos, sendo uma em Igarapé Miri e outra em Cametá; 

realizar duas Oficinas sobre o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, 

Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE e Empreendimentos 

Econômicos e Solidários, sendo uma em Igarapé Miri e outra em Cametá; 

realizar Fórum da Economia Solidaria. 20 de abril a 30 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO UNIDADE E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS POVOS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8400 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21986 

Título: SEMANA JUVENTUDE PROTAGONISTA 

Objetivos: Promover a cidadania e o protagonismo juvenil por meio da 

realização da V edição da Semana Juventude Protagonista. 

Atividades: Realizar em Surubim, a V edição da Semana Juventude 

Protagonista; comemorar o 6º aniversário do Instituto de Protagonismo 

Juvenil - IPJ e 3º ano da Revista Geração Z. Maio e junho 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE PROTAGONISMO JUVENIL - IPJ 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 21987 

Título: III FESTIVAL DE CULTURA DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA E REGIÃO 

Objetivos: Divulgar a Cultura da Região; Fortalecer os laços de afinidade 

e a organização das associações; Estimular o turismo na região; Inserir 

as manifestações culturais nos instrumentos de mídia; Resgatar e 

preservar a cultura ribeirinha; Valorizar os talentos da nossa região; 

Promover o município e a região ribeirinha; Gerar novas oportunidades de 

trabalho e renda; Atrair investimentos para difusão da cultura; combater 

a discriminação cultural e social; Chamar atenção da sociedade para os 

problemas do Rio São Francisco; Reivindicar políticas públicas para 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial local e regional. 

Atividades: Realizar ao III Festival de Cultura das Comunidades Rurais de 

Barra e Região. 27 e 28 de maio de 2016 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 840 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMITÊ MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE BARRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7320 

 

 

Número: 21988 

Título: SAM 2016 

Objetivos: Ampliar e qualificar o debate nacional sobre as políticas 

nacionais de educação focando na pauta referente ao 2º ano do Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

Atividades: Realizar atividades em âmbito nacional com o tema da SAM 

2016, envolvendo os participantes da rede da Campanha e outros atores da 

sociedade; Produzir, distribuir e divulgar amplamente materiais sobre o 

direito à educação, de acordo com o tema para este ano. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCACAO 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 21990 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) OCUPAR PARA RESISTIR E EXISTIR 

Objetivos: Garantir a permanência de 62 famílias na área ocupada. 

Atividades: Consolidar a Ocupação Manoel Faustino, localizada na fazenda 

Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 310 

 



 
 

 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS SEM TETO DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

Número: 21991 

Título: I SEMINÁRIO IDENTIDADE DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL DE MINAS 

Objetivos: Ampliar o debate LGBT com militância do MST-MG. 

Atividades: Realizar o I Seminário Identidade de gênero e diversidade 

sexual de Minas Gerais. 15 a 17 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMAÇÃO FRANCISCA VERAS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 21993 

Título: FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS JOVENS RURAIS DE ALAGOAS PARA OS 

DIREITOS DA JUVENTUDE 

Objetivos: Fortalecer o trabalho com jovens rurais multiplicadores para 

implementar ações de afirmação de direitos e fortalecimento da cultura de 

paz; inserir jovens camponeses sertanejos em espaços de formulação e 

gestão de políticas públicas na região; favorecer a prática de renovação 

dos quadros nos movimentos sindicais, sociais e rurais da região; 

incentivar o desenvolvimento local de ações culturais; contribuir com o 

processo de construção de novas metodologias de trabalho com jovens que 

busquem a participação democrática. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar curso de formação de agentes culturais, em três 

módulos. Maio a agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 54 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE PÃO DE AÇÚCAR 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 21994 

Título: NAO CAIA NA REDE! POR MIM, POR NOS E PELAS AS OUTRAS. 

Objetivos: Sensibilizar as mulheres e as jovens, OSCs para juntas cobrar 

dos governos nas esferas municipal, estadual e federal, políticas de 

enfrentamento à exploração sexual, turismo sexual e tráfico de meninas e 

mulheres; fortalecer redes e organizações que trabalhem com o tema; 

fortalecimento/criação de estratégias de enfrentamento à exploração e 

tráfico de meninas e mulheres. 

Atividades: Criação de campanha virtual chamando atenção para o turismo 

sexual, a exploração sexual e o tráfico de meninas e mulheres; divulgação 

internacional da campanha durante os Jogos Olímpicos no Brasil; criação e 

distribuição de material informativo; mapeamento de organizações 

nacionais e pelo menos três internacionais que trabalham com a temática 

do tráfico de pessoas; reunião nacional com organizações que trabalham a 

temática. 15 de Abril de 2015 a 15 de Outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CASA DA MULHER TRABALHADORA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 9900 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21995 

Título: I FEIRA DE ARTESANATOS DOS SABERES TRADICIONAIS DAS MULHERES 

INDIGENAS DO RIO NEGRO 

Objetivos: Fortalecer e valorizar as artes tradicionais diversificadas, 

através da exposição da “I Feira de Artesanatos dos Saberes Tradicionais 

das Mulheres Indígenas do Rio Negro, Gerando melhoria na qualidade de 

vida e renda das mulheres, como uma forma de preservação cultural e das 

práticas tradicionais milenares”. 

Atividades: Realização da I Feira de Artesanatos dos Saberes Tradicionais 

das Mulheres Indígenas do Rio Negro. 08 e 09 de junho 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 6990 

 

 

Número: 21996 

Título: ASSEMBLEIA ESTADUAL DO MPP - PI 

Objetivos: Avaliar a caminhada do MPP, refletindo sua organicidade, 

sistematizando a memória da luta e planejar os rumos para os próximos 

anos. 

Atividades: Realização da Assembleia Estadual do MPP PI, que será 

realizada em 13 e 14 de maio, em Ilha Grande, com a participação de 100 

pessoas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCAORAS ARTESANAIS - PIAUI 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 10000 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 21997 

Título: PRODUÇÃO DE MEL NO PA TEJIN 

Objetivos: Disseminar experiências comunitárias de produção agroecológica 

de mel no assentamento Tejin, de modo a possibilitar o fortalecimento da 

agricultura familiar assentada; consolidar a COPAV como uma estrutura 

coletiva de referencia tanto no próprio assentamento quanto na região em 

relação à produção, organização social e à comercialização da produção da 

agricultura familiar. 

Atividades: Realização de três ações: organização de um grupo comunitário 

de produção de abelhas; a montagem dos apiários; curso de capacitação das 

famílias. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 19 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO 

IVINHEMA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 21998 

Título: APOIO AO CICLO - O RIO QUE ERA DOCE - OS DANOS IRREVERSÍVEIS DA 

MINERAÇÃO 

Objetivos: Dialogar e refletir com a sociedade sobre o tema da mineração; 

Possibilitar o entendimento da mineração como um problema público; 

rediscutir o modelo mineral brasileiro. 

Atividades: Realizar um ciclo de atividades sobre a Mineração com 

discussão com a sociedade; exposição de fotos; rodas de conversas com 

atingidos; palestras; aulas públicas; atividades lúdicas para crianças e 

mostra de cinema. 26/04/2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 12000 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: COMITÊ NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITORIOS FRENTE À MINERACAO 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 21999 

Título: RESISTÊNCIA POPULAR NAS CIDADES POR OUTRO MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO- DIREITO A CIDADE E O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DO BEM 

VIVER EM ÁREAS CENTRAIS.  

Objetivos: Articular no plano nacional, meios para reunir diferentes 

movimentos sociais, redes e fóruns críticos aos impactos e às violações 

praticados pelo atual modelo de desenvolvimento econômico; Observar a 

dinâmica socioterritorial das áreas centrais das cidades do Recife, Rio 

de Janeiro e Salvador no que tange o debate sobre o direito à moradia 

nestas áreas e formas de resistência autônomas; Potencializar o diálogo e 

intercambio entre organizações populares e Movimentos Sociais que compõe 

a Frente de Resistência Urbana, coletivos e grupos impactados, 

acadêmicos, intelectuais e acerca dos impactos territoriais das grandes 

obras de desenvolvimento no país; Construir leituras políticas e 

posicionamentos políticos alternativos e críticos ao processo de violação 

de direitos e do aumento das violências específicas contra populações 

vulneráveis. 

Atividades: Realizar um Seminário nacional abordando o Tema "Resistência 

Popular nas Cidades por Outro Modelo de Desenvolvimento Urbano: Direito à 

cidade e o desafio da construção do bem viver em áreas centrais”. 21 a 24 

de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FRENTE DE RESISTÊNCIA URBANA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 12000 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22001 

Título: POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO NORTE DE MINAS GERAIS, 

ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO “CUIDAR DA CASA COMUM, LEGITIMAR DIREITOS EM 

DEFESA DA DEMOCRACIA E DA CONSTITUCIONALIDADE".  

Objetivos: Discutir a atual conjuntura, definir um planejamento 

estratégico que contemple as lutas indígenas, enquanto povos e 

comunidades tradicionais no norte de Minas Gerais, tendo como principal 

elemento a luta pelo território, questão fundamental para a manutenção da 

cultura e efetivação dos direitos indígenas; Definir ações que legitimem 

direitos indígenas. 

Atividades: Realizar uma assembleia tendo como tema - Povos e comunidades 

tradicionais no Norte de Minas Gerais, articulação e mobilização "Cuidar 

da casa comum, legitimar direitos em defesa da democracia e da 

constitucionalidade"; intercambio com a juventude. Maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 245 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZAÇÃO XAKRIABA MORRO VERMELHO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22002 

Título: FORTALECIMENTO DO MOVIMENTO NACIONAL DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS NO BAIXO AMAZONAS 

Objetivos: Fortalecer o Movimento Nacional dos Pescadores, na região do 

Baixo Amazonas, em um processo de reorganização e consolidação de uma 

luta conjunta dos pescadores e pescadoras em âmbito regional, estadual e 

nacional; Analisar a conjuntura nacional e a sua influencia na conjuntura 

pesqueira; Aprofundar a discussão sobre organização do MPP em âmbito 

regional, estadual e nacional; Discutir a participação dos pescadores e 

pescadoras do Pará na assembleia nacional do MPP em agosto de 2016. 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar um encontro de pescadores e pescadoras artesanais 

para consolidar e fortalecer o MPP na Região Norte. 10 a 12 de junho 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - BAIXOS AMAZONAS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 5550 

 

 

Número: 22003 

Título: SEMINÁRIO DOS MOVIMENTOS POPULARES DE LUTA PELA MORADIA DE BH E 

REGIÃO METROPOLITANA 

Objetivos: Promover uma atividade de integração geral dos Movimentos 

Sociais em prol de moradia; Fomentar um espaço de troca de experiências, 

bem como a formação das famílias indicadas; Trabalhar a autogestão e co-

gestão a partir da formação política das famílias para adesão dos 

programas habitacionais; Informar sobre as regras do Programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades; Apresentar casos de ocupações de sucesso em outros 

municípios e Estados. 

Atividades: Realizar o I Seminário dos Movimentos Populares de Luta pela 

Moradia de BH e Região Metropolitana. 08 a 10 de julho /16 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE - OCUPAÇÃO ZEZÉU RIBEIRO E NORMA LUCIA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 3380 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22004 

Título: FORMAÇÃO DE OPERADORES DE DIREITOS ÉTNICOS E COLETIVOS-DIREITO A 

CONSULTA 169- DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS  

Objetivos: Formar operadores de direitos étnicos e coletivos de Povos e 

Comunidades tradicionais no Sul do Brasil; Estudar a conjuntura 

relacionada às lutas dos movimentos sociais de Povos e Comunidades 

Tradicionais; Refletir criticamente sobre a memória histórica de 

resistência de cada movimento social, buscando elencar seus limites, 

potencialidades e desafios; Fortalecer a articulação entre os movimentos 

sociais; Formar operadores de direitos da Convenção 169, da Organização 

Internacional do Trabalho, Decreto 6040/2007, que institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, leis estaduais e municipais relacionadas à defesa dos 

direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Atividades: Promover formação para 35 representantes de movimentos de 

Povos e Comunidades e Tradicionais em Operadores de Direitos Étnicos e 

Coletivos em conhecimentos relacionados ao direito à consulta da OIT 169. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: Rede Puxirão Dos Povos E Comunidades Tradicionais 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 6250 

 

 

Número: 22005 

Título: APOIAR A ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE INDÍGENAS NO IV ENCONTRÃO 

DA TEIA DOS POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MA 

Objetivos: Apoiar a participação de 35 indígenas no IV Encontrão da Teia 

de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do MA tendo em vista o 

fortalecimento da Articulação da Teia Indígena no MA; Fortalecer a 

aliança dos povos indígenas com quilombolas e comunidades tradicionais na 

Teia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Participara do IV Encontrão da Teia de Povos Indígenas e 

Comunidades Tradicionais do MA. 12 a 16 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - MARÃNHAO  

Estado: MA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22006 

Título: CURSINHO POPULAR DALCIDIO JURANDIR- EDUCACAO POPULAR COMO 

FERRAMENTA DE PARTICIPACAO POLITICA E SOCI 

Objetivos: Oferecer formação permanente aos educadores (professores) do 

Cursinho Popular Dalcídio Jurandir com abordagem metodológica da Educação 

Popular na pedagogia libertadora. 

Atividades: Realizar Oficinas para Coordenação Política Pedagógica; 

Oficinas para Educadores Populares; Seminário os desafios do Brasil do 

presente.Maio a novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 278 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE ARTES AURIMAR MONTEIRO DE ARAUJO 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22007 

Título: FORTALECIMENTO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR PASTORAL SOCIAL - FASE 2 

Objetivos: Fortalecer e revitalizar o Setor Pastoral Social; melhorar e 

incrementar as suas ações em função da construção de uma sociedade melhor 

e mais justa; dar continuidade ao processo de luta pela erradicação da 

pobreza; proporcionar momentos de capacitação no campo da elaboração e 

gestão de projetos; Fortalecer o trabalho em conjunto da Pastoral; 

Elaborar meios para um maior envolvimento da juventude e outros grupos 

nas ações da Pastoral; visibilizar as políticas públicas e as suas formas 

de acesso; Combater o assistencialismo, aumentando o empenho de formar 

cidadãos capazes e conhecedores dos próprios direitos e deveres; 

Subsidiar e sustentar os coordenadores regionais, provinciais e locais. 

Atividades: Realizar duas oficinas de capacitação sobre: captação de 

recursos; preparação acompanhamento, monitoramento e prestação de contas 

de projetos; sustentabilidade das atividades; projetos de geração e 

complementação de rendas; informações sobre as políticas públicas 

presentes nos territórios e como acessá-las. Junho a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - REGIONAL NORDESTE II 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22009 

Título: XLIII FESTEJO DA ABOLIÇÃO E A LEI 10639-2003 

Objetivos: Discutir a formação da identidade quilombola, a partir do que 

reza a Lei 10.639/2003; Promover o resgate da Culinária negra e 

quilombola no Quilombo Dona Juscelina;Fortalecer as manifestações 

artística e cultural da Comunidade Quilombola Dona Juscelina. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Promover debate de implantação e execução da Lei 10.639/2003 

nas escolas da rede municipal e estadual de Muricilândia; Realizar o V 

Seminário de Cultura Afro-Brasileira e Quilombola da Comunidade 

Quilombola Dona Juscelina; IV Feira de Culinária Quilombola; Festa do 

Rebolado.11 a 13 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 850 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DONA JUSCELINA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 6360 

 

 

Número: 22010 

Título: XXII REGATA ECOLOGICA DE CANOAS DE TATAJUBA 

Objetivos: Ter a população das quatro vilas que compreende o Território 

de Tatajuba esclarecidas e conscientes sobre a Reserva Extrativista 

Continental e Marinha; Incentivar as comunidades: Tatajuba, Vila Nova, 

Vila São Francisco e Baixa da Tatajuba para uma renovação de forças, 

encorajando-as a permanecerem firmes na luta por um Território Livre; 

Estimular a pesca artesanal como atividade de grande importância 

econômica, cultural e ambiental; Divulgar os benefícios da cultura que 

sempre caracterizou os modos de produzir das populações que vivem do mar; 

Alertar o nosso povo a LUTAR por um Território Livre. 

Atividades: Realizar a XXII Regata Ecológica de Canoas de Tatajuba.15 a 

17 de junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE TATAJUBA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 5000 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22013 

Título: A FORMAÇÃO DO INDIVIDUO ATRAVÉS DA CULTURA POPULAR 

Objetivos: Contribuir para a diminuição da violência na cidade do 

Salvador-BA; promover atividades socioculturais para as pessoas das 

periferias do subúrbio ferroviário e adjacências; proporcionar uma 

reflexão critica para os envolvidos no projeto pra que possam ser agentes 

multiplicadores; Dar visibilidade e promover intercâmbio entre os grupos 

artístico-culturais do Subúrbio Ferroviário de Salvador com grupos 

convidados; valorizar a cultura e o contexto histórico; fortalecer o 

Fórum de Cultura do Subúrbio; disseminar assuntos sobre gênero e ajudar a 

combater a violência contra a mulher. 

Atividades: Realizar oficina de cidadania e cultura; Caminhada Cultural; 

Seminário sobre: A formação do indivíduo através da Mobilização Social e 

da cultura Popular; Trilha Ecológica. Maio a junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FÓRUM DE ARTE E CULTURA DO SUBÚRBIO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

Número: 22015 

Título: VII ASSEMBLEIA DA AITESAMPA 

Objetivos: Traçar novos caminhos para dar continuidade à luta dos povos 

Indígena Tembé de Santa Maria do Pará; concluir o processo de 

identificação e delimitação de terra; pensar ações de atuação nas áreas 

de saúde e educação indígena; incluir a juventude indígena nas ações da 

AITESAMPA. 

Atividades: Realizar a VII da AITESAMPA - Associação Indígena Tembe de 

Santa Maria do Pará. 02 a 03 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 452 

Etnia: I 



 
 

 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEMBE DE SANTA MARIA DO PARÁ 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 3820 

 

 

Número: 22017 

Título: PÉ NA ESTRADA COM O MROSC 

Objetivos: Desenvolver um processo de articulação das entidades e 

movimentos sociais em Sergipe, com vistas à formação de uma plataforma 

dirigida ao debate, capacitação, interlocução com gestores e legisladores 

na perspectiva da tradução da Lei 13019 e sua regulamentação no âmbito do 

Estado e dos municípios sergipanos; incidir sobre a legislação do estado 

e municípios referente à contratualização, por meio de Termos de 

Parceria, possibilitando a construção de regras mais objetivas e 

sintéticas para o repasse de recursos públicos às ONGs para cumprimento 

do objeto pactuado. 

Atividades: Desenvolver um processo de articulação e diálogo das Ongs nos 

08 territórios de cidadania que compõem o estado de Sergipe; realizar 

oficinas de formação em MROSC; constituir a plataforma de ONGs, 

movimentos e gestores públicos, para promover as alterações nas 

legislações locais. 05 de maio a 05 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 320 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO BRAÇOS CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE SERGIPE 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22020 

Título: CIDADANIA ITINERANTE 

Objetivos: Promover a formação, informação, conscientização e mobilização 

da sociedade no que diz respeito à política, cidadania e garantia de 

direito; esclarecer sobre a importância do voto e da participação 

popular; incentivar a participação dos jovens no controle dos recursos e 

das políticas públicas e, despertar o seu senso crítico; discutir sobre 

ética no processo eleitoral; criar comitês de combate à corrupção 

eleitoral. 

Atividades: Realizar reuniões de coordenação para planejamento do 

projeto; oficinas de capacitação com parceiros; visitas e palestras nas 

escolas dos Municípios beneficiados; exibir filmes sobre o tema no Cine 

Cidadania; seminários de formação e construção dos Comitês Locais de 

combate à corrupção. Junho a agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO POPULAR DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA DOM OSCAR ROMERO 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7500 

 

 

Número: 22021 

Título: DOCE - RIO DOCE 

Objetivos: Contribuir com a articulação dos/as atingidos/as pelo 

rompimento da barragem da Samarco e BHP no território da Bacia do Rio 

Doce; Fortalecer as articulações locais do Fórum Capixaba de Entidades em 

Defesa do Rio Doce; Motivar a integração das ações dos/as atingidos de 

toda a bacia do Rio Doce; Fomentar experiências de superação de 

vulnerabilidade social e econômica. 

Atividades: Participar da Romaria das Águas 05 de junho de 2016, em 

Governador Valadares; Monitorar situação do Rio Doce (foz e bacia) e como 

as comunidades têm enfrentado os desafios. 

Programa: FPP 



 
 

 

 

 

 

Beneficiários (proposta): 1430 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM CAPIXABA DE ENTIDADES EM DEFESA DO RIO DOCE 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 8815 

 

 

Número: 22022 

Título: CENTRO DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS 

Objetivos: Implantar um Centro Integrado de Produção de Polpa de Frutas 

na cidade de Ouriçangas; possibilitar o processo de trabalho e geração de 

renda entre os jovens das comunidades Rurais, visando o desenvolvimento 

econômico sustentável na região; Criar uma rede de comercialização dos 

produtos. 

Atividades: Implantar um Centro Integrado de Produção de Polpas de Frutas 

na cidade de Ouriçangas; realizar oficinas e palestras para os 20 jovens 

envolvidos no projeto, sobre empreendedorismo, geração de renda e 

desenvolvimento econômico sustentável; realizar formação teórica e 

pratica sobre o processo de produção de polpa de frutas; realizar visitas 

nas comunidades e mapeamento das frutas orgânicas a serem reproduzidas no 

centro; participar de atividades no Centro de Treinamento Rural de Feira 

de Santana - CTR; Realizar uma feira de economia solidaria em parceria 

com as associações comunitárias e o Banco Comunitário de Desenvolvimento. 

Maio a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE ARTE - EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - NUCLEO GAEEC 

OURIÇANGAS. 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8700 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22023 

Título: ARTE E DIREITO A CIDADE EM DEFESA DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR-BA 

Objetivos: Contribuir para uma maior compreensão e visibilidade dos 

desafios e propostas no campo do Direito à Cidade junto à população 

baiana; Promover uma reflexão coletiva sobre o Direito à Cidade entre 

jovens de comunidades/ocupações do Centro Antigo de Salvador; Fortalecer 

vínculos entre comunidades e movimentos que compõem a Articulação dos 

Movimentos e Comunidades do Centro Antigo; Ampliar a visibilidade das 

denúncias e propostas da Articulação dos Movimentos e Comunidades do 

Centro Antigo, através da utilização de linguagens artísticas no cortejo 

do dia 2 de Julho. 

Atividades: Realizar a abertura do projeto, com participação de 

representantes dos movimentos e comunidades do Centro Antigo, FAUFBA e 

IDEAS; promover debate sobre "O Centro Antigo na perspectiva do Direito à 

Cidade", em linguagem acessível para jovens das comunidades; Realizar 04 

encontros contemplando oficinas de artes visuais e corpo/performance; 

rodas de conversa sobre temas relacionados ao direito à cidade no Centro 

Antigo; realizar o Cortejo da Articulação dos Movimentos e Comunidades do 

Centro Antigo; realizar Reuniões de planejamento, monitoramento e 

avaliação do projeto.junho a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22024 

Título: MATRIZ ENERGÉTICA NUCLEAR - OS IMPACTOS NAS COMUNIDADES DO 

NORDESTE 

Objetivos: Promover formação para os/as agentes da CPT Nordeste; Entender 

e partilhar sobre Matriz Energética Nuclear e a mineração de urânio, suas 

consequências para as comunidades e os desafios para a CPT; Fazer 

memória, debater, denunciar, forma e informar os agentes de pastoral e os 

camponeses sobre os impactos da mineração de urânio; Fazer eco ao 

sofrimento e aos clamores das comunidades camponesas já impactadas por 

esta atividade; Unir forças na luta pela vida abundante e digna para os 

homens e mulheres do Semiárido brasileiro; Construir o Bem Viver no campo 

do NE a partir do respeito aos modos de vida das comunidades. 

Atividades: Realizar preparatória da reunião da coordenação; realizar 

Encontro de Formação e Articulação dos agentes pastorais da CPT do 

nordeste e dos seus parceiros no período d mineração de urânio e 12 a 17 

de julho de 2016; visitar comunidades impactadas pela mineração de 

urânio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CEARÁ 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 6100 

 

 

Número: 22026 

Título: ENCONTRO DE AGENTES E AMIGOS DA CPTMS CELEBRANDO A CAMINHADA 

Objetivos: Fortalecer a presença pastoral, fraterna, ecumênica da CPTMS 

junto aos Camponeses e Camponesas, Comunidades Tradicionais, Quilombolas 

e Indígenas; criar uma rede de cooperação entres os mais diferentes 

movimentos e organizações camponesas, no sentido de fortalecer o 

protagonismo dos povos na luta pela e na terra no Estado do Mato Grosso 

do Sul. 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar um encontro com Agentes da Pastoral, Camponeses e 

Camponesas, representantes das Comunidades Tradicionais, Quilombolas e 

Lideranças Indígenas do MS. 27 e 28 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - MATO GROSSO DO SUL 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22027 

Título: ASSEMBLEIA ESTADUAL DO MPP CEARA 

Objetivos: Avaliar a caminhada do MPP, identificando avanços e 

dificuldades na perspectiva de um planejamento estratégico para os 

próximos 3 anos; Fortalecer o MPP no estado, articulando e mobilizando 

novas regiões; ter pescadores e pescadoras empoderando e incidindo em 

políticas públicas para a pesca artesanal; Ampliar a participação de 

mulheres e jovens nas instancias de decisão do MPP. 

Atividades: Realizar a Assembleia Estadual do MPP Ceará, em Tatajuba - 

Camocim/CE no final do mês de maio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - CEARÁ 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22028 

Título: CARAVANA DE LIDERANÇAS QUILOMBOLAS EM BRASÍLIA EM DEFESA DE 

DIREITOS TERRITORIAIS AMEAÇADOS 

Objetivos: Promover interlocução, lobby e pressão sobre autoridades e 

órgãos do Governo Federal em vista de garantir ações administrativas 

adequadas para proteger direitos da comunidade remanescente de quilombo 

Rio dos Macacos, bem como outras comunidades do Recôncavo Baiano; 

Integrar-se junto a outros movimentos socais em vista de melhor analisar 

a conjuntura e planejar ações conjuntas para a defesa da democracia e dos 

direitos sociais conquistados, bem como de novos direitos. 

Atividades: Participar da Caravana de Lideranças Quilombolas em Brasília 

para defender direitos territoriais ameaçados. 01 a 05 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 425 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO RIO DOS MACACOS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22030 

Título: TROCA SOLIDÁRIA 

Objetivos: Proporcionar um momento de troca solidária, onde as famílias 

poderão trocar seus produtos, diante da necessidade de cada um; 

Fortalecer a produção agroecológica, expondo técnicas de manejo e 

produção para os agricultores/as envolvidos no projeto; Repassar os 

conhecimentos adquiridos a partir das atividades nas comunidades de 

origem dos agricultores; possibilitar conhecimentos técnicos capazes de 

tornar o publico envolvido disseminadores e praticantes da Economia 

Solidária. 

Atividades: Realizar exposição dos produtos oriundos da agricultura 

familiar e economia solidária; promover oficinas temáticas sobre: 

Economia Solidária; Associativismo; Cooperativismo; Fundo rotativo 

solidário. 28 de maio de 2016 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA LAGOA 

GRANDE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3975 

 

 

Número: 22036 

Título: CONSTRUINDO A UNIDADE RUMO A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Objetivos: Nivelar as compreensões e ampliar os conhecimentos sobre o 

modelo atual de desenvolvimento e seus impactos; Estabelecer maior 

unidade nas reflexões e ações no campo da formação política de 

militantes, dirigentes e quadros das organizações que compõem a Via 

Campesina Brasil; Contribuir no processo de formação e reflexão sobre a 

atual conjuntura política do país; Propor ações em conjunto que projetem 

militantes com a perspectiva da luta camponesa internacional, mantendo 

assim o caráter e a natureza da Via Campesina; Mobilizar os movimentos da 

Via Campesina em torno da pauta comum de cada movimento, e organizar um 

calendário comum das tarefas e ações de luta e da formação política 

Promover o debate e o diálogo entre os movimentos da Via sobre a 

organicidade, e as estratégias de unificação do campo no processo de 

luta. 

Atividades: Realizar um Seminário de Formação para Dirigentes 

responsáveis pelas organizações ligadas à Via Campesina. 23 de maio a 13 

de junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: VIA CAMPESINA - NACIONAL 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 12000 



 
 

 

 

 

 

Número: 22040 

Título: X ENCONTRO DA JUVENTUDE DA BRIGADA DANDARA DO MST - BA 

Objetivos: Estimular a permanência do jovem no campo e a participação nas 

instâncias do MST; Promover adoção da agroecologia e geração de renda: 

Fomentar a identidade camponesa através da cultura e do lazer; Promover 

um intercâmbio e interação entre os jovens dos assentamentos e 

acampamentos; Debater participação da juventude na construção da reforma 

agrária popular. 

Atividades: Realizar o X Encontro da juventude da brigada Dandara do MST 

- BA03 a 05 de junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1430 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 

ERNESTO CHE GUEVARA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3500 

 

 

Número: 22041 

Título: ENCONTRO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS: COMPARTILHANDO ESTRATÉGIAS 

DE LUTA PARA GARANTIR O TERRITÓRIO PESQUEIRO E QUILOMBOLA  

Objetivos: Promover um encontro de comunidades tradicionais, no 

território de Caraíbas, em Mª da Cruz/MG; fortalecer a luta pela 

permanência no território; Propiciar um momento de formação para 

fortalecer o intercâmbio entre as comunidades tradicionais vizinhas e 

afins; Compartilhar experiências de estratégias de luta pela garantia dos 

territórios tradicionais. 

Atividades: Realizar um Encontro de Comunidades Tradicionais com 

quilombolas, pescadores e vazanteiros de Caraíbas, Pedras de Maria da 

Cruz/MG. 05 a07 de junho de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, PESQUEIRA E VAZANTEIRA DE CARAÍBAS.  

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8600 

 

 

Número: 22043 

Título: CUIDANDO DE SI DO OUTRO E DA CASA COMUM 

Objetivos: Resgatar as raízes afros e a consciência cidadã dos 

adolescentes do bairro de Sussuarana; empoderá-los e resgatar a 

autoestima e a consciência  étnica dos adolescentes; garantir seu direito 

à moradia, alimentação, saúde e educação; reeducá-los quanto aos cuidados 

consigo, com os outros e com a natureza, por meio de novos estilos de 

vida ecologicamente sustentável; 

Atividades: percussão; grafite; estética afro; Grito Mirim Erês  - Grito 

dos Excluídos 2016 Tema: Vida em primeiro lugar Lema: "Este sistema é 

insuportável: exclui, degrada e mata"; oficinas sobre a água e seus 

benefícios; festa de enceramento das atividades.agosto a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 63 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: CENTRO AFRO DE PROMOCAO E DEFESA DA VIDA PADRE EZEQUIEL RAMIN 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22044 

Título: ENCONTRO REGIÕES - SUDESTE E CENTRO OESTE - PROMOÇÃO DA 

AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEL 

Objetivos: Promover um debate sobre a importância da produção de 

alimentos saudáveis, tendo a Agroecologia como base de organização social 

e técnica produtiva, realizada pelas mulheres rurais; promover a 

organização das mulheres em grupos para melhoria e aumento de sua  

 



 
 

 

 

 

 

produção; incentivar o trabalho coletivo e associado, visando o acesso 

aos mercados locais e institucionais, feiras, e aos programas PAA e PNAE; 

Comercializar os produtos elaborados e manufaturados pelas mulheres, 

agregar valor, garantir melhores preços e contribuir para o acesso à 

renda e a autonomia econômica das mesmas; Discutir os impactos da 

agricultura patronal na produção e na permanência das mulheres rurais no 

campo e a ameaça à produção de alimentos saudáveis e agroecológicos; 

Debater sobre o impacto das grandes obras de mineração e barragens na 

contaminação das águas, dos solos e o risco a vida das mulheres e 

comunidades rurais em geral. 

Atividades: Realizar o Encontro de Mulheres Camponesas das regiões 

Sudeste e Centro Oeste, Tema: Promoção da Agroecologia e produção de 

alimentos saudáveis em grupos de mulheres rurais. 02 a 06 de junho de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS - ES 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22045 

Título: ENCONTRO REGIÕES - SUDESTE E CENTRO OESTE - PROMOÇÃO DA 

AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEL 

Objetivos: Garantir a participação de 45 mulheres camponesas do DF e 

entorno no Encontro Regional Centro Oeste e Sudeste; Promover um debate 

sobre a importância da produção de alimentos saudáveis, tendo a 

Agroecologia como base de organização social e técnica produtiva, 

realizada pelas mulheres rurais; promover a organização das mulheres em 

grupos para melhoria e aumento de sua produção; incentivar o trabalho 

coletivo e associado, visando o acesso aos mercados locais e 

institucionais, feiras, e aos programas PAA e PNAE; Promover a  

 



 
 

 

 

 

 

organização produtiva de grupos de mulheres rurais, visando a acesso a 

novos mercados. 

Atividades: Realizar o Encontro de Mulheres Camponesas das regiões 

Sudeste e Centro Oeste, Tema: Promoção da Agroecologia e produção de 

alimentos saudáveis em grupos de mulheres rurais. 03 a 06 de junho de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS - BRASILIA E ENTORNO 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22049 

Título: INDÍGENAS URBANOS E URBANIZAÇÃO DAS ALDEIAS 

Objetivos: Instrumentalizar os missionários/as do Cimi para melhor 

contribuir na formação e fortalecimento dos povos indígenas de Mato 

Grosso que estão fora de suas aldeias e têm seus direitos negados; 

debater, estudar e refletir acerca das populações indígenas que vivem em 

áreas urbanas, e os impactos socioculturais e econômicos vivenciados por 

elas; Proporcionar momentos de discussão, organização e definição de 

estratégias de ação comum entre as equipes missionárias do CIMI; 

Fortalecer e revitalizar a mística missionária, através da convivência, 

da partilha, da interação e da avaliação. 

Atividades: Realizar um seminário com o tema: Indígenas em contextos 

urbanos e urbanização das aldeias, na cidade de Nova Xavantina, com 

participação de 40 pessoas entre missionários, estagiários e superiores 

(as) de congregações. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: I 

Gênero: G 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - MATO GROSSO 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22050 

Título: CARAVANA DE OLHO ABERTO, NA ROMARIA DOS MÁRTIRES DA CAMINHADA. 

Objetivos: Garantir a participação de 45 pessoas de comunidades e de 

pastorais na Caravana de Olho Aberto, na Romaria dos Mártires da 

Caminhada; fortalecer o compromisso comum de luta e resistência pela 

causa da justiça e defesa da vida do povo oprimido em sua luta por terra 

e dignidade; reforçar o elo de solidariedade entre os lutadores do povo e 

o compromisso de igrejas locais na promoção da dignidade, da justiça e do 

direito. 

Atividades: Participar da Caravana de Olho Aberto, na Romaria dos 

Mártires da Caminhada. 15 a 18 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - ARAGUAIA/TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 7175 

 

 

Número: 22052 

Título: (UNFPA-2016) DIÁLOGOS - ZIKA VIRUS E OUTRAS ARBOVIROSES- O QUE AS 

MULHERES NEGRAS TÊM A VER COM ISSO? 

Objetivos: Contribuir para empoderamento das mulheres em relação à 

epidemia da zika e outras arboviroses por meio de informação e educação 

em saúde num perspectiva de gênero e raça; Fomentar reflexão dos papéis 

de gênero no enfrentamento ao Aeges Aegypti, no racismo estruturante em 

relação ao saneamento básico e a decisão reprodutiva como um direito. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Articular e mobilizar as organizações locais; Promover 

diálogos temáticos sobre racismo, saneamento básico, igualdade de gênero 

e direito reprodutivo no contexto da Zika Virus e outras arboviroses e 

como isso impacta na vida das mulheres; Promover iniciativas locais para 

o enfretamento à epidemia da zika e outras arboviroses; Realizar 8 

Oficinas Itinerantes que serão chamadas de Diálogos - Zika vírus e outras 

arboviroses: O que as mulheres negras têm a ver com isso? nas comunidades 

envolvidas no projeto; Produzir material informativo. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ODARA - INSTITUTO DA MULHER NEGRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

Número: 22052 

Título: (UNFPA-2016) DIÁLOGOS - ZIKA VIRUS E OUTRAS ARBOVIROSES- O QUE AS 

MULHERES NEGRAS TÊM A VER COM ISSO? 

Objetivos: Contribuir para empoderamento das mulheres em relação a 

epidemia da zika e outras arboviroses por meio de informação e educação 

em saúde num perspectiva de gênero e raça; Fomentar reflexão dos papéis 

de gênero no enfrentamento ao Aeges Aegypti, no racismo estruturante em 

relação ao saneamento básico e a decisão reprodutiva como um direito. 

Atividades: Articular e mobilizar as organizações locais; Promover 

diálogos temáticos sobre racismo, saneamento básico, igualdade de gênero 

e direito reprodutivo no contexto da Zika Virus e outras arboviroses e 

como isso impacta na vida das mulheres; Promover iniciativas locais para 

o enfretamento à epidemia da zika e outras arboviroses; Realizar 8 

Oficinas Itinerantes que serão chamadas de Diálogos - Zika vírus e outras 

arboviroses: O que as mulheres negras têm a ver com isso? nas comunidades 

envolvidas no projeto; Produzir material informativo. 

 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ODARA - INSTITUTO DA MULHER NEGRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15500 

 

 

Número: 22053 

Título: (UNFPA-2016) MULHERES FORTALECIDAS NA COMUNIDADE DOS COELHOS PARA 

LIDAR COM SEUS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS EM TEMPOS DE ZIKA 

Objetivos: Difundir informações qualificadas sobre o direito das mulheres 

à saúde integral, incluindo a promoção, o exercício e a proteção dos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos, junto a mulheres da comunidade 

dos Coelhos, no Recife; Fortalecê-las para a tomada de decisões 

voluntárias, em especial no contexto do enfrentamento das epidemias de 

zika, chikungunya e dengue. 

Atividades: Mapear equipamentos, articulações e grupos sociais 

estratégicos às atividades do projeto na comunidade dos Coelhos; 

Selecionar as mulheres participantes das rodas de diálogo na comunidade 

dos Coelhos; Realizar 8 rodas de diálogo com as mulheres da comunidade 

dos Coelhos; Realizar um evento de multiplicação de informações 

qualificadas sobre o direito das mulheres à saúde integral,na comunidade 

dos Coelhos, tendo as mulheres participantes como protagonistas da ação; 

Promover a disseminação da campanha do Sistema ONU sobre DSDR em contexto 

de epidemia de zika. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GESTOS SOROPOSITIVIDADE COMUNICACAO E GENERO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 36823,50 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22054 

Título: (UNFPA-2016) VIVENCIA DE DIREITOS PELAS MULHERES NO CONTEXTO DA 

EPIDEMIA DE ARBOVIROSES NA CIDADE DO RECIFE 

Objetivos: Melhorar as ações de enfrentamento as arboviroses na cidade de 

Recife, na RMR, Passira e Agreste pernambucano, a partir da mobilização 

comunitária e dos movimentos de mulheres; Reunir conteúdos e saberes 

sobre como as mulheres estão vivendo e enfrentando os problemas da 

epidemia considerando os déficits estruturais de saneamento e qualidade 

de moradia, os limites da ação do estado nas periferias urbanas e nas 

ações relativas aos direitos reprodutivos; Socializar informações 

corretas acerca dos direitos e serviços que podem ser acessados e sobre 

cuidados poderão ser adotados; Mapear a situação no cotidiano e apontar 

possíveis demandas ao poder público; Renovar a pauta de luta dos 

movimentos de mulheres nas comunidades e nas cidades. 

Atividades: Realizar Seminário inicial com parceiras não governamentais e 

de comunidades na Região Metropolitana; Formar grupo de 08 pesquisadoras 

de campo selecionadas entre lideranças de grupos comunitários; Prefigurar 

o mapa ambiental/cartografia das comunidades (rede de serviços públicos, 

saneamento, córregos, locais de descarte de lixo, creches, PSFs, CRAS e 

Creas); Realizar ação nas comunidades construindo uma cartografia das 

ações frente à epidemia por parte do mercado, do governo/estado, das 

famílias e das mulheres; Difundir informação sobre a epidemia e cuidados, 

direitos das mulheres e dever do estado. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SOS CORPO INSTITUTO FEMINISTA PARA A DEMOCRACIA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22054 

Título: (UNFPA-2016) VIVENCIA DE DIREITOS PELAS MULHERES NO CONTEXTO DA 

EPIDEMIA DE ARBOVIROSES NA CIDADE DO 

Objetivos: Melhorar as ações de enfrentamento as arboviroses na cidade de 

Recife, na RMR, Passira e Agreste pernambucano, a partir da mobilização 

comunitária e dos movimentos de mulheres; Reunir conteúdos e saberes 

sobre como as mulheres estão vivendo e enfrentando os problemas da 

epidemia considerando os déficits estruturais de saneamento e qualidade 

de moradia, os limites da ação do estado nas periferias urbanas e nas 

ações relativas aos direitos reprodutivos; Socializar informações 

corretas acerca dos direitos e serviços que podem ser acessados e sobre 

cuidados poderão ser adotados; Mapear a situação no cotidiano e apontar 

possíveis demandas ao poder público; Renovar a pauta de luta dos 

movimentos de mulheres nas comunidades e nas cidades. 

Atividades: Realizar Seminário inicial com parceiras não governamentais e 

de comunidades na Região Metropolitana; Formar grupo de 08 pesquisadoras 

de campo selecionadas entre lideranças de grupos comunitários; Prefigurar 

o mapa ambiental/cartografia das comunidades (rede de serviços públicos, 

saneamento, córregos, locais de descarte de lixo, creches, PSFs, CRAS e 

Creas); Realizar ação nas comunidades construindo uma cartografia das 

ações frente à epidemia por parte do mercado, do governo/estado, das 

famílias e das mulheres; Difundir informação sobre a epidemia e cuidados, 

direitos das mulheres e dever do estado. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SOS CORPO INSTITUTO FEMINISTA PARA A DEMOCRACIA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 22605 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22055 

Título: (UNFPA-2016) SE TEM MULHER TEM LUTA - TODAS CONTRA A ZIKA 

Objetivos: Provocar na comunidade um debate crítico e ações de 

mobilizações sobre os direitos das mulheres no tempo de zika; Ampliar o 

conhecimento das mobilizadoras comunitárias sobre a zika, numa 

perspectiva dos direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; 

Visibilizar os direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos na 

comunidade do Calafate e circunvizinhas. 

Atividades: Realizar Encontros com as mobilizadoras comunitárias nas 

áreas de atuação do Coletivo de Mulheres do Calafate; Promover oficinas 

temáticas, sobre: Gênero e Raça; Política de Saúde e saneamento básico; 

Direitos Sexuais e Reprodutivos e direitos das mulheres em tempo de zika; 

Realizar Encontros para avaliação e planejamento das ações de 

mobilizações nas respectivas áreas; Realizar Visitas de mobilização nas 

áreas de atuação; Promover CineSaúde - exibição de documentários com 

debate nas Ações de Mobilização do dia 28 de maio - Dia de Luta pela 

Redução da Morte Materna e pela saúde da mulher e dia 25 de Julho - Dia 

da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha; Realizar Sarau da Favela - 

apresentações de manifestações artísticas da comunidade e convidados para 

marcar o encerramento do projeto e dar visibilidade as iniciativas da 

comunidade no enfrentamento a zika vírus. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 72 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES DO CALAFATE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22055 

Título: (UNFPA-2016) SE TEM MULHER TEM LUTA - TODAS CONTRA A ZIKA 

Objetivos: Provocar na comunidade um debate crítico e ações de 

mobilizações sobre os direitos das mulheres no tempo de zika; Ampliar o 

conhecimento das mobilizadoras comunitárias sobre a zika, numa 

perspectiva dos direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; 

Visibilizar os direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos na 

comunidade do Calafate e circunvizinhas. 

Atividades: Realizar Encontros com as mobilizadoras comunitárias nas 

áreas de atuação do Coletivo de Mulheres do Calafate; Promover oficinas 

temáticas, sobre: Gênero e Raça; Política de Saúde e saneamento básico; 

Direitos Sexuais e Reprodutivos e direitos das mulheres em tempo de zika; 

Realizar Encontros para avaliação e planejamento das ações de 

mobilizações nas respectivas áreas; Realizar Visitas de mobilização nas 

áreas de atuação; Promover CineSaúde - exibição de documentários com 

debate nas Ações de Mobilização do dia 28 de maio - Dia de Luta pela 

Redução da Morte Materna e pela saúde da mulher e dia 25 de Julho - Dia 

da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha; Realizar Sarau da Favela - 

apresentações de manifestações artísticas da comunidade e convidados para 

marcar o encerramento do projeto e dar visibilidade as iniciativas da 

comunidade no enfrentamento a zika vírus. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 72 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES DO CALAFATE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 14847 

 

----------- 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22056 

Título: (UNFPA-2016) SAÚDE INTEGRAL E DIREITOS REPRODUTIVOS DAS MULHERES 

EM TEMPOS DA EPIDEMIA DAS ARBOVIROSES, EM ESPECIAL DO ZIKA VÍRUS. 

Objetivos: Contribuir para disseminação de informação sobre a epidemia 

das arboviroses, em especial, o vírus Zika, com foco nos direitos sexuais 

e reprodutivos e na saúde integral das mulheres, adolescentes e jovens, 

na cidade de Goiana; Contribuir para a conjunção de parcerias na 

disseminação dos direitos das mulheres meninas e Jovens, frente à 

epidemia, em Goiana; Contribuir para que mulheres, adolescentes e jovens 

de Goiana-Pernambuco, ampliem a capacidade para a tomada de decisão 

consciente sobre a sua sexualidade e vida reprodutiva, frente à epidemia 

das arboviroses, em especial do Zika Vírus. 

Atividades: Realizar Reuniões de equipe para planejamento e socialização 

das atividades do projeto, e inserção das ações no planejamento 

estratégico da instituição; Articular e reunir com gestores/as, sociedade 

civil, serviços de assistência e conselhos de direitos de Goiana; 

Articular e formar uma equipe de disseminadoras de Informações; Co-

organizar dois Seminários; Realizar oficinas dirigidas às mulheres, 

adolescentes e jovens residentes na zona rural, litorânea e urbana de 

Goiana; Disseminar informações através da mídia local; Promover Encontros 

de planejamento e monitoramento e avaliação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 215 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO CURUMIM - GESTAÇÃO E PARTO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22056 

Título: (SAÚDE INTEGRAL E DIREITOS REPRODUTIVOS DAS MULHERES EM TEMPOS DA 

EPIDEMIA DAS ARBOVIROSES, EM ESPECIAL DO ZIKA VÍRUS. 

Objetivos: Contribuir para disseminação de informação sobre a epidemia 

das arboviroses, em especial, o vírus Zika, com foco nos direitos sexuais 

e reprodutivos e na saúde integral das mulheres, adolescentes e jovens, 

na cidade de Goiana; Contribuir para a conjunção de parcerias na 

disseminação dos direitos das mulheres meninas e Jovens, frente à 

epidemia, em Goiana; Contribuir para que mulheres, adolescentes e jovens 

de Goiana-Pernambuco, ampliem a capacidade para a tomada de decisão 

consciente sobre a sua sexualidade e vida reprodutiva, frente à epidemia 

das arboviroses, em especial do Zika Vírus. 

Atividades: Realizar Reuniões de equipe para planejamento e socialização 

das atividades do projeto, e inserção das ações no planejamento 

estratégico da instituição; Articular e reunir com gestores/as, sociedade 

civil, serviços de assistência e conselhos de direitos de Goiana; 

Articular e formar uma equipe de disseminadoras de Informações; Co-

organizar dois Seminários; Realizar oficinas dirigidas às mulheres, 

adolescentes e jovens residentes na zona rural, litorânea e urbana de 

Goiana; Disseminar informações através da mídia local; Promover Encontros 

de planejamento e monitoramento e avaliação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 215 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO CURUMIM - GESTAÇÃO E PARTO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 22605 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22057 

Título: (UNFPA-2016) COMUNICA SALVADOR 

Objetivos: Contribuir com a organização de um sistema de informação e 

acompanhamento da implementação das ações do projeto, através da formação 

de agentes de comunicação, jovens estudantes de ensino médio ou 

universitário, residentes na comunidade; Convocar e mobilizar a juventude 

para participar das atividades de formação abordando as temáticas de 

Comunicação, Saúde da Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais 

Reprodutivos e Cidadania; Promover atividades para as famílias que 

orientem e incentivem mudanças de atitudes referentes aos cuidados com o 

meio ambiente; Construir pecas publicitárias para disseminação de 

informações sobre o mosquito Aedes Aegypti; promover a integração com 

postos de saúde, escolas públicas, organizações sociais e programas 

oficiais que tenham como objeto a difusão, a realização de eventos, que 

sejam de combate a Zika ou a outras epidemias vindas do mosquito Aedes 

Aegypti. 

Atividades: Realizar oficinas de formação abordando as temáticas de 

Comunicação, Saúde da Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais 

Reprodutivos e Cidadania; Desenvolver oficinas e cursos de formação 

sócio-política para os agentes de comunicação; Criar peças de comunicação 

visual sobre as questões relacionada ao direito reprodutivo das mulheres; 

Mobilizar a comunidade através de um programa diário na radio comunitária 

para o combate o Aedes Aegypti no bairro; Mapear postos de saúde, escolas 

públicas, rádios comunitárias, organizações sociais; Construir um 

programa de Radio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 820 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DE PROTAGONISTAS EM ACAO DE ITAPAGIPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22057 

Título: (UNFPA-2016) COMUNICA SALVADOR 

Objetivos: Contribuir com a organização de um sistema de informação e 

acompanhamento da implementação das ações do projeto, através da formação 

de agentes de comunicação, jovens estudantes de ensino médio ou 

universitário, residentes na comunidade; Convocar e mobilizar a juventude 

para participar das atividades de formação abordando as temáticas de 

Comunicação, Saúde da Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais 

Reprodutivos e Cidadania; Promover atividades para as famílias que 

orientem e incentivem mudanças de atitudes referentes aos cuidados com o 

meio ambiente; Construir pecas publicitárias para disseminação de 

informações sobre o mosquito Aedes Aegypti; promover a integração com 

postos de saúde, escolas públicas, organizações sociais e programas 

oficiais que tenham como objeto a difusão, a realização de eventos, que 

sejam de combate a Zika ou a outras epidemias vindas do mosquito Aedes 

Aegypti. 

Atividades: Realizar oficinas de formação abordando as temáticas de 

Comunicação, Saúde da Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais 

Reprodutivos e Cidadania; Desenvolver oficinas e cursos de formação 

sócio-política para os agentes de comunicação; Criar peças de comunicação 

visual sobre as questões relacionada ao direito reprodutivo das mulheres; 

Mobilizar a comunidade através de um programa diário na radio comunitária 

para o combate o Aedes Aegypti no bairro; Mapear postos de saúde, escolas 

públicas, rádios comunitárias, organizações sociais; Construir um 

programa de Radio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 820 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DE PROTAGONISTAS EM ACAO DE ITAPAGIPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 22605 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22058 

Título: (UNFPA-2016) INFOBIKE- SAUDE E DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS EM 

TEMPOS DE ZIKA VIRUS 

Objetivos: Informar mulheres e jovens sobre Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos particularmente àqueles relacionados a epidemia do Vírus 

Zika; Contribuir para o empoderamento de mulheres e jovens sobre Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos; Contribuir para o fortalecimento de 

mulheres e jovens no enfrentamento a epidemia de Zika; Contribuir para o 

fortalecimento dos homens, especialmente homens jovens, no sentido da co-

responsabilidade no planejamento sexual e reprodutivo. 

Atividades: Estruturar a equipe e planejamento das ações; Promover a 

formação de Jovens em Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e o 

contexto do vírus Zika em Pernambuco; Realizar formação de Jovens em 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e o contexto do vírus Zika na 

Bahia; Realizar a InfoBike - Pedalando por Direitos; Promover Mobilização 

virtual. 20 de junho a 20 de outubro/16 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO MANGUEIRAS - JOVENS FEMINISTAS POR DIREITOS SEXUAIS E 

DIREITOS REPRODUTIVOS 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

Número: 22059 

Título: (UNFPA-2016) O RAP DAS MOSQUETEIRAS CONTRA O AEDES AEGYP 

Objetivos: Contribuir para o empoderamento das mulheres jovens em idade 

reprodutiva e moradoras de áreas mais vulneráveis do Recife à epidemia do 

vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti; Proporcionar apoio e 

orientação às mulheres jovens vulneráveis às doenças causadas pelo 

mosquito Aedes Aegypti; Promover a educação em direitos das mulheres, 

direitos sexuais e reprodutivos incentivando o exercício da cidadania; 

Estabelecer diálogo entre as mulheres e o Poder Público do Recife para  



 
 

 

 

 

 

 

melhoria dos serviços públicos territoriais na área da saúde, da 

assistência social, da educação e do saneamento. 

Atividades: Realizar Seminário com a equipe técnica e as mulheres jovens 

líderes nos bairros; apresentar a proposta-base e adaptabilidade das 

ações à dinâmica dos coletivos nos bairros; Estabelecer parcerias locais 

com associações comunitárias, clubes de mães e coletivo de jovens de 

cultura e esporte; Mapear equipamentos da assistência, saúde, educação, 

cultura e esporte no território; formar grupos focais das mulheres jovens 

entre 18 e 29 anos com o apoio dos coletivos, associação e clubes de mães 

comunitários; Realizar oito Oficinas de Acolhimento - 1 oficina por 

bairro- junto com as mulheres, oferecer escuta ativa sobre o seu 

cotidiano e sobre a vulnerabilidade do ambiente causado pelo mosquito; 

compartilhar informações seguras sobre o vírus; Promover um espaço de 

convivência no bairro capaz de impulsionar interações sobre direitos das 

mulheres e engajamento comunitário; Construir um diagnóstico sobre o 

conhecimento das mulheres jovens em relação aos seus direitos das 

mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; realizar oficinas sobre 

Direitos das Mulheres; sobre Feminismo e Cidadania Ativa; Promover 5 

encontros entre as equipes de gestão dos serviços públicos e os Grupos 

Focais; Realização de 5 mesas de diálogo estruturado com as mulheres 

jovens, equipes dos serviços públicos e representantes das secretarias 

municipais; Realização de 3 oficinas de comunicação estratégica e para 

criação de peças com linguagem local sobre empoderamento das mulheres;  

Realizar 5 mesas de diálogo para feedback do governo sobre as demandas ; 

Realizar semana de engajamento das mulheres por direitos sexuais e 

reprodutivos em tempos de dengue, chicungunha e zica. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO INFANTO-JUVENIL DE REIVINDICACAO MIRIM-BRASIL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22059 

Título: (UNFPA-2016) O RAP DAS MOSQUETEIRAS CONTRA O AEDES AEGYP 

Objetivos: Contribuir para o empoderamento das mulheres jovens em idade 

reprodutiva e moradoras de áreas mais vulneráveis do Recife à epidemia do 

vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti; Proporcionar apoio e 

orientação às mulheres jovens vulneráveis às doenças causadas pelo 

mosquito Aedes Aegypti; Promover a educação em direitos das mulheres, 

direitos sexuais e reprodutivos incentivando o exercício da cidadania; 

Estabelecer diálogo entre as mulheres e o Poder Público do Recife para 

melhoria dos serviços públicos territoriais na área da saúde, da 

assistência social, da educação e do saneamento. 

Atividades: Realizar Seminário com a equipe técnica e as mulheres jovens 

líderes nos bairros; apresentar a proposta-base e adaptabilidade das 

ações à dinâmica dos coletivos nos bairros; Estabelecer parcerias locais 

com associações comunitárias, clubes de mães e coletivo de jovens de 

cultura e esporte; Mapear equipamentos da assistência, saúde, educação, 

cultura e esporte no território; formar grupos focais das mulheres jovens 

entre 18 e 29 anos com o apoio dos coletivos, associação e clubes de mães 

comunitários; Realizar oito Oficinas de Acolhimento - 1 oficina por 

bairro- junto com as mulheres, oferecer escuta ativa sobre o seu 

cotidiano e sobre a vulnerabilidade do ambiente causado pelo mosquito; 

compartilhar informações seguras sobre o vírus; Promover um espaço de 

convivência no bairro capaz de impulsionar interações sobre direitos das 

mulheres e engajamento comunitário; Construir um diagnóstico sobre o 

conhecimento das mulheres jovens em relação aos seus direitos das 

mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; realizar oficinas sobre 

Direitos das Mulheres; sobre Feminismo e Cidadania Ativa; Promover 5 

encontros entre as equipes de gestão dos serviços públicos e os Grupos 

Focais; Realização de 5 mesas de diálogo estruturado com as mulheres 

jovens, equipes dos serviços públicos e representantes das secretarias 

municipais; Realização de 3 oficinas de comunicação estratégica e para 

criação de peças com linguagem local sobre empoderamento das mulheres;  

Realizar 5 mesas de diálogo para feedback do governo sobre as demandas ;  

 



 
 

 

 

 

 

 

Realizar semana de engajamento das mulheres por direitos sexuais e 

reprodutivos em tempos de dengue, chicungunha e zica. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO INFANTO-JUVENIL DE REIVINDICACAO MIRIM-BRASIL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 22605 

 

 

Número: 22060 

Título: (UNFPA-2016) OBIRIN ILA DUDU - A FALA DA MULHER NEGRA PARA 

GARANTIAS DE SAUDE 

Objetivos: Empoderar e fortalecer mulheres negras, jovens e mulheres de 

terreiro, na efetivação da saúde integral e de seus Direitos Sexuais e 

Reprodutivos por meio do acesso à informações seguras no contexto da 

Epidemia da Zika no Estado de Pernambuco; Formar um grupo de 20 mulheres 

para repassar informações seguras sobre a Epidemia da Zika e Chicungunya 

e suas consequências na vida das mulheres negras, seus Direitos 

Reprodutivos e exercício de sua cidadania; Promover a integração entre as 

bases da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; 

Favorecer um espaço de socialização de informações junto a mulheres 

negras, jovens e de Terreiro nas áreas de maior incidência e 

vulnerabilidade da Epidemia da Zika; Fortalecer com informações seguras a 

atuação de negras e negros nos processos de decisões em políticas 

públicas. 

Atividades: Formar um grupo de 20 mulheres multiplicadoras para integrar 

o Projeto Obirin Ilá Dudu e participar de um seminário realizado pelas 6 

organizações escolhidas pela UNFPA em Pernambuco para a multiplicação da 

ação "Atuando em Contextos de Zika" este seminário abordará os seguintes 

assuntos, marco comum da Epidemia:Dados nacionais e de Pernambuco, 

Polêmica em torno da mosquita, causas estruturantes da epidemia, racismo 

ambiental, direitos individuais, coletivos e Direitos Sexuais e  



 
 

 

 

 

 

 

Reprodutivos; Realizar Oficinas do Obirin Iná Dudu tratando sobre Gênero, 

Mulher Negra, Direitos Sexuais e Direitos reprodutivos; Racismo, 

Discriminação e Preconceito no cotidiano da população Negra, em especial 

na vida das mulheres; O resgate da ancestralidade para a afirmação da 

identidade da mulher negra e afirmação de seus direitos; Saúde da Mulher 

Negra; História geral da Zika; Dados da epidemia nos municípios 

escolhidos para o projeto; Informações oficiais sobre prevenção, 

tratamento e cuidados com as mulheres; A Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra e sua aplicabilidade no Governo de Pernambuco 

e municípios: Recife, Olinda e Caruaru; Instrumentos de garantia dos 

direitos da Mulher Negra;  Realizar Pesquisa de Campo; Roda de conversa - 

Recife, Olinda e Paulista; Roda de Conversa - Caruaru; Realiza um 

seminário com todas as organizações de mulheres e jovens participantes em 

Pernambuco da ação da UNFPA, para a apresentação de uma avaliação final 

do projeto realizado por cada organização e divulgação de resultados; 

Prestação de Contas do projeto. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: UIALA MUKAJI SOCIEDADE DAS MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

 

Número: 22062 

Título: I Seminário Estadual Soberania Alimentar 

Objetivos: Promover o diálogo e o fortalecimento da Aliança Camponesa e 

Operária, visando fortalecer a luta unitária dos trabalhadores no estado 

da Bahia; Valorizar e divulgar o programa para a produção de alimento 

saudável - Programa Camponês; Contribuir para o aperfeiçoamento das 

políticas públicas, o desenvolvimento sustentável do campo, a produção  

 



 
 

 

 

 

 

 

agroecológica de alimentos e abastecimento Popular e a melhoria das 

condições de vida da classe trabalhadora. 

Atividades: Realizar o I Seminário Estadual por soberania Alimentar, 

reunindo cerca de 70 camponeses/as e militantes de diversas organizações. 

09 e 10 de junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8500 

 

 

Número: 22063 

Título: SABERES E CONVIVENCIAS COM A MATA ATLANTICA COM ESTUDANTES DA 

ESCOLA ANTONIO GARCES NAS COMUNIDADES 

Objetivos: Sensibilizar novas/os atrizes/atores, especialmente, 

adolescentes e jovens de Rio do Banco, no município de Rio Tinto e 

Pindobal, em Mamanguape, estudantes da EEEF Prof. Antonio Garcês, para 

atuação e engajamento comunitário no levantamento de práticas e vivências 

com a Mata Atlântica, no sentido de formação de agentes jovens ambientais 

populares; Identificar saberes e vivências de moradoras/es de Pindobal em 

sua relação com a Mata Atlântica, dando atenção as práticas das mulheres; 

Registrar experiências de convivência com a Mata Atlântica, especialmente 

das mulheres, na perspectiva da de replicar saberes e conhecimentos. 

Atividades: Realizar quatro oficinas sobre Saberes e Convivências com a 

Mata Atlântica e troca de informações sobre técnicas de registro de 

narrativas comunitárias; Realizar três atividades de visita a Mata do 

Tabuleiro; Realizar atividades de Capacitação formando 20 Agentes Jovens 

Ambientais Populares. Junho a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE EDUCACAO PRODUTIVA DE PINDOBAL 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22065 

Título: APOIO PRODUTIVO DO LICURI 

Objetivos: Fortalecer os sistemas de produção do Licuri, promovendo a 

Inclusão das mulheres como protagonistas da economia familiar; Divulgar e 

trocar conhecimentos sobre a produção e os manejos sustentáveis no 

sistema; Promover a valorização e, consequentemente, a preservação dessa 

vegetação, como elemento fundamental do equilíbrio ambiental da caatinga; 

Melhorar a renda familiar dos/as envolvidos/as; Melhorar a organicidade e 

valorizar as instituições de base. 

Atividades: Realizar a IX Festa Regional do Licurí, dias 11 e 12 de 

Junho; promover oficinas de formação para agricultores/as familiares, 

quilombolas, aluno/as de EFAs e convidados abordando as seguintes 

temáticas; Políticas Públicas, Pls de Preservação e Manejo Sustentável 

dos Licurizeiros; Culinária - Desenvolver Receitas e Pratos de Comidas 

com Licuri; Extração do Óleo e Utilidades na Produção de Saponáceas; 

Plano de Gestão das Associações; Tecnologias Desenvolvidas para o Licuri 

e suas Utilidades na Ração Animal. Junho a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 110 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE PRODUCAO DA REGIAO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22066 

Título: RELATORIO DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2016 

Objetivos: Proporcionar um amplo e aprofundado panorama dos direitos 

humanos no Brasil; Articular entidades de diferentes setores (rural, 

urbano, mulheres, jovens, movimento negro, pastorais sociais, sindicatos, 

entidades jurídicas, ambientalistas, indígenas, quilombolas, entre 

outras) visando reforçar a defesa dos direitos humanos no Brasil; Ampliar 

o conceito de direitos humanos (políticos, civis, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais) e, com isso, gerar maior conhecimento e apoio da 

sociedade para a defesa dos direitos; Incidir nos meios jurídico, 

intelectual, universitário, artístico, dos movimentos sociais, entre 

jornalistas, organizações não governamentais e órgãos do governo, que 

utilizam o relatório como instrumento de denúncia, para formular 

políticas públicas, além de servir como fonte de pesquisa, análise, 

incidência e monitoramento; Difundir a defesa dos direitos humanos para o 

público em geral, de forma educativa, como instrumento de informação e 

incidência por políticas públicas na defesa de direitos fundamentais. 

Atividades: Planejar e articular com autores e com as entidades 

parceiras; realizar pesquisas, elaboração, revisão e edição de textos; 

diagramação e impressão do livro; divulgar a organização do evento e a 

distribuição do livro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2130 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE SOCIAL DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22068 

Título: VI EXPOR CAPRINOS E OVINOS E AGRICULTURA FAMILIAR NO ASSENTAMENTO 

NOVA VIDA, CANSANCAO - BA 

Objetivos: Proporcionar um momento de intercâmbio e troca de experiências 

entre agricultores/as das comunidades, visando melhorias na produção da 

região; garantir aos agricultores envolvidos acesso às técnicas de manejo 

sustentável que possibilitem melhorias nas atividades da agricultura 

familiar e agoecológica; fortalecer a produção agroecologica através da 

economia solidária; possibilitar conhecimentos técnicos capazes de tornar 

os agricultores participantes em bons agropecuaristas. 

Atividades: Realizar a VI Expor Caprinos e Ovinos e Agricultura Familiar 

no Assentamento Nova Vida, Cansanção - Ba.20 e 21 de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 800 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO ASSENTAMENTO NOVA 

VIDA E REGIÃO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22069 

Título: JORNAL AURORA DA RUA 

Objetivos: Promover uma nova visão na sociedade sobre as pessoas que 

vivem nas ruas; possibilitar uma alternativa de geração de renda através 

da venda do um jornal Aurora da Rua. 

Atividades: Produção e diagramação do jornal Aurora da Rua. 01 a 30 de 

julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: JORNAL AURORA DA RUA 

 



 
 

 

 

 

 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7800 

 

 

Número: 22070 

Título: ACAO PARA JOVENS - PROJETO DE FORMAÇÃO JUVENTUDE EM AÇÃO 

Objetivos: Propiciar aos jovens um momento amplo de formação que 

possibilite maior contribuição na construção da sociedade; Fortalecer a 

articulação da PJMP com os movimentos sociais de um modo geral e, em 

especial, com os movimentos juvenis; Intensificar a experiência do 

trabalho em parceria com outras instituições públicas e da sociedade 

civil que comungam com os princípios éticos, políticos e pastorais 

assumidos pela PJMP; Ampliar a participação efetiva dos jovens nos 

comitês 9840, e grupos de estudo sobre o orçamento participativo; 

Fomentar o engajamento dos jovens em sindicatos, associações e grupos da 

sociedade civil organizada; Mobilizar a juventude do meio popular que são 

engajadas em outros movimentos e as que não pertencem a nenhum movimento, 

oferecendo-lhe momentos de reflexão, formação e troca de experiência com 

os jovens que já estão articulados dentro da PJMP. 

Atividades: Realizar atividades formação e troca de experiências que 

desperte uma consciência crítica a cerca da realidade da juventude; 

Elaborar um documento sobre a realidade da juventude do meio popular a 

partir das reflexões durante o processo de formação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR - IGUATU 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22072 

Título: CURSO DE CAPACITAÇÃO DIREITOS HUMANOS E HIV/AIDS 

Objetivos: Capacitar Ativistas, Lideranças e Pessoas Vivendo com HIV/Aids 

para atuar na defesa dos direitos humanos junto as Pessoas Vivendo com 

HIV/AIDS; oferecer serviço de assessoria jurídica gratuita, acolhimento, 

orientação jurídica e encaminhamentos em casos de denuncias de violações 

de direitos; oferecer capacitação em direitos humanos para a 

instrumentalização das PVHA e formação política de agentes 

multiplicadores para atuarem nas comunidades; promover o protagonismo e a 

participação social da clientela assistida no Projeto. 

Atividades: Realizar Curso de Capacitação em Direitos Humanos E HIV/AIDS. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE MADRE MARIA VILLAC 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

Número: 22073 

Título: CURSO REALIDADE BRASILEIRA 

Objetivos: Contribuir com o processo de formação política de militantes 

sociais; Despertar o pensamento crítico acerca da realidade política, 

social, econômica e cultural do Brasil, buscando resgatar o pensamento 

social brasileiro e, por meio dele compreender as contradições 

estruturais da sociedade brasileira; disseminar uma forma de produção de 

conhecimento que pensa o Brasil a partir de sua própria ótica, ou seja, a 

partir de autores que pensaram e viveram diferentes contextos no país. 

Atividades: Realizar o Curso Realidade Brasileira. abril a outubro de 

2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 



 
 

 

 

 

 

Nome: CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22074 

Título: COMUNICANDO A EFA JAGUARIBANA, MOBILIZANDO RECURSOS HUMANOS E 

FINANCEIROS. 

Objetivos: Comunicar para os diversos segmentos da sociedade presentes no 

Vale do Jaguaribe a EFA Jaguaribana e os processos em curso sobre 

educação no campo para jovens rurais, baseada nos princípios da Pedagogia 

da Alternância, da agroecologia e da convivência com o semiárido, a fim 

de mobilizar pessoas e recursos em prol da implantação da escola; 

Fortalecer a discussão em torno da convivência com o semiárido na região 

do Vale do Jaguaribe; Solidificar o processo de construção da EFA como 

espaço de formação e articulação política, congregando educandos, 

famílias, lideranças comunitárias e movimentos sociais; Compartilhar 

experiências de convivência com o semiárido e de resistência frente 

agronegócio, aos grandes projetos do capital, dentre outros, que afetam 

comunidades do semiárido na região do Vale do Jaguaribe. 

Atividades: Divulgar a EFA nas mídias sociais e em rádios comunitárias; 

mobilizar recursos humanos e financeiros; visitar as comunidades rurais 

para apresentar a EFA e conversar com lideranças comunitárias; visitar as 

escolas municipais e estaduais em Tabuleiro; visitar 20 municípios da 

região do Vale do Jaguaribe para conversas com ONGs do Semiárido, 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, paróquias e outras 

organizações para apresentar a EFA e firmar parcerias; participar de 

eventos locais e regionais para divulgar a EFA e venda de materiais da 

agricultura familiar; produzir materiais de divulgação da EFA e 

sensibilizar as comunidades. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 6546 

Etnia: G 

Gênero: G 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: PARÓQUIA DE TABULEIRO DO NORTE - DIOCESE DE LIMOEIRO DO NORTE 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22075 

Título: XIV FEIRA REGIONAL DE SEMENTES CRIOULAS E DA AGROBIODIVERSIDADE 

Objetivos: Incentivar a produção, troca, conservação e multiplicação de 

Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade livre de transgênicos; Promover 

segurança alimentar e nutricional; Refletir sobre as políticas de 

conservação dos ecossistemas cultivados; Incentivar a permanência dos 

jovens no meio rural; Efetivar a valorização da participação das mulheres 

na gestão da propriedade e a importância dos trabalhos de artesanato para 

complementação de renda das famílias agricultoras; Incentivar o 

fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar já existente em 

prol a comercialização; Incentivar a identificação geográfica na produção 

e comercialização agroecológica com selo diferenciado; Promover o 

conhecimento em riscos e ameaças dos direitos da biodiversidade em 

políticas públicas. 

Atividades: Realizar a XIII Feira Regional de Sementes Crioulas e da 

Agrobiodiversidade. "Sementes Crioulas: cooperando para a preservação da 

biodiversidade na agricultura familiar"05 a 07 de agosto de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA - 

PARANÁ 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22076 

Título: I Encontro Do Coletivo De Mulheres Quilombolas Do Estado Do 

Espírito Santo 

Objetivos: Fortalecer e incentivar as mulheres quilombolas a combater às 

violências decorrentes do machismo e do racismo sofridas em seus 

territórios; potencializar a participação e visibilidade das mulheres 

quilombolas como protagonistas deste enfrentamento; identificar e 

estimular lideranças de todas as idades para serem impulsoras dos 

direitos das mulheres em suas comunidades. 

Atividades: Realizar o I Encontro do Coletivo de Mulheres Quilombolas do 

Estado do Espírito Santo.08 a 10 de julho de 2016 em São Mateus - ES. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES QUILOMBOLAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22079 

Título: ASSEMBLEIA ESTADUAL E MOBILIZAÇÃO DO MPP NO MARANHÃO, PARA O 

FORTALECIMENTO AMPLIAÇÃO DO MESMO NO MA 

Objetivos: Avaliar a caminhada e a organização do MPP e seu reflexo no 

Maranhão; Reafirmar e atualizar as bandeiras de lutas empreendidas pelo 

Movimento; Sistematizar a memória do Movimento, para fortalecer a sua 

continuidade; Planejar as ações para os próximos cinco anos de atuação do 

Movimento. 

Atividades: Realizar a Assembleia Estadual do Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras no Maranhão. 07 e 08 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - MARANHAO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22080 

Título: III SEMINÁRIO AIDS E RELIGIÕES 

Objetivos: Despertar e fomentar o diálogo intereligioso no campo do 

enfretamento da epidemia de HIV/AIDS; desenvolver ações de prevenção luta 

contra o preconceito, e acolhimento as pessoas vivendo com HIV/AIDS; 

Ampliar as ações informativas e educativas que contribuam para o diálogo 

com diferentes segmentos religiosos a fim de superar as práticas que 

propagam promessas de cura da AIDS; Fomentar a criação de grupos de 

trabalho que enfoquem o tema AIDS e Religião, em diferentes localidades 

do país, agregando a participação de diferentes matrizes religiosas, 

organizações da sociedade civil e governos locais. 

Atividades: Realizar o III Seminário AIDS e Religiões. 17 a 19 de junho 

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA A AIDS 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7700 

 

 

Número: 22081 

Título: (FORD-2016) FORTALECENDO A IDENTIDADE QUILOMBOLA 

Objetivos: Proporcionar momentos de formação na comunidade para 

apreciação, afirmação e resgate dos elementos étnico-culturais da mesma; 

Despertar na juventude e nas crianças o desejo e compromisso com o 

cuidado do território e de sua alma cultural e étnica; Aprofundar o  

 



 
 

 

 

 

 

 

conhecimento entre a juventude sobre a história de seu território, 

fortalecendo assim a luta em defesa do mesmo. 

Atividades: Realizar oficinas com crianças, jovens, mulheres e homens 

sobre a cultura e religiosidade popular da comunidade Cocalinho; Promover 

Roda de Conversa para conhecimento físico do Território Quilombola; 

Construir um Etno-Mapa do TQ; Realizar oficina sobre a caracterização 

histórica dos quilombos e como se deu a formação deles naquela região do 

Maranhão; Realizar oficinas sobre manifestações culturais e religiosas 

ainda não conhecidas na comunidade; Realizar um Encontro da comunidade 

para apresentação do trabalho feito pelo grupo executor; Realizar a 

Celebração Cultural e Religiosa do centenário da comunidade. Julho de 

2016 a julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO COCALINHO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22082 

Título: (FORD-2016) FORTALECENDO A IDENTIDADE QUILOMBOLA E MARCANDO NOSSO 

TERRITÓRIO COM NOSSOS PÉS 

Objetivos: Fortalecer a identidade étnico-cultural da comunidade e lutar 

pela garantia do território; reforçar a participação política das 

mulheres e dos jovens e até mesmo das crianças na organização e defesa do 

território étnico; Promover atividades formativas a respeito da 

trajetória histórico-étnica da comunidade quilombola Alto Bonito. 

Atividades: Promover momentos de formação com oficinas sobre a história e 

tradição da comunidade; realizar uma caminhada por todo o território a 

fim de mapear seus aspectos físicos, seus lugares de memória e 

religiosos;  

 



 
 

 

 

 

 

Realizar uma roda de conversa para fomentar o resgate das tradições; 

Realizar um Encontro da comunidade para apresentação do trabalho feito 

pelo grupo executor; Celebrar e entregar a revista impressa para cada 

família do território. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DO ALTO BONITO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 5300 

 

 

Número: 22083 

Título: VOZES DAS IABAS RESISTENCIA, NEGRITUDE E IDENTIDADE. 

Objetivos: Reconhecer a luta das mulheres negras no espaço sagrado; 

refletir sobre a contribuição cultural das comunidades de matrizes 

africanas; enfrentar e combater o racismo e a intolerância religiosa; 

manter a laicidade do estado; desmistificar estereótipos negativos 

vinculados às comunidades de matrizes africanas; promover um diálogo 

cultural; fortalecer o respeito á liberdade de crença; afirmar a 

liberdade religiosa; difundir as comunidades de matrizes africanas como 

patrimônio cultural imaterial e a sua contribuição na Lei 10639/03; 

reconhecer e dar visibilidade às diferentes religiões originárias de 

Matrizes Africanas; identificar e compreender a formação da linguagem 

oral e escrita, os símbolos, vestimentas, cantos, danças, relacionando-os 

as manifestações religiosas afro brasileiras importantes na história dos 

povos. 

Atividades: Realizar conferência, palestras, vídeos, rodas de conversa, 

grupos de trabalho, vivências, depoimentos e debates abordando os 

seguintes temas: Combate a Intolerância Religiosa e Racismo; Comunidades 

de Matrizes Africanas e a Lei 10639; Atual Lei 11405; Tradição; 

Consciência negra; Cultura; Desmistificação de estereótipos; Matriarcado 

e Contribuição das mulheres negras nas comunidades tradicionais  

 



 
 

 

 

 

 

africanas; Identidade cultural negra; Identidade religiosa.16 e 17 de 

julho. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE MULHERES NEGRAS ACOTIRENE 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 7700 

 

 

Número: 22085 

Título: IX ESTAGIO INTERDISCIPLINAR DE VIVENCIA E INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE 

REFORMA AGRÁRIA (EIVI) 

Objetivos: Construir um processo formativo em torno da realidade do 

campo, em áreas de Reforma Agrária, vinculadas ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), numa perspectiva política a fim de 

que essas possam fazer intervenções coerentes com a proposta do estágio 

na realidade em que estarão inseridos no momento de vivência. 

Atividades: Realizar um experimento praxiológico (teórico-prático) de 

Educação Popular em um formato de Estágio Interdisciplinar de Vivência e 

Intervenção em áreas de Reforma Agrária, vinculadas ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), compreendendo três dimensões: 

Capacitação de Educadores Populares; Realização de Extensão Universitária 

e Problematização por parte da comunidade sobre sua realidade e seus 

problemas em uma perspectiva transformadora. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1050 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM POLÍTICAS AGRÁRIAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22086 

Título: (FORD-2016) FORTALECENDO NOSSA IDENTIDADE E MARCANDO NOSSO 

TERRITÓRIO COM NOSSOS PÉS 

Objetivos: Oferecer oportunidades formativas, a respeito da trajetória 

histórico-étnica da comunidade de Forquilha, para um grupo de 30 pessoas 

da comunidade, sendo este fortemente representado por jovens e mulheres, 

com a finalidade de prepará-los para serem multiplicadores dentro da 

comunidade. 

Atividades: Realizar oficina sobre a história e tradição da comunidade, 

resgatando elementos que tenham sido esquecidos ao longo do tempo; 

Promover um momento de formação para conhecimento físico do Território; 

Implantar 1 hectare de roça de mandioca, em mutirão; Promover uma 

atividade de uma semana, do tipo Missão Quilombola, na qual será feita 

uma caminhada por todo o território afim de mapear seus aspectos físicos, 

seus lugares de memória e religiosos; Mapear os tipos de plantas, 

aspectos geológicos e animais silvestres e de criação existentes na 

comunidade. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE SERTANEJA DE FORQUILHA 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 5300 

 

 

Número: 22087 

Título: (FORD-2016) AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E ORGANIZAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE 

Objetivos: Possibilitar a comunidade uma maior compreensão sobre sua 

identidade negra e quilombola; ser uma Associação organizada, 

desenvolvendo seu papel de acordo com seu estatuto; garantir uma 

representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos 

territórios, sociais, educacionais e culturais. 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realização de duas oficinas sobre identidade negra e 

quilombola; associativismo, planejamento participativo; alterações e 

readequações no estatuto. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLA POÇO DANTAS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 5300 

 

 

Número: 22088 

Título: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA COEQTO 

Objetivos: Ter um Plano de Formação elaborado que defina processos 

específicos para a Coordenação e para as comunidades; Ter um Plano de 

Comunicação que possibilite um processo de informação entre os 

coordenadores e entre os coordenadores e as comunidades. 

Atividades: Elaborar um plano de formação para orientar as atividades nos 

processos formativos destinados a coordenação e as comunidades; elaborar 

um plano de comunicação para aprimorar o diálogo entre os coordenadores e 

com as comunidades. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 16 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COORDENAÇÃO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 8500 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22090 

Título: (FORD-2016) PENSANDO SOBRE: O SER CRIANCA NEGRA QUILOMBOLA DO 

QUILOMBO MUMBUCA- JALAPÃO- TO 

Objetivos: Afirmar e fortalecer a identidade da criança negra quilombola; 

identificar formas de leituras, narrativas e manifestações culturais dos 

quilombolas de Mumbuca; Criar momentos específicos para reflexões a 

partir das imagens construídas pelos participantes do projeto; Despertar 

a reflexão das crianças sobre o seu contexto; Fortalecer e valorizar os 

conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas de Mumbuca; 

Estimular pensamentos e interações que valorizem os sujeitos em sua 

especificidade entre as diferentes gerações e diferentes quilombos do 

Jalapão. 

Atividades: Realizar atividades de Formação para despertar o pensar das 

crianças negras quilombolas; realizar o Mapeamento das formas e objetos 

do quilombo; Realização do grande encontro de encerramento das atividades 

- envolvendo todos da comunidade; Dialogar com as comunidades sobre os 

saberes e gerações; incentivar a continuidade das experiências nos 

quilombos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: GRUPO CASINHA DA ARVORE MUMBUCA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22091 

Título: (FORD-2016) GESTÃO DE TERRITÓRIO E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS A 

PARTIR DA PRODUÇÃO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL QUILOMBOLA  

Objetivos: Debater e refletir a cerca da produção sustentável sem uso de 

pesticidas, venenos, adubos químicos; Ter a associação e a comunidade com 

uma melhor compreensão sobre a importância do meio ambiente e recursos 

naturais para a vida das espécies e das futuras gerações; Ter uma 

Associação organizada desenvolvendo seu papel com estatuto contendo  



 
 

 

 

 

 

 

definições suficientes para garantir que seja uma entidade 

autossustentável; ter a representativa de uma comunidade com identidade 

quilombola e regulamentações que possibilitem o acesso e gestão de 

direitos territoriais, sociais e culturais, e ambientais. 

Atividades: Realizar três oficinas promovendo o debate sobre: Gestão do 

território; Gestão de recursos naturais; Pequeno produtor e produção 

agrícola sem o uso de pesticidas e adubos químicos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA 

DO TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 22093 

Título: (UE-2016-D) INTERCAMBIO REGIONAL DAS MULHERES INDÍGENAS - TROCAS 

DE SABERES E PRATICAS. 

Objetivos: Intensificar o processo de articulação entre as mulheres 

indígenas do sul da Bahia com o nordeste de Minas (Maxakali, Aranã, 

Krenak, Mokurim, Pataxó), ampliando a parceria nas lutas pela conquista 

dos territórios, intercambiando experiências a partir de suas 

organizações no fortalecimento da cultura e identidade de suas 

comunidades; Possibilitar momentos formativos, de articulação e 

mobilização entre as mulheres indígenas do sul da Bahia com o nordeste, 

incluindo trabalhadoras rurais, quilombolas e pescadoras; Dar 

visibilidade a realidade e a luta das mulheres indígenas do sul do estado 

da Bahia e nordeste de Minas; Fortalecer a cultura e a identidade das 

comunidades participantes a partir da valorização dos saberes e práticas 

tradicionais; Oportunizar um espaço de reflexão e debate sobre os 

direitos das mulheres, e os projetos que ameaçam o bem viver de suas 

comunidades. 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o Encontro Regional das Mulheres indígenas tendo 

como tema: Trocas de saberes, práticas tradicionais e as mulheres como 

Guardiãs. 22 a 24 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (ITABUNA) 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 22096 

Título: MOBILIZANDO A VILA 

Objetivos: Promover a formação de lideranças juvenis na área de 

mobilização comunitária; Investigar os dados históricos de Vila de 

Abrantes com os jovens da região; Promover um intercâmbio com outros 

grupos de mobilização fora do bairro; Construir, com os jovens, uma 

vivencia comunitária, através de visitas aos grupos atuais e instituições 

públicas no bairro; Envolver os grupos atuais nas atividades do projeto. 

Atividades: Realizar um curso de formação em Mobilização Social com um 

grupo de 20 jovens formado por líderes de classes; pesquisar os dados 

históricos, demográficos e outros dados relevantes de Vila de Abrantes; 

Realizar 2 intercâmbios de aprendizagens com outros grupos de mobilização 

fora do bairro; Realizar visitas aos grupos comunitários e instituições 

públicas que trabalham com jovens no bairro; Realizar um evento de 

culminância numa das praças principais no bairro, planejado e executado 

pelo grupo de jovens. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22102 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2016) CAMPANHA: PAREM DE NOS MATAR! 

Objetivos: Visibilizar as denúncias e as formas de enfrentamento às 

várias situações de violência vivida pelas mulheres negras no estado da 

Bahia, reforçando as ações que a ONU promoverá considerada pela 

instituição como a década do afrodescendente; Denunciar a violência 

econômica, racial, xenófoba, misógina e lesbotransbofóbica contra as 

mulheres negras; Integrar movimentos de combate ao genocídio da juventude 

negra; Incentivar entre as mulheres vítimas de violencia a reflexão sobre 

as causas das agressões físicas, pscológicas e necessidade da união como 

forma de enfrentar o problema. 

Atividades: Lançar a campanha Parem de nos Matar!  Promover o debate com 

autoridades e sociedade em relação à efetividade da aplicação da Lei 

Maria da Penha, das Varas e das DEAMs para enfrentamento ao feminicídio; 

Apresentar proposta de combate ao racismo institucional no direito à 

saúde, educação, moradia e liberdade religiosa sob a transversalidade 

gênero e raça. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10000 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22105 

Título: I REUNIÃO NACIONAL DAS MULHERES DO MAM - MOVIMENTO PELA SOBERANIA 

POPULAR NA MINERAÇÃO 

Objetivos: Criar condições para que as mulheres do MAM tenham formação e 

subsídios para atuação de enfrentamento à mineração em seus territórios; 

Consolidar a pauta de Gênero e Mineração como uma questão permanente 

dentro do MAM; Criar o Setor de Mulheres do MAM; Preparar as mulheres 

para enfrentar o machismo dominante na sociedade, e enfrentar as 

expressões naturalizadas do machismo que possam acontecer dentro da 

estrutura do movimento. 

Atividades: Realizar a I Reunião Nacional das Mulheres do MAM - Movimento 

pela Soberania Popular na Mineração. 10 e 11 de fevereiro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO PACHAMAMA 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22107 

Título: CONGRESSO REGIONAL DA PJMP 

Objetivos: Animar, fortalecer e celebrar a caminhada da PJMP no Ceará; 

Proporcionar aos jovens, inseridos ou não no meio Pastoral, uma formação 

integral e sistemática que contribua para melhor atuação nos grupos e 

intervenção na sociedade; Refletir a cerca da realidade da juventude do 

meio popular, propondo meios para transformação social e protagonismo dos 

mesmos. 

Atividades: Realizar o Congresso regional da PJMP/CE. 01 a 03 de julho de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 



 
 

 

 

 

 

 

Nome: PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR - REGIONAL NORDESTE I - CEARA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22108 

Título: FORTALECENDO O CAMPO SOCIAL E POLÍTICO DA REGIÃO DE SANTARÉM 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento político e social dos 

moradores da região de Santarém, no que diz respeito à: Territorialidade 

quilombola; Migrações; Juventude; Mulheres; Agricultura Familiar; 

Fortalecimento Institucional; Eleições 2016. 

Atividades: Realizar oficinas de formação abordando as seguintes 

temáticas; Territorialidade quilombola; Migrações; Juventude; Mulheres; 

Agricultura Familiar; Fortalecimento Institucional; Eleições 2016.agosto 

a setembro 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 168 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS MORADORES DOS TRABALHADORES RURAIS DA REGIÃO 

DE SANTARÉM 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22109 

Título: I ESCOLA DE FORMAÇÃO FEMINISTA E POPULAR MARIA FELIPA 

Objetivos: Promover a formação e a integração de mulheres jovens e 

adultas, trabalhadoras do campo e da cidade, que enfrentam problemas 

cotidianos e estruturais em decorrência da sociedade patriarcal; 

possibilitar um processo de autoformação com vista à atuação dessas 

mulheres na construção de núcleos auto-organizados nos seus mais diversos 

campos de atuação; debater as situações de vulnerabilidade das mulheres, 

o fenômeno da violência contra a mulher no Brasil e as políticas públicas  



 
 

 

 

 

 

para as mulheres; discutir o atual momento do feminismo no mundo e no 

Brasil, e construir estratégias de atuação para a consolidação de uma 

pauta feminista e popular nos espaços de atuação das mulheres do campo e 

da cidade. 

Atividades: Realizar a I Escola de Formação Feminista e Popular Maria 

Felipa; palestras com militantes e pesquisadoras na área de Gênero e 

Feminismo; realizar oficinas temáticas; elaborar um calendário de tarefas 

organizativas e formativas em nível local e regional. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES - NUCLEO MARIA FELIPA E ASSENTAMENTO 

BOM GOSTO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22110 

Título: (01) I FÓRUM ESTADUAL DE DEBATES SOBRE TRANSEXUALIDADE E 

FEMINISMO 

Objetivos: Debater diversos aspectos no âmbito sociocultural das mulheres 

em sua pluralidade observando campos de vulnerabilidades; formar novos 

multiplicadores sensíveis às questões de gênero, identidade de gênero e 

sexualidades construindo uma agenda de ações pontuais; criar diretrizes e 

grupos de trabalho nas diversas áreas do conhecimento transversalizando 

com as propostas dos movimentos feministas e trans. 

Atividades: Realizar I Fórum Estadual de Debates Sobre Transexualidade e 

Feminismo. 12 de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO E MOVIMENTO PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

 

Número: 22111 

Título: VIII FESTA DA AGRICULTURA FAMILIAR - CULTIVANDO SABERES E SABORES 

DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Objetivos: Valorizar e incentivar a permanência do (a) agricultor (a) 

familiar no campo; enfatizar a sua importância na garantia da segurança 

alimentar; debater sobre temas relacionados à agricultura familiar; 

valorizar a participação dos jovens e mulheres neste processo; valorizar 

a agricultura familiar de base agroecologica; discutir sobre a 

importância da segurança alimentar; debater sobre a importância de 

preservar as sementes vegetal e animal; enfatizar o debate sobre educação 

no campo. 

Atividades: Realizar VIII Festa da Agricultura Familiar - Cultivando 

Saberes e Sabores de Convivência com o semiárido. 29 e 30 de julho de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE LIDERANÇAS ORGANIZAÇÕES AGRICULTORES E AGRICULTORAS 

FAMILIARES DO CARIRI PARAIBANO 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22112 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2016) SARAU DAS PRETAS - QUEBRANDO O CALE-SE A 

LIDERANÇA DA MULHER NEGRA NA COMUNIDADE 

Objetivos: Motivar mulheres negras do Cabula e entorno para maior 

participação no processo de liderança feminina na Comunidade; Destacar a 

importância da Pré-Marcha das Mulheres Negras do Norte e Nordeste em 

Salvador e da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e pelo Bem 

viver em Brasília de 2015 como forma de afirmação da identidade da mulher 

negra na sociedade brasileira; Incentivar o mergulho das mulheres negras 

nos problemas da comunidade e na luta em defesa dos seus direitos sociais 

à igualdade entre homens e mulheres brancas; Incentivar a participação de 

artista local em atividades de denúncia a e o genocídio da juventude 

negra; Criar espaço de diálogos sobre a violência contra a mulher negra e 

a ruptura do silencio que a mantém oprimida e subjulgada. 

Atividades: Realizar ao Sarau das Pretas: Quebrando o Cale-se, A 

Liderança d Mulher Negra na Comunidade. 20 a 24 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL ODEART 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6900 

 

 

Número: 22122 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS-MPP 

Objetivos: Ter um Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

fortalecido e mobilizado na defesa da pesca artesanal; Avaliar os últimos 

5 anos de caminhada e organização do Movimento; Sistematizar a memória da 

caminhada do Movimento nos estados e em nível nacional; Refletir a 

Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar os princípios e as bandeiras 

de luta do Movimento; Animar e fortalecer a luta dos pescadores e  

 



 
 

 

 

 

 

pescadoras; Celebrar o fortalecimento da organização dos pescadores e as 

conquistas; Planejar os rumos para os próximos 5 anos. 

Atividades: Realizar a Assembleia Nacional do Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras Artesanais - MPP.  23 a 26 de Agosto de 2016 na praia do 

Batoque no Ceará 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - CEARA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 22123 

Título: JORNADA DIREITOS HUMANOS EM SALVADOR/ BA COM A PRESENÇA DE NORA 

CORTIÑAS - MÃE DA PRAÇA DE MAIO, ARGENTINA.  

Objetivos: Promover uma jornada de visitas, palestras, reuniões entre a 

Mãe da Praça de Maio e diversas organizações de DDHH e outras da Bahia; 

visibilizar as violações de DDHH no contexto da cidade de Salvador 

conectando-as com as que ocorrem em outras partes da região latino 

americana. 

Atividades: Promover uma jornada de visitas, palestras, reuniões entre a 

Mãe da Praça de Maio e diversas organizações de DDHH e outras da Bahia. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22127 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2016) FEIJÃO E SALADA CULTURAL DAS PRETAS 

COMIDA DE NEGRA, HERANÇA DA SENZALA 

Objetivos: Promover uma atividade socio-político-cultural, para 100 

mulheres negras para discutir o aumento significatico na última década da 

violência contra a mulher negra e a cultura do estupro; Fortalecer a 

implantação de políticas públicas do enfretamento a violência contra as 

mulheres, em especial as mulheres negras; Resgatar através das poesias a 

autoestima das mulheres negras. 

Atividades: Realizar uma atividade socio-politico-cultural para discutir 

o aumento da violência contra a mulher negra, as diversas formas que a 

violência se configura e a cultura do estupro; Promover bate-papo com a 

dinâmica - A violência também pode Ser, incentivando a fala das mulheres 

sobre a violência cotidiana contra as mesmas; Construir painéis de 

grafite que retratam a violência contra mulher.23 a 30 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CARNAVALESCA AFOXÉ KAMBALAGWANZE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

Número: 22128 

Título: ESCOLA ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA MILITANTES 

Objetivos: Aprofundar coletivamente a compreensão sobre os desafios da 

conjuntura política, social e econômica, possibilitando que os/as 

militantes interfiram de forma mais qualificada nesta realidade e 

contribuam na construção de um novo horizonte para a afirmação do 

Campesinato no Mato Grosso do Sul; Qualificar a compreensão e a 

intervenção dos/as militantes nos diversos espaços e dimensões da luta 

pela Reforma Agrária; Refletir sobre as condições para garantir a unidade 

estratégica, orgânica e metodológica do MST; Ampliar o conhecimento da 

militância sobre as dimensões e implicações para a luta da atual  



 
 

 

 

 

 

conjuntura política, econômica e social; Fortalecer a renovação de 

quadros dentro das instâncias e espaços de decisão e participação do MST. 

Atividades: Realizar estudo dirigido e debates sobre as seguintes 

temáticas: Análise de Conjuntura e da Realidade Brasileira; Economia 

Política; História de Luta do MST; Programa Agrário do MST; Relações 

Sociais de Gênero / A Juventude Camponesa; Princípios, Valores e 

Disciplina da prática militante. 04 a 10 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - CAMPO GRANDE 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22131 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2016) MINHA COR SOU EU! 

Objetivos: Evidenciar o protagonismo das mulheres negras empreendedoras; 

Articular e fortalecer a participação das empreendedoras culturais negras 

em redes e articulações políticas de mulheres negra na luta por direitos; 

Intensificar o debate sobre direitos humanos e políticas públicas 

direcionadas às mulheres negras, permitindo-lhes melhorar a qualidade de 

vida e a geração de trabalho e renda; Promover debates e palestras sobre 

Assédio Moral, Legislação Racial e A Mulher Negra no Século XXI. 

Atividades: Realizar o seminário Minha Cor Sou Eu? - Reflexo da 

Identidade Racial Feminina nas Relações de Trabalho em Salvador. 9 de 

julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RECREATIVA DO AFOXÉ FILHOS DO CONGO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6300 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22133 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS DO BRASIL 

Objetivos: Fortalecer a luta dos pescadores e pescadoras artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do Movimento nos estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e atualizar, 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as conquistas; Planejar os rumos para os 

próximos 5 anos . 

Atividades: Participar da Assembleia Nacional do Movimento dos Pescadores 

e Pescadoras Artesanais do Brasil, no Ceará. 22 a 26 de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - PE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 5827 

 

 

Número: 22134 

Título: VI CHAMADA DE MULHER 

Objetivos: Fortalecer e promover a participação das mulheres capoeiristas 

de maneira integral, plural e igualitária; Fortalecer o papel da mulher, 

dentro e fora da capoeira, qualificando sua participação de maneira 

equânime e desenvolvendo formas de enfrentamento ao sexismo e ao racismo; 

Estimular a participação da capoeira nas lutas e campanhas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres; Promover o respeito às 

religiões de matriz africana por meio da vivência de suas tradições e do 

entendimento da valorização do papel da mulher nas comunidades de 

terreiro; Contribuir para a salvaguarda da memória do Instituto Nzinga. 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Oficinas de Capoeira Angola; Oficinas de Ritmo; Rodas de 

Capoeira; Roda de Conversa; Exibição de filmes e Lançamento do CD Nzinga; 

Debates; Realizar atividade no terreiro de Candomblé.21 a 24 de julho de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO NZINGA SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7500 

 

 

Número: 22135 

Título: RODA DE ESCUTA E CONVERSA COM QUEM GOSTA DE APRENDER E ENSINAR 

Objetivos: Contribuir para a escuta mútua visando uma troca de sugestões 

na busca de pistas para modificar a realidade atual; Fortalecer e 

intensificar a defesa dos direitos humanos, bem como do processo de 

articulação e mobilização pelo fim das intolerâncias; ampliar a discussão 

sobre os índices de violência e acesso às políticas públicas de 

qualidade; Promover um espaço de expressão, atualização e troca de 

conhecimento a serviço do fortalecimento das lutas comunitárias e 

coletivas de resistência às demandas sociais que se apresentam. 

Atividades: Realizar "Roda de Escuta e Conversa com quem gosta de 

aprender e ensinar", com a colaboração dos moradores e moradoras, de 

grupos, organizações e movimentos sociais e culturais, educadores e 

educadoras, no período de 12 a 14 de agosto de 2016, na Favela Bola de 

Ouro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO CIRCO DA CRIANÇA (UNIPOP - NE) 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 5000 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22136 

Título: 25 DE JULHO - ARTES, CULTURA E EMPREENDEDORISMO DE MULHERES 

NEGRAS DO RN NO ENFRENTAMENTO AO RACISMO 

Objetivos: Fortalecer o processo do Pró-Marcha das Mulheres Negras Contra 

o Racismo, Violência e o Bem Viver do RN;  Entregar o Premio Afro 

empreendedora 2016 pelo reconhecimento da garra das mulheres negras na 

inserção no mercado; Dar suporte técnico às empreendedoras negras no 

sentido de contribuir para a melhoria e qualidade dos produtos 

confeccionados, visando o fortalecimento de suas unidades produtivas; 

Fortalecer a  AJAGU NOBINRIN. 

Atividades: Realizar um seminário Estadual de AFROEMPREENDEDORISMO; 

Entrega da Premiação I edição Afroempreendedoras do RN; Criar uma Rede 

Afro Empreendedoras/dores do Rio Grande do Norte; Criar um grupo de dança 

afro; Promover curso através do SEBRAE/RN um curso/formação como elaborar 

um Plano de Negócios e gestão durante 06 encontros presenciais.20 de 

julho a 30 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: AJAGUN OBIRIN - ORGANIZAÇÃO DE MULHERES NEGRAS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22137 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2016) EMPODERA, PRETA - PELA VIDA E BEM ESTAR 

DAS MULHERES NEGRAS 

Objetivos: Ofereça às mulheres negras condições de existência e de bem 

estar; Discutir a violência contra a mulher em sentido amplo: doméstico e 

familiar; psicológico e físico; Oferecer o conhecimento para resolução 

das questões jurídicas de enfrentamento à violência;  

 



 
 

 

 

 

 

 

Discutir e Problematizar o silenciamento que o racismo estrutural e 

fenotípico impõe diariamente sobre as mulheres negras; Discutir e 

instrumentalizar os modos de subjetivação e formação da identidade destas 

mulheres marcadas pela estigmatização a fim de transformar dores físicas 

e simbólicas em lutas sociais e políticas; 

Atividades: Promover um evento discursivo e formativo denominado 

Empodera, Preta - Pela Vida e Bem Estar das Mulheres Negras dividido em 

dois dias e em três temáticas: Violência contra a Mulher; Gênero e 

Feminismo negro; Relação entre estética e racismo. 12 19 e 29 de agosto 

no Mafro, Cepaia e Uneb, respectivamente. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 140 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: MARCHA DO EMPODERAMENTO CRESPO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3700 

 

 

Número: 22138 

Título: FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES 

Objetivos: Fortalecer a rede socioassistencial e grêmios estudantis da 

rede escolar que atuam diretamente com protagonismo de adolescentes, 

estabelecendo uma dinâmica que favoreça a consolidação do Fórum de 

Adolescentes no Município; Constituir formalmente o Fórum Municipal de 

Adolescentes; Assegurar a logística inicial para a implantação do fórum 

de adolescentes; Disseminar o conhecimento sobre participação cidadã dos 

adolescentes com as famílias, direção de escolas, educadores e demais 

profissionais envolvidos. 

Atividades: Conversar com gestores e trabalhadores das organizações da 

rede socioassistencial, direção das escolas e responsáveis pelos grêmios 

estudantis para estabelecer parcerias no desenvolvimento do projeto; 

Reunir com os adolescentes nas organizações e escolas para conhecer o 

interesse em relação ao tema da participação cidadã; Promover a  



 
 

 

 

 

 

participação dos adolescentes interessados sobre a temática, em espaços 

destinados à discussão e aprofundamento de questões pertinentes à 

juventude; Incentivar a formalização do Fórum Municipal de Adolescentes; 

Elaborar uma cartilha sobre a participação representativa com relatos das 

experiências, ênfase aos direitos humanos voltados para juventude, 

legislação; Promover um ato show para lançamento da cartilha envolvendo 

todas as regiões do município. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PROAME-PROGRAMA DE APOIO A MENINOS E MENINAS 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22140 

Título: QUINTAL PRODUTIVO - PRODUZIR ALIMENTOS AGROECOLOGICOS PARA 

COMERCIALIZAR EM REDE E GARANTIR SEGURANC 

Objetivos: Estruturar e ampliar a produção de alimentos agroecologicos 

nos quintais produtivos do Acampamento Dois Riachões, através da 

implantação de pequenos sistemas de irrigação; Assegurar o nível da 

segurança alimentar das famílias, por meio da ampliação do consumo de 

frutas , verduras e legumes; Valorizar os trabalhos desenvolvidos pelas 

mulheres e jovens. 

Atividades: Implantar pequenos sistemas de irrigação nos quintais 

produtivos; Estruturar e ampliar a produção de alimentos agroecologicos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 65 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DO PROJETO AGRÍCOLA DOIS RIACHÕES - ASSENTAMENTO DOIS 

RIACHÕES 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7990 



 
 

 

 

 

 

 

 

Número: 22142 

Título: VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO 

TOCANTINS 

Objetivos: Discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o novo 

Marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil, com os 

empreendimentos de catadores e poder público do Tocantins; Possibilitar 

maior incidência nas políticas públicas por parte da Rede RECCAMTO, e uma 

maior compreensão dos catadores sobre a Legislação, Resíduos Sólidos, 

MIROSC e elaboração de seu plano de atuação em rede. 

Atividades: Realização do VII Encontro Estadual dos Catadores de 

Tocantins. 03 e 4 de março/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE CENTRAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES- AS DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS DO TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 7700 

 

 

Número: 22144 

Título: RUA COMPARTILHADA 

Objetivos: Articular a comunidade dos bairros com alta vulnerabilidade da 

região norte de Belo Horizonte, para a promoção de ações conjuntas de 

lazer, cultura e de prestação de serviços diretos; Fortalecer e engajar 

os artistas e atores sociais locais, promovendo espaços de ações de 

cidadania para a comunidade da região. 

Atividades: Promover a interação social dos moradores da região e 

oferecer de maneira gratuita serviços diversos, atividades de formações e 

opções de lazer para a população. 30 de julho a 18 de setembro de 2016 

Programa: FPP 

 



 
 

 

 

 

 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO BAIRRO PLANALTO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 5700 

 

 

Número: 22146 

Título: EMPODERAMENTO DE JOVENS E QUILOMBOLAS NEGRAS DO SUDESTE DO 

TOCANTINS CONTRA A VIOLÊNCIA DOMESTICA 

Objetivos: Despertar a consciência da população arraiana, circunvizinhas 

e acadêmicas para tomar conhecimento sobre as práticas educativas, 

relações de gêneros e étnico-raciais; Propiciar à Juventude a intervir no 

âmbito das instituições de controle social; Fortalecer a identidade 

racial e de gênero das jovens negras residentes no sudoeste do Tocantins, 

visando o seu fortalecimento, empoderamento organizacional e 

enfrentamento à violência. 

Atividades: Realizar um Seminário que promova debates, rodas de conversas 

e processos de formação política e de identidade; discutir questões 

emergentes e cotidianas relacionadas a feminismo, sexualidade, 

empoderamento, direitos humanos, saúde da mulher, arte e cultura africana 

e afro-brasileira; Realizar oficinas para elaboração de projetos e 

captação de recursos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: OORUN OBINRIN- COLETIVO DE MULHERES NEGRAS E QUILOMBOLAS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 5300 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22148 

Título: SEMENTES DA LIBERDADE 

Objetivos: Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando 

diferentes níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem de cada um; 

Criar espaço de estudos e debate sobre violência urbana e doméstica e os 

direitos das mulheres; Fazer do rádio um instrumento eficaz de ensino, 

diminuindo as desigualdades sociais; Criar um espaço informal de ensino 

estimulando as reflexões e as discussões envolvendo temas transversais; 

Valorizar a relação construtiva e participativa. 

Atividades: Produzir programas educativos com temas relacionados ao 

cotidiano da comunidade para ser distribuídos nas escolas da região; 

Oferecer oficinas de formação em locução, sonoplastia e gestão 

comunitária para jovens de 12 a 18 anos, os quais produzirão programas na 

Rádio comunitária; Promover oficina de Gestão Comunitária com ênfase na 

realidade local. setembro de 2016 a janeiro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA AVANTE LENÇÓIS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22150 

Título: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA - COLETIVO DE DOURADOS - PROGRAMA DE 

MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO - 2016 

Objetivos: Aglutinar lideranças dos movimentos sociais e populares, na 

formação de uma pauta e agenda de lutas comuns; Organizar encontros de 

formação para estudos e aprofundamento da atual conjuntura de lutas no 

contexto do capitalismo global relacionando com a realidade local; 

Fortalecer mecanismos de comunicação para dar visibilidade às lutas dos 

povos da terra; Construir momentos de troca de experiências entre os 

Movimentos Sociais e novas formas intervenção na sociedade;  

 



 
 

 

 

 

 

Oportunizar e contribuir para as alianças entre as especificidades das 

diferentes formas de organização das lutas. 

Atividades: Realizar: Encontro para articular e planejar as ações com 

militantes, indígenas, quilombolas, assentados, acampados, brasiguaios e 

estudantes urbanos e rurais, sindicalistas, coletivos em geral; Seminário 

de Formação dos Povos da Terra Realizar um julgamento popular do Estado 

Brasileiro e Sul Mato-grossense no banco dos réus: Agronegócio no banco 

dos réus. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA - COLETIVO DOURADOS 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 18500 

 

 

Número: 22152 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS DO BRASIL - PB 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 



 
 

 

 

 

 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - PB 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22153 

Título: PESCADORES (AS) DO NORTE DE MINAS NA ASSEMBLEIA NACIONAL DO 

MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DO BRASIL - MPP-MG 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DO BRASIL - MG 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22155 

Título: MISSÃO ECUMÊNICA JUNTO AOS POVOS INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL 

Objetivos: Solidarizar com os grupos e as famílias das vítimas que 

sofreram o massacre, especialmente a família de Clodiodi de Souza; 

Fortalecer a espiritualidade dos Povos atingidos e dos apoiadores na 

esperança; Fortalecer as dez comunidades da Terra Indígena Tey kue na 

organização interna e luta pelos seus direitos territoriais e na luta em  



 
 

 

 

 

 

busca do Bem Viver; Reforçar o compromisso e aproximação das Igrejas de 

diferentes confissões com as comunidades indígenas e em especial, à Tey 

Kue e Apyka'i. 

Atividades: Apoiar a realização da Missão Ecumênica junto aos povos 

indígenas de Mato Grosso do Sul. 13 a 15 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - MATO GROSSO DO SUL 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 9100 

 

 

Número: 22156 

Título: PARTICIPAÇÃO DE NOVE POVOS INDÍGENAS NO I ENCONTRO DA TEIA 

INDÍGENA NO MA 

Objetivos: Apoiar a realização do I Encontro da Teia Indígena tendo em 

vista o fortalecimento da articulação de Povos Indígena no MA; Favorecer 

um espaço de estudo, articulação e mobilização dos povos indígenas no MA 

para que continuem lutando em defesa dos seus direitos, dos seus 

territórios e de vida digna. 

Atividades: Proporcionar a participação de 200 indígenas no I Encontro da 

Teia Indígena no MA, período de 21 a 24/07/2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - MARANHÃO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22157 

Título: VIGÍLIA DA DIGNIDADE 

Objetivos: Afirmar a importância do respeito à dignidade humana e do 

planeta, nossa Casa Comum, visibilizando a diversidade de sujeitos, 

causas e as ameaças sofridas por estes; Ampliar a circulação de símbolos 

e discursos que permitam à sociedade se identificar com as pessoas e 

seres que mais têm sofrido com os processos globais e nacionais de 

retirada de direitos, de forma a agir em sua defesa a partir dos sete 

eixos estruturantes da Vigília: Visibilidade; Solidariedade; A vida que 

não está à venda; Territórios, Água e Alimentos são Sagrados; Mulheres e 

LGBTs; Superação das intolerâncias religiosas e de todas as formas de 

racismo; Juventude. 

Atividades: Realizar a vigília da Dignidade, uma ação ecumênica e 

interreligiosa, no Rio, Cidade sede das Olimpíadas; Reunir representantes 

de diferentes países e territórios para realizar ações de mobilização e 

afirmação da dignidade dos diferentes sujeitos durante as olimpíadas. 01 

de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO SOMOS DIGNIDADE, TOCHA, VIGÍLIA DA DIGNIDADE 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 22158 

Título: V EDIÇÃO DA FEIRA AGRO-ECOLOGICA DAS MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA 

NO BAIXO SUL 

Objetivos: Ampliar a participação política e econômica de mulheres 

quilombolas de vinte e cinco comunidades remanescentes de quilombo e 

negras rurais da região do baixo sul da Bahia nos espaços de tomadas de 

decisão e de controle social de políticas públicas, na comercialização de 

seus produtos e em ações de combate e prevenção à violência contra as  



 
 

 

 

 

 

 

mulheres; Atuar junto às comunidades remanescentes de quilombo e 

comunidades negras rurais, em uma ação que envolva adolescentes, mulheres 

e idosas e, que produza a equidade de gênero; Fomentar as ações de 

economia solidária, sobretudo, com mulheres quilombolas; valorizar o 

trabalho de mulheres e jovens no baixo Sul da Bahia. 

Atividades: Realizar a V edição da Feira Agro-ecológica das Mulheres 

Contra a Violência no Baixo Sul. 02 a 18 de setembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ARTICULAÇÃO DE MULHERES DO BAIXO SUL 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22159 

Título: JUVENTUDE NEGRA QUILOMBOLA UNIDOS PARA VENCER DISCUTINDO SOBRE 

POLÍTICAS PUBLICAS E DIREITOS 

Objetivos: Viabilizar o I Encontro intermunicipal de Juventude Negra 

Quilombola e V Encontro da Abayomi, a fim de contribuir no processo 

organizativo da juventude quilombola do Estado do Pará; Contribuir para o 

debate das temáticas ligadas à: Valorização dos saberes tradicional; 

Racismo; Relações raciais e de gênero; Direitos adquiridos e 

estabelecimento de alianças estratégicas; Dar visibilidade à luta e 

empoderamento da juventude negra quilombola no estado do Pará. 

Atividades: Realizar o I Encontro intermunicipal de Juventude Negra 

Quilombola e o V Encontro da Abayomi. 25 de julho a 20 de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: GRUPO DE JUVENTUDE NEGRA QUILOMBOLA DE SALVATERRA (ABAYOMI) 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22160 

Título: CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DO CIMI EM DEFESA DA VIDA 

Objetivos: Promover um processo de formação permanente para missionários 

e missionárias do CIMI; contribuir neste processo para que haja uma maior 

qualificação na atuação de seus agentes e, consequentemente, uma 

potencialização dos resultados da atuação do CIMI. 

Atividades: Realizar o Curso de Formação Permanente para 60 missionários 

e missionárias com mais de 5 anos de missão no CIMI.18 a 28 de setembro 

de 2016 em Luziânia/DF. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - NACIONAL 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

Número: 22161 

Título: ENCONTRO ESTADUAL DAS CRIANÇAS DA REFORMA AGRÁRIA 

Objetivos: Proporcionar às crianças dos assentamentos de reforma agrária 

momentos educativos de intercâmbio, e construção coletiva; Motivar as 

crianças do/no campo a debater as questões relacionadas aos direitos das 

crianças e adolescentes do campo; Socializar as experiências da educação 

nas escolas do/no campo onde as mesmas estudam, através de suas produções 

artísticas; Conhecer a história e a cultura das crianças. 

Atividades: Realizar o Encontro Estadual das Crianças da Reforma Agrária, 

com 200 crianças de diversas áreas de assentamentos e acampamentos. 10 a 

12 de outubro de 2016. 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMAÇÃO E PESQUISA OLGA BENÁRIO PRESTES 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22162 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS - MPP/ 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - RN 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22163 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS - MPP/ 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - BAIXO AMAZONAS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 14000 

 

 

Número: 22165 

Título: SARAU PROSA LATINA 

Objetivos: Incentivar intervenções culturais e, possibilitar o diálogo 

sobre temas que impactam no cotidiano da comunidade: Trabalho, Mobilidade 

Urbana, Direito Humano à Moradia, Gênero, Violência e seus reflexos na 

Juventude; Integrar as diversas iniciativas artísticas existentes nas 

comunidades periféricas do Distrito Federal, agregar a juventude e 

proporcionar troca de saberes; Aprofundar as relações culturais e 

comunitárias, promovendo um encontro de criadores e promotores 

interessados em consolidar estratégias inclusivas de cooperação cultural 

para a região. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o Sarau Prosa Latina, atividade de movimentação 

cultural. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 336 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: NÚCLEO DE FORMAÇÃO POPULAR FAMÍLIA HIP-HOP 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22166 

Título: FORTALECIMENTO DO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO, BUSCANDO O BEM VIVER 

E A SUSTENTABILIDADE NO CERRADO 

Objetivos: Desenvolvimento do Fundo Rotativo Solidário da Rede Solidária 

Berço das Águas; Fortalecer os empreendimentos de forma coletiva; 

Disseminar, fomentar e fortalecer a economia solidaria em Goiás; Ampliar 

e melhorar a produção e os serviços dos grupos que compõe a rede; 

Aumentar a comercialização dos produtos e serviços, melhorando a 

qualidade das famílias envolvidas no projeto. 

Atividades: Realizar 01 assembleia e 02 reuniões ordinárias da rede; 

Criar e formalizar um Instituição (associação/cooperativa) ancora da 

rede; Adquirir utensílios, insumos e matéria primas para 01 grupo da 

rede. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE SOLIDÁRIA BERÃO DAS ÁGUAS 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22168 

Título: SEMANA TEOLÓGICA - POR UMA IGREJA POPULAR E LIBERTADORA A SERVIÇO 

DE DEUS E SUA JUSTIÇA 

Objetivos: Fortalecer o projeto de igreja popular e libertadora, 

comprometida com a promoção da vida, justiça social e em defesa dos 

direitos humanos, tendo em vista a articulação de grupos de base que 

desenvolvam trabalhos de educação popular na comunidade de Laranjeiras; 

Fazer memória do legado teológico e pastoral de Dom Fragoso; Refletir 

sobre a igreja dos Pobres a luz do testemunho de Dom Helder Câmara, Pe. 

Jose Comblin e o papa Francisco; fortalecer o trabalho da educação 

popular e o diálogo ecumênico. 

Atividades: Realizar a Semana Teológica - Por uma Igreja Popular e 

Libertadora a Serviço de Deus e sua Justiça. 10 a 14 de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PARÓQUIA SÃO JOSE - ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 5120 

 

 

Número: 22169 

Título: OFICINA SOBRE HISTÓRIA DE TUCUM E FIBRA DE ARUMÃ 

Objetivos: Conhecer e discutir a importância da produção de artesanatos 

de tucum e arumã, saber sobre a história da origem das matérias primas, 

tucum e cerâmica; proporcionar conhecimentos sobre a técnica tradicional 

e a prática da inovação dos produtos artesanais, visando aumentar a sua 

produção e comercialização e, contribuir para a geração de renda das 

famílias indígenas de Iauaretê. 

Atividades: Realizar a Oficina sobre a fibra de tucum com participação de 

100 pessoas, sendo mulheres artesãs e jovens indígenas da Escola São 

Miguel e da Escola Pahmuriwi do Distrito de Iauaretê. 03 a 06 de outubro 

de 2016 

Programa: FPP 



 
 

 

 

 

 

 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES INDÍGENAS DO DISTRITO DE IAUERETE 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

Número: 22170 

Título: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

DO SUACUI 

Objetivos: Estimular a agricultura familiar na comunidade através do 

desenvolvimento de atividades de produção de alimentos que não danifiquem 

o meio ambiente; Incentivar atividades de apicultura, piscicultura e a 

criação de uma horta comunitária para fortalecer a produção de alimentos; 

Incentivar o consumo dos alimentos e a geração de renda na comunidade. 

Atividades: Montar apiários para os apicultores e apicultoras da 

comunidade; Realizar oficinas de apicultura entre os apicultores; 

Confeccionar e instalar aeradores ecológicos artesanais nos tanques; 

Implantar uma horta comunitária; Realizar oficina sobre cuidados e 

cultivo de hortaliças orgânicas. 30 de agosto de 2016 a 30 de janeiro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE SUACUÍ E PITANGUEIRAS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22171 

Título: FEMINISMO NEGRO EM DEBATE 

Objetivos: Contribuir com o processo de fortalecimento pessoal e 

institucional de ativistas do movimento de mulheres negras de Porto 

Alegre. 

Atividades: Realizar grupos de discussão política para debater os 

seguintes temas: Mulheres negras na Política Partidária; Saúde da 

População Negra; Educação; Juventude Negra; Violência Doméstica; 

Empreendedorismo Negro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MULHERES NEGRAS 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22173 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS - MPP/ 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 46 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESACADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - PA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22174 

Título: CARAVANA SOMOS DIGNIDADE 

Objetivos: Afirmar a importância do respeito à dignidade humana e do 

planeta, nossa Casa Comum, visibilizando a diversidade de sujeitos, 

causas e as ameaças sofridas por estes; Ampliar a circulação de símbolos 

e discursos que permitam à sociedade se identificar com as pessoas e 

seres que mais têm sofrido com os processos globais e nacionais de 

retirada de direitos, de forma a agir em sua defesa a partir dos sete 

eixos estruturantes da Vigília: Visibilidade; Solidariedade; A vida que 

não está à venda; Territórios, Água e Alimentos são Sagrados; Mulheres e 

LGBTs; Superação das intolerâncias religiosas e de todas as formas de 

racismo; Juventude. 

Atividades: Realizar a vigília da Dignidade, uma ação ecumênica e 

interreligiosa, no Rio, Cidade sede das Olimpíadas; Reunir representantes 

de diferentes países e territórios para realizar ações de mobilização e 

afirmação da dignidade dos diferentes sujeitos durante as olimpíadas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 322 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PROGRAMA DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 13000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22175 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS DO BRASIL/ES 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - ES 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 22177 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DOS MOVIMENTOS DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS - MP 

Objetivos: Fortalecer a luta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do 

Brasil; Avaliar os últimos 5 anos de caminhada e organização do 

Movimento; Sistematizar a memória da caminhada do movimento nos Estados e 

em nível nacional; Refletir a Organicidade do MPP; Reafirmar e Atualizar 

os princípios e as bandeiras de luta do Movimento; Animar e fortalecer a 

luta dos pescadores e pescadoras; Celebrar o fortalecimento da 

organização dos pescadores e as suas conquistas; Planejar os rumos para 

os próximos 5 anos . 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Participar de Assembleia Nacional do Movimento de Pescadores 

e Pescadoras Artesanais, no período de 23 a 26 de Agosto de 2016 na praia 

do Batoque no Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DE SANTA CATARINA 

Estado: SC 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22180 

Título: PROJETO ALI BOXE 

Objetivos: Contribuir para afastamento de adolescentes, em situação de 

vulnerabilidade social, da influência do tráfico de drogas e outras 

atividades ilícitas; apresentar-lhes uma alternativa de organização 

social, que possibilite a busca de soluções coletivas para os problemas 

individuais enfrentados pelos mesmos. 

Atividades: Promover aulas de boxe para adolescentes e jovens em situação 

de vulnerabilidade social. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - RIO GRANDE DO SUL 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22186 

Título: ENCONTRO SOBRE JUVENTUDE E AGROECOLOGIA 

Objetivos: Promover um debate coletivo sobre os desafios enfrentados pela 

juventude do campo, a partir dos olhares dos/as jovens diretamente 

envolvidos em experiências agroecologicas; discutir as perspectivas das 

políticas públicas voltadas para a juventude do campo; formular propostas 

para o debate das juventudes da ANA; produzir mensagens de amplo alcance 

social sobre a participação dos/as jovens em dinâmicas de promoção da 

agroecologia. 

Atividades: Realizar o Encontro sobre Juventude e Agroecologia envolvendo 

jovens de todo Brasil.setembro ou outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA - SECRETARIA EXECUTIVA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22188 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2016) AUDIÊNCIA PÚBLICA MONITORAMENTO DAS 

POLÍTICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E SEU IMPACTO NA VIDA DAS MULHERES NEGRAS. 

Objetivos: Motivar a comunidade a exercer o controle social das pautas de 

interesse público; despertar seu interesse para o controle dos recursos e 

acompanhamento das ações relacionadas às políticas públicas de Creche; 

Provocar o questionamento sobre a política promovendo o uso da lei de 

transparência pública; empoderar a comunidade na busca por garantia de 

direitos; fortalecer valores pessoais e coletivos para a construção de um 

novo olha sobre a política social; facilitar o fortalecimento coletivo 

entre as mulheres, as reflexões sobre as políticas de creche e primeira 

infância, possibilitando o seu acesso e acompanhamento dos avanços e 

impedimentos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar uma Audiência pública de monitoramento das políticas 

da primeira infância e seu impacto na vida das mulheres negras. 29 de 

julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES DA BAHIA PELO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 

DAS POLÍTICAS PUBLICAS. 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

Número: 22189 

Título: DOM PAULO EVARISTO ARNS CORAGEM RESISTÊNCIA E ESPERANÇA NOS 

TEMPOS DA DITADURA MILITAR NO BRASIL 

Objetivos: Contribuir para a preservação da memória e do patrimônio 

histórico, da luta pela defesa da democracia e dos direitos humanos no 

Brasil; disponibilizar informações sobre a trajetória de dom Paulo 

Evaristo Arns e das lutas de homens e mulheres que sofreram perseguições 

durante o período da ditadura militar no Brasil. 

Atividades: Realizar uma exposição de arte sobre a trajetória de Paulo 

Evaristo Arns, que em 2016 comemora 95 anos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não Informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MIRAR LEJOS 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22196 

Título: (PDP-2016) CONSTRUINDO HISTÓRIAS 

Objetivos: Desenvolver ações assertivas para reflexões e discussões sobre 

as violações dos direitos humanos, oriundos do sistema patriarcal e 

neoliberal que deixam as mulheres vulneráveis ao tráfico de seres 

humanos, a violência sexual e outras violações; Desenvolver atividades 

que contribuam para o fortalecimento dos vínculos familiares. 

Atividades: Realizar cinco reuniões com os parceiros e assessores para 

consolidar as ações de enfrentamento às violações de direitos humanos; 

Realizar 10 abordagens interface com as mulheres em situação de 

prostituição para promover a integração com a equipe do projeto; Realizar 

dois Encontros Ampliados com mulheres em situação de prostituição, seus 

filhos e adolescentes exploradas ou em vulnerabilidade social. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL DA MULHER MARGINALIZADA - RONDONÓPOLIS 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 19.954,2 

 

 

Número: 22198 

Título: (PDP-2016) PEDAGOGIA GRIO E DIREITO A EDUCACAO CONTEXTUALIZADA 

NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DA CHAPADA DIAMANTINA 

Objetivos: Implementar uma experiência exitosa de educação 

contextualizada no meio rural em 3 Assentamentos vinculada à cultura e ao 

desenvolvimento sustentável, de acordo com a meta 6 do Plano Nacional de 

Educação; Sistematizar e implementar 3 currículos de educação em 3 

comunidades rurais de assentamento da Chapada Diamantina, com referência 

na Pedagogia Griô; Registrar e compartilhar o processo e os resultados da 

experiência em nível nacional em redes sociais, além de cursos de 

extensão e pós graduação na Pedagogia Griô na USP, UEFS e UFBA, nas  

 



 
 

 

 

 

 

 

secretarias de educação da região atingindo 10.000 estudantes de 

educação. 

Atividades: Realizar: Formação na Pedagogia Griô de 30 educadores/ 

lideranças de 3 comunidades rurais de assentamentos e para elaboração de 

6 projetos para investir na educação contextualizada; Ciclo de Vivências 

de encantamento em 3 escolas municipais; Ciclo de Pactuação e Formação 

onde será acordado o cronograma e plano de trabalho, com 2 encontros de 

formação na Pedagogia Griô; Ciclo de compartilhamento, onde serão 

realizados registros dos indicadores de resultados, relatos sobre o 

processo de implementação dos currículos; Elaborar 6 projetos pedagógicos 

envolvendo 200 crianças/adolescentes em 3 escolas municipais em 3 

comunidades rurais de assentamentos.agosto a dezembro de 2016 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 230 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO GRÃOS DE LUZ E GRIÔ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

Número: 22199 

Título: VIGÍLIA DA DIGNIDADE 

Objetivos: Afirmar a importância do respeito à dignidade humana e do 

planeta, nossa Casa Comum, visibilizando a diversidade de sujeitos, 

causas e as ameaças sofridas por estes; Ampliar a circulação de símbolos 

e discursos que permitam à sociedade se identificar com as pessoas e 

seres que mais têm sofrido com os processos globais e nacionais de 

retirada de direitos, de forma a agir em sua defesa a partir dos sete 

eixos estruturantes da Vigília: Visibilidade; Solidariedade; A vida que 

não está à venda; Territórios, Água e Alimentos são Sagrados; Mulheres e 

LGBTs; Superação das intolerâncias religiosas e de todas as formas de 

racismo; Juventude. 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar a vigília da Dignidade, uma ação ecumênica e 

interreligiosa, no Rio, Cidade sede das Olimpíadas; Reunir representantes 

de diferentes países e territórios para realizar ações de mobilização e 

afirmação da dignidade dos diferentes sujeitos durante as olimpíadas. 01 

de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO UMBANDA DO AMANHA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 3210 

 

 

Número: 22206 

Título: (PDP-2016) MULHERES CRIANÇAS E ADOLESCENTES TECENDO NOVAS 

RELAÇÕES 

Objetivos: Contribuir na construção de uma sociedade sem exclusões, onde 

a dignidade das mulheres, crianças e adolescentes seja respeitada; Ter 

grupos de Economia Solidária mais fortalecidos; Possibilitar que as 

mulheres tenham espaços de encontro, reflexão e construção de novas 

relações de gênero; Oportunizar que crianças e adolescentes tenham acesso 

a um espaço de formação, lazer e cultura; Possibilitar o Bairro Gralha 

Azul possa vislumbrar vida digna a partir de pequenas iniciativas. 

Atividades: Realizar oficinas de produção de bolacha e de sabão; oficinas 

de artesanato e de capoeira; aulas de violão e de informática; oficinas 

com atividades de lazer e de formação lúdica; Formação e espiritualidade. 

Outubro de 2016 a outubro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 62 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO SERVIÇO ECUMÊNICO RECRIANDO A VIDA - SERVIDA 

Estado: SC 

Valor na Moeda: 5000 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22214 

Título: (PDP-2016) SABERES E FAZERES - OFICINAS PROFISSIONALIZANTES PARA 

JOVENS, AGRICULTORAS E AGRICULTORES 

Objetivos: Promover formação profissional para jovens, mulheres e homens 

adultos das comunidades rurais próximas à sede do CTA; Contribuir para a 

promoção da sustentabilidade do planeta e do desenvolvimento 

socioeconômico de populações historicamente marginalizadas, como a 

agricultura familiar e os jovens do campo. 

Atividades: Realizar oficinas de bioconstrução, permacultura, 

agrofloresta e produção agroecológica; Promover intercâmbios 

agroecológicos entre as produtoras e produtores participantes da Feira 

Agroecológica e Cultual da Violeira; Realizar mutirão para aplicar as 

práticas aprendidas nas oficinas. Novembro de 2016 a abril de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS - ZONA DA MATA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22216 

Título: (PDP-2016) REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA - UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL 

Objetivos: Implantar um sistema de reaproveitamento da água do uso 

doméstico da Escola Família Agrícola de Macaúbas; Conscientizar a 

comunidade escolar acerca do consumo da água de forma sustentável; 

Aproveitar 60% do volume de água utilizado, permitindo a ampliação das 

áreas irrigadas e aumentar a produtividade com menor custo; Despertar nos 

alunos o interesse pelo desenvolvimento tecnológico na tentativa de 

resolver ou moderar o problema da água potável no meio ambiente; Reduzir 

a captação de águas de superfícies e subterrâneas, possibilitando uma 

situação ecológica mais equilibrada; Minimizar a poluição hídrica nos 

mananciais. 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Construir as instalações da cisterna subterrânea e filtro 

biológico. Julho a agosto de 2016 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 280 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGROPECUARIA DE MACAÚBAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9995,4 

 

 

Número: 22217 

Título: (PDP-2016) ARTICULAR JUVENTUDES 

Objetivos: Contribuir para que as políticas de proteção à juventude e a 

criança sejam desenvolvidas no município de Camaçari com eficiência e 

eficácia; Denunciar o modo como essas políticas veem sendo executadas 

pelos gestores públicos; Possibilitar a participação de jovens nos 

conselhos de direitos, na luta pela democratização e aplicação dos 

recursos; Articular jovens de bairros empobrecidos com a perspectiva de 

criar uma rede para atuar em ações de advocacy no fortalecimento da 

política para juventude. 

Atividades: Mobilizar os jovens e selecionar os participantes do projeto; 

Capacitar 35 jovens, moradores do município de Camaçari/BA, para possam 

compreender a política pública de proteção à juventude e a criança; 

elaborar e divulgar as peças de comunicação do projeto; Realizar 

seminários de estudo, discussão e debate sobre políticas públicas, 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5880 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22223 

Título: VII ENCONTRÃO ESTADUAL DA REDE FITOVIDA - CONSTRUINDO NOSSO 

PROTOCOLO COMUNITÁRIO 

Objetivos: Construir o Protocolo Comunitário da Rede FITOVIDA sobre as 

práticas e saberes culturais no uso tradicional das plantas medicinais; 

Apresentar o inventário da Rede para aprovação em plenária e ser 

encaminhado ao IPHAN; viabilizar a circulação deste conhecimento entre 

seus detentores e a comunidade; Construir um acervo documental para 

registro em espaço público, ações educativas e de salvaguarda. 

Atividades: Realizar o Encontrão Estadual da Rede FITOVIDA - Construindo 

nosso Protocolo Comunitário. 16 a 18 de setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REDE FITOVIDA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22224 

Título: CURSO DE FORMAÇÃO DE MULHERES LIDERANÇA DOS MOVIMENTOS POPULARES 

Objetivos: Promover a articulação de diversos coletivos de mulheres 

através de um processo de formação e articulação; Promover trocas de 

experiência no enfrentamento à violência contra as mulheres, entre 

mulheres urbanas e camponesas; Compreender o debate de gênero e feminismo 

através do estudo da história da humanidade a partir do ponto de vista 

das mulheres. 

Atividades: Realizar o Curso de Formação de Mulheres Liderança dos 

Movimentos Populares. Setembro a outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS (AS) AMIGOS (AS) DO CENTRO DE FORMAÇÃO E PESQUISA 

OLGA BENÁRIO PRESTES 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 5600 

 

 

Número: 22226 

Título: FESTIVAL DE INVERNO DA VÁRZEA ANO VII - CULTURA PELA DEMOCRACIA 

Objetivos: Promover a integração entre os grupos culturais da cidade do 

Recife; Propagandear e fortalecer a luta pela democracia; Construir 

outras formas de diálogo político através da cultura popular; Promover um 

espaço de afirmação da identidade de diversas comunidades da cidade; 

Proporcionar espaço de lazer e cultura para comunidade da Várzea, bem 

como para todo o Recife. 

Atividades: Festival de Inverno da Várzea Ano VII - Cultura Pela 

Democracia; Realizar oficinas de: stencil, agitação e propaganda; Debates 

e Místicas. 20 de agosto de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COORDENAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DA VÁRZEA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22227 

Título: REALIZAR O SEMINÁRIO ESTADUAL PARA MULHERES JOVENS NEGRAS E 

POPULARES DA PERIFERIA DE RN - DIÁLOGOS 

Objetivos: Preparar as mulheres para enfrentar a luta contra o racismo e 

o preconceito, proporcionando uma visão ampla para entender o sistema 

social atual; fortalecer as mulheres e contribuir para que outras 

mulheres se sintam incluídas, aumentando a relação de solidariedade entre 

as mulheres lésbicas e com isso, aumentar também a solidariedade com o 

mundo; contribuir para que as mulheres conheçam melhor seu corpo e se  



 
 

 

 

 

 

sintam mais seguras para viver sua sexualidade; possibilitar que as 

mulheres se sintam mais seguras e com mais força para se colocar como 

sujeitas da própria história; contribuir para o fortalecimento das 

mulheres nos processos de intervenções políticas e nos espaços de poder e 

decisão. 

Atividades: Realizar o Seminário Estadual para mulheres jovens negras e 

populares da periferia de RN - Diálogos Formativos de Desigualdades de 

Gênero, Enfrentamento ao Racismo, Machismo e Violação dos direitos das 

mulheres. 22 a 25 de setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO AFIRMATIVO DE MULHERES INDEPENDENTES 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 8500 

 

 

Número: 22230 

Título: DO LOCAL AO NACIONAL - A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E A IDENTIDADE 

CULTURAL DOS JOVENS DO DISTRITO FEDERAL 

Objetivos: Promover troca de experiências e fortalecimento da identidade 

de juventude do projeto popular; Fomentar aprendizado de novas técnicas 

de agitação e propaganda, a partir da diversidade cultural dos 

participantes do Festival em caráter nacional e popular; Aprofundar a 

formação política afirmando a juventude como sujeito de direitos, capaz 

de diagnosticar violações de direitos em seus territórios locais e 

apontar soluções por meio da organização e da participação política; 

Incentivar a geração de renda. 

Atividades: Possibilitar a participação política dos jovens do Levante 

Popular da Juventude do Distrito Federal e Entorno no Festival Cultural 

da Juventude Brasileira -IIIº Acampamento Nacional.04 a 09 de setembro de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 



 
 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - DF 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 7400 

 

 

Número: 22233 

Título: SIMPÓSIO SOBRE RELIGIÃO, CULTURA E SEXUALIDADES - I INTERNACIONAL 

E IV NACIONAL RELIGIÃO E DIREITOS. 

Objetivos: Contribuir para uma mudança de comportamento na sociedade, 

onde seja respeitado o direito de ser e de existir das pessoas em suas 

singularidades independente de seu gênero, religião, classe ou 

raça/etnia; propor um diálogo como possibilidade fraterna em meio à 

riqueza da pluralidade humana e meio de reflexão sobre os temas e a 

convivência respeitosa. 

Atividades: Realizar o Simpósio Sobre Religião, Cultura e Sexualidades - 

I Internacional e IV Nacional com o tema: Religião e Direitos Humanos: 

Reflexões Sobre Política, Relações Étnico Raciais e Sexualidades. 07 a 09 

de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL - PAROQUIA DO BOM PASTOR - 

SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22234 

Título: (PDP-2016) CRIATIVATIVIDADE 

Objetivos: Qualificar o atendimento às crianças e adolescentes que 

frequentam a Biblioteca João Paulo II - Artesão da Paz. 

Atividades: Equipar a biblioteca João Paulo II - Artesão da Paz. 



 
 

 

 

 

 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES PAROQUIAIS DE MATA ESCURA E CALABETÃO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22237 

Título: (PDP-2016) AGRICULTORES (AS) FAMILIARES PRODUZINDO 

AGROECOLOGICAMENTE ATRAVÉS DO ACESSO A IRRIGAÇÃO 

Objetivos: Ampliar e fortalecer a produção agrícola, através da 

implantação de kits de irrigação nas comunidades dos agricultores 

familiares; Assegurar o escoamento e comercialização dos produtos, 

garantindo o fortalecimento da agricultura familiar, o empoderamento, e a 

inclusão sócia produtiva. 

Atividades: Prestar acompanhamento técnico durante os processos de 

montagem e instalação dos kits de irrigação nas comunidades dos 

agricultores familiares. Setembro de 2016 a janeiro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

Número: 22238 

Título: (PDP-2016) PARA SEGUIR PLANTANDO - JUVENTUDE E RESISTÊNCIA 

Objetivos: Garantir a permanência da Escola Milton Santos no seu atual 

território, como patrimônio dos trabalhadores do campo e da cidade; 

Reforçar as condições de segurança dos seus sujeitos, educadores, 

educandos e familiares, camponeses e trabalhadores em geral participantes  



 
 

 

 

 

das diversas atividades da ATEMIS; Dar continuidade 

às atividades de formação política e cultural no campo. 

Atividades: Construir uma cerca de alambrado delimitando a segurança do 

espaço; Organizar as atividades de formação para estudantes de escolas e 

universidades públicas e grupos de jovens; Dar continuidade à formação 

política e cultural dos jovens educandos dos cursos formais da escola 

(Técnico em Agroecologia, Pedagogia para educadores do Campo). Setembro 

de 2016 a setembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 723 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES NA EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO EM AGROECOLOGIA 

MILTON SANTOS 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 17440 

 

 

Número: 22249 

Título: (PDP-2016) PLANTANDO MAIS VIDA NA CIDADE- AGRICULTURA URBANA DE 

BASE AGROECOLOGICA 

Objetivos: Apoiar e mobilizar mulheres e suas famílias da comunidade de 

Palha de Arroz para o desenvolvimento da agricultura urbana de base 

agroecológica, de modo a contribuir com a soberania e segurança alimentar 

e nutricional das famílias; Sensibilizar e mobilizar 20 mulheres da 

Comunidade de Palha de Arroz à  experimentarem e desenvolverem  práticas 

de agricultura urbana de base agroecológica; Apoiar o grupo de mulheres 

no processo de gestão e destinação final dos resíduos sólidos gerados na 

comunidade. 

Atividades: Realizar 02 oficinas de formação em SAN e temas afins; 

realizar (01) intercâmbio para troca de conhecimentos a uma experiência 

concreta e em curso na Região Metropolitana do Recife. Novembro de 2016 a 

abril de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLOGICO SABIA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 19065 

 

 

Número: 22251 

Título: (PDP-2016) CURSO REALIDADE BRASILEIRA - PERNAMBUCO 

Objetivos: Contribuir para a formação política de lideranças sociais, 

estudantes, militantes de diversos movimentos sociais, sindicalistas, 

trabalhadores, participantes do projeto e para a expansão de seus 

horizontes socioculturais e intelectuais; Estimular a visão crítica dos 

participantes em seus respectivos espaços de atuação, visando o 

comprometimento dos mesmos com transformação social do país; Contribuir 

para a troca de experiências entre os participantes, fortalecendo a 

integração e a unidade entre os movimentos sociais do campo e da cidade; 

Elevar o nível de consciência política, sociocultural e intelectual dos 

participantes do curso, contribuindo para a formação baseada no 

pensamento crítico e nos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais 

e Ambientais; Possibilitar um diálogo de saberes entre os Movimentos 

Sociais e Academia; Contribuir para o fortalecimento das organizações 

populares na formação de suas lideranças. 

Atividades: Realizar a edição do Curso de Realidade Brasileira no Centro 

de Formação Paulo Freire, Assentamento Normandia, Caruaru/ PE.março a 

outubro de 2016 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA - TERRA LIVRE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22264 

Título: MUTIRÕES DE ATENDIMENTO LEI MARIA DA PENHA 

Objetivos: Informar as mulheres sobre seus direitos e violações que 

sofrem; Criar uma rede de solidariedade entre as mulheres Participantes 

dos mutirões como forma de fortalecimento entre elas e da sororidade; 

promover atendimentos com equipe multidisciplinar para estas mulheres, a 

fim de ampará-las e encaminhá-las para os órgãos competentes. 

Atividades: Realizar mutirões de atendimento com a presença de Advogadas, 

Psicóloga, Pedagoga e Assistente Social conforme preceitua a Lei Maria da 

Penha.Período agosto a novembro de /2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: IGREJA BATISTA NAZARETH 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22273 

Título: (01) SEMANA DA DIVERSIDADE E DO ORGULHO LGBT DE SÃO LUIS 

Objetivos: Constituir um instrumento de relevância que influencie 

diretamente nas políticas públicas e que, mobilize os diversos setores da 

sociedade para a construção de ações afirmativas voltadas para a 

população LGBT; Promover atividades e ações de visibilidade durante a 

Semana da Diversidade Sexual do município de São Luís visando 

enfretamento e combate a homofobia e racismo; Contribuir para a 

construção de uma agenda de ações afirmativa para a população LGBT. 

Atividades: Realizar oficinas de educação em Direitos Humanos com a 

população negra e LGBT; - Proporcionar a interfase entre variados 

segmentos do movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento da 

juventude movimento negro e o dialogo com o poder público; - Realiza um 

workshop sobre políticas públicas e a população LGBT a - Distribuir 

materiais educativos com temáticas ligadas ao combate à homofobia e a  

 



 
 

 

 

 

 

promoção da cidadania LGBT; - Estimular a produção e a difusão sócio-

educacional, artística e cultural da população LGBT. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FÓRUM ESTADUAL LGBT 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22275 

Título: CAPACITAÇÃO EM CULTURA E COMUNICAÇÃO POPULAR DA JUVENTUDE 

ASSENTADA PELA REFORMA AGRÁRIA 

Objetivos: Auxiliar a juventude assentada na identificação de ações que 

possam ser desenvolvidas nos assentamentos; Promover a comunicação 

interna e o diálogo com a sociedade em geral; Gerar uma coletividade 

rural entre a juventude e os demais assentados da reforma agrária; 

Promover melhoria da autoestima e da qualidade de vida dos assentados; 

Elaborar formas concretas para a permanência da juventude no campo; 

Promover uma maior integração entre as instituições públicas e privadas 

que atuam no território para solucionar os problemas identificados pele 

juventude; possibilitar uma formação crítica para superar os problemas 

enfrentados na área rural. 

Atividades: Realizar o curso de Capacitação em cultura e Comunicação 

Popular da Juventude Assentada pela Reforma Agrária, em Brasília, no 

período de 23 a 26 de setembro e 21 a 24 de outubro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA CAMPONESA 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 8000 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22277 

Título: AUDIÊNCIA PUBLICA - PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS E VIOLAÇÃO DE 

DIREITOS HUMANOS NO OESTE DA BAHIA 

Objetivos: Dar visibilidade às violações de direitos humanos em 

implantações de barragens; trazer a público o que têm acontecido na 

região e os riscos que correm o cerrado baiano, a partir do diálogo com a 

sociedade e o poder público dos municípios da região; debater a relação 

entre a implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas e violação de 

direitos humanos no Oeste da Bahia, além dos riscos que corre o bioma 

cerrado com o avança do agronegócio na região. 

Atividades: Realizar a Audiência Pública - Pequenas Centrais 

Hidrelétricas e violação de Direitos Humanos no Oeste da Bahia. 20 de 

outubro de 2016, no município de Jaborandi, Bahia. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - REGIONAL BAHIA-PERNAMBUCO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

Número: 22279 

Título: VI FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOULAS E MUDAS DE CUNHA E REGIÃO 

Objetivos: Garantir a manutenção e disponibilidade da diversidade de 

espécies nativas e o seu acesso às famílias; promover o intercâmbio de 

saberes sobre seus cuidados, cultivo e uso, bem como estimular a 

reciprocidade, solidariedade e partilha como estratégias prioritárias de 

conservação do legado genético e do saber tradicional; Ampliar a 

qualidade de vida das famílias e do meio ambiente; Promover a troca de 

experiências e articulação entre agricultores e agricultoras familiares, 

assentadas e assentados, povos indígenas e comunidades tradicionais da 

região, contribuindo no fortalecimento das mesmas e ao mesmo tempo no 

desenvolvimento territorial sustentável; Ampliar a visibilidade,  



 
 

 

 

 

 

 

valorização, mapeamento, manutenção e multiplicação de "sementes 

crioulas" como  uma das estratégias fundamentais na manutenção da 

biodiversidade, produção agroecológica e manutenção da vida como um todo, 

influenciando novas famílias e comunidades na região e em políticas 

públicas. 

Atividades: Realizar a VI Feira de Trocas de Sementes Crioulas e Mudas de 

Cunha e Região. 15 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE CUNHA 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22282 

Título: XV ASSEMBLEIA DO POVO PURUBORA E FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL 

Objetivos: Intensificar a luta pela demarcação de terra indígena Puruborá 

e os demais territórios tradicionais; discutir novas estratégias de 

encaminhamentos relacionados à Terra Tradicional do povo Puruborá e dar 

continuidade ao processo de elaboração de documentos exigindo dos órgãos 

competentes o cumprimento da lei que assegura os direitos dos povos 

indígenas; proporcionar o reencontro das famílias Puruborá com outras 

lideranças para garantir a união dos povos e manter o movimento indígena 

informado e articulado frente à situação política dos processos 

demarcarão dos territórios tradicionais dos povos indígenas em Rondônia. 

Atividades: Realizar a XV Assembléia do povo Puruborá no período 11 a 13 

de outubro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: I 

Gênero: G 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - RONDÔNIA E NORTE DO MATO GROSSO 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22283 

Título: SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO SOBRE OS DIREITOS INDÍGENAS CONQUISTADOS E 

AMEAÇADOS COM OS POVOS ASHANINKA E MADHIJA DO ALTO RIO ENVIRA. 

Objetivos: Propiciar aos povos indígenas a garantia do direito ao 

território, a vida plena e digna; Incentivar e apoiar a autonomia e o 

protagonismo dos mesmos, respeitando suas culturas, religiosidades, 

identidades e especificidades; Contribuir com o intercâmbio entre os 

povos e comunidades, incentivando-os à sustentabilidade baseada na 

economia solidária, do bem viver e da reciprocidade, respeitando o 

ambiente e valorizando a vida; Dar continuidade aos processos de 

formações junto aos povos indígenas, proporcionando instrumentos 

políticos, jurídicos e metodológicos para uma intervenção mais 

qualificada a partir das demandas especifica. 

Atividades: Realizar um Seminário de Formação sobre os Direitos Indígenas 

Conquistados e Ameaçados com os Povos Ashaninka e Madhija do Alto Rio 

Envira. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 650 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - REGIONAL AMAZÔNIA OCIDENTAL - 

EQUIPE FEIJÓ 

Estado: AC 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22285 

Título: PROJETO ITINERANTE PROXIMA PARADA 

Objetivos: Atuar em espaços urbanos onde haja concentração e circulação 

de pessoas em situação de rua, ressaltando que a intervenção não descarta 

a relação com outros sujeitos de diferentes segmentos; Contribuir para a 

redução do uso abusivo de álcool e outras drogas; Democratizar o acesso à 

leitura, escrita e a arte; Romper paradigmas a cerca da afetividade nas 

relações na rua e com a rua, ressignificando as emoções das pessoas 

envolvidas; Contribuir também com a desconstrução de preconceitos, 

respeitando o lugar que cada sujeito ocupa na sociedade, para serem 

livres de carimbos e padrões construídos socialmente. 

Atividades: Realizar a II Intervenção Vidas Negras Importam, acontecerá 

no dia 30 de setembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PROJETO ITINERANTE PRÓXIMA PARADA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4900 

 

 

Número: 22286 

Título: MULHERES PRATICANDO AGROECOLOGIA E LUTANDO PELA VIDA 

Objetivos: Fortalecer os espaços de discussão, estudo e formação política 

das mulheres do campo; Promover a formação, geração de renda, produção 

agroecológica e novas relações, organizado pela AMA. 

Atividades: Realizar o Encontro de Mulheres: Praticando Agroecologia e 

Lutando pela Vida, no assentamento Lagoa Caldeirão, localizado no 

Município de Vitória da Conquista. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGROECOLOGICAS DE VITORIA DA CONQUISTA 



 
 

 

 

 

 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22288 

Título: (UE-2016-D) MULHERES INDÍGENAS EM AÇÃO - DISCUTINDO DIREITOS E 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA NO CEARA 

Objetivos: Fortalecer a organização política das mulheres indígenas no 

Ceará; Promover a capacitação e a articulação entre as mulheres 

indígenas; Contribuir para a socialização de informações e experiências 

em torno da luta das mulheres indígenas; Dialogar e propor estratégias de 

luta e de incidência política das mulheres indígenas no Ceará. 

Atividades: Realizar um Encontro de formação com o tema: Mulheres 

Indígenas em Ação: discutindo direitos e organização política no Ceará.24 

a 27 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: ARTICULAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS NO CEARA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 10590 

 

 

Número: 22290 

Título: BIUA CURSO LIVRE - LEITURAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 

CABULA 

Objetivos: Fortalecer crianças e adolescentes do Cabula, através do curso 

de formação do leitor; Encorajar crianças e adolescentes ao mergulho na 

leitura e escrita para compreensão do mundo em que vive; valorizar suas 

potencialidades humanas e suas heranças ancestrais que formam a 

pluralidade cultural africano-brasileira; Incentivar a participação das 

mulheres mães, avós e irmãs no acompanhamento das atividades das crianças 

e adolescentes, sobretudo nas atividades de valorização da estética 

africano-brasileira por ser um rico dado de valor cultural herdado na  



 
 

 

 

 

 

 

Bahia. Recriar textos literários e não literários tendo como fio condutor 

as reflexões temáticas: cultura, ancestralidade e territorialidade, 

racismo, machismo, gênero, liderança compartilhada, direitos humanos, 

respeito às alteridades própria e cultural. 

Atividades: Realizar o Curso Livre, constituído de 96 encontros com 

atividades nas oficinas de Literatura (36h), Produção de texto (36h) e 

Matemática (24h).17 de setembro a 17 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL ODEART 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22291 

Título: ENCONTRO NACIONAL DA REDE FALE 2016 

Objetivos: Avaliar a caminhada da REDE FALE nos últimos dois anos e 

realizar os reajustes necessários para o cumprimento de sua missão e 

testemunho na sociedade brasileira; Promover uma análise de conjuntura 

que, possibilite aos atores envolvidos com a Rede uma clareza do contexto 

atual e os possíveis cenários para os próximos dois anos de atuação; 

Aprofundar os temas bíblico-teológicos e teórico-metodológicos e 

possibilitar a criação de um espaço em que, antigos e novos membros 

desenvolvam relações significativas e se retroalimentem numa 

espiritualidade evangélica e radical; Oportunizar uma atuação mais 

informada, assim como de reafirmar compromissos e valores da REDE FALE. 

Atividades: Realizar o Encontro Nacional da Rede Fale 2016, em Brasília, 

07 a 11 de setembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 



 
 

 

 

 

 

 

Nome: REDE FALE - LEVANTE SUA VOZ CONTRA A INJUSTIÇA 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22292 

Título: III ASSEMBLEIA DO POVO KINIKINAU - III IPUXOWOKU HOU KOINUKUNOEN 

Objetivos: Promover e fortalecer a organização povo kinikinau e a 

articulação entre os povos indígenas de Mato Grosso do Sul no 

enfrentamento pela reconquista de seus territórios tradicionais; Formar e 

Informar lideranças indígenas kinikinau e de outros povos sobre seus 

direitos garantidos na constituição federal brasileira; Continuar junto 

ao Conselho kinikinau e às suas bases de discussões referentes aos 

direitos específicos de cada povo, do jovem, da mulher indígena; Elevar a 

autoestima dos povos indígenas kinikinau; Fortalecer as mulheres 

Kinikinau na produção e reprodução de seus costumes tradicionais, em 

especial as ceramistas e demais artesãs. 

Atividades: Realizar a III Assembleia do Povo Kinikinau - III Ipuxowoku 

Hou Koinukunoen.13 a 16 de outubbro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DO POVO KINIKINAU 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 14000 

 

 

Número: 22294 

Título: I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM REGIÕES 

ESTUARINAS E FAIXA LITORÂNEA DO RN 

Objetivos: Apresentar o atual cenário dos impactos socioambientais no 

litoral do Rio Grande do Norte, para instituições responsáveis pela 

gestão e fiscalização ambiental do estado; Fortalecer e ampliar a Rede  



 
 

 

 

 

 

 

 

MangueMar Brasil no Rio Grande do Norte; Fomentar o diálogo entre a 

sociedade civil organizada, orgãos fiscalizadores ambientais e gestão 

pública; Construir uma carta-compromisso de todos os participantes no 

evento, firmando compromisso em prol da justiça social para as 

comunidades litorâneas e o respeito ao direito a vida dos rios, mangues e 

mar. 

Atividades: Realizar o I Encontro Estadual dos Conflitos Socioambientais 

em Regiões Estuarinas e Faixa litorânea do RN. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE MANGUEMAR - RIO GRANDE DO NORTE 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22299 

Título: EVENTO ESCOLA COM MORDACA, QUEM ELES QUEREM CALAR! 

Objetivos: Promover uma discussão sobre os impactos causados pelo projeto 

Escola Sem Partido; Discutir a importância do educador na formação 

crítica do aluno enquanto cidadão; Elaborar um manifesto de repúdio à 

proposta "Escola sem Partido". 

Atividades: Realizar o Evento "Escola com Mordaça, quem eles querem 

calar?", Um debate sobre o projeto "Escola sem Partido" sob o olhar dos 

Povos Tradicionais de Terreiro; Provocar uma reflexão sobre o processo de 

retrocesso e o quanto ele interferirá na formação das crianças e 

adolescentes brasileiros; Discutir sobre a extinção da Lei 10.639, que 

garante o ensino de História da Africa e Afro-brasileira nas escolas.15 

de setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO AXÉ PELA DEMOCRACIA 

Estado: RJ  

Valor na Moeda: 2500 

 

 

Número: 22300 

Título: (UNFPA-2016) COMUNICA SALVADOR - COMPLEMENTAÇÃO 

Objetivos: Contribuir com a organização de um sistema de informação e 

acompanhamento da implementação das ações do projeto, através da formação 

de agentes de comunicação, jovens estudantes de ensino médio ou 

universitário, residentes na comunidade; Convocar e mobilizar a juventude 

para participar das atividades de formação abordando as temáticas de 

Comunicação, Saúde da Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais 

Reprodutivos e Cidadania; Promover atividades para as famílias que 

orientem e incentivem mudanças de atitudes referentes aos cuidados com o 

meio ambiente; Construir pecas publicitárias para disseminação de 

informações sobre o mosquito Aedes Aegypti; promover a integração com 

postos de saúde, escolas públicas, organizações sociais e programas 

oficiais que tenham como objeto a difusão, a realização de eventos, que 

sejam de combate a Zika ou a outras epidemias vindas do mosquito Aedes 

Aegypti. 

Atividades: Realizar oficinas de formação abordando as temáticas de 

Comunicação, Saúde da Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais 

Reprodutivos e Cidadania; Desenvolver oficinas e cursos de formação 

sócio-política para os agentes de comunicação; Criar peças de comunicação 

visual sobre as questões relacionada ao direito reprodutivo das mulheres; 

Mobilizar a comunidade através de um programa diário na radio comunitária 

para o combate o Aedes Aegypti no bairro; Mapear postos de saúde, escolas 

públicas, rádios comunitárias, organizações sociais; Construir um 

programa de Radio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 820 

Etnia: G 

Gênero: G 



 
 

 

 

 

 

Nome: REDE DE PROTAGONISTAS EM ACAO DE ITAPAGIPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5200 

 

 

Número: 22301 

Título: TERREIRO LEGAL: JOVENS NEGROS E DE TERREIROS NO ENFRENTAMENTO DO 

RACISMO E DA INTOLERANCIA RELIGIOSA 

Objetivos: Promover processo de formação para 30 jovens negros e de 

terreiros, dos diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro; 

possibilitar uma atuação de agentes multiplicadores de informações e 

promoção de direitos humanos, com ênfase no combate ao racismo, sexismo e 

a intolerância religiosa; Fomentar a criação de uma rede organizada pela 

juventude e contribuir para a para a promoção e proteção dos direitos; 

Estabelecer a articulação dos jovens com os representantes da Defensoria 

Pública Estadual, do Ministério Público, da OAB, e outros gestores da 

Jurisprudência facilitando o diálogo e as parcerias para ações de combate 

ao racismo e a intolerância religiosa; Fortalecer a participação dos 

jovens negros e de terreiros nos espaços de decisão política e de 

controle social de políticas públicas. 

Atividades: Realizar um processo de formação para 30 jovens negros e de 

terreiros, atividades em formatos de oficinas, estudos de casos, exibição 

de vídeo e rodas de conversa, abordando os seguintes temas: Racismo, 

Intolerância Religiosa e Desigualdades; Sexismo, Identidades de Gênero e 

Violência; Racismo, Intolerância Religiosa e Acesso à Justiça; Juventudes 

e Direitos Humanos; Participação da Juventude nos espaços de decisão 

política e de controle social de políticas públicas; A importância do 

trabalho em Redes. 22 a 23 de outubro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: G 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: MOVIMENTO DE JUVENTUDE NEGRA DE TERREIROS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22305 

Título: I ACAMPAMENTO ESTADUAL DA JUVENTUDE DO MPA - ORGANIZAR, PRODUZIR 

Objetivos: Afirmar o coletivo de juventude como parte dirigente do 

Movimento: Aprofundar o debate acerca dos direitos e os limites das 

políticas públicas implementadas para a juventude rural nos últimos anos; 

Massificar o coletivo estadual de juventude; Contribuir com a elaboração 

do Plano Camponês, que vem sendo desenvolvido pelo MPA e pela Via 

Campesina desde o ano de 2006. 

Atividades: Realizar o I Acampamento Estadual da Juventude do MPA: 

Organizar, produzir, alimentar. 06 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - RS 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22307 

Título: auto-organizacao feminina fortalecimento e formação de redes 

entre mulheres do campo e urbanas 

Objetivos: Promover e fortalecer o protagonismo feminino frente ao 

cenário político nefasto; Promover o fortalecimento institucional e 

incidência política das mulheres do Vale do Jequitinhonha; Incentivar o 

enfrentamento ao golpe a favor da democracia; Fortalecer a rede do 

movimento feminista e a auto-organização; Promover a igualdade de gênero; 

Construir os rumos futuro da AMOVAJE e debater sobre a importância dessa 

entidade para a organização feminina. 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o XXIII Encontro anual de mulheres organizadas do 

Vale do Jequitinhonha. Novembro/16 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ORGANIZADAS DO VALE DO JEQUITINHONHA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22311 

Título: I ENCONTRO ESTADUAL DO MOVIMENTO NACIONAL PELA SOBERANIA POPULAR 

NA MINERAC~~AOO - MAM 

Objetivos: Contribuir para a organização popular das comunidades que 

sofrem influência da atividade mineral; Fortalecer a Articulação 

Antinuclear do Ceará; Dar visibilidade a questão mineral, seus impactos e 

consequências para as comunidades do campo e da cidade do Ceará; 

Visibilizar e promover as formas de vida e produção camponesa; Promover o 

intercâmbio das formas de resistência e auto-organização de comunidades 

afetadas pela mineração do Estado; Socializar produções acadêmicas acerca 

da questão mineral no Estado; Acumular informações para o encontro 

nacional do MAM com previsão para acontecer em 2017. 

Atividades: Realizar o I Encontro Estadual do MAM. 3 a 5 de novembro de 

2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERAÇÃO 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22312 

Título: IV ENCONTRO ESTADUAL DA UNMP-PARÁ - MATOS DO MUNDO 

Objetivos: Fortalecer o movimento popular em suas pautas gerais com a 

sociedade, em especial na defesa do direito à moradia e à cidade, bem 

como no seu papel de interlocutor junto aos diversos níveis do poder 

público; Avaliar a atual conjuntura, debater as políticas de 

desenvolvimento urbano e o Marco Regulatório; Planejar os próximos 3 anos 

de atuação da União Nacional por Moradia Popular do Pará. 

Atividades: Realizar o IV Encontro Estadual da UNMP-Pará "MATOS DO 

MUNDO", em Belém. 09 a 10 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 280 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: UNIAO NACIONAL POR MORADIA POPULAR DO PARA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 11000 

 

----------- 

 

Número: 22317 

Título: FEIRA AGROECOLOGICA DE BURACICA - PROMOVENDO O CONSUMO CONSCIENTE 

E RENDA AS AGRICULTORAS E AGRICULT 

Objetivos: Dar continuidade às ações de capacitação, assessoria técnica e 

articulação junto a 102 agricultoras e agricultores familiares de 8 

COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NO ENTORNO DE BURACICA - BASE DE 

Exploração de Petróleo e Gás da Petrobras, nos municípios de Alagoinhas e 

Catu; Contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar 

agroecológica, sustentável e solidária junto às comunidades rurais de 

Catu e Alagoinhas. 

Atividades: Realizar a Feira Agroecológica de Buracica; Prestar 

assessoria e acompanhamento técnico às práticas agroecológicas, apoio no 

planejamento da produção e na preparação; Realizar oficina de gestão 

coletiva das Feiras agroecológica. 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 102 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ESCRITÓRIO DE LIGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22319 

Título: I SEMINÁRIO ESTADUAL DA JUVENTUDE DO CAMPO - MT JUVENTUDE 

CAMPONESA, CONQUISTAS E DESAFIOS NO MATO GROSSO 

Objetivos: Trabalhar a consciência política da juventude camponesa e 

discutir soluções e alternativas para solucionar os problemas 

conjunturais da realidade atual; Capacitar multiplicadores na área do 

teatro com a finalidade de reforçar a identidade da juventude camponesa 

do e no campo; Possibilitar a permanência da juventude no campo e 

contribuir para a diminuição do êxodo rural; Lançar meios para o acesso 

às informações sobre a juventude enquanto sujeitos de direitos; 

Possibilitar a criação de grupos de jovens e adolescentes em cada 

regional, tanto no âmbito do ensino quanto do lazer. 

Atividades: Realizar o I Seminário Estadual da Juventude do Campo - MT 

Juventude Camponesa, Conquistas e Desafios no Mato Grosso. 01 a 04 de 

dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMACAO E PESQUISA OLGA BENÁRIO PRESTES 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22320 

Título: ESCOLA REGIONAL CENTRO OESTE DE FORMAÇÃO POLÍTICA 

Objetivos: Aprofundar coletivamente a compreensão sobre os desafios que a 

conjuntura política, social e econômica representam no processo de 

formação de militância do MST; Possibilitar que os/as militantes 

interfiram de forma mais qualificada nesta realidade e contribuam para a 

construção de um novo horizonte e para a afirmação do Campesinato na 

região Centro Oeste; Refletir sobre as condições para garantir a unidade 

estratégica, orgânica e metodológica do MST; Fortalecer a renovação de 

quadros dentro das instâncias e espaços de decisão e participação do MST. 

Atividades: Realizar a Escola Regional Centro Oeste, processo de formação 

política dos militantes do MST. 10 de outubro a 09 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MATO GROSSO 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22322 

Título: ESCOLA NACIONAL DE AGITADORES E PROPAGANDISTAS 

Objetivos: Intensificar o trabalho com a juventude camponesa, bem como o 

trabalho de agitação e propaganda na sociedade, a partir de temas que 

nacionalmente apontam para o desenvolvimento de campanhas: Defesa das 

sementes crioulas; Contra os agrotóxicos; Violência contra as mulheres, 

entre outras. 

Atividades: Realizar uma escola de Formação de Agitadores e 

Propagandistas com 40 jovens de mais de 15 estados brasileiros. A 

atividade envolve momentos de estudos, oficinas práticas, exibição de 

filmes, leituras de textos e noites culturais.09 a 26 de janeiro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - NACIONAL 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

Número: 22323 

Título: X CAMINHADA ECOLOGICA DA GROTA DO BRITO 

Objetivos: Promover a sensibilização da comunidade quilombola para a 

preservação do meio ambiente; Promover ações críticas de conscientização 

e de responsabilidade socioambiental; Colaborar com a convivência 

familiar no sentido de facilitar atitudes educativas promotora de estilo 

de vida mais saudáveis; Despertar mudanças de atitude em relação ao meio 

ambiente e ao cuidado com o próximo. 

Atividades: Realizar a X Caminhada Ecológica da Grota do Brito. 11 de 

dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA QUILOMBO ERE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 22325 

Título: FESTIVAL JURUENA VIVO 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento da organização indígena; 

Oportunizar a ampliação das relações dos indígenas com a sociedade 

envolvente, promovendo a participação e a cidadania; Proporcionar 

conhecimento e visibilidade à importância da integridade da sub-bacia do 

Juruena para a economia, a biodiversidade e o clima; denunciar e barrar a 

hidrelétrica Castanheira que está projetada para ser construída em 2017,  

 



 
 

 

 

 

 

bem como a destruição causada pelo avanço da monocultura de soja na 

região. 

Atividades: Realizar o Festival Juruena Vivo.27 a 30 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 230 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: REDE JURUENA VIVO 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

Número: 22326 

Título: ENCONTRO JUVENTUDES E AGROECOLOGIA 

Objetivos: Promover um debate coletivo sobre os desafios enfrentados pela 

juventude do campo, a partir dos olhares dos/as jovens diretamente 

envolvidos em experiências agroecológicas; Discutir as perspectivas das 

políticas públicas voltadas para a juventude do campo; Formular propostas 

para o debate das juventudes na ANA; Produzir mensagens de amplo alcance 

social sobre a participação dos/as jovens em dinâmicas de promoção da 

agroecologia; Fortalecer as redes GIAS e também da ANA. 

Atividades: Realizar um Encontro sobre juventude e agroecologia 

envolvendo 10 jovens do GIAS.26 a 28 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE INTERCAMBIO DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22327 

Título: XLIII CRISJOVEM - JUVENTUDE E O CUIDADO COM A CASA COMUM 

Objetivos: Animar a juventude para o protagonismo e o cuidado com a casa 

comum a partir da formação integral e da metodologia VER-JULGAR-AGIR; 

Sensibilizar e formar as lideranças paroquiais inseridas nos grupos de 

jovens da Arquidiocese. 

Atividades: Realizar a XLIII CRISJOVEM - Juventude e o Cuidado com a Casa 

Comum - Encontro celebrativo e formativo que reúne as juventudes 

presentes na área de abrangência da arquidiocese de São Salvador.  23 de 

outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL DA JUVENTUDE ARQUIDIOCESANA DE SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3000 

 

 

Número: 22330 

Título: I Feira Da Agricultura Familiar De Alto De São Gonçalo E Região - 

historia cultura e diversidade 

Objetivos: Proporcionar um intercâmbio de experiências entre os 

agricultores com o apoio das entidades que defende a convivência com o 

semiárido; Resgatar os valores e potenciais religiosos, culturais e das 

diversidades da região; Criar um espaço de troca de conhecimentos 

voltados para a valorização das riquezas nativas da região, em especial, 

do umbu, licuri e maracujá do mato; Fortalecer as cadeias produtivas da 

agricultura familiar e solidária, principalmente as que formam a base das 

publicas de PAA e PNAE no município; Possibilitar aos agricultores e às 

famílias envolvidas o acesso às técnicas de beneficiamento e 

comercialização dos produtos da agricultura familiar e solidária. 

Atividades: Realizar a I Feira da Agricultura Familiar de Alto De São 

Gonçalo e Região - História Cultura e Diversidade. 22 de outubro de 2016 

 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALTO SAO GONCALO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6900 

 

 

Número: 22331 

Título: ARTE EM MOVIMENTO COMUNICANDO CIDADANIA 

Objetivos: Contribuir com a formação de jovens agitadores da região do 

Alto Sertão e Baixo São Francisco em Sergipe, na perspectiva de 

fortalecer processos de mobilização na sociedade, sobretudo da juventude 

em torno da luta por direitos e por políticas públicas; Utilizar a arte e 

a comunicação para fortalecer a divulgação de campanhas e direitos entre 

as populações mais carentes. 

Atividades: Realizar um seminário com 50 jovens sobre: Direitos sociais; 

Juventude; Teatro; Comunicação Popular; Agitação e propaganda; Promover 

curso de formação de educomunicadores; Formação de agitadores e 

propagandistas; Curso de formação em iniciação de direção teatral; 

Realizar um encontro para refletir sobre a construção do Coletivo ou da 

Rede de agitadores e comunicadores jovens na região; Produzir e montar 

uma peça teatral. 02 de outubro a 04 de dezembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL RAIZES NORDESTINAS 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22332 

Título: EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA (O) TRABALHADORA (OR) DA PESCA ARTESANAL E 

FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORAS 

Objetivos: Formar lideranças de pescadores (as) de Comunidades Pesqueiras 

do Pará para atuação no Controle Social do SUS e sua relação com a saúde 

da (o) trabalhadora (o); Identificar medidas de promoção da saúde e 

prevenção dos agravos na perspectiva da educação em saúde (doenças e 

acidentes do trabalho); Formar agentes multiplicadoras em participação na 

gestão do SUS; Empoderar as participantes e fortalecer a Articulação de 

Mulheres no Pará; Identificar e sistematizar junto com as (os) pescadoras 

os saberes tradicionais da pesca artesanal. 

Atividades: Realizar oficina com 40 mulheres para o desenvolvimento de 

ações de educação sobre: Educação em Saúde da (o) Trabalhadora (or) da 

Pesca Artesanal e Formação de Agentes Multiplicadoras em Participação na 

Gestão do SUS. 24 a 28 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NORTE 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22333 

Título: VI ENCONTRO CORES FEMININAS 2016 

Objetivos: Proporcionar a troca de experiência através de vivencias e 

diálogos que fortaleçam as lutas de mulheres pelo fim da violência contra 

as mesmas; Utilizar a Arte como ferramenta de combate à violência contra 

a Mulher; Potencializar o valor artístico da mulher periférica e suas 

lutas. 

Atividades: Realizar o Vl Encontro Cores Femininas, no período de 25 a 30 

do mês de outubro de 2016, em Recife. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 



 
 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO SOCIAL E CULTURAL CORES DO AMANHA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22334 

Título: SEMANA NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Objetivos: Fortalecer a pauta nacional comum em torno da democratização 

da comunicação; Fortalecer o desenvolvimento institucional do CbCom, 

enquanto centro aglutinador de políticas e atividades voltadas para o 

tema; Ampliar a participação social de entidades ou grupos ligados à 

democratização da comunicação, trazendo membros de suas organizações com 

seus conteúdos de mídia para as escolas públicas, pontos estratégicos de 

Salvador e do interior e para a TV; Contribuir com a formação de senso 

crítico da sociedade; Incentivar a mídia independente; Ampliar as redes 

de atuação do segmento; Incidir politicamente, sobretudo na busca de 

ferramentas que garantam o pleno exercício do direito à comunicação. 

Atividades: Realizar diversas atividades que promovam o debate em torno 

da democratização da comunicação; Produzir vídeos, spots para rádios e 

cards para redes sociais; Realizar: Oficinas de fanzine e audiovisual em 

escolas da rede pública; Oficina de comunicação para crianças da 

Associação Fazenda na Rede; Promover: Cine Tela Preta: exibição de obras 

audiovisuais feitas pelo Coletivo Tela Preta; Cine Indígena: exibição de 

obras audiovisuais feitas por indígenas; Realizar o Seminário "Mídia e 

Direitos Humanos"; Rodas de diálogo nas faculdades de Salvador; Realizar 

rodas de diálogos e aula públicas em diversas cidades no interior da 

Bahia; Realizar um Evento de promoção do Dia Nacional pela Democratização 

da comunicação, com intervenções midiáticas que promovam a pauta e o 

debate; apresentações culturais; e confraternização de pessoas, coletivos 

e entidades mobilizadas em torno da Semana.17 a 24 de outubro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 



 
 

 

 

 

 

Gênero: G 

Nome: COLETIVO BAIANO PELO DIREITO A COMUNICAÇÃO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4270 

 

 

Número: 22339 

Título: ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE ECUMÊNICA - DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES NO CUIDADO DA CASA COMUM 

Objetivos: Possibilitar a participação da juventude indígena e quilombola 

e do movimento campesino no Encontro Nacional de planejamento da REJU em 

parceria com a PPL; Promover a capacitação em Incidência Política e 

direitos de juventude frente ao cuidado com a criação; Partilhar as 

realidades e reconhecer as demandas necessárias para o apoio da juventude 

ecumênica, por meio do debate fomentado por jovens lideranças indígenas 

Guarani Kaiwoá, Tupinambá, representante do CIMI (Conselho Missionário 

Indigenista) e liderança quilombola e liderança feminina do Movimento dos 

Pequenos Agricultores / BA; Criar de um GT específico à luta e causas 

indígenas, quilombolas e campesina. 

Atividades: Realizar o Encontro Nacional da Juventude Ecumênica: Desafios 

e Possibilidades no cuidado da Casa Comum. 12 a 16 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 87 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE ECUMÊNICA DA JUVENTUDE 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22340 

Título: COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA RACIAL 

Objetivos: Trabalhar a formação da juventude no âmbito escolar e nos 

grupos sociais e culturais, para que haja maior fortalecimento dos 

mesmos; Fortalecer o conhecimento das políticas públicas e despertar a 

consciência das autoridades para resolver os problemas relacionados à 

violência racial; Discutir e entender as questões que oprimem e 

desestimulam a juventude negra; Debater sobre a criação do Conselho da 

Igualdade Racial; Promover a capacitação de jovens e adultos sobre 

políticas sociais e raciais. 

Atividades: Comemorar o dia municipal da Consciência Racial, trabalhando 

o tema nas Escolas de Ensino fundamental e médio e levar a discussão para 

as entidades locais. 18 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO RACIAL SOLANO 

TRINDADE 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 2150 

 

 

 

Número: 22342 

Título: (PDP-2016) CPT LIVRO DOS 40 ANOS 

Objetivos: Reunir materiais e reflexões que surgiram no âmbito das 

celebrações dos 40 anos da CPT; Proporcionar material de estudo e 

socialização dos processos de luta e trabalho da CPT com seus regionais, 

equipes de base, como também com comunidades e organizações que caminham 

com a CPT e com a sociedade em geral. 

Atividades: Celebrar os 40 anos da CPT; Lançar o livro dos 40 anos da CPT 

no Encontro Nacional de Formação da CPT, em Luziânia - GO, de 22 a 24 de 

outubro de 2016. 



 
 

 

 

 

 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 750 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - NACIONAL 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 13000 

 

 

Número: 22343 

Título: JUVENTUDE NEGRA VIVA E FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

Objetivos: Fortalecer a autoestima e a identidade étnico-racial de 

crianças, adolescentes e jovens a partir da valorização da cultura local 

(capoeira); Viabilizar o acesso a bens culturais através da literatura 

infanto-juvenil, exposição de vídeos e filmes educativos; Contribuir com 

a ampliação da consciência critica de jovens e lideranças comunitárias 

frente ao contexto social; Contribuir com o fortalecimento do processo 

organizativo - participativo e comunitário; Estimular processos de 

integração comunitária, fortalecimento dos laços de vizinhança e 

solidariedade. 

Atividades: Realizar: Oficinas de capoeira; Mediação de Leitura; 

Cinemateca; Promover Seminários temáticos sobre: A importância da 

organização comunitária para a conquista de direitos e políticas 

públicas; Juventude negra x Violência e Criminalização e relações étnico-

raciais e de gênero. 20 de novembro 2016 a 17 de junho de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 110 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO CULTURAL DE ÁGUAS CLARAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22348 

Título: REALIZAÇÃO DE DUAS OFICINAS SOBRE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

DURANTE A II FEIRA DO CERRADO 

Objetivos: Promover a capacitação de grupo de agricultores/as familiares 

da região capaz de dominar todos os aspectos relacionados com a 

recuperação, preservação e a conservação da biodiversidade do Cerrado. 

Atividades: Realizar duas oficinas sobre recuperação de nascentes durante 

a II Feira do Cerrado. 28 a 30 de outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO CERRADO GUARANI 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22349 

Título: CIDADES PELA CIDADANIA UNIVERSAL 

Objetivos: Articular e promover espaços de debates entre governo e 

sociedade civil com a participação de imigrantes e refugiados na promoção 

de Políticas Públicas para imigrantes em âmbito local; Despertar a 

consciência sobre a importância das políticas públicas em nível local 

para a população migrante; Promover a integração entre associações, 

organizações de imigrantes e refugiados, pessoas que atuam na promoção 

dos direitos humanos, especialistas, membros de movimentos sociais, 

funcionários públicos e outros ativistas que compõem a Rede Espaço Sem 

Fronteiras; Criar espaços nas redes sociais para divulgar as informações 

referentes às políticas públicas locais para migrantes. 

Atividades: Realizar Seminário: Participação, políticas migratórias, 

governos locais e integração sul-americana, dividido em três modulo: I 

Direitos humanos como política de estado na América do Sul; II A temática 

das migrações a nível global, regional e local; III Políticas Migratórias 

a nível local; Elaborar materiais de divulgação com caráter informativo e 

de formação decorrentes do trabalho realizado pelos grupos focais;  



 
 

 

 

 

 

 

Divulgar o projeto no site da Rede e demais mídias do Espaço Sem 

Fronteiras, além dos canais de comunicação dos parceiros envolvidos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO IMIGRANTE 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22350 

Título: FORMAÇÃO DE MONITORES EM AGROECOLOGIA NA EFAMI - UM INSTRUMENTO 

DA REPRODUÇÃO CAMPONESA 

Objetivos: Analisar a organização sociopolítica e produtiva de base 

agroecológica e as relações de trabalho no campo; Promover o 

empoderamento da classe camponesa na região de Irará; Fortalecer a auto-

organização camponesa na região. 

Atividades: Realizar o Curso de Formação de monitores em agroecologia da 

EFAMI - Um instrumento da reprodução camponesa. Novembro de 2016 a 

janeiro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 43 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS MUNICÍPIOS 

INTEGRADOS DA REGIÃO DE IRARÁ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7600 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22351 

Título: POR MAIS DIREITOS E MAIS DEMOCRACIA 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento das lideranças comunitárias, 

núcleos de juventudes nos mais diferentes espaços das entidades e 

movimentos que atuam com Direitos Humanos no Estado; Promover ações que 

proporcionem um debate crítico da realidade e a criar estratégias para a 

efetivação dos Direitos numa sociedade democrática. 

Atividades: Promover atividades voltadas para a juventude, com grupo de 

discussão, plenária e debate; Realizar: Minicurso para lideranças 

comunitárias, conselheiros das políticas de Direito com a temática - 

Ética e Democracia - Parceria com FAMS, sindicatos da Serra e conselhos 

municipais onde o CDDH atua; Encontro de Entidades de Direitos Humanos em 

parceria com MNDH/ES; Seminário sobre Direitos Humanos e Campanha Mais 

Direitos Mais Democracia. outubro de 2016 a janeiro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 320 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA SERRA 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22352 

Título: SEMINÁRIO JUSTIÇA CRIMINAL E SUAS SELETIVIDADES 

Objetivos: Debater sobre os impactos da audiência de custódia com 

possibilidade de consolidação de ações que enfrentem o uso abusivo e 

ilegal da prisão provisória, desencadeadora do superencarceramento da 

população negra, empreendido através de uma lógica de racismo estrutural; 

Provocar a reflexão acerca do racismo institucional enquanto elemento 

presente no uso abusivo e ilegal da prisão provisória; Lançar a Campanha 

promovida pelo GAJOP, que pretende contribuir na desconstrução e 

transformação da cultura racista e punitiva. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o Seminário: Justiça Criminal e suas seletividades. 

11 de novembro a 15 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA AS ORGANIZACOES POPULARES 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22353 

Título: (UE-2016-D) I ENCONTRO DE MULHERES QUILOMBOLAS COORDENADORAS DA 

CONAQ DA REGIÃO NORDESTE-TECENDO CAMINHOS E DIREITOS.  

Objetivos: Promover o Fortalecimento das Coordenadoras da CONAQ na Região 

Nordeste; Potencializar, mobilizar e sensibilizar para a participação 

massiva de mulheres quilombolas nas plenárias estaduais que vai deliberar 

para o encontro nacional que acontecerá em maio de 2017 em Belém; 

Fortalecer a pauta das mulheres quilombolas no Nordeste; Fortalecer as 

ações da CONAQ na Região Nordeste. 

Atividades: Realizar o 1º Encontro de Mulheres Quilombolas Coordenadoras 

da CONAQ da Região Nordeste: Tecendo Caminhos e direitos, nos dias 25 a 

27 de novembro de 2016, no Quilombo Nazaré/CE: 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COORDENAÇÃO NACIONAL ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS- NORDESTE 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Número: 22354 

Título: OFICINA NACIONAL TECENDO PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO DAS 

MULHERES QUILOMBOLAS 

Objetivos: Fortalecer os quilombos Botafogo, Preto Forro, Maria Romana e 

Maria Joaquina; Unificar as 700 famílias que residem nos respectivos 

quilombos; Fortalecer as mulheres e jovens da região dos lagos; 

Potencializar a participação das mulheres nas coordenações Municipais e 

Estaduais; Fortalecer as mulheres que irão compor a coordenação Nacional 

da CONAQ a partir de 2017: Fortalecer o Coletivo de mulheres da CONAQ. 

Atividades: Realizar a Oficina Nacional Tecendo Protagonismo e 

Empoderamento das Mulheres Quilombolas, no período de 09 a 11 de dezembro 

de 2016 no quilombo Maria Joaquina em Cabo Frio/RJ. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DO QUILOMBO DE MARIA JOAQUINA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22359 

Título: RESISTINDO NA LUTA PELOS DIREITOS DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS 

Objetivos: Criar um mecanismo de comunicação real com as trabalhadoras no 

sentido de garantia dos direitos já conquistados; Estimular a 

participação das sócias na luta da categoria; Promover a interação no que 

diz respeito ao fortalecimento das mulheres trabalhadoras e o 

empoderamento sobre leis, direitos a as formas sutis de violência. 

Atividades: Realizar o Congresso Municipal das Trabalhadoras Domésticas 

2016 de São Paulo, - Resistindo na luta pelos direitos das trabalhadoras 

domésticas. 12 e 13 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

 

 



 
 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOMESTICOS DE CAMPINAS, PAULINIA, 

VALINHOS, HORTOLANDIA E SUMARÉ 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22387 

Título: INTERCAMBIO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS COM AGENTES DAS 

PASTORAIS SOCIAIS DO CAMPO 

Objetivos: Promover o intercâmbio de povos e comunidades tradicionais que 

estão na luta em defesa dos seus territórios tradicionais; contribuir 

para o fortalecimento de uma articulação de povos e comunidades 

tradicionais nas regiões de Bahia e Sergipe; contribuir para o 

fortalecimento da articulação das pastorais sociais do campo nas regiões 

de Bahia e Sergipe; Celebrar conquistas e construir propostas conjuntas 

de mobilização e lutas. 

Atividades: Realizar o Intercambio dos Povos e Comunidades Tradicionais 

com Agentes das Pastorais Sociais Do Campo Bahia/Sergipe. 28 a 30 de 

outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO DAS PASTORAIS DO CAMPO - BA/SE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Número: 22405 

Título: MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PAPEL DA MULHER QUILOMBOLA NO USO, MANEJO E 

CONSERVAÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE. 

Objetivos: Fortalecer e estimular o uso dos diferentes saberes 

tradicionais na garantia da segurança alimentar e nutricional, geração e 

renda considerando a equidade de gênero; Promover o uso sustentável e 

conservação da agrobiodiversidade pelos povos tradicionais, camponeses; 

Destacar a preservação do patrimônio genético, resgatar saberes 

tradicionais e possibilitar a geração de renda; Valorizar o protagonismo 

das mulheres quilombolas como principais responsáveis no cuidado com a 

agrobiodiversidade; Fortalecer o enfrentamento ao racismo, sexismo e 

discriminação; Fortalecer a luta de mulheres migrantes na conquista de 

direitos, respeito e dignidade na origem e destino; Promover e fortalecer 

o diálogo entre Agroecologia e Feminismo. 

Atividades: Realizar dois dias de Encontros com mulheres quilombolas do 

Vale do Jequitinhonha; Promover debates e oficinas temáticas, dias 26 e 

27 de novembro na Comunidade Quilombola Santo Isidoro, localizada no 

município de Berilo/MG. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES QUILOMBOLAS DO BAIRRO ARRAIAL DOS CRIOULOS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 5900 

 

 

Número: 22406 

Título: CURSO SOBRE DEMOCRACIA E DIREITOS 

Objetivos: Fortalecer o processo de formação, capacitação e 

conscientização de mulheres da base da AMPPEPI, para a luta na defesa e 

conquista de direitos e da democracia; Compreender a importância da 

participação das mulheres no processo de luta, e de modo específico no  



 
 

 

 

 

 

 

 

Estado do Piauí; Conhecer os direitos conquistados e o que poderá 

acontecer com os mesmos; Estudar e compreender a situação política do 

Brasil; Planejar ações de intervenção na defesa dos direitos e da 

democracia. 

Atividades: Realizar um Curso de formação e capacitação sobre Democracia 

e Direitos para mulheres camponesas de 10 municípios piauienses. 11 a 14 

de novembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO ESTADO DO PIAUÍ 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22407 

Título: CAMPANHA EM DEFESA DO CERRADO - CERRADO BERÇO DAS ÁGUAS: SEM 

CERRADO, SEM ÁGUA, SEM VIDA - NÃO AO PDA MATOPIBA.  

Objetivos: Fortalecer as comunidades e as Articulações e Frentes em 

Defesa do Cerrado; Sistematizar as experiências locais de resistência e 

enfrentamento ao PDA MATOPIBA; Envolver as organizações e movimentos 

sociais, Igrejas e universidades, na luta e defesa da Terra/território, 

na conservação da biodiversidade e das águas do Cerrado, bem como 

fortalecer e redefinir estratégias locais e nacionais; Fortalecer as 

ações de resistência e enfrentamento dos povos do cerrado aos planos de 

desenvolvimento e ampliar a luta em defesa dos seus direitos; Analisar os 

instrumentos políticos, investimentos nacionais e internacionais ao plano 

e sua relação com projetos de Moçambique e outros países, intercambiando 

informações e ações. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar reuniões da equipe de preparação; Formular propostas 

da metodologia, contatos com os assessores, coordenação do seminário, 

articulação dos participantes; Realizar 04 reuniões/seminários nos 

estados do TO, BA, PI e MA para sistematizar e avaliar as experiências de 

resistência e enfrentamento ao PDA MATOPIBA; Realização do Seminário em 

Brasília, de 16 a 18 de novembro; Elaborar e divulgar a Carta do 

Seminário. 01 de novembro a dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - NACIONAL 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22408 

Título: MANEJO DE ERVAS MEDICINAIS - SABER E PRATICA NO FAZER FEMININO 

Objetivos: Possibilitar a valorização do saber feminino e regatar os 

saberes e manejos de ervas medicinais no Alto Sertão Sergipano; 

Contribuir com o processo de formação da juventude do Território em 

relação ao poder das ervas medicinais. 

Atividades: Realizar com as mulheres envolvidas no processo de formação 

uma Feira de Ervas Medicinais na cidade de Poço Redondo/SE; Realizar 02 

rodas de conversas com mulheres da escolas primárias e secundarista do 

território; Confeccionar cartilha produzida em parceria com as mulheres 

do Alto Sertão Sergipano; Realizar o lançamento territorial da cartilha: 

Manejo de Ervas Medicinais: Saber e Prática no Fazer Feminino.novembro a 

dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

 

 



 
 

 

 

 

 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURAL 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22410 

Título: XXXIV SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA - MOSTRA INTERNACIONAL DE 

CULTURA AFRO 

Objetivos: Visibilizar e discutir a temática étnico-racial na atual 

sociedade capitalista, machista, preconceituosa e racista. 

Atividades: Realizar a XXXIV Semana da Consciência Negra 2016: Mostra 

Internacional de Cultura afro no município de Fortaleza Mostra 

internacional de cultura afro, com: Exposição de cultura afro; Rodas de 

diálogos; Ciclos de conversas; Celebração da 30ª Missa de Inculturação 

Negra. 14 a 20 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL AFRO BRASILEIRA MARACATU NAÇÃO 

IRACEMA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22415 

Título: IX ASSEMBLEIA DO POVO TERENA - IX HANAITI HOUNEVO TERENOE 

Objetivos: Promover a organização povo Terena e a articulação entre os 

povos indígenas de Mato Grosso do Sul no enfrentamento pela reconquista 

de seus territórios tradicionais; Informar e formar lideranças indígenas 

sobre seus direitos; Iniciar junto ao Conselho Terena discussões 

referentes aos direitos específicos da mulher indígena; Iniciar junto ao  

 



 
 

 

 

 

 

 

Conselho Terena discussões referentes aos problemas enfrentados pela 

juventude dentro das aldeias. 

Atividades: Realizar a IX Assembleia do Povo Terena, Aldeia Bananal, 

Terra Indígena Taunay-Ipegue, município de Aquidauana/MS, no período de 

15 a 18 de novembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DA ASSEMBLEIA DO POVO TERENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22417 

Título: EMPODERAMENTO DA POPULACAO NEGRA RIOCONTENSE- DIREITOS, CIDADANIA 

E DEMOCRACIA. 

Objetivos: Discutir os desafios para as Comunidades Quilombolas e o 

Movimento Negro em face da atual conjuntura política e econômica 

brasileira; Promover o protagonismo desses quilombolas nos processos 

decisórios, fortalecendo sua identidade étnico racial, cultural e 

política; Contribuir com o fortalecimento institucional de entidades e 

lideranças negras e quilombolas do município de Rio de Contas; Combater o 

racismo e lutar pela igualdade de oportunidade e justiça social. 

Atividades: Realizar reunião de planejamento das atividades; Realizar 

oficinas de Sensibilização e Capacitação em Elaboração de Projeto e 

Formação de Lideranças; Realizar Marcha pela Democracia e Igualdade 

Racial em defesa dos direitos e das políticas públicas afirmativas no 

Brasil; Realizar Show cultural com grupo de samba de roda; Reunião para 

avaliação das atividades. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

 

 



 
 

 

 

 

 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA IDEIAS E AÇÕES DOS NATIVOS DE RIO DE CONTAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6400 

 

 

Número: 22418 

Título: FORMAÇÕES DE LIDERANÇAS REGIONAIS DA REGIÃO NOROESTE E NORTE DO 

ESPÍRITO SANTO - RIO DOCE 

Objetivos: Promover um processo de formação de lideranças do MAB em duas 

regiões no Estado do Espírito Santo: Baixo Gandu e Linhares; Fortalecer o 

MAB em todas as regiões do ES por meio da continuidade do processo de 

formação de lideranças; Consolidar as regiões do MAB no estado do 

Espírito Santo. 

Atividades: Realizar as escolas de Formação de lideranças do MAB em 

quatro etapas, abordando os seguintes conteúdos: Economia política; 

Modelo energético; MAB = História de luta e organização; Método de 

trabalho de Base; Gênero e Classe; Temas específicos da região que a 

coordenação julgar necessário. 14 a 16 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGEM - SECRETARIA - MG 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22419 

Título: FESTIVAL MUNICIPAL DAS PRIMEIRAS ÁGUAS DE BARRO ALTO 

Objetivos: Fortalecer as manifestações culturais locais e a autoestima 

dos grupos de pequenos agricultores no município de Barro Alto/BA;  

 

 



 
 

 

 

 

 

Potencializar a participação dos mesmos e a ocupação de espaços por meio 

da realização do Festival; Valorizar e visibilizar a cultura popular, ao 

longo do projeto; Motivar a participação de jovens e mulheres nos grupos; 

Potencializar a organização e autonomia dos grupos; Fomentar a criação de 

novos grupos e a participação em outras manifestações culturais; Envolver 

estudantes das escolas municipais durante a sensibilização do festival. 

Atividades: Realizar o Festival Municipal das Primeiras Águas de Barro 

Alto. 16 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: STR DE BARRO ALTO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22422 

Título: II ENCONTRO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA 

Objetivos: Possibilitar que as organizações do Estado do Tocantins 

realizarem uma reflexão coletiva sobre a situação da agroecologia na 

atualidade, e trocarem saberes sobre práticas e experiências 

agroecológicas. 

Atividades: Realizar o II Encontro Estadual de Agroecologia do Estado do 

Tocantins, de 1 e 4 de dezembro de 2016, na Comunidade Quilombola 

Malhadinha, município de Brejinho de Nazaré/ TO. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO TOCANTINENSE DE AGROECOLOGIA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 8000 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22423 

Título: I FESTIVAL ARTÍSTICO: MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA 

Objetivos: Fortalecer a organização de jovens de Caetanos de Cima e sua 

capacidade de dialogar com a sociedade para transformar a cultura da 

violência contra as mulheres; Incidir sobre a produção artística local, 

dando ênfase á apropriação e a autonomia das mulheres sobre suas artes; 

Possibilitar que as mulheres exercerem o ativismo e fortaleçam sua 

capacidade de intervenção, tanto no contexto da comunidade, como em 

espaços políticos que participam; Promover a articulação das jovens 

artísticas de Caetanos de Cima com outros grupos de mulheres que utilizam 

a arte como forma de militância, abrindo possibilidades para outras 

realizações coletivas. 

Atividades: Realizar reunião preparatória com as participantes e outras 

lideranças comunitárias para construir coletivamente as principais 

atividades do projeto; Realizar o Encontro de intercâmbio entre ativistas 

feministas, as jovens de Caetano e grupos artísticos de mulheres que 

fazem de seu trabalho um instrumento de militância contra o machismo e 

outras formas de opressão; Realizar I Festival Artístico: Mulheres Contra 

a Violência. 03 e 04 de dezembro 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: TAMBOR PARA MULHERES 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22424 

Título: SEMINÁRIO - JUVENTUDE NEGRA PROTAGONISMO E DIREITO A VIDA 

Objetivos: Prevenir e reduzir a vulnerabilidade de jovens negros e negras 

em situações de violência física e simbólica, na região metropolitana, 

periférica, e subúrbio da cidade de Salvador e zona rural do Estado da  

 



 
 

 

 

 

 

 

Bahia; Promover capacitação para 50 jovens negros e negras e ampliar a 

luta por garantia de direitos; Desconstruir a cultura de violência por 

meio da sensibilização da sociedade; Possibilitar uma maior compreensão 

da situação econômica e social que vive a juventude negra no Brasil suas 

causas e consequências; Construir recomendações para contribuir no 

combate ao racismo, e ao extermínio da juventude negra no estado da 

Bahia. 

Atividades: Realizar um Seminário na cidade de Salvador - BA, com 

representantes de organizações de movimentos negros e negras, e ONG´s que 

tratam da temática no Estado da Bahia. 25 a 27 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ESCOLA DE FORMAÇÃO QUILOMBO DOS PALMARES 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22428 

Título: VIII MOSTRA DE ARTE DE ITAPAGIPE MINUTA PROPOSTA 

Objetivos: Consolidar a Mostra como espaço regular de difusão e 

valorização da produção artístico-cultural da Península de Itapagipe e 

espaço de debate político cultural; Possibilitar o aceso à arte cultura; 

Ampliar a circulação da produção artística, valorizando as expressões e 

as manifestações locais; Cumprir as prioridades alencadas na área de 

cultura constantes do Plano local de cultura. 

Atividades: Realizar VIII Mostra de Arte de Itapagipe Minuta Proposta 

com: Ato Político Cultural; Exposição de artes plásticas com obras de 

artistas Itapagipanos; Exposição de fotografias; Evento de Capoeira; 

Seção de conversas com escritores e cortadores de historias; Rodas de 

diálogos; Debater o Cenário Político Cultural e seu impacto na produção 

cultual. 

 



 
 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DOS MORADORES DA PENÍNSULA DE 

ITAPAGIPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22429 

Título: 20 DE NOVEMBRO - MULHERES NEGRAS NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO RN 

Objetivos: Visibilizar o quadro de violência vivido pelas mulheres, em 

especial as mulheres negras do RN, e quais os procedimentos 

institucionais do Estado que estão sendo efetivados; Promover o Seminário 

Estadual de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres na semana da 

consciência Negra em diversos municípios do Estado; Realizar a Entrega da 

Premiação aos Gestores Federal, Estadual e Municipal em reconhecimento ao 

dever e obrigação cumprido com a questão étnico-racial nos espaços 

institucionais em que atuam; Promover o Fortalecimento institucional da 

AJAGUN OBIRIN. 

Atividades: Realizar a Programação Estadual alusiva ao dia 20 de Novembro 

- Dia Nacional da Consciência Negra, abordando o tema Violência e 

Discriminação à População Negra do RN em Especial as Mulheres Negras. 13 

de novembro a 13 de dezembro 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: AJAGUN OBIRIN - ORGANIZAÇÃO DE MULHERES NEGRAS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 4700 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22430 

Título: I ENCONTRO DA ARTICULAÇÃO SUDESTE-SUL DO MOVIMENTO D PESCADORES E 

PESCADORAS DO BRASIL 

Objetivos: Criar uma estrutura que permita o diálogo de experiências de 

lutas e fortalecimento das lideranças (e de suas respectivas bases) da 

articulação MPP Sudeste-Sul, mapeando os impactos da modernização e da 

violência institucional na vida dos pescadores e pescadoras; Dialogar com 

poder público nos estados para que se possa efetivar as lutas dos 

pescadores, sem perder de vista a necessidade de articulação e de debate 

em nível nacional. Aprofundar a luta do MPP Sudeste-Sul na escala 

regional, identificando as especificidades dos impactos territoriais, dos 

agentes locais e regionais, das políticas públicas efetivas para a 

garantia de direitos. 

Atividades: Realizar o I Seminário MPP Sudeste-Sul: Impactos ambientais, 

legislações e direitos dos pescadores artesanais, 8 a 11 de Dezembro em 

Paranaguá - PR. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULAÇÃO SUDESTE E SUL DO MOVIMENTO DE PESCADORES E PESCADORAS 

DO BRASIL 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22435 

Título: INCIDÊNCIAS DO POVO MUNDURUKU POR GARANTIA DA TERRITORIALIDADE E 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento, promoção, garantia de 

direitos de pessoas e comunidades indígenas do povo Munduruku em situação 

de exclusão social; Garantir a continuidade da agenda estratégica de 

incidências e mobilizações políticas em nível nacional pela luta e 

consolidação de direitos junto às pessoas e aldeias em situação de  



 
 

 

 

 

 

 

exclusão social; Promover e qualifica espaços de intervenção, incidência 

e controle social de políticas públicas; Fortalecer as capacidades de 

organização e luta por direitos, promovendo maior articulação das 

organizações indígenas e entidades aliadas. 

Atividades: Possibilitar a participação de duas delegações do Movimento 

Mundurucu do Pará em ações de incidência junto aos poderes executivos em 

Brasília; Manifestações na Câmera dos Deputados contra as PECs; Audiência 

com Ministério Público Federal; Audiência com o presidente da FUNAI. 02 a 

08 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 90 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NORTE II 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22437 

Título: ENCONTRO DE PAJÉS - NOSSA RESISTÊNCIA E NOSSA HISTORIA SÃO 

MANTIDAS PELA NOSSA ESPIRITUALIDADE 

Objetivos: Promover e Incentivar junto às comunidades indígenas do sul da 

Bahia uma retomada e o fortalecimento de suas espiritualidades; Promover 

o intercâmbio e a troca de experiências com povos que mantém muito 

enraizada suas experiências espirituais; Fortalecer a compreensão das 

lideranças indígenas para a necessidade de reforçar as espiritualidades 

de seus povos e a importância que a mesma tem nos processos de 

resistência e luta dos povos indígenas por direitos, particularmente por 

seus territórios; Construir e reconstruir formas de articulação e 

solidariedade entre os povos, diante da atual conjuntura de ataques aos 

direitos indígenas; Fortalecer a cultura e a identidade das comunidades  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

participantes a partir da valorização dos saberes e práticas 

tradicionais; Proporcionar um espaço de reflexão e debate sobre a 

espiritualidade dos povos indígenas, e os projetos que ameaçam o bem 

viver das comunidades. 

Atividades: Realizar o Encontro de Pajé - Nossa Resistência e Nossa 

Historia são Mantidas pela Nossa Espiritualidade, na aldeia Caramuru no 

sul da Bahia, no período de 12 a 14 de dezembro de 2016; Realizar 

atividades com mesas de debates, rodas de conversas, momentos de 

místicas, plantio de ervas medicinais, exposição de trabalhos, relatos de 

experiências, exibição de vídeos e rituais. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO YBYTIRA PORANG TUPINAMBÁ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22438 

Título: X ENCONTRO DE CULTURA, CONSCIÊNCIA NEGRA E INCLUSÃO SOCIAL 

Objetivos: Promover um sentimento coletivo de força e união, mostrando 

para a comunidade quilombola que e possível realizar ações que valorizem 

a sua cultura; Transmitir para as crianças para a juventude o sentimento 

de pertença e força para enfrentar a discriminação racial; Discutir as 

manifestações das áreas de educação, cultura popular, e preservação do 

meio ambiente para o foco das discussões; Alertar a sociedade e firmar 

compromissos em defesa e prevenção do Meio Ambiente; Mostrar, valorizar e 

divulgar a cultura negra e popular, reforçando o diálogo para 

sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de promover manifestações 

culturais e despertar o anseio pela igualdade, inclusão social e 

sustentabilidade. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o X Encontro de Cultura, Consciência Negra e 

Inclusão Social, no período 18 a 20 de novembro de 2016, na Comunidade de 

Mulungu no município de Boninal, região da Chapada Diamantina. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES DE QUILOMBO E PRODUTORES DE 

MULUNGU 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22439 

Título: (UE-2016-D) REDE DE MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO- AVANÇANDO NA 

CONSTRUÇÃO E CONSOLIDANDO CAMINHOS 

Objetivos: Apoiar a construção e organização da Rede de Mulheres Negras 

de Pernambuco; Fortalecer o protagonismo e a incidência de suas 

componentes nas lutas contra o racismo e o sexismo, a partir da avaliação 

das atividades realizadas, apropriação dos aprendizados dos processos 

coletivos e planejamento de ação para 2017. 

Atividades: Realizar 6 viagens de articulação da Rede para os municípios 

de Petrolina, Afogados da Ingazeira (serão), Garanhuns, Passira, Belo 

Jardim (agreste), Vitoria de Santo Antão (Mata); Realizar 8 reuniões 

ordinárias da Rede em Recife ou Região Metropolitana; Definir a 

identidade visual da Rede e produzir materiais de expediente e de 

comunicação; Assegurar a participação  de 2 representantes da Rede 

Pernambuco na reunião da Rede de Mulheres Negras do Nordeste.Dezembro de 

2016 a novembro de 2017 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 9100 

 

 

Número: 22440 

Título: VIII FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA E AGRICULTURA FAMILIAR DA 

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E MARISQUEIRAS DO IGUAPE 

Objetivos: Promover a integração e intercâmbio entre agricultoras e 

agricultores, artistas e convidados por meio da Feira de Economia 

Solidaria e Agricultura Familiar na comunidade do Iguape; Promover e 

incentivar a geração de renda local; Melhorar a produção no quilombo 

através da formação e da organização baseadas do associativismo e 

cooperativismo; Viabilizar a infraestrutura adequada para realização da 

atividade, permitindo maior formação e debate sobre os temas relacionados 

à Economia Solidaria e a Agricultura Familiar. 

Atividades: Realizar a VIII Feira de Economia Solidaria e Agricultura 

Familiar da Associação de Pescadores e Marisqueiras do Iguape, 09 a 11 de 

dezembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E MARISQUEIRAS DO IGUAPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22442 

Título: I FEIRA FEMINISTA DO TERRITORIO DO SISAL - TECENDO A AUTONOMIA, 

EMPODERAMENTO E CIDADANIA FEMININA 

Objetivos: Reunir as mulheres rurais e urbanas para compartilhar 

experiências e refletir sobre novos desafios na atual conjuntura; 

Promover a cidadania e a autonomia econômica e social destas mulheres, 

além de auxilia-las na prevenção e no enfrentamento de todas as formas de 

violência; Proporcionar um espaço de comercialização dos produtos da 

Economia Solidária Feminista de diferentes grupos produtivos de mulheres 

de diferentes municípios; Sensibilizar as mulheres para o desenvolvimento 

da autoestima, através da sororidade, resgate e fortalecimento da 

cultura. 

Atividades: Realizar a I Feira Feminista do Território do Sisal, no 

município de Cansanção/BA; Mobiliza e articular as comunidades; Reunir 

com entidades parceiras e representantes de associações na sede da UAPAC 

- União das Associações dos Pequenos Agricultores de Cansanção; 

Comercializar os produtos oriundos da Economia Solidaria e Agricultura 

Familiar; Realizar 03 oficinas sobre: Empoderamento; Cidadania; Autonomia 

Econômica e Social. 25 de agosto a 25 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIAÇÃO HUMANA POVO PARA POVO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7500 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22444 

Título: ACAO MULHER NEGRA VOCE E 

Objetivos: Preparar as mulheres do conjunto habitacional de jaguaripe II, 

para o exercício do seu direito de participação democrática nos diversos 

níveis de decisão na comunidade; Possibilitar a intervenção das mulheres 

na formulação e fiscalização de políticas públicas; Contribuir para a 

valorização e preservação da identidade e cultura étnica. 

Atividades: Realizar o I Encontro de Mulheres Negras da Comunidade de 

jaguaripe II, com oficinas, palestras e debates. 28 de novembro a 21 de 

dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO PROFÉTICA INTERNACIONAL 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 

Número: 22446 

Título: V Encontro Estadual Pelo Direito De Permanecer No Território Das 

Comunidades De Fundo E Fecho De Pasto 

Objetivos: Possibilitar a troca de experiências entre as comunidades das 

diversas regiões da Bahia, fortalecendo a identidade de Fundo e Fecho de 

pasto e a compreensão de sua complexidade; Apoiar a organização das 

comunidades de Fundo e Fecho de Pasto; Amadurecer a discussão sobre as 

atuais ameaças aos direitos das Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto e 

sobre os desafios para o próximo período; Fortalecer a articulação e a 

unificação das pautas de luta das Comunidades de diferentes regiões da 

Bahia. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Atividades: Realizar o V Encontro Estadual de Fundo e Fecho de Pasto pelo 

direito de permanecer no território das comunidades, em Correntina/BA, 22 

a 24 de novembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E AGROPASTORIL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE 

LAJES DAS AROEIRAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22449 

Título: MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASÍLIA 

Objetivos: Possibilitar a mobilização de pescadores e pescadoras na 

cidade de Brasília, em um ato público de manifestação e luta em defesa de 

seus direitos; Garantir uma discussão da pauta nacional pelos pescadores 

e pescadoras artesanais. 

Atividades: Realizar uma Mobilização na cidade de Brasília/DF na 

tentativa de discutir uma pauta de reivindicações nacionais. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - CEARÁ 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22451 

Título: SEMINÁRIO DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 2016 

Objetivos: Promover um momento de troca de experiências e motivar ações 

concretas em defesa dos direitos humanos; Criar um canal de denuncias de 

violações de Direitos Humanos com a participação das entidades; Ampliar e 

consolidar parcerias entre entidades e ativistas de defesa dos direitos 

humanos, no sentido de estabelecer atuações conjuntas para enfrentar os 

casos de violações, em especial, das populações mais vulneráveis frente 

aos agentes violadores estatais ou privados. 

Atividades: Realizar um Seminário, em celebração ao Dia Internacional dos 

Direitos Humanos, abordando temas relacionados à: Violência de gênero; 

Conflito agrário e fundiário no MS; Redução da maioridade penal. Campo 

Grande/MS, dias 09 e 10 de dezembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS MARÇAL DE SOUZA TUPA - I 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22456 

Título: XV FEIRÃO DE ECONOMIA SOLIDARIA DO CEARA E I MOSTRA DE ARTE DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CAMINHOS PARA O EXERCÍCIO DA AUTOGESTÃO, 

DA COOPERAÇÃO E DO CONSUMO CONSCIENTE.  

Objetivos: Fortalecer e Visibilizar o Movimento de Economia Solidária e 

População em Situação de Rua enquanto espaço de diálogo, informação, 

formação e articulação política; Garantir a comercialização justa e 

solidária dos produtos e serviços dos EES, observando os aspectos 

culturais, ambientais, organizacionais e políticos do campo e da cidade;  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Estimular as comunidades e grupos da agricultura familiar agroecológica, 

catadores/as para a construção coletiva de um mundo mais justo e 

ecologicamente sustentável; Fortalecer as parcerias entre sociedade civil 

e instituições governamentais nos níveis municipal, estadual e federal. 

Atividades: XV Feirão de Economia Solidária do Ceara e o Iº Mostra de 

Arte da População em Situação de Rua Caminhos para o exercício da 

autogestão, da cooperação e do consumo consciente. 15 a 17 de dezembro de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 129 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE CEARENSE DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22458 

Título: FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS DE ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DO TERRITÓRIO 

PIEMONTE DA DIAMANTINA - BAHIA 

Objetivos: Promover formação sociopolítica, técnica e gerencial de 

lideranças comunitárias, com vista à capacidade dos mesmos em organizar e 

lutar por direitos através dos Movimentos Populares, comunidades 

tradicionais e associações comunitárias; Possibilitar o fortalecimento de 

instituições do campo através do acesso aos conhecimentos necessários ao 

modelo de produção proposto e o acesso às políticas públicas específicas 

para o setor; Possibilitar a formação de Lideranças comprometidas com a 

luta e construção de uma sociedade socialmente justa, humanamente 

igualitária e ambientalmente sustentável; Fortalecer os princípios do 

associativismo e economia solidária a partir da troca de experiências das 

comunidades; Possibilitar a articulação em redes dos Movimentos,  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Organizações e Comunidades locais; Fortalecer agricultura familiar no 

Território Piemonte da Diamantina; Potencializar o protagonismo de jovens 

e mulheres na liderança de movimentos e organizações comunitárias. 

Atividades: Realizar o 2º curso de formação para lideranças comunitárias 

do campo, dividido em dois módulos: 1º módulo: Juventude e movimentos 

sociais em tempo de golpe; 2º módulo: Associativismo e economia solidária 

(gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos e 

prestação de contas). 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL DO 

PIEMONTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22459 

Título: O GRITO DA PESCA ARTESANAL PESCADORES E PESCADORAS NA LUTA 

Objetivos: Fortalecer a articulação nacional de resistência dos 

Pescadores e Pescadoras frente aos retrocessos e perdas de direitos; Dar 

visibilidade a situação de Racismo Ambiental e Institucional sofrida 

pelos pescadores e pescadoras, na atual conjuntura; Realizar ações de 

incidências nos órgãos nacionais para reivindicar de forma direta a 

recuperação dos direitos retirados através do golpe de Estado instituído 

no País; Reafirmar o 22 de novembro como o Dia Nacional do Grito da Pesca 

Artesanal; Denunciar o descaso dos órgãos públicos para com os direitos 

trabalhistas e previdenciários dos pescadores e pescadoras artesanais. 

Atividades: Realizar mobilização e ato público em nível nacional, na 

cidade de Brasília/DF na tentativa de discutir uma pauta de 

reivindicações nacionais do MPP; Ato em Defesa das Águas e dos Povos  

 

 



 
 

 

 

 

 

Tradicionais Pesqueiras; Ato público na praça dos três poderes. "O Grito 

da Pesca Artesanal" que rememora as lutas e resistências históricas dos 

Povos das Águas; Audiências públicas nos órgãos 6ª Câmara do Ministério 

Público Federal, Ministério da Previdência Social. INSS e Ministério de 

Agricultura Pecuária e Abastecimento. 20 a 25 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22465 

Título: FEIRA MULTICULTURAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Objetivos: Proporcionar o intercâmbio de experiências entre os 

agricultores e estudantes com apoio das entidades que defendem a 

agricultura familiar camponesa, resgatando os valores e potenciais do 

estado; Criação de espaços de troca de conhecimento, principalmente 

voltado para a valorização dos saberes culturais dos camponeses; 

Fortalecer as cadeias produtivas da agricultura familiar e solidária, 

principalmente aquelas que formam a base das políticas públicas de PAA e 

PNAE nos municípios; Garantir troca de saberes entre as organizações 

presentes, envolvendo as temáticas da agroecologia, cooperativismo e 

economia popular e solidaria Garantir momentos de troca de saberes 

culturais com apresentações das diferentes culturas presentes, tais como 

músicas, danças, poesias, teatro. 

Atividades: Realizar a I Feira Multicultural da Educação do Campo, no 

período dias 18 a 21 de dezembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: G 

 



 
 

 

 

 

 

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DAS DUAS BARRAS DO FOJO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22478 

Título: JORNADAS SOBRE JUVENTUDE, HIV/AIDS E DIREITOS HUMANOS 

Objetivos: Contribuir para estabelecer estratégias inovadoras que 

concorram para o fortalecimento da resposta articulada ao HIV, turismo 

sexual e direitos humanos entre jovens na cidade de Salvador; Divulgar 

experiências e boas práticas em estratégias de controle do HIV, 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, turismo sexual e direitos humanos; 

Articular e fortalecer os esforços entre instâncias governamentais e 

organizações da sociedade civil da resposta social ao HIV e direitos 

humanos; Incrementar o diálogo e conhecer as demandas das populações em 

maior vulnerabilidade, especialmente os jovens para construção de 

respostas eficazes. 

Atividades: Realizar as Jornadas sobre Juventude, HIV/AIDS e Direitos 

Humanos, com a proposta de trabalhar as problemáticas do HIV/AIDS, 

tráfico de pessoas e experiências comunitárias frente aos desafios da 

contemporaneidade. 13 a 17 de dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE APOIO A PREVENÇÃO A AIDS - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Número: 22522 

Título: RESISTÊNCIAS POR DEMOCRACIA E DIREITOS DOS POVOS E DO PLANETA 

Objetivos: Discutir o novo contexto brasileiro pós-queda da presidenta 

Dilma, os desafios para as organizações e movimentos sociais e o papel da 

cooperação internacional neste contexto; Promover a troca de experiências 

entre as organizações e os movimentos; Refletir sobre a nova conjuntura e 

elaborar estratégias comuns, visando incidir sobre a sustentabilidade 

política e financeira destas organizações num contexto de retirada de 

direitos; Fortalecer a atuação das organizações sociais junto às 

comunidades na defesa de seus direitos. 

Atividades: Realizar o Fórum Social das Resistências, atividade que 

promoverá um Encontro entre as Organizações e Movimentos Sociais 

brasileiros, em especial aqueles que atuam nas áreas de direitos humanos, 

juventude, mulheres, indígenas, povo negro e quilombolas. 17 a 21 de 

janeiro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS DE DIREITOS HUMANOS, ECONÔMICOS, 

SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 22523 

Título: RESISTIR E PRECISO E PELA DAS VIDAS DAS MULHERES 

Objetivos: Reafirmar o compromisso com as futuras gerações; Investir na 

formação de novas lideranças de mulheres jovens e mulheres com ideias 

feministas; Adotar novas práticas e metodologias em educação não sexista, 

não racista, não lesbofóbica não homofóbica; Garantir o direito a uma 

vida sem violência doméstica, sexual, institucional ou pela via do 

tráfico de meninas e mulheres; Promover um encontro de formação e  

 



 
 

 

 

 

 

 

reflexão sobre os feminismos diante da atual conjuntura de retrocessos e 

mobilizações. 

Atividades: Realizar o IV Seminário Os Desafios Atuais dos Feminismos; 

Realizar visitas mensais nos locais de trabalho das mulheres, em especial 

no Centro Comercial da SAARA; Distribuir materiais informativos nas áreas 

de direitos, saúde e violências; Realizar 03 Barracas de Direitos da 

CAMTRA, com entrega de materiais informativos, preservativos masculinos e 

femininos e aulas públicas nas áreas de direitos, saúde e violências; 

Realizar Encontros de formação/oficinas com mulheres, em especial jovens 

e lideranças comunitárias nas áreas de direitos, saúde e violências; 

Recepcionar as mulheres trabalhadoras na Central do Brasil e Centro 

Comercial da SAARA com materiais informativos; Produzir materiais 

informativos nas áreas de direitos, saúde e violências.05 de dezembro de 

2016 a 10 de março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2400 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CASA DA MULHER TRABALHADORA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 22524 

Título: (PDP-2016) A VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO CAMPO PAULISTA ENTRE 

2014 E 2015-MOBILIZANDO AS COMUNIDADES LOCAIS  

Objetivos: Apoiar o protagonismo das organizações sociais na denúncia e 

na visibilidade das violações de direitos vivenciados pelas populações 

rurais; Contribuir na articulação das organizações envolvidas e ao mesmo 

tempo criar fatos políticos junto aos parlamentares e instituições 

públicas visando solucionar as problemáticas apontadas. 

Atividades: Publicar o Relatório Estadual sobre os conflitos rurais, 

2014-2015: Realizar 2 audiências públicas regionais no 1º Semestre de 

2017 e lançar o Relatório Audiências Públicas, visibilizando as denúncias  



 
 

 

 

 

 

 

e às respectivas problemáticas vivenciadas pelas populações rurais e 

articulando parceiros políticos na construção de estratégias de 

enfrentamento às situações de conflito.15 de dezembro de 2016 a 30 de 

junho de 2017. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SERVIÇO PASTORAL DOS MIGRANTES 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22541 

Título: APOIO EMERGENCIAL PARA MUDANÇA DE FAMÍLIAS DO POVO KINIKINAU 

Objetivos: Garantir a segurança física do povo kinikinau; Reunir o povo 

para decidir sobre o futuro relacionado à garantia e a luta pela terra. 

Atividades: Transportar as famílias da Aldeia São João para Terra 

indígena Cachoeirinha/MS. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DO POVO KINIKINAU 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

 


