
Projetos que receberam recursos da CESE (janeiro a junho de 2017) 

 

Número: 21830 

Título: PLANTANDO A VIDA 

Objetivos: Sensibilizar e conscientizar as crianças e adolescentes sobre 

a importância das questões ambientais; despertar o interesse das mesmas 

para o cultivo de uma horta saudável e o conhecimento do processo de 

germinação; conscientizar sobre a importância de saborear alimentos 

saudáveis e nutritivos. 

Atividades: Implantar a horta como um espaço educador sustentável; 

elaborar e desenvolver atividades pedagógicas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO PAPA JOAO XXIII NO BRASIL - ESPACO CRIANCA E VIDA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 21900 

Título: (UE-2016) DANDARAS AMAZONIDAS 

Objetivos: Fortalecer e expandir os grupos de mulheres nas comunidades 

quilombolas; promover a discussão de gênero dentro das questões de 

identidade, direito da mulher e geração de renda; garantir a participação 

efetiva das mulheres quilombolas nas associações e em outros espaços 

públicos; sistematizar as demandas das mulheres quilombolas assim como, 

formular um plano de ação coletiva; criar uma rede constituída pelos 

grupos de mulheres nos municípios de Santarém e Monte Alegre. 

Atividades: Realizar rodas de articulação nas comunidades quilombolas de 

Santarém e Monte Alegre; promover Seminários temáticos com mulheres das 

comunidades quilombolas, com representantes da FOQS e com o poder público 

dos dois municípios; realizar Encontros de avaliação e monitoramento do 

projeto.janeiro a dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: FEDERACAO DAS ORGANIZACOES QUILOMBOLAS DE SANTAREM 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 



Número: 21979 

Título: YAMURIKUMA NO CAMINHO DA AUTONOMIA 

Objetivos: Fortalecer o movimento indígena, em especial das mulheres, 

dentro e fora do Xingu; Promover capacitação que possa auxiliar o seu 

trabalho de agente de transformação social em suas comunidades; 

possibilitar que cada participante conheça o papel do (a) facilitador (a) 

e as ferramentas da dinâmica de desenvolvimento de pessoas, grupos e 

organizações; possibilitar o desenvolvimento de habilidades necessárias 

para facilitar a tomada de decisão e auxiliar na solução de conflitos; 

auxiliar na construção de Planos de Ação em conjunto com a comunidade e 

associações. 

Atividades: Realizar um curso de capacitação para as mulheres Xinguanas 

dividido em 5 módulos: Entendendo a Facilitação de Processos; Conhecendo 

a Organização e Facilitando Processos; Entendendo a Dinâmica dos 

Conflitos; Fazendo Acontecer; Biografia do Ser Humano.abril e junho 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO YAMURIKUMA DAS MULHERES XINGUANAS 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22181 

Título: COOPERACAO JUVENIL- GERACAO DE RENDA E CONVIVENCIA COM O 

SEMIARIDO 

Objetivos: Contribuir para a permanência do jovem no campo através da 

prática cooperada entre os jovens da produção de umbu e da produção 

agroecológica em geral; Promover capacitação técnica e melhorias no 

processo de beneficiamento e apoio à comercialização da produção; 

Possibilitar oferta de trabalho para o jovem do campo e o desenvolvimento 

de práticas sustentáveis; Contribuir para o aumento da geração e, 

consequente, possibilitar melhorias da qualidade de vida das famílias. 

Atividades: Realizar Curso/Oficinas sobre: Produção Agroecológica; Manejo 

Sustentável do Umbu; Boas Práticas de processamento Vegetal; 

Comercialização, Técnicas de Comercialização; Realizar um Seminário de 

planejamento e avaliação das atividades; Realizar visitas às unidades de 

beneficiamento. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 



Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO RAMADA DA QUIXABEIRA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22192 

Título: (PDP-2016) PARTICIPACAO DO RS NO III ACAMPAMENTO NACIONAL DO 

LEVANTE POPULAR 

Objetivos: Possibilitar a participação do RS no III Acampamento Nacional 

do Levante Popular da Juventude, em Minas Gerais; Organizar as juventudes 

urbana e rural para que possam se reunir, discutir e articular em 

Assembleia as lutas prioritárias para da juventude nos próximos 2 anos de 

atuação; Promover uma discussão com base na  atual conjuntura social, 

política, ambiental e econômica do país. 

Atividades: Participar do III Acampamento Nacional do Levante Popular da 

Juventude, em Minas Gerais, no período de 05 a 09 de setembro de 2016. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA MADRE CRISTINA 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 20000 

Número: 22194 

Título: (PDP-2016) CURSO DE FORMACAO EM TECNICAS DE AUDIO, FOTOGRAFIAS E 

VIDEOS 

Objetivos: Promover capacitação para jovens e adolescentes na área de 

criação e conteúdos audiovisuais para as redes sociais; produzir e 

difundir material em formato de documentário sobre a realidade das 

comunidades; despertar nos jovens a criação de uma cultura de bom 

relacionamento com sua história e o ambiente em torno. 

Atividades: Promover formação para jovens e adolescentes em: produção; 

edição; gravação; iluminação; mixagem; difusão de material audiovisual; 

produção de documentário; publicação em redes sociais.agosto a dezembro 

de 2016 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE TAIZE DE ALAGOINHAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20000 



 

 

Número: 22211 

Título: (PDP-2016) JOVENS ATIVISTAS FAZENDO GENERO 

Objetivos: Fortalecer o empoderamento político das mulheres jovens para 

atuar no enfrentamento à violência de gênero; Investir na formação 

política das mulheres jovens, numa perspectiva feminista; Promover a 

incidência política e a fala pública das mulheres jovens; Fomentar a 

formação de grupo de jovens ativistas com princípios feministas. 

Atividades: Desenvolver ações de mobilização e formação política de 

mulheres jovens, com o enfoque de gênero e raça na perspectiva feminista; 

Realizar encontros, oficinas, e rodas de diálogos nas comunidades, para 

formação de jovens multiplicadoras, abordando os seguintes temas: 

Identidade de gênero; Violência de Gênero; Igualdade racial; Diversidade 

sexual; Direito à cidade e justiça socioambiental; Direito a comunicação 

e liberdade de expressão; Promove reuniões de engajamento das jovens no 

Fórum de Juventudes do Cabo - FOJUCA. maio a novembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DAS MULHERES DO CABO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 20000 

 

Número: 22213 

Título: (PDP-2016) MOBILIZANDO PEDAGOGIA E COMUNICACAO 

Objetivos: Aprimorar as ações socioeducativas realizadas pela AACBA de 

forma sustentável, priorizando as áreas pedagógicas e de comunicação. 

Elaborar um Projeto Político Pedagógico, sistematizando a atuação da 

equipe pedagógica e dessa forma, ampliar a qualidade dos serviços 

prestados; Direcionar os procedimentos e meios pedagógicos já utilizados, 

buscando ampliar os benefícios do público alvo; Proporcionar uma formação 

profissional e humana motivadora, perspicaz e de qualidade; Elaborar um 

plano de comunicação com a finalidade de favorecer a captação de 

recursos, valorizar e tornar visível o trabalho realizado pela 

Associação; Agregar os meios de manutenção para a continuação das 

atividades socioeducativas. 

Atividades: Elaborar um Projeto Político Pedagógico e um plano de Plano 

de Comunicação da AACBA. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 310 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 13800 

 

Número: 22235 

Título: (PDP-2016) ECOMAGENTE GROTA-DO-SURUCUCU 

Objetivos: Implementar tecnologias sociais para gestão do meio ambiente 

na comunidade da Grota-do-Surucucu, Niterói-RJ, com ênfase em processos 

de empoderamento comunitário e de transformação social; aplicar 

estratégias que promovam o fluxo e a troca de experiências, priorizando a 

educação de valores, o exercício da coletividade e a relativização dos 

padrões preconizados pela atual sociedade consumista; promover a 

transformação social pautada em uma cultura da sustentabilidade. 

Atividades: Realizar a 2ª Conferência Livre do Meio Ambiente; Mutirões 

temáticos; Visita técnica; Pesquisa acadêmica. outubro de 2016 a maio de 

2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 110 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO AMBIENTE EM MOVIMENTO 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 19000 

 

Número: 22239 

Título: (PDP-2016) PROJETO VULAMASANGO - INTERCAMBIO CULTURAL BRASIL E 

AFRICA DO SUL 

Objetivos: Promover um intercâmbio sociocultural entre a cultura 

brasileira e sul africana, visando à ligação histórica e contemporânea 

que existe entre os dois países; Desenvolver um diálogo cultural entre o 

Brasil e a África do Sul; Promover o acesso à história e valorização da 

cultura Africana no país; Conhecer a cultura, a diversidade, e a história 

da África do Sul contemporânea; Proporcionar para população do Jardim 

Monte Azul, oportunidade de troca de aprendizados e conhecimento social e 

despertar o interesse pela cultura Africana. 

Atividades: Realizar um intercâmbio sociocultural entre a cultura 

brasileira e sul africana; Realizar apresentações, palestras, oficinas, 

focando na diversidade cultural dos dois Países.02 a 16 de julho/17 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 500 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22240 

Título: (PDP-2016) SABER E LUTA 

Objetivos: Proporcionar formação política e fortalecer a incidência de 

coletivos de juventudes da Região Metropolitana do Recife através da 

iniciativa "Saber e Luta". Fomentar a articulação entre sujeitos que 

buscam incidir localmente sobre políticas públicas em suas áreas de 

atuação; Estimular a organização de coletivos de jovens em Movimentos 

mais amplos de articulação para defesa de direitos; Estimular o potencial 

multiplicador de conhecimentos entre o público-alvo; Pautar na esfera 

pública, temas ligados ao acesso à leitura, ao direito à cultura, à 

cidade e à comunicação. 

Atividades: Realizar atividades de formação com oficinas sobre: Direito à 

comunicação, à educação e à cidade para 100 jovens; Reunir diversos 

grupos de juventudes da Região Metropolitana do Recife para a formação em 

cinco vertentes dos Direitos Humanos: Direito humano à comunicação, 

Direito à Educação e Acesso ao livro e a leitura: Direito à cultura; 

Direito à cidade e Direito à livre manifestação.março a setembro/2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE CULTURA PROFESSOR LUIZ FREIRE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22247 

Título: (PDP-2016) CIRANDA DAS MULHERES - PROJETO DE INCLUSAO 

SOCIOPRODUTIVA PARA MULHERES RURAIS 

Objetivos: Contribuir no processo de geração trabalho e renda para 

mulheres e jovens organizadas em Empreendimentos Econômicos Solidários, 

residentes em comunidades rurais; Viabilizar o acesso dos empreendimentos 

ao capital de giro para financiamento da produção; Dinamizar o processo 

de comercialização dos artesanatos dos empreendimentos. 

Atividades: Formar o capital de giro da Rede de Produtoras da Bahia para 

organizar o processo de aquisição dos produtos e comercialização dos 

artesanatos; Formar o capital de giro para 15 Empreendimentos Econômicos 



Solidários em três territórios (Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do 

Sertão). 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 147 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COOPERATIVA REDE DE PRODUTORAS DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20000 

 

Número: 22280 

Título: FORMACAO PARA A CIRANDA ITINERANTE DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

E TRABALHADORAS RURAIS SEM TERRA 

Objetivos: Capacitar mulheres e homens assentados e acampados da Reforma 

Agrária no Distrito Federal e Entorno, que apresentem afinidade com 

crianças; Aperfeiçoar a assistência através de padronizações de rotinas, 

melhora no atendimento às crianças, resgate da autoestima e, com isso, 

favorecer uma rede de Cirandeiras (os) para participar de atividades; 

Capacitar o profissional para o desenvolvimento de atividades lúdicas, de 

acordo com cada faixa etária; Prestar cuidados assistenciais de higiene à 

criança e ao recém nascido; Proporcionar conhecimentos sobre os 

principais aspectos da criança saudável e doente; Capacitar o 

profissional para aplicar as técnicas básicas de primeiros socorros 

direcionadas às crianças e abordar o papel do Cuidador Infantil na 

sociedade. 

Atividades: Realizar o Curso de Formação Para a Ciranda Itinerante do 

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra do Distrito 

Federal.16 a 19 de setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO RURAL DE ASSISTENCIA A REFORMA AGRARIA 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22296 

Título: ANALISANDO A CONJUNTURA E RESGATANDO A FRATERNIDADE 

Objetivos: Habilitar as equipes de coordenação estaduais para fortalecer 

espírito fraterno no desempenho de suas funções; formar novas lideranças 

e multiplicadores; Promover capacitação para organização, coordenação e 

condução dos trabalhos de treinamento nas bases; dar apoio para superação 



dos traumas e limites da deficiência; Fortalecer e motivar as equipes 

para assegurar a condução dos trabalhos dentro da proposta de 

fraternidade da entidade. 

Atividades: Realizar um encontro de formação para os estados do Mato 

Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com o 

tema: Analisando a Conjuntura e Resgatando a Fraternidade. 28 a 30 de 

abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FEDERACAO DAS FRATERNIDADES CRISTAS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA DO 

BRASIL - AREA SUDESTE CENTRO OESTE 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 6500 

 

Número: 22298 

Título: (PDP-2016) CAMPANHA - NAO DEIXE A CASA CAIR 

Objetivos: Fortalecer a Campanha Não deixe a Casa Cair, uma Campanha para 

construção e reformas de moradias no Quilombo Rio dos Macacos. 

Atividades: Realizar gravações de curtas para divulgação a Campanha 

internet; Elaborar cartaz para divulgação na internet e nas redes locais, 

regionais e nacionais. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO RIO DOS MACACOS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

Número: 22321 

Título: CRIANCAS NEGRAS DO QUILOMBO NA CONSTRUCAO DA SUA IDENTIDADE 

Objetivos: Trabalhar obras literárias infantis com crianças das 

comunidades quilombolas do Jatobá, Cipual, Várzea Grande e Amola Faca da 

cidade de Livramento de Nossa Senhora/BA; Apresentá-las aos protagonistas 

negras/os que fizeram parte construção positiva da sua identidade, a fim 

de promover a quebra de estereótipos e preconceitos; Proporcionar 

conhecimentos sobre sua a cultura, história, etnia e respeito ao gênero; 

Possibilitar que crianças, principalmente as negras possam se reconhecer 

em diferentes contextos, se inspirar e aprender com as/os personagens dos 

livros e escrever suas próprias histórias. 



Atividades: Promover encontros com as crianças das comunidades para: 

Leitura dos livros infantis; Jogos de percepção e observação do; Rodas de 

conversas informais e formais; Criar história coletiva com as crianças; 

Trabalhos com pinturas, colagens, modelagens, texturas; Pesquisar e 

confeccionar instrumentos musicais; Confeccionar: cartazes, livros; mapas 

do Brasil e da África; fantoches e reconto para teatrinho; bonecos/as 

negras/os; Pesquisar a cultura local e global para conhecer as histórias 

das comunidades quilombolas; Promover desfile infantil; Realizar oficinas 

de: penteados e desenhos afros; culinária; Realizar pesquisas sobre a 

história de alimentos e músicas de diversas origens; elaborar cartilha 

com a produção das crianças. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6965 

 

Número: 22324 

Título: JOVENS E MULHERES DO CAMPO RESGATANDO VALORES, CIDADANIA E 

AGROECOLOGIA EM VISTA DA VIDA EM ABUNDANCIA 

Objetivos: Organizar mulheres e jovens para que possam participar de suas 

bases, facilitando a articulação e a mobilização das categorias ou 

etnias; Envolver a comunidade em ações alternativas aos contravalores 

pregados pelos meios de comunicação e que influenciam na vida dos jovens 

e das famílias; Fortalecer as lutas ribeirinhas, quilombolas e 

camponesas. 

Atividades: Realizar 9 encontros de formação: com mulheres quilombolas, 

ribeirinhas, camponesas, jovens do Ubá e jovens do campo da 

Mangabamaio/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 252 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - GUAJARINA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 



 

Número: 22371 

Título: MAPEAMENTO - IDENTIFICACAO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO 

ENTORNO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO 

Objetivos: Empoderar as comunidades tradicionais atingidas pelos 

conflitos no território do CIPS por meio de ações de orientação jurídica 

e do mapeamento dos conflitos existente na região; Dar visibilidade a 

essa realidade publicando e denunciando as intervenções violentas 

praticadas pelo CIPS contra as comunidades tradicionais; Publicar e 

divulgar amplamente um Relatório Anual sobre as violações dos direitos 

humanos no Complexo Industrial e Portuário de Suape. 

Atividades: Realizar 02 reuniões com a Equipe do Fórum e parceiros para 

planejar a elaboração do um Relatório Anual sobre as violações dos 

direitos humanos; Realizar 02 oficinas sobre Garantia de Direitos e 

Organização Comunitária para pequenos agricultores, pescadores, 

marisqueiras, catadores e beneficiadores de frutas, e artesãos das 

comunidades do entorno; Realizar 02 caravanas para a coleta de 

informações junto às comunidades do entorno do CIPS sobre as violações 

socioambientais praticadas; Realizar 8 visitas de acompanhamento às 

comunidades do território para registro e  validação das informações 

sobre as violações socioambientais; Elaborar Relatório Anual sobre as 

violações dos direitos humanos no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape; Produzir vídeos sobre as violações; Contribuir com dados para 

alimentar o Mapa da Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, desenvolvido 

pela FIOCRRUZ   e pela FASE. Janeiro a agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO FORUM SUAPE-ESPACO SOCIOAMBIENTAL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22473 

Título: II DIALOGO DE EXPERIENCIA AGROECOLOGICA 

Objetivos: Promover dentro da universidade um espaço interdisciplinar de 

troca de conhecimentos populares e científicos, entre a camponeses/as e 

comunidade acadêmica, na perspectiva da Agroecologia; Proporcionar um 

espaço de formação política em torno da agroecologia, colocando as lutas 

pela terra e território como centralidade desse processo; Propiciar a 

difusão e troca de técnicas agroecologicas entre os/as diversos/as 

sujeitos/as orientada pelo método camponês; Fortalecer o espaço de 



articulação dos povos, organizações e movimentos sociais em torno da 

questão agroecologica no Recôncavo da Bahia. 

Atividades: Realizar o II Diálogo de Experiência Agroecologica.25 a 27 de 

março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE ACAO INTERDISCIPLINAR EM AGROECOLOGIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22475 

Título: GARANTIR MAIS SAUDE NO PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA ORGNIZACAO 

DAS MULHERES PESCADORAS ARTESANAIS D 

Objetivos: Promover o desdobramento da Oficina/Curso Educação em Saúde 

da(o) Trabalhadora(or) da Pesca Artesanal em Santarém-PA em 2016; 

Possibilitar que as mulheres pescadoras e agentes de pastoral do CPP, 

executem em seus municípios de origem o plano de ação oriundo das 

decisões em Santarém; Consolidar o conhecimento na Oficina/Curso de saúde 

para multiplicar nas comunidades de municípios do Baixo Amazonas; 

Fortalecer a organização das pescadoras na região do Baixo Amazonas. 

Atividades: Reunir 40 pescadoras e agentes de pastoral do CPP; Promover 

capacitação para que as pescadoras possam multiplicar a oficina sobre a 

saúde da mulher e concretizar o plano de ação; Realizar reuniões, 

palestras e debates com as pescadoras; Buscar parcerias para dar 

continuidade aos trabalhos. 14 a 18 de março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - OBIDOS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22476 

Título: MAPEAMENTO SOCIAL DO CERRADO DO PANTANAL, POCONÉ MATO GROSSO 

Objetivos: Mapear as identidades e grupos sociais da região; Identificar 

os conflitos socioambientais que ameaçam os modos de vida e de produção 

das comunidades pantaneiras; Investigar as alterações ambientais e 

climáticas; Elaborar e fortalecer os diálogos e táticas de resistência 

para transformar situações de violação de direitos em relação às 



comunidades; Fortalecer e ampliar a rede de comunidades associadas à 

COMPRUP; Elaborar proposições de políticas públicas que fortalecem as 

comunidades e o agroextrativismo. 

Atividades: Realizar o Mapeamento Social do Cerrado do Pantanal, Poconé, 

Mato Grosso.20 de março a 20 de junho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 88 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO CARACOL 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 6850 

 

Número: 22480 

Título: SEMINARIO DESAFIOS DA MISSAO NO MUNDO ATUAL 

Objetivos: Promover uma ação formativa voltada para agentes 

(missionários, missionárias) que atuam no meio popular, a partir de outro 

modelo societário; Alimentar a mística da transformação social, a partir 

dos valores do Reino de Deus; Promover uma leitura de gênero, meio 

ambiente, geração, diversidade, numa perspectiva libertária. 

Atividades: Realizar o Seminário Desafios da Missão no Mundo Atual, no 

período de 25 de fevereiro a 04 de março de 2017, na sede da Associação 

dos Missionários do Campo, Sítio Catita, zona rural Colônia Leopoldina 

(AL). 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO CAMPO 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 6000 

 

Número: 22525 

Título: (UE-2017) SALVAGUARDANDO A FE, AUTONOMIA E O TRABALHO 

Objetivos: Promover ações que possam fortalecer a recém (re) organização 

das baianas, na defesa da cultura afro-brasileira e bem imaterial das 

baianas de acarajé; Articular com as organizações de terreiro 

fortalecendo a sua participação política no movimento negro; Ampliar sua 

capacidade de intervenção nas políticas públicas e fortalecer a 

construção do movimento negro atual, no sentido de compor uma importante 

referência na cultura e na identidade; Promover um conjunto de atividades 

que permita criar e fortalecer estratégias de enfrentamento ao racismo e 



intolerância religiosa; Contribuir para a formação política das 

associadas, aumentando a capacidade de formação de novas lideranças; 

Debater sobre temas relacionados à religiosidade, raça e racismo, gênero, 

relações socioeconômicas a partir da percepção das baianas. 

Atividades: Realizar dois Encontros de formação reunindo cerca de 30 

participantes, viabilizando a discussão sobre os seguintes temas: 

Religiosidade; Raça e racismo; Gênero e Relações socioeconômicas; 

Realizar seis Rodas de diálogos; Promover oficina de estética afro 

brasileira.março a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DAS BAIANAS DE ACARAJE, MINGAU, RECEPTIVO E 

SIMILARES 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20120 

 

Número: 22526 

Título: (UE-2017) NAS AGUAS DA ORGANIZACAO AS MULHERES PESCAM CIDADANIA 

Objetivos: Fortalecer e evidenciar a Articulação das Mulheres Pescadoras 

do Estado do Rio Grande do Norte; Identificar e Incentivar as Mulheres 

Pescadoras que ainda não fazem parte da Articulação para que possam 

participar nas atividades; Celebrar e Festejar os 4 anos de existência da 

Articulação das Mulheres Pescadoras no RN. 

Atividades: Realizar reuniões, visitas e encontros de formação para as e 

os participantes do projeto; Lançar o projeto: Nas águas da organização 

as mulheres pescam cidadania; Organizar o IV Encontrão das Mulheres 

Pescadoras do RN. março a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DAS PESCADORAS - RN 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 10750 

 

Número: 22528 

Título: (UE-2017) DE MULHER PRA MULHER - INVISIBILIDADE NUNCA MAIS 

Objetivos: Desenvolver ações de empoderamento das mulheres negras urbanas 

e rurais para o enfrentamento à violência e ao preconceito racial; 

Estimular a organização política e social, possibilitando mudanças em sua 



realidade a partir do processo de formação sócio política; Fortalecer a 

autoestima das mulheres negras; Estimular a participação das mulheres 

negras nos espaços de controle social; Incentivar a criação de um espaço 

sócio político. 

Atividades: Realizar atividades de formação política com mulheres negras 

urbanas e rurais; Promover Rodas de conversas relacionadas às questões de 

gênero, feminismo, violência contra a mulher, identidade étnica, 

participação social; Trabalhar e Realizar ações de mobilização de massa: 

Caminhada contra a discriminação racial e violência contra mulheres e 

Encontro de Mulheres Negras dos municípios de Cururupu e Serrano do 

Maranhão; Realizar oito Rodas de Conversas nos territórios quilombolas 

dos municípios de Cururupu e Serrano do Maranhão: Rio de Peixe, Rumo 

Santa Maria, Outeiro, Aliança, Vinagreira e nos bairros de Santa Luzia, 

Fátima e Rodagem Realizar atividades de estética e penteados afros, 

ensaios fotográficos.  Março a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 240 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE CONSCIENTIZACAO NEGRA OMNIRA 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 19690 

 

Número: 22530 

Título: (UE-2017) - CIRANDA DAS MULHERES - FORTALECENDO O PROTAGONISMO 

DAS MULHERES NEGRAS E POPULARES 

Objetivos: Fortalecer o processo de empoderamento feminino das 

agricultoras familiares para que estas possam interferir de forma 

qualificada nos processos de construção das políticas públicas de 

inclusão social e combate a pobreza; Contribuir para o fortalecimento da 

identidade coletiva das mulheres negras para que possam assumir espaços 

de discussão, proposição e controle social de políticas públicas; 

Capacitar e apoiar as mulheres rurais e suas organizações para que possam 

conhecer e participar dos espaços de construção e controle social das 

políticas públicas com ênfase nas afirmativas para as mulheres e negros; 

Incentivar o desenvolvimento de artesanatos e acessórios afros, como 

forma de geração de renda para as mulheres e valorização da identidade 

negra. 

Atividades: Realizar: Seminários regionais de apresentação, planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações do projeto; Seminário Regional sobre 

políticas públicas e estratégias de comercialização; Seminário Regional 

sobre Relações Sociais de Gênero e Feminismo; Seminário Regional sobre 



Políticas Públicas e Ações Afirmativas; Seminário Regional sobre Cultura 

e Identidade Afro-brasileira; Oficinas de customização e elaboração de 

produtos afros.março a agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COOPERATIVA REDE DE PRODUTORAS DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 19680 

 

Número: 22531 

Título: (UE-2017) NO RIO E NO MAR - MULHERES NEGRAS E POPULARES PESCANDO 

A LIBERDADE NAS AGUAS DO EMPODERAMENTO 

Objetivos: Melhorar a qualidade de vida das mulheres pescadoras 

participantes do projeto contribuindo com a inclusão social; Fortalecer 

lideranças femininas comunitárias (agentes multiplicadores de 

informação); Fortalecer a Articulação das Mulheres Pescadoras da Bahia; 

Promover intercâmbios de experiências produtivas e de resistências das 

mulheres pescadoras de diferentes regiões da Bahia com integração das 

águas doces e salgadas; Fortalecer a identidade étnico-racial e de 

gênero; Superar os entraves no escoamento dos pescados com foco nas 

estratégias para romper com a cultura de exploração dos atravessadores 

(comerciantes de pescados); Animar os processos de resistências e defesas 

dos territórios, em especial de Graciosa em Taperoá, e Lagoa do 

Curralinho. 

Atividades: Realizar um intercâmbio entre pescadoras do estado da Bahia 

que integram a ANP-BA; Realizar reuniões da articulação, oficinas de 

formação e laboratório-produtivo/Vivencia de campo; Realizar 3 oficinas 

de formação com os seguintes temas: 1º Mulheres Negras/Populares e 

Resistência, 13 e 15 de abril de 2017, na Comunidade Quilombola de 

Graciosa em Taperoá (baixo-sul da Bahia); 2º Gênero e Geração de Renda 06 

a 08 de julho de 2017, na cidade de Casa Nova-BA (médio São Francisco); 

3º  Oficina: Momento de avaliação das oficinas e sistematização dos 

relatórios para conclusão do projeto, 01 e 02 de setembro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DAS PESCADORAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20150 



 

Número: 22540 

Título: (UE-2017) ANIMACAO E FORMACAO DAS MULHERES NEGRAS E POPULARES NO 

MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO 

Objetivos: Trabalhar a formação das mulheres negras e populares na sua 

identificação cultural e social e na afirmação dos seus direitos enquanto 

cidadãs; Valorizar e fortalecer o processo de organização das mulheres 

nos grupos e no Movimento de Mulheres Camponesas; Articular e animar a 

participação das mulheres negras e dos seus grupos no Movimento de 

Mulheres Negras; Fortalecer e incentivar a participação cidadã, no 

trabalho e no combate a toda a forma de violência contra a 

mulher;Resgatar a sua autoestima, promovendo empoderamento e igualdade de 

gênero nos grupos. 

Atividades: Realizar dez reuniões mensais de formação e articulação 

abordando os seguintes temas: Diagnósticos dos grupos; Movimentos das 

Mulheres; Saúde das Mulheres; Discussão de gênero e geração; Políticas 

públicas para mulheres; Direitos das mulheres, Empoderamento e afirmação 

das mulheres nas lutas, movimentos, associações, cooperativas e 

campanhas; Valores culturais das comunidades; Realizar um encontro 

Municipal para discutir sobre Políticas Públicas do PAA e PNAE; Realizar: 

Oficinas para elaboração de pequenos projetos; Encontro para discutir 

sobre Questão de gênero, geração e negritude; Realizar Intercâmbio para 

troca de experiências; Realizar Cursos profissionalizantes; Estimular a 

participação da juventude nas grandes mobilizações.Abril a setembro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 280 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO MONICIPIO DE MINADOR 

DO NEGRAO 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 14950 

 

Número: 22542 

Título: (UE-2017) MULHERES NEGRAS DO RN EM REDE 

Objetivos: Estruturar, reorganizar e mobilizar uma rede de mulheres 

negras no Estado do RN visando à formação e a integração para o 

enfrentamento às desigualdades sociais, racismo, sexismo, violência; 

Promover o fortalecimento institucional da AJAGUN OBIRIN; Viabilizar a 

participação das mulheres do RN em espaços de discussoes; Criar 

estratégias de enfrentamento a discriminação e a todas as formas de 



violências em que vive o povo negro, em especial, as mulheres negras no 

Rio Grande do Norte. 

Atividades: Realizar um Seminário com Mulheres Negras oriundas das 

diversas realidades sociais, profissões e tradições culturais e 

políticas; Realizar 5 cinco Rodas de Conversas  com mulheres negras de 

diferentes municípios do Estado do RN; Viabilizar a participação das 

mulheres do RN em um intercâmbio com mulheres negras de outros estados 

brasileiros e em atividades/reuniões da Rede de Mulheres Negras do NE; 

Mobilizar e convidar as mulheres negras urbanas e rurais de diferentes 

associações para debater sobre a criação da Rede de mulheres negras do 

Estado do RN. Março a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: AJAGUN OBIRIN - ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 20160 

 

Número: 22545 

Título: (UE-2017) CONSOLIDAR PARA AVANCAR- AMPLIANDO A REDE DE MULHERES 

NEGRAS DE PERNAMBUCO 

Objetivos: Apoiar a organização e consolidação 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 

articulação de mulheres negras no interior do estado e instalação da Rede 

em todo território de Pernambuco em 2017. 

Atividades: Realizar visitas e ações formativas no interior de 

Pernambuco, visando à ampliação da Rede; Realizar um Encontro Estadual de 

Formação da Rede; Criar a logomarca da Rede e elaborar o Plano de 

Comunicação. março a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 530 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 20170 

 

 

 



Número: 22546 

Título: (UE-2017) II CURSO DE MULHERES LUTADORAS POPULARES 

Objetivos: Promover a qualificação da formação política de mulheres 

organizadas em Movimentos Sociais Populares; Formar futuras referências 

da luta feminista no estado de Sergipe; Estudar e atuar sobre o combate 

às bases da discriminação de gênero e de raça no país e em Sergipe; 

Aprofundar a conjuntura no que diz respeito à luta das mulheres; 

Estimular a auto-organização das mulheres, buscando formas de 

empoderamento para sua autonomia; Formar lideranças para o trabalho de 

base nos Movimentos e territórios nos quais as mulheres fazem parte; 

Articular uma agenda unitária na luta feminista no Estado. 

Atividades: Realizar o Curso de Mulheres Lutadoras Populares em 4 etapas, 

abordando as seguinte temáticas: Empoderamento feminino;Comunicação 

feminista e popular; (3º e 4º Realizar oficinas práticas sobre design 

gráfico; técnicas em silk screen; cadernos decorados.março a setembro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: INSTITUTO DE MORADIA EDUCACAO E CULTURA SAUDE MEIO AMBIENTE E 

CIDADANIA - JOSUE DE CASTRO 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 20147 

 

Número: 22550 

Título: (UE-2017) MULHERES NOS TERREIROS DA ESPERANCA 

Objetivos: Reconhecer e fortalecer a identidade das mulheres negras 

Atingidas pelo Programa Lagoas do Norte; Fazer uso do direito à 

comunicação na valorização da memória, práticas culturais, saberes 

populares e tradicionais; Promover estratégias de auto-organização das 

mulheres negras por direito à cidade e à moradia a partir da comunicação 

popular; Suscitar o empoderamento das mulheres negras por meio da auto-

organização e estratégias de reconhecimento de suas necessidades para 

formulação de políticas públicas; Contribuir para participação autônoma 

de mulheres nos espaços de decisão na gestão local do Programa Lagoas do 

Norte. 

Atividades: Realizar oficina de agitaçao e propaganda; Oficinas de rádio; 

Oficinas de fotografias; Reportagens; Produzir um documentário 

construindo novas narrativas audiovisuais sob a lente das mulheres 

negras.Março a setembro de 2017 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE DEFESA FERREIRA DE SOUSA 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 20000 

 

Número: 22554 

Título: (UE-2017) JUNTAS SOMOS MAIS - CONSOLIDANDO A REDE DE MULHERES 

NEGRAS DO NORDESTE 

Objetivos: Ampliar e consolidar a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, 

assegurando a incorporação de organizações dos nove estado da Região; 

Contribuir para o fortalecimento institucional, a ampliação da 

articulação e da incidência política dessas organizações em seus 

respectivos estados e em nível regional e nacional; Investir na 

incorporação do Estado do Ceará à Rede Nordeste; Fortalecer a 

participação dos Estados de Alagoas e Sergipe; Realizar processos 

formativos com a participação de todos os estados do Nordeste. 

Atividades: Realizar o Iº Encontro Regional da Rede 2017: Elaborar a 

Política de Sustentabilidade da Rede; Elaborar o Plano de Ação para o 

biênio 2017/2018; Discutir e aprovar da Carta de Princípios da RMNNE; 

Realizar o II Encontro Regional da Rede 2017: Analisar a Conjuntura; 

Avalizar a Execução do Plano de Ação; Construir as Diretrizes para o 

Planejamento da Rede para 2018. março a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DO NORDESTE 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 30000 

 

Número: 22559 

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

AGROECOLOGIA 08 DE MARCO DE 2017 

Objetivos: Dar visibilidade e reconhecimento às mulheres agricultoras-

experimentadoras nos campos econômico, sócio-organizativo e político; 

Fortalecer as mulheres como protagonistas da construção de um projeto de 

desenvolvimento local; Aprofundar o debate sobre as raízes das 

desigualdades entre homens e mulheres e construir estratégias coletivas 

para superação desse quadro; Promover debate 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 ampla 

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 reuniões preparatórias visando à formação de 

mulheres, jovens agricultoras e lideranças do Polo da Borborema; Promover 

exibição de vídeos pedagógicos; Realizar 14 encontros municipais de 

formação de lideranças; Realizar Encontro Regional com Jovens; Realizar a 

VIII Marcha pela vida das mulheres e pela Agroecologia, com a 

participação de 5000 mulheres do território da Borborema e dos 

territórios que compõem a Articulação do Semiárido Paraibano (ASA 

Paraíba). 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSESSORIA E SERVICOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVAS - 

ASPTA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 10000 

Número: 22560 

Título: (8 DE MARCO) AS CONSEQUENCIAS DA REFORMA DA PREVIDENCIA NA VIDA 

DAS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE 

Objetivos: Contribuir para a formação política interna da Marcha Mundial 

das mulheres sobre a Reforma Previdenciária; Socializar e compartilhar os 

conhecimentos políticos sobre a Reforma Previdenciária com as mulheres 

rurais e urbanas; Promover um ato político e cultural denunciando as 

atrocidades do atual governo. 

Atividades: Realizar atividades de formação, socialização e 

compartilhamento de conhecimentos políticos sobre a Reforma 

Previdenciária com as mulheres rurais e urbanas; Realizar um ato político 

e cultural denunciando as atrocidades do atual governo. 9 e 10 de março 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES - NUCLEO GERTRUDES MARIA - JOAO PESSOA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 8000 



 

Número: 22562 

Título: (8 DE MARCO) MULHERES CAMPONESAS EM DEFESA DOS DIREITOS E CONTRA 

A VIOLENCIA E REFORMA DA PREVIDENCI 

Objetivos: Demarcar o Dia Internacional da Mulher de 2017, dando 

visibilidade à produção agroecológica de alimentos, a luta contra a 

violência, pelos direitos das mulheres camponesas; Afirmar a importância 

da produção agroecológica para a saúde e para o bem estar da população; 

Contribuir para a permanência das famílias no meio rural. 

Atividades: Realizar Seminários regionais de formação, informação e 

debate sobre o impacto da proposta de Reforma da Previdência na vida das 

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

produção agroecológica; Demarcar o dia 08 de março de 2017, dia 

Internacional da Mulher, com mobilizações regionais, municipais, com 

pauta reivindicatória estadual e nacional; Realizar mostra de produção 

feita pelas mulheres camponesas no mês de março de 2017, em todos os 

espaços possíveis no estado do Rio Grande do Sul.01 a 31 de março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 450 

Etnia: G 

Gênero: F 

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

Estado: RS 

Valor na Moeda: 8000 

----------- 

Número: 22563 

Título: (8 DE MARCO) MARCHA DAS CAMPONESAS EM DEFESA DOS DIREITOS CIVIS E 

SOCIAIS 

Objetivos: Denunciar a perda de direitos trabalhistas e previdenciários 

dos trabalhadores e trabalhadoras do Campo regido pela crise política do 

Estado Brasileiro; Promover debates sobre qual o papel da mulher 

Camponesa na sociedade em seus aspectos políticos, econômicos e sociais; 

Incentivar o protagonismo feminino na política; Denunciar o sucateamento 

das políticas públicas destinadas à promoção da igualdade e de combate à 

violência; Sensibilizar a sociedade sobre o impacto do desmonte das 

políticas públicas de promoção de igualdade de gênero; Estimular e 

valorizar a participação de mulheres em ações políticas. 

Atividades: Realizar a Marcha das Camponesas em Defesa dos Direitos Civis 

e Sociais, dia 7 de março de 2017, em Vitoria da Conquista; Realizar um 

ato Público; Elaborar uma pauta de trabalho para o ano de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 



Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VITORIA DA CONQUISTA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

Número: 22566 

Título: POVO XAKRIABA - CELEBRACAO DE 30 ANOS DE MARTIRIO - MEMORIA, 

MISSAO E COMPROMISSO 

Objetivos: Mapear as forças políticas em nível local, regional e nacional 

na correlação de forças que contribuem e que impedem o avanço das lutas 

pela garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais; Avaliar a 

conjuntura política e planejar ações conjuntas e estratégicas para 2017 

com enfoque na garantia do direito territorial de povos e comunidades 

tradicionais; Debater sobre Mudanças climáticas e os impactos para os 

territórios tradicionais com enfoque nos impactos do projeto MATOPIBA. 

Atividades: Realizar a Celebração de 30 anos de Martírio - Memória, 

Missão e Compromisso, espaço importante para celebrar e fortalecer a luta 

do povo Xakriabá pelo seu território e afirmação da sua identidade 

étnica.10 a 12 de fevereiro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 15000 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO INDIGENA XAKRIABA ALDEIA BARREIRO PRETO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 12000 

 

Número: 22567 

Título: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRODUTIVA E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA 

O GRUPO MULHERES VIGORAR 

Objetivos: Proporcionar uma infraestrutura física adequada na perspectiva 

de gerar trabalho e renda para as mulheres agricultoras; Contribuir para 

a autonomia financeira e melhores condições de vida dessas mulheres; 

Possibilitar a comercialização de alimentos para a merenda escolar nos 

programas do PPA e PNAE, e no comércio do município de Retirolândia. 

Atividades: Construir uma unidade produtiva e comprar de equipamento para 

o Grupo de Mulheres Vigorar da comunidade do Sossego. 20 de março a 10 de 

junho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 

Etnia: G 



Gênero: F 

Nome: GRUPO DE PRODUCAO MULHERES VIGORAR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22568 

Título: IGREJA, MINERACAO E LAICATO - OS IMPACTOS NO NORTE E NOROESTE DE 

MINAS 

Objetivos: Articular e potencializar as lutas locais, e na Província 

Eclesiástica de Montes Claros frente ao avanço da Mineração; Aprofundar o 

entendimento sobre a forma de implementação dos projetos, sua relação com 

o Estado, governos estadual e municipal; Debater os problemas sociais, 

políticos e ambientais comuns na Província; Refletir sobre a atuação 

frente a esses novos problemas sociais; Proporcionar espaço para troca de 

experiências sobre os problemas relacionados à Mineração entre as regiões 

Norte e Noroeste; Avaliar as estratégias das empresas e as forma de 

formas de luta; Apontar desafios e possibilidades. 

Atividades: Realizar um Encontro/Seminário na cidade de Montes Claros 

para debater o tema da Mineração no Norte e Noroeste de Minas Gerais, 

dias 18 e 19 de Fevereiro de 2017 na Casa de Pastoral. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MITRA ARQUIDIOCESANA DE MONTES CLAROS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22574 

Título: EFA DOM FRAGOSO, CELEBRANDO SEUS 15 ANOS, MOBILIZANDO RECURSOS, 

GERANDO SOLIDARIEDADE 

Objetivos: Dar visibilidade à EFA Dom Fragoso e à sua irradiação na vida 

das pessoas e comunidades; potencializar as práticas de convivência com o 

semiárido, e estimular a construção do bem viver no Sertão Cearense; 

Registrar as técnicas agropecuárias de convivência com o semiárido, 

implementadas pela EFA Dom Fragoso, no município de Independência, no 

semiárido cearense; Produzir um vídeo-documentário; Proporcionar, por 

meio da produção e exibição do vídeo, espaço de reflexão e sistematização 

das experiências de ensino-aprendizagem de educadores (as) e educandos 

(as) da EFA Dom Fragoso, no município de Independência, no semiárido 

cearense. 



Atividades: Produzir um vídeo-documentário com técnicas agropecuárias de 

convivência com o semiárido, implementadas pela EFA Dom Fragoso, no 

município de Independência, no semiárido cearense. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE INDEPENDENCIA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22575 

Título: VIII CAMINHADA DA PEDRA DE XANGO 

Objetivos: Mobilizar a sociedade civil e, em especial, a comunidade de 

Cajazeiras e o povo de santo para articular ações em defesa da Pedra de 

Xangô; Estimular a reafirmação da identidade negra oriunda da religião de 

matriz africana; Contribuir para registro ou tombamento da Pedra de Xangô 

como Patrimônio Cultural do Estado da Bahia; Divulgar a importância 

histórica desse patrimônio imaterial para a resistência negra à 

escravidão imposta; Difundir práticas de preservação do meio ambiente bem 

como a sua importância para a religião de matriz africana; Fomentar o 

respeito à diversidade e a tolerância religiosa; Evidenciar aos órgãos 

públicos e a sociedade os riscos eminentes que comprometem a manutenção 

da Pedra para a posteridade. 

Atividades: Realizar a VIII Caminhada da Pedra de Xangô.12 de fevereiro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO PASSAROS DAS AGUAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

Número: 22580 

Título: ENCONTRO CICLOVIDA - AGROECOLOGIA E HIDROECOLOGIA 

Objetivos: Promover momentos de vivências e reflexões em agroecologia e 

hidroecologia; Promover e construir concepções coletivas sobre os 

conceitos de permacultura e bioconstrução; Compartilhar técnicas de 

reutilização de água e convivência com o semiárido; Compartilhar saberes 

sobre processos de curas holísticas e alimentação como prática de cura; 

Construir mecanismos naturais de purificação de água; Difundir as 



tecnologias de resgatar as nascentes de água junto às comunidades em 

acelerado processo de desertificação. 

Atividades: Realizar o Encontro Ciclovida: Agroecologia e hidroecologia, 

com rodas de conversas, debates e reflexões sobre os seguintes temas: 

Artequíferos; Reutilização de águas e Convivência; Cura e Terapia; 

Descarte de resíduos sólidos; Antimercado e consumo; Realizar oficinas, 

práticas e troca de saberes abordando as seguintes questões: 

Bioconstrução: Banheiros secos; Biofiltro; Desinfecção de Água por 

radiação e aquecimento solar; Cura / Terapia; Construção de filtro de 

águas cinza; Armazenamento de água; Agrofloresta / agroecologia: adubação 

verde; Núcleos de biomassa; Agroecologia na perspectiva de mundo das 

crianças.de 13 a 23 de junho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO CICLOVIDA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22581 

Título: SEMINARIO - OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO TERRITORIO INDIGENA E 

CAMPONES, NA REGIAO TOCANTINA 

Objetivos: Proporcionar o empoderamento político e qualificação da 

intervenção da militância dos movimentos sociais, em especial das 

lideranças indígenas e camponesas; Analisar a trajetória das lutas, dos 

avanços e dos retrocessos nos últimos 30 anos em torno das questões 

agrárias relacionadas a esses segmentos. 

Atividades: Realizar o Seminário - Os impactos socioambientais no 

território indígena e camponês, na região Tocantina.06 e 07 de março de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PADRE 

JOSIMO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



Número: 22585 

Título: SALUBA PROJETO DE EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVES DA GERACAO DE 

RENDA (ANO II) 

Objetivos: Promover oficinas de qualificação em produção artesanal para 

mulheres moradoras da ocupação Quilombo da Lagoa; Promover melhorias na 

renda familiar; Contribuir para o aumento da autoestima das mulheres; 

Contribuir para a redução da violência doméstica; Empoderar mulheres 

chefes de família; Fortalecer o comércio local e valorizar os produtos e 

os pequenos produtores da região; Fortalecer as ações de combate à 

violência domestica no subúrbio ferroviário de Salvador; Reduzir a 

opressão dos traficantes ao livre acesso das moradoras na localidade. 

Atividades: Realizar palestras; Oficinas de artesanato em argila e 

pintura em tecido; Aulas teóricas sobre: Empoderamento feminino; 

Participação social; Política da mulher; Direito da mulher; Lei Maria da 

Penha; Saúde sexual e reprodutiva da mulher; Intercambio; Seminários; 

Feiras de Exposição. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 170 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE ILE AXE TORRUN GUNAN 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22586 

Título: BUSCAPE - DIREITOS HUMANOS E DO PLANETA NO CARNAVAL 2017 

Objetivos: Mobilizar organizações e movimentos que atuam com crianças e 

adolescentes em torno da proposta do bloco carnavalesco Buscapé de 

valorização da diversidade humana, da solidariedade e da cidadania no 

carnaval 2017; Envolver crianças e adolescentes em situação de risco, 

incluindo pessoas com deficiência, oriundos de bairros populares de 

Salvador e de cidades do recôncavo e da RMS, em atividades de construção 

do desfile carnavalesco do Bloco Buscapé, no período de recesso escolar 

do verão de 2017. 

Atividades: Realizar oficinas de arte-educação e cidadania em bairros da 

cidade de Salvador, da sua região metropolitana e do Recôncavo baiano; 

Promover uma festa de lançamento do Bloco no mês de janeiro, antes do 

carnaval, com as diversas comunidades, organizações e lideranças 

envolvidas; Reformar e decorar o "carro da solidariedade"; Realizar o 16º 

desfile carnavalesco do Bloco Buscapé no dia 25/02/2017 nas ruas do 

Centro Histórico de Salvador. 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE ARTE E MEIO AMBIENTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

Número: 22594 

Título: I OFICINA JUVENTUDE E CULTURA DE PAZ 

Objetivos: Contribuir com ações afirmativas de protagonismo juvenil que 

impactem positivamente na realidade dos adolescentes e jovens do 

município; Criar um canal de diálogo entre o poder público constituído 

municipal, estadual e poder judiciário, além da sociedade civil 

organizada, fórum dos direitos da criança e do adolescente; Capacitar os 

adolescentes, os jovens e os educadores do Projeto Juventude e Cultura de 

Paz para que possam atuar como agentes multiplicadores em suas 

comunidades; Propor a construção de um plano de políticas públicas. 

Atividades: Realizar a I Oficina Juventude e Cultura de Paz; Oficina 

sobre protagonismo juvenil e a prevenção da violência; Oficina de 

construção da metodologia de elaboração do plano municipal/regional e 

metropolitano de juventude; Construir a agenda de monitoramento das ações 

e atividades a serem executa durante o período do projeto. 23 a 25 de 

março/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO RAIMUNDO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22598 

Título: FORMACAO DE AGENTES DA PASTORAL INDIGENISTA DA PRELAZIA DE 

ITAITUBA 2017 

Objetivos: Aperfeiçoar a capacitação de forma sistemática e constante dos 

Agentes da Pastoral indigenista visando o aprofundamento e a mística 

missionária; Dialogar com as igrejas locais para que seja garantida na 

pastoral de conjunto, uma linha inculturada e libertadora no 

acompanhamento dos povos indígenas; Fortalecer os processos de autonomia 

dos povos indígenas. 

Atividades: Realizar um pré-encontro entre os envolvidos com a pastoral 

indigenista; Promover momentos de troca de experiências entre 



participantes; Realizar uma oficina de capacitação 20 missionários/as 

articulados na Pastoral Indigenista da Prelazia de Itaituba. 20 a 24 de 

março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL INDIGENISTA - PRELAZIA DE ITAITUBA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22599 

Título: (8 DE MARCO) JUNTAS PODEMOS MAIS 

Objetivos: Consolidar o Coletivo de mulheres com uma Bandeira de lutas, 

Contribuir para o fortalecimento e empoderamento destas a partir de ações 

concretas, simples e pautáveis; Manter a unidade das mulheres e 

conquistar outras por adesões; Construir uma plataforma de 

governabilidade da qual as mulheres possam atuar com o empoderamento de 

conhecimento acerca de seus direitos; Consolidar a criação da Secretaria 

da Mulher/Raça/Etnia; Tornar visível a luta das mulheres de Buritizeiro, 

tendo em mente animar mais mulheres da circunvizinhança; Comemorar o Dia 

Internacional da Mulher como um dia de Luta e honra as vidas e memória 

das Mulheres. 

Atividades: Realizar oficinas com temáticas para as mulheres urbanas e 

rurais: Saúde da Mulher e Direitos Reprodutivos - Reforma da Previdência; 

Higiene, Saúde Comunitária e Segurança Alimentar; Economia Solidária e 

Meio Ambiente; Eu e o meu corpo - oficina de dança e recital; Violência 

Doméstica; Construindo redes solidárias: O que é isto? Como se faz?; 13 a 

17 de Março/2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: O MOVIMENTO GRAAL DO BRASIL - BURITIZEIRO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22600 

Título: MEIO AMBIENTE E REVITALIZACAO DAS FONTES 

Objetivos: Revitalizar as fontes e o cuidado como o meio ambiente como o 

princípio primordial da vida; Promover a educação ambiental nas escolas, 

nas comunidades e com as lideranças na região do semiárido no município 



de Brotas de Macaúbas/BA; Possibilitar a permanência da população em suas 

terras; Conservar as nascentes da região; Garantir o acesso à água para a 

sobrevivência das pessoas e dos animais; Contribuir para a conservação da 

natureza em geral; Reeducar a população sobre o uso consciente da terra e 

das águas. 

Atividades: Realizar: Reuniões quinzenais da Comissão Central do Meio 

ambiente e Revitalização das Fontes; Visita de conscientização às 

comunidades e fontes; Visita do técnico ambiental; Caminhadas Ecológicas 

com as comunidades; Reuniões com proprietários onde estão localizadas as 

fontes; Reuniões motivadoras para trabalhos em mutirões; Promover 

Caminhadas Ecológicas; Novenários com o tema "Meio Ambiente e 

Revitalização das Fontes" nas festas de padroeiros; Visitas às escolas da 

região. 15 de marco a 15 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

Número: 22602 

Título: PESCA ARTESANAL NO RECIFE - DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA 

CONSOLIDACAO DOS DIREITOS E TERRITORIOS PESQU 

Objetivos: Animar e contribuir com a articulação e envolvimento das 

comunidades pesqueiras urbana da região de Recife, nas discussões do 

cenário estadual, nacional, pela conquista e manutenção de direitos: 

Trabalhista, territoriais, previdenciários entre outros; Construir um 

diagnóstico da realidade local das comunidades e da pesca. 

Atividades: Realizar um Seminário sobre Pesca Urbana com pescadores e 

pescadoras das comunidades pesqueiras da cidade do Recife/PE.20 e 21 de 

maio de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NORDESTE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



Número: 22603 

Título: I CONFERENCIA NACIONAL DE VOLUNTARIAS TAMOJUNTAS 

Objetivos: Capacitar 70 voluntárias para o atendimento às vítimas de 

violência; Criar uma rede nacional de voluntárias dos núcleos do 

TamoJuntas no Brasil; Elaborar a carta de princípios gerais do TamoJuntas 

que será usada pelos núcleos de todo o país, para manter uma qualidade de 

atendimento uniforme e ajudar na orientação dos novos núcleos. 

Atividades: Realizar a I Conferência Nacional de Voluntárias TamoJuntas, 

17 a 19 de marco de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: TAMO JUNTAS - ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA PARA MULHERES 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6800 

 

Número: 22604 

Título: CORPOS NEGROS - POR JUSTICA E MEMORIA NO ESPIRITO SANTO 

Objetivos: Acompanhar o processo de apuração dos homicídios de jovens 

negros ocorridos durante a greve da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo, em fevereiro de 2017, com vista a garantir maior transparência na 

apuração, bem com auxiliar seus respectivos familiares na busca pelo 

acesso às assistências necessárias (jurídica, psicológica, social, 

material, política, dentre outras). 

Atividades: Construir um banco de dados com as informações já disponíveis 

sobre as vítimas e seus familiares, bem como o estágio das apurações; 

Construir uma rede de apoio composta por instituições parceiras que 

auxiliarão na prestação de assistência aos familiares (Defensoria 

Pública, OAB, Conselho de Direitos Humanos, CRP, Universidade, órgãos 

públicos de atendimento à saúde, assistência social, entidades do 

Movimento Negro e de Direitos Humanos, dentre outras); Constituiremos 

canais de comunicação para compartilhar eventuais informações sobre casos 

e possíveis campanhas de mobilização/sensibilização; Promover um encontro 

com familiares das vítimas para fortalecer a luta por justiça, buscando o 

intercâmbio com movimentos sociais; Realizar um Seminário para lançar o 

Relatório com informações sobre todo o processo de apuração dos casos, e 

mais uma vez pressionar os órgãos por justiça e memória diante do 

massacre.Marco a julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 



Gênero: G 

Nome: CIRCULO PALMARINO - ES 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 10450 

 

Número: 22606 

Título: CABULEIROS - OFICINA DE TEATRO DIGNIFICANDO O FUTURO CRIANCAS E 

ADOLESCENTES 

Objetivos: Contribuir para expansão da rede de enfrentamento das 

desigualdades sociais, propiciando oportunidade de orientação para 

formação da consciência crítica e participativa de crianças e 

adolescentes para defesa dos seus direitos humanos; Compartilhar leituras 

e discussões com crianças e adolescentes do Cabula sobre valorização da 

história e cultura da ancestralidade afro-brasileira na resistência 

contra a opressão de sustentação da ideologia capitalista imperialista; 

Motivar a participação das mulheres mães, avós e irmãs no acompanhamento 

das atividades das crianças e adolescentes; Ampliar a rede de 

participantes conscientes da mobilização social por igualdade de 

oportunidade; Recriar um cenário teatral de provocação e de participação 

nas decisões políticas literários, tendo como fio condutor as seguintes 

reflexões temáticas: Direitos Corrompidos; Identidade cultural; Racismo, 

gênero e raça; Liderança compartilhada; Direitos humanos; Respeito às 

alteridades própria e cultural. 

Atividades: Realizar o Cabuleiros: Oficina de teatro dignificando o 

futuro crianças e adolescentes, com oficinas de teatro; leitura e 

produção de texto; oficinas de matemática.17 de marco a 17 de junho de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO ARTISTICO CULTURAL ODEART 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22607 

Título: INCIDENCIA TECNICA NA COMISSAO NACIONAL DE AVALIACAO DO SINASE 

Objetivos: Sistematizar a experiência local dos Centros de Defesas de 

todo Brasil, filiados à ANCED/Seção DCI Brasil, no monitoramento do 

sistema socioeducativo em estados das cinco regiões do país; Contribuir 

para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de responsabilização de 

adolescentes em conflito com a lei, através do controle democrático 



exercido pelas organizações da sociedade civil; Apresentar  subsídios 

para o trabalho que será realizado pela Comissão Nacional de Avaliação do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. 

Atividades: Realizar Encontro Nacional (março/2017) de 2 dias em São 

Paulo-SP reunindo os CEDECAs filiados à ANCED/Seção DCI Brasil para 

colher e sistematizar subsídios sobre a realidade do sistema 

socioeducativo nas diversas regiões do país;  Apresentar documento com 

subsídios que contribuam com processo de monitoramento que será realizado 

pela Comissão Nacional de Avaliação do SINASE.Março a abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CENTROS DE DEFESA DA CRIANCA E DO 

ADOLESCENTE 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22611 

Título: PROMOVENDO SAUDE E DIREITOS HUMANOS NO CEARA 

Objetivos: Desenvolver um serviço de formação e informação referente ao 

avanço da AIDS no estado do Ceará; Promover ações de incidência política 

e controle social junto às Dioceses e suas comunidades mais carentes, no 

que se refere à aplicação de testes de HIV, a prevenção das DSTs/AIDS e o 

cuidado com aqueles que vivem com HIV; Promover ações formativas junto às 

comunidades mais vulneráveis socialmente, levantando números sobre 

DSTS/AIDS nesses locais; Esclarecer sobre direitos e deveres da pessoa 

que vive com HIV/AIDS. 

Atividades: Realizar ações formativas junto às comunidades mais 

vulneráveis socialmente, levantando números sobre DSTS/AIDS nesses 

locais; Esclarecer sobre direitos e deveres da pessoa que vive com 

HIV/AIDS.30 de Março a 30 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL DA AIDS - REGIONAL NORDESTE I - CEARA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



Número: 22613 

Título: JUVENTUDES NO FOCO - NENHUM DIREITO A MENOS  

Objetivos: Contribuir com a gestão escolar a modo de organizar uma 

formação político-social e cultural voltada para o empoderamento e o 

protagonismo de adolescentes e jovens estudantes de ensino médio, 

residentes na comunidade; Desenvolver formação sócio-político, 

priorizando ações e atividades que envolvam questões relevantes e 

estruturantes relacionadas á etnia, raça e gênero; Criar peças de 

comunicação visual sobre as questões relacionadas aos direitos dos 

adolescentes e Jovens; Criar um ambiente propício para que adolescentes e 

jovens tenham referência nas atividades culturais; Divulgar e articular 

as expressões artísticas e os potenciais talentos da comunidade; 

Viabilizar oportunidades de formação e capacitação artística cultural 

para adolescentes e jovens. 

Atividades: Realizar um Seminário Inicial para estabelecer diálogo com os 

alunos envolvidos no Curso de Formação; Realizar Rodas de Diálogos, 

Oficinas Criativas e Mesa de Debates abordando os seguintes temas: 

Conhecendo o Racismo e as Estratégias para sua superação; Questões de 

Gênero; Construção da desigualdade de gênero; Machismo e sexismo; 

Orientação afetiva e sexual; Violência doméstica; Políticas sociais 

específicas; Formar o Núcleo de Comunicação e o Núcleo Cultural.21 de 

marco a 16 de junho de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DE PROTAGONISTAS EM ACAO DE ITAPAGIPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7500 

 

Número: 22614 

Título: SEMINARIO SOBRE GRILAGEM NA BAHIA - IDENTIFICACAO ENFRENTAMENTO E 

RESPONSABILIZACAO 

Objetivos: Dar visibilidade ao problema da grilagem de terras na Bahia e 

sua dimensão; Alertar para a complexidade e diversidade de procedimentos 

de falsificação, e de sujeitos envolvidos na grilagem contemporânea; 

Denunciar o problema para a sociedade e provocar o Estado para a tomada 

de providencias, coibir a prática e responsabilizar os envolvidos; Dar 

visibilidade às experiências de resistências e enfrentamento à grilagem. 

Atividades: Realizar o Seminário sobre grilagem na Bahia: Identificação, 

enfrentamento e responsabilização.Marco e abril de 2017 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE ADVOGADOS DE TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22615 

Título: (UE-2017-D) MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS CONSTRUINDO DIALOGOS PELA 

DEMOCRACIA 

Objetivos: Articular e mobilizar as organizações da AMNB para que possam 

reagir contra os projetos de Reforma que estão em curso, principalmente 

os da: Previdência; Titulação e Demarcação de terras e Criminalização dos 

Movimentos Sociais; Enfrentar a ofensiva conservadora do fundamentalismo, 

da intolerância religiosa e outras violências contra as religiões de 

matriz africana nos estados e municípios; Possibilitar a mobilização em 

torno da defesa dos direitos das mulheres, gays, lésbicas, trans, e 

contra todas as formas de violência; Incidir sobre a reforma do sistema 

eleitoral; Incidir sobre: Temas socioambientais e o racismo ambiental; As 

vulnerabilidades e os impactos no território (mineração, transgênicos, 

agronegócios, soberania e segurança alimentar, direitos dos quilombolas, 

indígenas, comunidades e povos tradicionais). 

Atividades: Realizar oficina de Planejamento das ações de mobilização, 

articulação e reflexão que serão desenvolvidas; Dialogar com as Regionais 

da AMNB para refinar o plano de ação proposto de fortalecimento da 

articulação e mobilização nas regionais; Difundir a Carta da Marcha de 

Mulheres Negras; Promover atividades conjuntas com os movimentos sociais; 

Construir a 2ª parada das mulheres no dia 25 de julho de 2017; Promover 

ação de mobilização nos estados para realização de um Novembro conectado 

com a conjuntura atual, e articulado com organizações feministas e 

antirracistas.Abril a novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO DE ORGANIZACOES DE MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20753 

 

 

 

 



Número: 22619 

Título: (UE-2017-D) LUTA DAS MULHERES NA PARAIBA E A TRAJETORIA DE UMA 

ORGANIZACAO FEMINISTA 

Objetivos: Revisar e atualizar as estratégias de lutas e de 

fortalecimento do feminismo da Cunhã Coletivo Feminista, da Rede de 

Mulheres em Articulação da Paraíba e da Articulação de Mulheres 

Brasileiras (AMB), frente aos avanços das forças conservadoras na 

conjuntura; Assegurar fortalecimento institucional mediante 

reposicionamento político-institucional da Cunhã- Coletivo Feminista com 

resgate, sistematização e disponibilização da memória e acervo 

institucional; Assegurar o trabalho de apoio técnico e político da Cunhã 

às paradas e jornadas feministas de lutas no enfrentamento à violência 

contra as mulheres, pela previdência e pelos direitos sexuais e direitos 

reprodutivos na Paraíba; Assegurar o trabalho da Cunhã na coordenação 

nacional da AMB e suas frentes de lutas nos primeiros meses de 2017, 

momento crítico da resistência popular este ano. 

Atividades: Realizar Encontros de avaliação e planejamento para o 

reposicionamento político e institucional da Cunhã, facilitados pelo SOS 

Corpo; Realizar 6 reuniões da equipe Cunhã; Sistematizar a memória da 

Cunhã Coletivo Feminista: Realizar 12 reuniões e lançamento público do 

acervo institucional organizado. Março a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CUNHA COLETIVO FEMINISTA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 20000 

 

Número: 22620 

Título: REUNIAO DE ARTICULACAO NACIONAL DE POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRO-INDIDENAS  

Objetivos: Promover uma análise da conjuntura e formular estratégias 

coletivas para enfrentar o contexto de agravamento da intolerância 

religiosa e do racismo religioso no país, no âmbito nacional, e dentro de 

cada contexto estadual. 

Atividades: Realizar a Reunião de Articulação Nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais de Matriz Afro-Indígena - "Enfrentando a 

Intolerância Religiosa e o Racismo Religioso" para análise de conjuntura 

e formulação de estratégias comuns frente à intolerância religiosa e 

racismo religioso; Criar uma plataforma para divulgação do registro 



fotográfico e das reflexões realizadas durante a Reunião de Articulação 

Nacional, bem como do documento final.28 e 29 de abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILE AXE OXALA TALABI 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22621 

Título: (UE-2017-D) MULHERES NEGRAS PROTAGONISTAS DA REFORMA POLITICA 

 

Objetivos: Promover formação política através da perspectiva feminista 

popular para mulheres dos grupos sociais afetados pela guerra, dentro das 

comunidades periféricas e das unidades prisionais; Contribuir para o 

enfrentamento do discurso e das práticas oriundas do proibicionismo; 

Subsidiar a atuação das mulheres nos espaços públicos e privados e de 

participação política; Contribuir para que as mulheres sejam 

articuladoras e multiplicadoras das informações e do empoderamento 

político compartilhado. 

Atividades: Realizar atividades de formação e articulação em incidência 

política voltada para os grupos de mulheres cis e trans jovens, negras, 

moradoras da periferia, encarceradas, profissionais do sexo; Realizar 

Ciclos de formação feminista mensal abordando os seguintes temas: Redução 

de danos; O Movimento Antiproibicionista; Feminismo; Acesso à justiça e 

Políticas Públicas; Abordar temas transversais às violações de direitos 

humanos, sofridas pelas mulheres no atual modelo proibicionista; 

Articular com a rede de políticas para as mulheres (Secretarias da 

Mulher, Delegacias da Mulher, Presídio Feminino); Realizar um encontro 

nacional para fortalecimento da Rede Nacional de Feministas 

Antiproibicionistas; Publicar a sistematização da experiência do 

projeto.abril a outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE NACIONAL DE FEMINISTAS ANTIPROIBICIONISTAS 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 30000 

 

 



Número: 22624 

Título: EXPO LAJOFE 2017 - VI FEIRA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Objetivos: Ampliar a divulgação e facilitar a compreensão da comunidade 

local e da sociedade sobre os mecanismos de construção do processo de 

desenvolvimento sustentável; Fortalecer a Agricultura Familiar na região; 

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas entidades da sociedade 

civil; Mostrar a importância da agricultura familiar através das ações de 

práticas sociais, ambientais, culturais e econômicas, desenvolvidas nas 

comunidades; Celebrar os resultados da comercialização dos produtos 

oriundos da agricultura familiar, em especial, a produtividade de 

caprinos e ovinos, e o beneficiamento de frutas nativas da caatinga na 

região. 

Atividades: Realizar a Expo LAJOFE 2017 - VI Feira Regional da 

Agricultura Familiar.05 e 06 de maio 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZENDA LAGOA DO JOAO 

FERREIRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

Número: 22625 

Título: IMPLANTACAO DO FORUM POPULAR PERMANENTE DE JAPERI 

Objetivos: Acompanhar e fiscalizar a implantação e implementação das 

legislações sobre políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e 

federal, no município de Japeri, e de seus instrumentos; Promover estudos 

e debates sobre estas políticas; 

Atividades: Realizar a reunião de implantação do Fórum Popular Permanente 

de Japeri.16 de abril a 13 de maio de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MORADORES URBANOS E RURAIS DO 

MUNICIPIO DE JAPERI 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

 



Número: 22627 

Título: APOSENTADORIA FICA, TEMER SAI É PELA VIDA DAS MULHERES 

Objetivos: Fortalecer os processos organizativos e de mobilização das 

mulheres, maiores prejudicadas pela Reforma da Previdência em São Paulo; 

Incidir nas disputas políticas que envolvem poder público e as mulheres, 

cidadãs brasileiras, que vêem seus direitos ameaçados de forma arbitrária 

e marcada pelo atraso social; Contribuir para que a proposta de reforma 

da previdência não seja aprovada; Contribuir para que as mulheres estejam 

mais conscientes sobre o seu papel na sociedade, não só para barrar os 

retrocessos em curso, mas, também para apontar para a superação das 

desigualdades de gênero, contribuindo com a construção de um Brasil mais 

justo e igualitário. 

Atividades: Realizar ações preparatórias para greve geral 28/04/17; 

Oficinas formativas sobre a Reforma da Previdência; Realizar Feiras de 

informações nas praças públicas; Realizar Plenária Estadual das Mulheres 

Contra a Reforma da Previdência.abril a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 450 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES - SP 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22628 

Título: SEMINARIO NACIONAL SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS E IMPACTOS SOBRE AS 

COMUNIDADES PESQUEIRAS E ASSEMBLEIA NACIONAL TRIENAL DO CPP 

Objetivos: Aprofundar sobre as causas e os impactos das Mudanças 

Climáticas junto às comunidades Pesqueiras, apontando perspectivas de 

construção de processos de prevenção, mitigação e adaptação; Avaliar o 

triênio 2014-2016 da Ação da Pastoral dos Pescadores no Brasil; Apontar 

novos rumos para a Pastoral dos Pescadores para o próximo triênio; 

Fortalecer a ação da Pastoral dos Pescadores para que possa melhor apoiar 

e contribuir com a Organização dos Pescadores e Pescadoras num contexto 

de fragilização da democracia Brasileira. 

Atividades: Realizar o Seminário Nacional Sobre Mudanças Climáticas e os 

Impactos sobre as Comunidades Pesqueiras e Assembleia Nacional Trienal do 

CPP. 27 a 31 de marços de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 



Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NACIONAL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22629 

Título: XVII ASSEMBLEIA DOS POVOS INDIGENAS DA ORGANIZACAO ORO WARI DA 

REGIAO DE GUAJARA-MIRIM E NOVA MAMORÉ 

Objetivos: Avaliar os trabalhos e encaminhamentos realizados na última 

assembleia; Buscar soluções para os desafios e encaminhar as 

reivindicações e as denúncias ao MPF e aos respectivos órgãos; Fortalecer 

a luta contra as leis que ameaçam os direitos indígenas; Fortalecer o 

movimento indígena na região. 

Atividades: Realizar a XVII Assembleia dos Povos Indígenas da Organização 

Oro Wari da Região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.15 a 19 de maio de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL INDIGENISTA - MITRA DIOCESANA DE GUAJARA-MIRIM 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22631 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) AJUDA EMERGENCIAL A LUTA PELA TERRA NA 

REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

Objetivos: Garantir a conquista da terra e construir uma nova forma de 

exploração dos recursos naturais existentes no território, no município 

de Itatiaiuçu; Possibilitar a permanência das famílias acampadas na 

região. 

Atividades: Viabilizar a infraestrutura das famílias acampadas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE FORMACAO FRANCISCA VERAS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 

 



 

Número: 22634 

Título: EXERCENDO A CIDADANIA E PRODUZINDO ARTESANATO COMO ALTERNATIVA DE 

GERACAO DE RENDA 

Objetivos: Incentivar e desenvolver a cultura do trabalho coletivo e a 

valorização da comunidade conhecida popularmente como "Baixinha; Promover 

iniciativa de geração de trabalho e renda que visa à inserção econômica 

das mulheres e jovens da Comunidade da Baixinha; Trabalhar o artesanato 

como alternativa de geração de renda em meio às dificuldades 

socioeconômicas da comunidade; Compartilhar conhecimentos sobre os 

direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na 

Constituição e o respeito e cumprimento de ambos. 

Atividades: Realizar oficinas de: Artesanato com tecido e costura; 

Customização; Artesanato com MDF; Artesanato com material reciclado para 

30 pessoas; oficina de formação em cidadania; Realizar uma Feira de 

exposição e comercialização de artesanato na comunidade. 15 de maio a 15 

de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES GUERREIRAS DE CAMARAGIBE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6500 

 

Número: 22639 

Título: APOIO A REUNIAO DA COORDENACAO DO COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS 

TERRITORIOS FRENTE À MINERACAO 

Objetivos: Fortalecer as organizações da sociedade civil, articuladas no 

Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração para 

viabilizar uma organização em nível nacional com fôlego para se contrapor 

ao modelo colocado; Revisar a produção do Texto Base II do Comitê; 

Preparar a Plenária Nacional do Comitê; Realinhar a forma de atuação do 

Comitê. 

Atividades: Realizar a reunião de Coordenação do Comitê Nacional em 

Defesa dos Territórios Frente à Mineração. 24 e 25 de março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 11 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITORIOS FRENTE A MINERACAO 

Estado: DF 



Valor na Moeda: 6500 

 

Número: 22642 

Título: TRABALHANDO JUNTOS, CONSTRUIREMOS UM NOVO LAR 

Objetivos: Possibilitar à comunidade Caiçara da Enseada da Baleia, a 

realização de mutirões para a realocação para seu novo território, 

garantindo a continuidade das lutas pelos direitos, tradição religiosa, 

atividades culturais, geração de trabalho e renda. 

Atividades: Realizar 3 mutirões bimensais que proporcionarão às famílias 

ajuda na construção de suas moradias; Mapear os parceiros; Elaborar um 

convite para as comunidades caiçaras, garantindo maior participação nas 

atividades dentro da Nova Enseada; Realizar um encontro comunitário, 

projetando as fotos e vídeos tirados durante todo o processo; Visibilizar 

e registrar o acompanhamento de uma Nova Comunidade.15 de abril a 15 de 

setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 28 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DA ENSEADA DA BALEIA 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22646 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - APOIO AOS POVOS INDIGENAS DO SUL E 

SUDESTE DO BRASIL PARA PARTICIPACAO A 

Objetivos: Reunir em grande assembleia as lideranças dos povos e 

organizações indígenas de todas as regiões do Brasil para discutir e se 

posicionar sobre a violação dos direitos constitucionais e originários 

dos povos indígenas e das políticas anti-indígenas do Estado brasileiro. 

Atividades: Participação dos Povos Indígenas do Sul e Sudeste do Brasil 

no Acampamento Terra Livre, em Brasília, de 23 a 28 de abril de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 44 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DE ARTICULACAO DO POVO GUARANI 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

 



Número: 22649 

Título: RELIGIOSIDADE CONTRA A CULTURA DO ESTUPRO 

Objetivos: Contribuir para a desconstrução da cultura do estupro e do 

machismo juntos às comunidades religiosas, tendo como foco principal, a 

juventude; Estabelecer espaço de debate dentro das comunidades 

religiosas; Formar grupos que possam dar continuidade aos debates no pós-

projeto; Incentivar alianças inter-religiosas para a desconstrução da 

cultura do estupro e do machismo; Produzir material de apoio para as 

comunidades religiosas no enfrentamento destes problemas. 

Atividades: Realizar atividade de mobilização e organização das Rodas de 

Debate sobre a Desconstrução da Cultura do Estupro e do Machismo juntos 

às comunidades religiosas; Realizar 4 encontros com as comunidades Kwé 

Vondunzó, Ilê Axé Iyá Nasso Oká, Igreja Batista Adonai, Igreja 

Presbiteriana Unida de Itapagipe; Realizar 1 encontro inter-religioso; 

Realizar avaliação do projeto e elaborar relatório reflexivo narrativo.  

02 de abril a 30 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 190 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: KOINONIA - PRESENCA ECUMENICA E SERVICO - SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

Número: 22650 

Título: KIKO OBIRIN - ENSINAMENTO DAS MULHERES - FORTALECIMENTO DE 

MULHERES NEGRAS E DE AXE 

Objetivos: Ter mulheres negras da região do vale do Engenho Velho da 

Federação com formação em identidades étnico-culturais e religiosas; 

Contribuir para a atuação das mulheres na garantia dos seus direitos e o 

exercício de cidadania, com divulgação e alcance em redes sociais. 

Atividades: Mobilizar as parcerias; Realizar encontros com as mulheres 

para sensibilização e inicio de capacitação; Realizar oficinas 

formativas; Promover cursos sobre práticas de valorização da cultura 

negra presente nos terreiros; Realização de reuniões bimestrais; Realizar 

encontros avaliativos. maio a novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO ESPACO CULTURAL VOVO CONCEICAO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 



 

Número: 22651 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) DEFESA EMERGENCIAL AOS DIREITOS DE 

ADOLESCENTES DE LENCOIS 

Objetivos: Garantir a proteção aos direitos de quatro adolescentes 

violentados e de suas famílias, e o acesso a serviços de saúde física e 

psicológica de urgência, bem como serviços jurídicos e de incidência 

política para lutar pela justiça e proteção diante das agressões vividas. 

Atividades: Promover com urgência sessões de terapia sistemática e 

presencial com psicóloga para quatro adolescentes e suas famílias; Apoiar 

a mobilidade para acesso a médicos gerais e especialistas, bem como 

apoiar a realização de exames e consultas particulares que não tenham 

disponíveis na rede pública; Apoiar com bolsas de estudo a inclusão 

social dos adolescentes em programas de educação, cultura e pré-

profissionalização coordenado pelo Grãos de Luz e Griô; Promover 

assessoria jurídica ao CMDCA, Conselho Tutelar e às famílias para a 

entrada e acompanhamento de processos no MP, Conselho Tutelar, Delegacia 

da Policia Civil, Polícia Militar, Corregedoria da Defensoria Pública 

Estadual; Articular incidência política junto ao governo do Estado, 

Comando Regional e Estadual da polícia militar, Defensoria Pública e 

outros órgãos estaduais; Articular a mídia regional e estadual para 

potencializar a força política do processo de responsabilização dos 

agressores. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 4 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO GRAOS DE LUZ E GRIO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22653 

Título: COMPREENDER O PRESENTE PARA MUDAR O FUTURO - SEMINARIO DE 

CONJUNTURA E FORTALECIMENTO DE MOVIMENTOS 

Objetivos: Elaborar uma análise de conjuntura sólida e coletiva com 

lideranças de movimentos populares; Contribuir para ações estratégicas 

futuras mais precisas e coordenadas no difícil período para as lutas 

sociais no país; Fortalecer a luta dos Movimentos Sociais na atual 

conjuntura. 

Atividades: Realizar um Seminário de três dias na Escola Nacional 

Florestan Fernandes (ENFF) com a participação de 80 militantes de 

entidades, organizações e movimentos sociais; Construir sínteses sobre a 



análise de conjuntura; Realizar debate sobre a estratégia de ação.7 a 9 

de abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE ESTUDOS APOLONIO DE CARVALHO 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22655 

Título: ACAMPAMENTO PEDAGOGICO DA JUVENTUDE SEM TERRA OZIEL ALVES PEREIRA 

Objetivos: Estimular a construção de experiências produtivas\ econômicas 

para a geração de renda da juventude; Debater sobre cultura e arte 

relacionando com as problemáticas da conjuntura social; Incentivar a 

formação em agroecologia;  Identificar as situações de homofobia, 

racismo, violência, desigualdade, de gênero, intolerância religiosa, 

alcoolismo, drogas e outras dependências, enfrentando-as de forma 

coletiva; Identificar e apontar para a superação de situações de 

centralização do poder que impedem a participação real da juventude. 

Atividades: Realizar o XII Acampamento Pedagógico da Juventude Sem Terra 

Oziel Alves Pereira, com jovens de diversos Assentamentos e Acampamentos 

do Estado do Pará e de outros estados, oriundos de comunidades rurais. 10 

a 17 de abril de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMACAO PRODUCAO E ARTES DA AMAZONIA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22662 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) A LUTA URBANA A PARTIR DO CHAO DA OCUPACAO 

- CAROLINA DE JESUS RESISTE 

Objetivos: Promover a sinergia entre sujeitos sociais envolvidos com a 

luta urbana na Região Metropolitana do Recife; Fortalecer a organização 

popular na defesa do direito à moradia e no combate à criminalização dos 

movimentos sociais; Desenvolver práticas de inovação social e integração 

de famílias em situação de vulnerabilidade social; Promover ações de 

formação política voltadas para as famílias sem-teto e apoiadoras (es) 

baseados em dinâmicas de educação popular. 



Atividades: Manter e ampliar a capacidade instalada dos barracões 

coletivos; Criar e dinamizar o Centro de formação política Solano 

Trindade; Realizar debates, palestras, oficinas, rodas de diálogo que 

envolvam temas estruturantes como: Territorialidade; Direito à cidade; 

Organização da luta popular; Gênero, raça e etnia, classe; Qualificar os 

espaços coletivos devido o grande número de crianças na ocupação e a 

ausência de espaços adequados.17 de março a 17 de maio de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO - BRASIL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22664 

Título: FORMACAO POLITICO SOCIAL DE JOVENS RURAIS 

Objetivos: Fortalecer o empoderamento dos/as jovens, reconhecendo 

costumes, potencialidades, dificuldades e desafios; Preparar os/as jovens 

do semiárido para que se comprometam com o desenvolvimento das 

comunidades, semeando atitudes etico-políticas que revitalizem seu meio; 

Reconhecer os/as jovens como plantio de conhecimento, divulgadores/as de 

políticas publicas e propositores de alternativas de melhora de vida e do 

exercício da cidadania. 

Atividades: Realizar atividades de formação; Organizar debates para falar 

sobre os problemas locais e encaminhamento de ações para os órgãos 

públicos; Constituir o Conselho Municipal da Juventude; Promover 

Seminário sobre Cultura Democrática e Ética Política; Realizar Curso: 

Liderança e Organização Política; Participar das sessões da Câmara 

Municipal.01 de maio a 31 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LAR SANTA MARIA - CENTRO DE FORMACAO SANTA MARIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22665 

Título: APOIO PARA A VIABILIZACAO DA III E IV ETAPAS ESTADUAL DA ESCOLA 

DE FORMACAO EMERSON PACHECO LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE ESPÍRITO SANTO 



Objetivos: Garantir o estudo político aos militantes, uma demanda 

concreta do movimento com vistas a qualificar a atuação nas lutas, 

plenárias, reuniões de células e espaços de articulação; Corroborar com a 

coesão política e ideológica do Levante e contribuir para avançar na 

solidarização e superação dos problemas enfrentados pela juventude de 

diferentes regiões; Fomentar a importância do associativismo e de uma 

nova cultura de solidariedade que valorize as especificidades de cada 

comunidade, as tradições locais, e a busca por alternativas de 

socialização entre as camadas mais pobres da população, possibilitando 

seu reconhecimento enquanto agentes transformadores da sociedade. 

Atividades: Realizar a 3ª e 4ª etapa Estadual do Curso de Formação 

Emerson Pacheco do Levante Popular da Juventude Espírito Santo, com 

participação de cerca de 60 jovens de diversas regiões do Estado, do meio 

rural e urbano, produtores de arte e cultura, estudantes universitários e 

secundaristas, trabalhadores/as.21 a 23 de abril de 2017 na zona rural do 

município de Pedro Canário. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - VITORIA - ES 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22673 

Título: NOSSA TERRA NOSSO LAR 

Objetivos: Denunciar a paralisação das ações de desocupação das terras 

indígenas Apyterewa e o agravamento do processo de invasão, bem como, 

cobrar das autoridades em Brasília a retomada e a agilidade no processo 

de desintrusão da TI Apyterewa. 

Atividades: Garantir a participação de 30 lideranças indígenas Parakanãs 

nas reuniões com as autoridades em Brasília.15 a 25 de maio de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 528 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL INDIGENISTA - PRELAZIA DE XINGU 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8750 

 

 

 



Número: 22675 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - DEMARCACAO JA - SAWRE MUYBU E 

TERRITORIO TRADICIONAL MUNDURUKU 

Objetivos: Contribuir para a demarcação e proteção do território 

tradicional Munduruku Sawre Muybu e para os avanços dos processos de 

demarcação das Terras Indígenas Sawre Apompu e Sawre Juybu; contribuir 

para a conclusão do processo de demarcação da Terra Indígena Daje Kapap 

Eipi (Sawre Muybu), esclarecendo sua importância não apenas para a 

sobrevivência física e cultural dos munduruku, mas, ainda para o 

enfrentamento ao modelo desenvolvimentista imposto pelo Governo, em 

aliança com o grande capital para a região Amazônica. 

Atividades: Entrega de Laudo de pericia territorial a FUNAI; Participar 

do Acampamento Terra Livre.abril e julho 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO INDIGENA PARIRI 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22676 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - MOBILIZACAO E PARTICIPACAO DOS POVOS 

INDIGENAS DO REGIONAL LESTE   

Objetivos: Reunir em grande assembleia as lideranças dos povos e 

organizações indígenas de todas as regiões do Brasil para discutir e se 

posicionar sobre a violação dos direitos constitucionais e originários 

dos povos indígenas e das políticas anti-indígenas do Estado brasileiro. 

Atividades: Mobilização e participação dos Povos indígenas do Regional 

Leste No ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - Unificar as lutas em defesa do Brasil 

Indígena.no período de 24 a 27 de abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (ITABUNA) 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

 

 



Número: 22677 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - POVOS INDIGENAS DO PARA FORTALENDO A 

LUTA PELOS DIREITOS CONSTITUCIONA 

Objetivos: Fortalecer o movimento indígena do Pará junto ao movimento 

indígena nacional possibilitando o intercâmbio de suas lutas na defesa de 

seus territórios, assim como incentivar a apresentação de suas 

reivindicações locais em vista da atenção de medidas de governo na defesa 

de seus territórios e na promoção de políticas públicas. 

Atividades: Participação de 44 lideranças do Pará No ACAMPAMENTO TERRA 

LIVRE 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 42 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NORTE II 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22678 

Título: MOBILIZACAO DE PARCERIAS NO TERRITORIO EUROPEU PARA ACOES DE 

SEGURANCA E SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Objetivos: Mobilizar parcerias através de intercâmbios e diálogos para 

aportar recursos humanos e financeiros que garantam a continuidade das 

ações da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) de formação e mobilização 

social para a convivência com o Semiárido. 

Atividades: Participar do Workshop "Plataforma Global de Escassez de 

Água", organizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), a ser realizado na cidade de Roma/Itália, nos dias 19 

e 20 de abril de 2017; Promover audiência entre a delegação da ASA e o 

Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (IFAD/FIDA), a 

ser realizada na cidade de Roma/Itália, no dia 21 de abril de 2017; 

Contribuir para o fortalecimento da Plataforma Semiárida na América 

Latina, por meio do apoio de diversas instituições e setores que debatem 

o tema "Água" na Europa; Participar de audiências com agências 

governamentais e não governamentais de cooperação localizadas na Itália, 

Suíça, Áustria, Alemanha, Holanda, França e Espanha, no período de 17 de 

abril a 05 de maio de 2017; Visibilizar esta incursão da ASA na Europa 

aos meios de comunicação nacionais e internacionais (dos países 

visitados), bem como denunciar a perda de direitos pós-golpe parlamentar 

de 2016; Articular diversos atores sociais internacionais em torno da 

proposta da ASA para o Fundo Verde do Clima; Promover articulações com 



diversos atores internacionais envolvidos no debate sobre o tema "Água", 

visando uma participação qualificada no Oitavo Fórum Mundial da Água, que 

ocorrerá em Brasília/Brasil, em março/2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERNAS PARA O SEMI-ARIDO - 

AP1MC 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22679 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - FORTALECENDO O PROTAGONISMO INDIGENA 

DOS POVOS E ORGANIZACOES INDIGENAS 

Objetivos: Fortalecimento e unificação dos povos e organizações indígenas 

da Amazônia Brasileira, base da COIAB, para articulação das suas lutas e 

autonomia dos povos e organizações indígenas. 

Atividades: Participação na Mobilização Nacional Indígena - Acampamento 

Terra Livre 2017 ; realização da III Assembleia Geral da APOIANP, 

(maio/17), onde contará com a participação de aproximadamente 200 

indígenas de todas as regiões do Amapá e norte do Pará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS POVOS INDIGENAS WAIANA APALAI 

Estado: AP 

Valor na Moeda: 12000 

 

Número: 22681 

Título: MEMORIA, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA ROMARIA DA TERRA E DAS AGUAS 

- BOM JESUS DA LAPA 

Objetivos: Fazer memória dos 40 anos de Romaria destacando sua 

contribuição na luta dos povos do campo e da cidade; Avaliar e discutir 

os desafios da Romaria da Terra e das Águas nesses 40 anos e suas 

implicações na vida dos romeiros e das romeiras; Construir perspectivas 

para superar os desafios da Romaria da Terra e das Águas e fortalecer a 

luta de seus/as romeiros e romeiras. 

Atividades: Realizar o Encontro sobre a Romaria da Terra e das Águas: 

Memória, desafios e perspectivas da Romaria da Terra e das Águas de Bom 



Jesus da Lapa.21 a 23 de abril de 2017, no Centro de Treinamento de 

Lideranças - CTL de Bom Jesus da Lapa - BA 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - CENTRO-OESTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22687 

Título: CONFERENCIAS LIVRES PARA MULHERES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE 

Objetivos: Empoderar mulheres em situação de rua para participar com 

autonomia da Conferência Nacional da Mulher; Contribuir para a redução 

dos casos de violações envolvendo mulheres em situação de rua; Fortalecer 

a luta das mulheres em situação de rua por uma vida digna. 

Atividades: Realizar 5 Conferencias Livres, sendo 4 para mulheres em 

situação de rua e 1 para mulheres com outras vulnerabilidades sociais; 

Promover rodas de conversas abordando as seguintes temáticas: O papel do 

Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na 

vida e na saúde das mulheres; O mundo do trabalho e suas consequências na 

vida e na saúde das mulheres; Vulnerabilidade e equidade na vida e na 

saúde das mulheres; Políticas públicas para as mulheres e a participação 

social.28 de março 30 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO RUATUA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

Número: 22694 

Título: (UE-2017-D) RODANDO A BAIANA - JOVENS, LÉSBICAS E QUILOMBOLAS 

REFLETINDO E PENSANDO NO  FEMINISMO NEGRO E AS SUAS INTERFACES NA LUTA 

PELA DEMOCRACIA. 

Objetivos: Formar novos quadros políticos de jovens e mulheres negras 

embasadas na perspectiva do feminismo negro e nas lutas das mulheres 

negras das últimas décadas; Aprofundar os conhecimentos das mulheres, 

jovens, lésbicas sobre: Racismo; Violência; Feminismos; Democracia, 

participação e incidência política; Direitos Humanos; Constituir um 

espaço de debate e reflexão permanente com capacidade de responder as 



demandas atuais postas pela luta contra o racismo, pela democracia, 

contra a violência e pelo Bem Viver; Manter núcleos de mulheres 

mobilizados nas comunidades contra o retrocesso e pela garantia de 

direitos; Garantir um processo de articulação/mobilização para atuar de 

forma efetiva na luta pela democracia e contra o racismo/sexismo. 

Atividades: Mobilizar as Mulheres para o processo de formação; Selecionar 

as facilitadoras e formar a equipe para planejar as oficinas, selecionar 

textos e conteúdo; Produzir material didático e de comunicação; Realizar 

oficinas sobre História da Organização Política no Brasil e as Mulheres 

Negras I- Olhando o passado e construindo o futuro/Ditadura e o Brasil 

das Diretas; Realiar a Mobilização Nacional e a Constituição Cidadã - 

Sociedade civil e seu Protagonismo - Conquistas; Realizar oficinas sobre 

História da Organização Política no Brasil e as Mulheres Negras II - 

Olhando o passado e construindo o futuro; Monitorar e Avaliar a Formação; 

Promover: Pensamento das Mulheres Negras na Contemporaneidade - diálogo 

com os Feminismos I; Pensamento das Mulheres Negras na Contemporaneidade- 

diálogo com os Feminismos II; Realizar oficinas sobre - Feminismo Negro, 

relacionando teoria e prática política; Realizar oficinas sobre Bem Viver 

I - Uma Nova Utopia?; Encerramento e Prestação de Contas do projeto. 

março a outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ODARA - INSTITUTO DA MULHER NEGRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20700 

 

Número: 22715 

Título: SEMINARIO - EM DEFESA DOS TERRITORIOS CAMPONESES E DO BEM VIVER 

FRENTE À EXPANSAO DO CAPITAL 

Objetivos: Abordar os impactos causados pela chegada das empresas do 

agronegócio na Chapada do Apodi/RN; Compreender a relação dos conflitos 

territoriais na Chapada do Apodi dentro do contexto global; Fortalecer a 

permanências do camponês (a) em seus territórios reafirmando a 

agroecologia como memória e resistência dos povos; Ampliar a 

solidariedade com a luta das comunidades camponesas da Chapada do Apodi; 

Fortalecer a resistência do povo da Chapada do Apodi contra o modelo do 

agronegócio; Proporcionar a troca de experiências de resistências ao 

agronegócio vivenciadas nas diversas regiões do Estado e do Nordeste. 

Atividades: Realizar Seminário Regional: Em defesa dos territórios 

camponeses e do bem viver frente à expansão do capital, dias 10 e 11 de 



maio de 2017, com a participação de agricultores (as) dos municípios de 

Apodi/RN, representantes de várias regiões do Estado do RN e 

representantes da região Cearense da Chapada do Apodi (Limoeiro do Norte, 

Quixere, Russas), e de lideranças de movimentos sociais, da ASA 

Potiguar.dias 10 e 11 de maio de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: STR DE APODI 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22722 

Título: V CAMINHADA POVO DE SANTO DO NORDESTE DE AMARALINA 

Objetivos: Contribuir no processo de afirmação da identidade afro-

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

Evidenciar a defesa do respeito às religiões, contra preconceito, à 

homofobia, ao machismo, à intolerância e à destruição da natureza, 

através do empoderamento do povo da região Nordeste de Amaralina; 

Promover debates abordando temas relacionados à valorização da cultura e 

respeito às religiões; Promover a integração entre os terreiros da 

região; Homenagear os sujeitos históricos da região, ligados ao candomblé 

e a outras atividades tradicionais; Contribuir para o fortalecimento do 

sentimento de pertencimento da região Nordeste de Amaralina, gerando 

assim ações de valorização da cultura de paz e unidade entre seus 

moradores; Possibilitar a inclusão do povo de santo no cotidiano político 

da cidade de Salvador; Promover um ato ecumênico no início da Caminhada. 

Atividades: Realizar o lançamento da V Caminhada no espaço cultural 

Diplomata, dia 05 de maio de 2017; Realizar palestra: Valorização da 

cultura e respeito ao culto afro, dia 27 de maio de 2017; Realizar a V 

Caminhada do Povo de Santo do Nordeste de Amaralina, dia 28/05/2017, 

tendo como parte de sua programação palestras, debates, caminhada e 

confraternização. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 800 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE DEFESA DA JUVENTUDE DO NORDESTE DE AMARALINA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 



Número: 22723 

Título: MULHERES DE AXE MOBILIZADAS PELO FIM DA VIOLENCIA DOMESTICA E 

FAMILIAR - ANCESTRALIDADE E DIREITOS 

Objetivos: Dar continuidade as ações de mobilização da Campanha Mulheres 

de Axé Mobilizadas pelo Fim da Violência Doméstica e Familiar; Consolidar 

a iniciativa em âmbito nacional e local; Criar ambiente virtual adequado 

à divulgação da Campanha Mulheres de Axé Mobilizadas pelo Fim da 

Violência Doméstica e Familiar, incluindo as iniciativas desenvolvidas 

pelo Ilê Omolu Oxum para o fortalecimento e atuação pública das 

comunidades de terreiro. 

Atividades: Realizar oficinas; Mobilizar e sensibilizar as comunidades de 

terreiro para adesão à Campanha Mulheres de Axé Mobilizadas pelo Fim da 

Violência Doméstica e Familiar; Lançar o site e divulgar a Campanha 

Mulheres de Axé Mobilizadas pelo Fim da Violência Doméstica e Familiar.01 

de maio a 30 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SOCIEDADE CIVIL E RELIGIOSA ILE OMOLU E OXUM 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 6500 

 

Número: 22724 

Título: APOIO A PRATICA DA VIGILANCIA POPULAR EM SAUDE EM SANTA CRUZ (RJ) 

FORTALECENDO A RESISTENCIA LOCAL 

Objetivos: Consolidar o processo permanente de educação e vigilância 

popular sobre condições ambientais em Saúde em Santa Cruz; Suscitar maior 

visibilidade às denúncias e aos relatos dos moradores sobre a dificuldade 

em acessar os serviços de saúde pública de qualidade na região; Gerar 

maior pressão política sobre as autoridades locais, estaduais, municipais 

de saúde em relação à necessidade de um maior planejamento e proatividade 

das instituições públicas na ação em saúde na região; Promover maior 

engajamento dos jovens nos processos de participação política na região 

oxigenando a organização dos moradores em Santa Cruz. 

Atividades: Dar continuidade a uma ação de medição da poluição 

atmosférica em Santa Cruz, no entorno do maior complexo siderúrgico da 

América Latina, realizado por jovens da localidade; Produzir um relatório 

referente à qualidade do ar de Santa Cruz a partir dos dados coletados 

durante os períodos de medições; Construir a memória do processo de 

medição através de um vídeo e cartilha sobre a experiência da Vigilância 

Popular em Saúde em Santa Cruz com jovens; Consolidar o processo 



permanente de educação e vigilância popular sobre condições ambientais em 

Saúde em Santa Cruz (RJ) junto a um grupo de jovens. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE POLITICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 9240 

 

Número: 22726 

Título: DIVERSIFICACAO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS NO SEMIARIDO 

Objetivos: Visibilizar o trabalho desenvolvido na região pela COOPERCUC e 

Entidades parceiras; Mostrar a importância da Agricultura familiar 

através das práticas sociais, ambientais, culturais e econômicas; 

Aperfeiçoar as práticas de fabricação e organização da produção; 

Aprimorar os conhecimentos sobre a diversificação das cadeias produtivas 

e sobre a comercialização em exposições e feiras da agricultura familiar; 

Fortalecer a economia solidaria na região; Visibilizar os produtos 

oriundos da agricultura familiar; Adotar práticas e estratégias de 

gestão, tendo a economia solidária como base principal. 

Atividades: Realizar o IX Festival do Umbu, 28 e 29 de abril de 2017; 

Realizar painéis temáticos abordando os seguintes temas: Mercado 

institucional PAA e PNAE: Políticas Públicas para Agricultura Familiar; 

Caprinocultura de Leite; Tecnologia da Produção para Fruticultura de 

sequeiro; Desafios da Sustentabilidade Alimentar. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUA E CURAÇÁ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22727 

Título: SEMINARIO NACIONAL SOBRE JUVENTUDES E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA 

JOVENS A LUZ DA BIBLIA 

Objetivos: Compartilhar experiências do trabalho realizado com e por 

juventudes em diversas partes do Brasil; Ajudar a encontrar caminhos para 

desenvolver ações de combate à violência contra jovens; Elaborar 

ferramentas de leitura sócio-transformadora e ecumênica da Bíblia entre o 



público jovem com esse fim; Produzir material bíblico popular sobre a 

temática destinado ao público juvenil. 

Atividades: Realizar Seminário Nacional sobre Juventude e Combate à 

Violência contra Jovens à luz da Bíblia.29 de abril a 01 de maio de 2017, 

em Brasília. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 32 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS BIBLICOS - NACIONAL 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22728 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - UNIFICANDO A LUTA EM DEFESA DO DIREITO 

INDIGENA 

Objetivos: Intensificar o processo de articulação entre as organizações 

indígenas do Sul da Bahia para ampliar a parceria nas lutas pelas 

conquistas dos territórios; Intercambiar experiências a partir de suas 

organizações; Fortalecer a cultura e a identidade das comunidades 

indígenas a partir da valorização dos sabres e práticas tradicionais; 

Possibilitar momentos formativos e de mobilização entre os povos 

indígenas no Brasil; Visibilizar a luta do povo Tupinambá do sul da 

Bahia; Promover um espaço de reflexão e debate sobre os direitos 

originários e os projetos que ameaçam o bem viver das comunidades 

indígenas. 

Atividades: Viabilizar a participação de 8 lideranças indígenas no 

Acampamento Terra Livre, em Brasília, no período de 19 a 23 de abril de 

2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 8 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS INDIOS TUPINAMBA DA SERRA DO PADEIRO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

 

 

 

 



 

Número: 22730 

Título: MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES REGIONAIS DE 

AGROECOLOGIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA 

DA AARJ. 

Objetivos: Contribuir com a animação das articulações regionais, com a 

mobilização e preparação de agricultores (as), assentados (as), povos e 

comunidades tradicionais, suas organizações e outros protagonistas 

regionais, em torno da temática do IV Encontro Estadual de Agroecologia 

da AARJ; Mapear as experiências, contexto, desafios, oportunidades, 

manifestações culturais e preparação das delegações que representarão 

cada região no IV EEARJ; Promover processos prévios de motivação, 

diálogos, trocas e articulações em cada região, garantindo a participação 

plena dos participantes no IV EEARJ. 

Atividades: Realizar reuniões da Comissão Organizadora do Encontro e 

apoiar a participação dos agricultores e agricultoras e jovens rurais nas 

atividades organizativas da AARJ.28 de setembro a 01 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 210 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DE AGROECOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22736 

Título: CURSO LIVRE DE ESTUDOS CULTURAIS E CIDADANIA 

Objetivos: Promover curso de formação política para lideranças jovens dos 

Territórios de Identidade do Sisal e do entorno que tenham aproximação 

com o campo cultural; Proporcionar vivências, reflexões e intervenções em 

seus locais de origem. 

Atividades: Realizar o Curso Livre de Estudos Culturais e Cidadania, 

atividade composta por 12 módulos, voltada para lideranças jovens dos 

Territórios de Identidade do Sisal e entorno.Fevereiro a 12 de novembro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: NUCLEO DE ARTE, COMUNICACAO E CULTURA NA COMUNIDADE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 



Número: 22742 

Título: ENCONTRO DE ARTICULACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS TRADICIONAIS DE 

SALVADOR E DO BAIXO SUL DA BAHIA 

Objetivos: Fortalecer a articulação entre comunidades negras rurais 

urbanas (Salvador) e rurais/ quilombolas (Baixo Sul); Trazer informações 

e atualizações sobre o EIRCIR-BA; Propor estratégias para apresentação 

das demandas das comunidades no evento e de efetivação do Estatuto. 

Atividades: Realizar Encontro de articulação das Comunidades Negras 

Tradicionais de Salvador e do Baixo Sul da Bahia. 13 de maio de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: KOINONIA - PRESENCA ECUMENICA E SERVICO - SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

Número: 22749 

Título: RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO: OPRESSÕES E PROCESSOS DE 

EMPODERAMENTO E PROTAGONISMO DAS MULHERES NA COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. 

Objetivos: Realizar um diagnóstico da situação das mulheres da CPT, como 

se dão as relações sociais de gênero na entidade e com os grupos 

acompanhados; Promover espaços de diálogo sobre o ser mulher na Comissão 

Pastoral da Terra, identificar as formas de opressão que existem e os 

processos de superação/libertação, bem como, de que forma esses elementos 

são trabalhados com as mulheres camponesas e de comunidades tradicionais 

acompanhadas; Promover debates sobre relações sociais de gênero, machismo 

e patriarcado, com mulheres agentes da CPT, estendendo as discussões para 

os grupos acompanhados pela CPT nos estados do Brasil, tendo em vista 

mudanças nos comportamentos individuais e nas estruturas; Problematizar 

questões como a composição das equipes de CPT no Brasil, o papel exercido 

pelas mulheres, o exercício e a circulação do poder; Apontar caminhos 

para a construção de novas relações e estruturação de uma nova sociedade 

a partir, do empoderamento e do protagonismo das mulheres. 

Atividades: Realizar o Encontro Nacional de Mulheres Agentes da CPT.26 a 

28 de maio de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - NACIONAL 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 10000 



 

 

Número: 22755 

Título: POVOS INDIGENAS, TERRITORIO E BIOMAS - BERCOS DE VIDA, LUTAS E 

ESPERANCA 

Objetivos: Manter um diálogo constante com a organização interna do povo 

indígena Xakriabá, parceiros, aliados e principalmente, com a juventude; 

Socializar as informações e monitorar os processos de violência que está 

em curso contra a efetivação dos direitos dos povos indígenas no Brasil; 

Fortalecer a estratégia da formação, da informação e da comunicação, como 

mecanismos importantes para a garantia, efetivação e manutenção dos 

direitos constitucionais. 

Atividades: Realizar o Encontro de formação com jovens Indígenas 

Xakriabá: Território e Biomas: Berços de vida, lutas e esperança. 20 e 21 

de maio de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZACAO XAKRIABA MORRO VERMELHO DE SAO JOAO DAS MISSOES 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22768 

Título: RESISTIR E PRECISO - MULHERES JOVENS PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA 

AS MULHERES 

Objetivos: Apoiar iniciativas locais de lideranças de mulheres jovens, 

negras, lésbicas a partir dos seus territórios visando o seu 

fortalecimento e empoderamento; Contribuir com a formação política das 

lideranças e coletivos de mulheres jovens reforçando a sua participação 

em espaços que discutem políticas públicas voltadas para as mulheres 

jovens; Dar suporte às atividades organizadas pelas mulheres e coletivos 

jovens através da produção de materiais educativos e informativos. 

Atividades: 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 Violência contra as mulheres; 

Realizar 03 Encontros de formação, com discussões e debates sobre 

violências: Assédio sexual; Cultura de estupro; Violência doméstica e 

Direitos; Saúde e políticas públicas para as mulheres jovens; Produzir e 

reproduzir materiais educativos:2000 Cartilha e 1000 Adesivos; Produzir 

conteúdos e postagens nas mídias sociais do interesse das mulheres 

jovens.maio a setembro 2017 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CASA DA MULHER TRABALHADORA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 15000 

 

Número: 22779 

Título: II ENCONTRO NACIONAL DA ARTICULAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS: CULTIVAR E GUARDAR A CRIAÇÃO - DESAFIOS FRENTE ÀS AMEAÇAS 

PARA CONSTRUIR O BEM VIVER. 

Objetivos: Aprofundar a compreensão sobre o contexto vivido no Brasil e 

no mundo e que afeta a vida dos povos e comunidades tradicionais; 

Refletir sobre outros paradigmas de organização da sociedade que se 

contraponham ao sistema capitalista; Fomentar a ampliação e o 

fortalecimento da articulação dos povos e comunidades tradicionais; 

Compreender o contexto da realidade vivenciada nos territórios pelos 

povos e comunidades tradicionais; Fortalecer e potencializar a luta pelo 

direito a acesso dos territórios, respeitando autonomia e formas de vida 

das comunidades; Valorizar e fortalecer o protagonismo das comunidades 

tradicionais envolvidas no processo de luta da articulação; Potencializar 

o processo de mobilização e incidência política em defesa e na promoção 

dos direitos dos povos e comunidades tradicionais; Ampliar a compreensão 

e o envolvimento das pastorais do campo no processo de articulação e 

mobilização dos povos e comunidades tradicionais nas diferentes regiões 

do país. 

Atividades: Realizar o II Encontro Nacional da Articulação dos Povos e 

Comunidades Tradicionais: Cultivar e Guardar a Criação - Desafios frente 

as ameaças para Construir o Bem Viver.22 a 24 de maio de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DAS PASTORAIS DO CAMPO DO BRASIL E ARTICULACAO NACIONAL 

DE POVOS E COMUNIDADES TRADICION 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22782 

Título: VI ENCONTRÃO DA TEIA DOS POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DO MA, NA COMUNIDADE ALTO BONITA, EM BREJO-MA. 



Objetivos: Fortalecer os processos organizativos de povos e comunidades 

tradicionais que participam da Teia; Fortalecer a construção de alianças 

e estratégias de luta em defesa dos territórios e incidência nas 

políticas públicas. 

Atividades: Apoiar a realização do VI Encontrão da Teia de Povos 

Indígenas e Comunidades Tradicionais do MA, fortalecendo as comunidades 

que dela participam na luta por seus direitos e territórios livres. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DA TEIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - MA 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22786 

Título: FORTALECENDO A ROMARIA DOS MARTIRES DA FLORESTA EM MEMORIA DA 

VIDA DE JOSE CLAUDIO E MARIA DO ESPIRITO SANTO 

Objetivos: Fortalecer a Romaria dos Mártires da Floresta em memória à 

vida, a história e a luta do casal de ambientalistas, Jose Cláudio e 

Maria do Espírito Santo, assassinados em maio de 2011; Dar visibilidade 

ao clamor dos moradores do PA Agroextrativista Praia Alta Piranheira e as 

demais organizações da sociedade civil da região que lutam por direitos 

humanos; Visibilizar as práticas sócio e agroambientais, desenvolvidas 

pelas famílias dos trabalhadores rurais assentadas no PA - Projeto 

Assentamento; Denunciar os crimes ambientais que ocorrem na região; 

Cobrar das autoridades policias mais empenho na captura dos assassinos. 

Atividades: Realizar a Romaria dos Mártires da Floresta do Projeto 

Assentamento Agroextrativista Praia Alta Piranheira, 20 e 21 de maio de 

2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - MARABA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22791 

Título: SEMINÁRIO NACIONAL DE DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA DEFESA E 

AFIRMAÇÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS PESQUEIROS.  



Objetivos: Construir uma avaliação sobre a Campanha Nacional de 

Regularização os Territórios Tradicionais Pesqueiros; Apontar novos rumos 

e estratégias frente aos desafios colocados pela conjuntura; Possibilitar 

que Pescadores e pescadoras artesanais definam novas estratégias sobre a 

Campanha de Regularização dos Territórios e aprofundem a discussão sobre 

O Defeso, apontando diretrizes para intervenção nesse tema; Avaliar os 2 

últimos anos da Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios 

Tradicionais Pesqueiros. 

Atividades: Realizar Seminário Nacional de definição de estratégias para 

defesa e afirmação de territórios tradicionais pesqueiros, em Brasília, 

no período de 08 a 12 de junho de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - NACIONAL 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 11000 

Número: 22815 

Título: (UE-ABONG-2017) VIRANDO O JOGO: ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA E TODAS 

AS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DAS MENINAS, JOVENS E 

ADOLESCENTES ATRAVÉS DO ESPORTE. 

Objetivos: Defender os Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos de 

adolescentes jovens do bairro da Redinha, por meio da articulação entre 

as suas subjetividades e suas atuações como sujeitos políticos; Ampliar a 

participação de adolescentes e jovens, mediante a realização de Rodas de 

Conversa junto a times de futebol feminino. 

Atividades: Realizar Rodas de Conversa sobre sexualidade como direito 

humano, as rodas serão divididas em 4 etapas, abordando os seguintes 

temas: Juventudes e sexualidades; Direitos Humanos, Sexuais e 

Reprodutivos; Gênero e diversidades; Violação aos direitos humanos, 

sexuais e reprodutivos e acesso à justiça; Realizar Rodas de Conversas 

sobre Torneio de futebol temático; Realizar um torneio temático com o 

título: "Virando o Jogo: Um gol pelos Direitos Humanos, Sexuais e 

Reprodutivos".20 de maio a 20 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO AFIRMATIVO DE MULHERES INDEPENDENTES 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 8000 



 

 

Número: 22820 

Título: (UE-ABONG-2017) CONHECER PARA RESISTIR 

Objetivos: Contribuir para qualificar as ações de articulação da 

sociedade civil para incidência pública, especialmente no contexto da 

Península de Itapagipe, a partir do conhecimento da Lei nº 13.019, de 

2014, que institui o Novo Marco Regulatório para as Organizações da 

Sociedade Civil; Promover ações de formação que ajudem as lideranças das 

organizações ligadas à REPROTAI e à REDE CAMMPI a compreender a Lei no 

Novo Marco Regulatório; Fortalecer a articulação entre as organizações da 

Península e demais entidades da cidade de Salvador. 

Atividades: Realizar 03 oficinas de formação sobre o Marco Regulatório 

das OSCs; Realizar um Encontro com as organizações participantes, a fim 

de aprofundar questões, sobretudo em relação às adequações à legislação 

por parte das organizações.20 de julho a 20 de outubro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO DE ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS MORADORES DA PENINSULA DE 

ITAPAGIPE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7108 

 

Número: 22822 

Título: (UE-ABONG-2017) CONSELHO TERENA - ACOES EM DEFESA DO TERRITORIO 

TRADICIONAL FRENTE À TESE DO MARCO TEMPORAL 

Objetivos: Debater o Marco Temporal frente aos direitos originários dos 

povos indígenas aos seus territórios tradicionais; Incidir diretamente na 

jurisprudência da Justiça Federal de Campo Grande - onde tramitam os 

processos Terena, oferecendo subsídios para que a formação da convicção 

do magistrado seja favorável a comunidade indígena;  Promover o debate 

sobre a tese do marco temporal nos cursos de direito de duas 

universidades de Mato Grosso do Sul 

Atividades: Realizar duas oficinas sobre "O marco Temporal e Direitos 

Originários dos Povos Indígenas" durante as Assembleias Terena; Realizar 

visitas à área de retomadas Terena levando informes as lideranças; 

Realizar Audiência nos gabinetes de ministros e juízes levando pareceres 

e as lideranças indígenas para conversar diretamente com os magistrados; 

Realizar um seminário na faculdade de direito debatendo o marco temporal, 



contando com a presença de membros do Ministério Público, Defensoria 

Pública da União, Procuradorias Federais e lideranças indígenas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DA ASSEMBLEIA DO POVO TERENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 8000 

 

Número: 22865 

Título: (UE-ABONG-2017) MOBILIZACAO - FORTALECENDO AS OSCS E 

IMPLEMENTANDO O MROSC EM GRAVATA 

Objetivos: Criar e apresentar a LEI de implementação do MROSC no 

Município de Gravatá; Realizar oficinas e encontros para aprofundamento 

do MROSC; Realizar um Seminário para discussão e aprovação da Lei de 

Implementação Municipal; Articular com a gestão pública, vereadores e 

outros setores da sociedade para apresentação da LEI; Mobilizar a 

sociedade para coleta assinaturas para o Projeto Lei de iniciativa 

popular. 

Atividades: Realizar oficinas e encontros para aprofundamento do MROSC; 

Realizar um Seminário para discussão e aprovação da Lei de Implementação 

Municipal; Articular com agentes públicos e outros setores da sociedade 

para apoio a nova lei; Mobilizar a sociedade para coleta assinaturas para 

o Projeto Lei de iniciativa popular.01 de julho a 15 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DE GRAVATA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7760 

 

Número: 22867 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) A REALIZACAO DO ATO NACIONAL EM DEFESA DA 

REFORMA AGRARIA E CONTRA A VIOLENCIA 

Objetivos: Fazer uma denúncia pública da escalada da violência no campo, 

causada pela truculência do Latifúndio e do Agronegócio, e que tem 

causado a morte de trabalhadores rurais e indígenas. 

Atividades: Realizar um Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária e 

Contra a Violência do Latifúndio e do Agronegócio, 19 de Maio de 2017, na 

cidade de Capitão Enéas/MG. 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MINAS GERAIS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

Número: 22880 

Título: CELEBRANDO FRUTO DO TRABALHO 

Objetivos: Valorizar e incentivar a agricultura familiar; Preservar as 

sementes crioulas; Valorizar o trabalho do campo e preservar o meio 

ambiente; Mostrar para a comunidade a importância de plantar; Celebrar a 

colheita de semente de feijão, mandioca e outros, como forma de valorizar 

o serviço do homem no campo. 

Atividades: Realizar oficinas abordando as seguintes temáticas: Orientar 

a plantação; A importância das sementes crioulas; A história da 

Agricultura no Brasil; Os perigos da produção do agronegócio; O perigo do 

agrotóxico na produção alimentícia; A importância da produção agrícola 

para melhorar a geração de renda das famílias; Realizar exibição de 

vídeos; Apresentação teatral e cantos tradicionais. 21 a 24 de junho de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 900 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO HÃHÃHAE INDIGENA DE AGUA VERMELHA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

Número: 22908 

Título: QUILOMBOLAS UNIDOS - POLITICAS PUBLICAS E ACESSO A AGUA 

Objetivos: Fortalecer a comunidade para o enfrentamento com a Marinha e o 

Governo, frente às chantagens feitas se utilizando dos direitos sob o 

Território (Terra e Água) e as Políticas Públicas; Garantir o uso 

compartilhado do Rio, das Fontes e a continuidade da implementação das 

políticas públicas de mobilidade-conclusão da estrada e habitação-

construção das casas. 

Atividades: Reunir lideranças indígenas, quilombolas e pesqueiras, para 

participação em reuniões no Quilombo Rio dos Macacos.12 e 13 de junho de 

2017 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO RIO DOS MACACOS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3500 

 

Número: 22909 

Título: TERRA TITULADA LIBERDADE CONQUISTADA 

Objetivos: Atuar de forma a garantir a higidez do Decreto Federal 4887/03 

no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0009091-

41.2012.4.05.8400/01 que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 

5ª Região; Impedir a reversão da titulação do território quilombola da 

comunidade do Acauã, de Poço Branco, Rio Grande do Norte.20 e 21 de junho 

de 2017 

Atividades: Viabilizar a presença massiva de quilombolas nos dias 20 e 21 

de junho de 2017 na cidade do Recife para acompanhar o julgamento da 

Constitucionalidade do Decreto Quilombola. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - REGIONAL NORDESTE II 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 9000 

 

Número: 22939 

Título: APOIO A MOBILIZACAO DO CENTRO ANTIGO NO 2 DE JULHO 

Objetivos: Reforçar a mobilização de grupos, comunidades e movimentos do 

Centro de Salvador em prol da resistência ao projeto Revitalizar e a 

outras intervenções urbanísticas em curso na área, tendo como 

consequência o fortalecimento da Articulação enquanto sujeito relevante 

no cenário político do Centro; Contrapor à imagem de um Centro 

"degradado" veiculada pelo Poder Público a imagem real de um Centro vivo 

e pulsante; Denunciar o caráter racista e gentrificador do programa 

Revitalizar e de outras intervenções urbanísticas municipais e estaduais 

que têm afetado os moradores tradicionais do local. 

Atividades: Realizar mobilização para o ato do 2 de julho por meio de 

oficinas preparatórias envolvendo técnicas para confecção de cartazes, 

uso de estêncil, pintura de camisas e performances artísticas; Realizar 

um cortejo de moradores, artistas e agentes sociais - que contará com 

performances visuais, artísticas e poéticas - na parada cívica para 



divulgar fatos relacionados às expulsões de moradores e desapropriações 

no Centro Histórico de Salvador.01 e 02 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DOS MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 


