
PROJETOS QUE RECEBERAM RECURSOS DA CESE EM 2017 

 

Número: 21190 

Título: PROJETO DE ILHA DE MARE FORTALECENDO O PROTAGONISMO DA JUVENTUDE 

Objetivos: Fortalecer o protagonismo da Juventude na organização 

comunitária em vista de prevenir e interferir na cultura de violência que 

vem instalando-se nas comunidades; elevar a autoestima dos jovens das 

comunidades de Ilha de Maré; despertar nos jovens o interesse pelo 

passado histórico da sua comunidade, pela importância da atividade 

tradicional desenvolvida e pelo desejo de engajar-se na luta pela 

qualidade de vida da comunidade; possibilitar que jovens pescadores 

identifiquem as causas históricas de sua exclusão social; sensibilizar e 

fortalecer a consciência crítica da juventude frente às ameaças e 

potencialidades dos seus territórios tradicionais. 

Atividades: Realizar: 12 oficinas de Cidadania; atividades práticas e 

teóricas de rádio difusão comunitária e serigrafia; construir o centro da 

Juventude e requalificar a sua estrutura física. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES PESCADORES E PESCADORAS DE BANANEIRAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 54120 

 

 

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: 22176 

Título: JORNADA PELA DEFESA DOS DIREITOS E PELA VIDA DO POVO YANOMAMI 

Objetivos: Alertar a população em relação à incoerência das políticas 

públicas que ameaçam a vida e o futuro dos povos indígenas e, em 

particular do povo Yanomami; apresentar a real situação do povo Yanomami 

e dos povos indígenas no país; denunciar as estratégias assumidas pelo 

governo interino Temer para reduzir os direitos estabelecidos; revelar a 

incoerência da política indigenista do governo do estado do Amazonas ao 

acabar com a Secretaria de Políticas Indígenas-SEIND; alcançar maior 

abertura da população em geral frente às questões indígenas e maior 

valorização das culturas para ampliar a rede de aliados e parceiros na 

defesa dos direitos dos povos indígenas em particular do povo Yanomami; 

mobilizar recursos para o trabalho indigenista da Secoya. 

Atividades: Realizar a Jornada pela defesa dos direitos e pela vida do 

povo Yanomami.18 a 22 de estembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 21 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO SERVICO E COOPERACAO COM O POVO YANOMAMI-SECOYA 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

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: 22204 

Título: (PDP-2016) MULHERES - ENFRENTANDO A VIOLENCIA E CONSTRUINDO 

AUTONOMIA 

Objetivos: Possibilitar uma nova visão e compreensão sobre o tema 

violência contra a mulher; Promover formação acerca do tema violência 

contra a mulher, em especial, Lei Maria da Penha e Rede de atendimento à 

mulher; Sensibilizar autoridades e movimentos sociais sobre a temática da 

violência contra a mulher. 

Atividades: Mobilizar a comunidade; realizar Rodas de conversa abordando 

os seguintes temas: violência contra a mulher; O que é machismo? Lei 

Maria da Penha; Rede de proteção à mulher; Como enfrentar a violência; 

trabalho das mulheres e economia feminista; Autonomia financeira; 

Realizar oficinas sobre: Economia Solidária; Cooperativas e organização 

do trabalho; Crédito rural - como funcionam os projetos? Financiamento e 

fundos solidários. novembro de 2016 a março de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE PORTO NACIONAL 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

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: 22220 

Título: PROMOVENDO A ARTICULACAO DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE RUMO 

XIV INTERCLESIAL 

Objetivos: Articular as comunidades eclesiais de do Brasil, promovendo 

com sustentabilidade o processo de construção, organização e preparação 

da XIV Intereclesial da CEBs na Arquidiocese de Londrina/PR. 

Atividades: Realizar Reuniões com o Secretariado do XIV Intereclesial; 

publicar o boletim eletrônico da CEBS; editar o jornal A Caminho; 

realizar Encontros Intereclesiais Regionais. 23 a 27 de janeiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MITRA DIOCESANA DE LONDRINA 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

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 - INTERCÂMBIO 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: 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 DEFICIÊNCIA 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 ABUNDÂNCIA.  

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: 22414 

Título: ECO SANEAR-TECENDO CONHECIMENTOS E FORTALECENDO RELACOES 

Objetivos: Promover um processo de formação e de capacitação Social para 

Lideranças Comunitárias, pessoas e/ou grupos com o intuito de 

proporcionar o empoderamento desses sujeitos no que diz respeito aos 

conhecimentos sobre as políticas de saneamento básicos e sobre os 

direitos reservados aos cidadãos;  Contribuir para intervenções junto aos 

órgãos públicos neste sentido. 

Atividades: Realizar 03 Reuniões da Equipe de Coordenação do Projeto; 

Realizar 06 oficinas temáticas sobre: Liderança; Organização popular; 

Mobilização social; Cidadania; Direitos e Políticas de Saneamento Básico; 

Realizar reunião com gestores públicos municipais para conhecer e 

discutir o Plano de Saneamento Básico local. dezembro de 2016 a junho de 

2017. 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO LAGOA DE 

DENTRO 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 5200 

 

 

Número: 22453 

Título: TURISMO SUSTENTABILIDADE E JUVENTUDES - COMUNICANDO EM MIDIA 

LIVRE NO POLO TURISTICO DE SAO MIGUEL 

Objetivos: Viabilizar um instrumento para divulgar as vozes das 

juventudes, por meio da criação de mídia alternativa na forma de um 

jornal impresso periódico e um site institucional e educativo sob 

responsabilidade da AMJUS; Capacitar jovens em produção de textos 

jornalísticos e fotografia documental; Imprimir uma edição, distribuir na 

comunidade de forma gratuita e garantir a visibilidade em espaço de 

propagandas e oportunidade de captação de recursos; Promover um 

intercâmbio dos jovens com equipamentos universitários de TV e rádio. 

Atividades: Realizar um processo de formação com jovens que mobilizam 

comunicação livre, jovens da Pastoral da Juventude e Pastoral da 

Comunicação, abordando os seguintes temas: Formação Sociopolítica; 

Formação em Educação e Justiça Socioambiental; Formação em Educação para 

Igualdade Etnicorracial; Formação em Produção de Textos Jornalísticos; 

Formação em Fotografia Documental; Marketing e comercialização de 

propagandas para geração de renda. junho a setembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E JUSTICA SOCIAL 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

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 agroecológicas entre os 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: 22474 

Título: CRIACAO DE CAPRINO EM SISTEMA AGROECOLOGICO 

Objetivos: Implantar um sistema agroecológico de criação semi-intensivo 

de caprinos, visando aumentar a oferta de carne e leite para melhorar a 

segurança alimentar e nutricional das famílias, bem como incremento de 

renda por meio da comercialização da produção; Incentivar o cultivo de 

hortaliças nas unidades familiares; Capacitar 20 famílias na criação de 

caprinos empregando manejo agroecológico. 

Atividades: Implantar uma unidade demonstrativa de criação de caprino em 

sistema semi-intensivo, empregando práticas de manejo agroecológico.18 de 

março a 15 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE BURITI 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 7500 

 

 

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 ÁGUAS 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 - BA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20150 

 

 

Número: 22540 

Título: (UE-2017) ANIMACÃO E FORMACÃO DAS MULHERES NEGRAS E POPULARES NO 

MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO 

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 agitação 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: 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 CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 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 PREVIDENCIA 

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: 22570 

Título: FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS CAMPONESES DO NORDESTE PARAENSE 

POR MEIO DA PRODUÇÃO DE SEMENTES CRIOULAS E ALIMENTOS SAUDÁVEIS. 

Objetivos: Fortalecer a organização dos camponeses do nordeste paraense; 

Promover espaço de articulação dos camponeses e das camponesas da região 

nordeste paraense, por meio de formação, organização e debates; Discutir 

sobre produção e reprodução de sementes crioulas na metodologia 

participativa e sobre construção de roças coletivas. 

Atividades: Realizar reuniões em 14 comunidades onde existem grupos de 

base para discutir a produção de sementes em roças coletivas e 

organicidade dos grupos; Realizar formação com lideranças para aprofundar 

o conhecimento sobre a organização do Movimento Camponês Popular - MCP e 

socializar os desafios dos grupos de base frente a organização da 

produção para 2017; Realizar Encontro dos Grupos de Base; 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 210 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO CAMPONESA NACIONAL 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



Número: 22573 

Título: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

Objetivos: Fortalecer o desenvolvimento socioeconômico da comunidade de 

Lage de Cima II e a convivência com o semiárido; Desenvolver alternativas 

de trabalho e renda para os sócios; Fomentar a autonomia financeira das 

mulheres; Capacitar e incentivar os agricultores a produzir e consumir de 

forma orgânica e saudável. 

Atividades: Construir 22 canteiros para o cultivo de hortaliças; 

Implantar uma horta comunitária; Realizar Curso de capacitação: 

Trabalhando Práticas Orgânicas na Horticultura/ Economia Solidária e 

Associativismo. março a agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 110 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCICAO QUILOMBOLA DE LAGES DE CIMA II 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

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 cinzas; 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: 22583 

Título: VIVA JUNTOS 

Objetivos: Formar protagonistas juvenis; Elaborar ferramentas práticas e 

lúdicas para o exercício do protagonismo; Apresentar para a comunidade de 

Vila de Abrantes alternativas de organização comunitária, produzida por 

jovens. 



Atividades: Realizar um curso de formação em Protagonismo Juvenil com um 

grupo de 20 jovens, estudantes no Colégio Estadual Vila de Abrantes e/ou 

participantes Grupo Vila Jovem; Realizar 2 intercâmbios com grupos de 

juventude; Realizar um curso de arte-educação com a meta de elaborar 

ferramentas práticas e lúdicas para o exercício do protagonismo; 

Apresentar para a comunidade de Vila de Abrantes, alternativas de 

organização comunitária, produzida por jovens. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO VIVA A VIDA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

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: 22591 

Título: ACAMPAMENTO DO IMAGINARIO 

Objetivos: Criar canais de participação que incentivem o protagonismo e o 

intercâmbio entre gerações, entre organizações sociais via iniciativas 

sociais e artisticoculturais, conhecimento mútuo e o diálogo além de suas 

comunidades; Implementar um projeto que tenha como base, a troca  de 

dados culturais capazes de reorientar a busca  de identidades, expressões  

artísticas  e da compreensão sobre temas pertinentes ao cotidiano social, 

politico e cultural nas diversas regiões do país; Agregar novas 

informações sobre cultura amazônica; Promover atividades de relevância 

que multipliquem as formas de comunicação e diversifique a  criação 

artisticocultural dos jovens; Desenvolver ações de caráter 

reivindicatório, político e informativo reorientando o trabalho de 

compartilhamento de identidade e de lutas por direitos básicos. 

Atividades: Realizar o Acampamento do Imaginário, atividade que irá 

reunir 15 jovens da Ilha de Maiandeua, 05 de Belém e 04 de Salvador 



representando a Rede de Juventudes (REPROTAI, Colegiado de 

Cultura/CAMMPI, MCPS) e mais 06 educadores para que possam trocar 

experiências e conhecimentos sociais e artisticoculturais, com ênfase nas 

representações paraenses. Outubro e novembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERACAO E INTEGRACAO SOCIOCULTURAL 

Estado: PA 

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: 22596 

Título: CONHECER, ACREDITAR, AGIR 

Objetivos: Formar agentes multiplicadores capacitando-os para ajudar as 

comunidades nos debates dos problemas atuais e no enfrentamento aos seus 



desafios; Fortalecer as Comunidades e os Assentamentos despertando a 

consciência política a partir do método Ver, Julgar e Agir; - Trabalhar a 

dimensão comunitária, de forma dialógica e ecumênica, na luta pela 

melhoria da qualidade de vida local e na relação com as outras 

comunidades, municípios, estado e federação. 

Atividades: Realiza: Encontro de estudo com agentes multiplicadores 

Massaranduba - Ceará Mirim envolvendo Lideranças dos assentamentos e 

coordenação; Encontros de bases; Lagoa do Machado - São Pedro/ Ladeira 

Grande - São Gonçalo/ Riacho Fechado - Bento Fernandes/ Santo Antonio - 

Touros/ Patativa - Ceará Mirim/ Massaranduba - Ceará Mirim. maio a 

novembro 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SERVICO DE ASSISTENCIA RURAL E URBANO - ARQUIDIOCESE DE NATAL 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22597 

Título: EXPLANACAO E EFEITOS DO DECRETO FEDERAL N 8.967 DE 23 DE JANEIRO 

DE 2017 

Objetivos: Fortalecer a importância do auto-reconhecimento das 

Comunidades Pesqueiras enquanto Povos e Comunidades Tradicionais; 

Informar e debater a influencia dos Decretos Federais: 8.424; 8.425 e 

8.967 nas Políticas do RGP e Seguro Defeso, assim como a Portaria 

445/2014; Definir estratégias conjuntas para as quatro entidades 

representativas da classe pesqueira da Bahia, que estão organizando o 

Seminário; Fortalecer o relacionamento das entidades da pesca dentro dos 

Territórios de Identidade da Bahia; Realizar devolutivas por Território 

de Identidade dos resultados do Seminário, através de parcerias com a 

Bahia Pesca e os Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Familiar 

(SETAFS). 

Atividades: Realizar reunião de Explanação e efeitos do Decreto Federal 

n° 8.967, de 23/01/2017.29 a 31 de maio 17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES SINDICATOS E COLONIAS DOS PESCADORES E 

AQUICULTORES DO ESTADO DA BAHIA 



Estado: BA 

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: 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; Visitar as 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 

CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS E TERRITÓRIOS PESQUEIROS TRADICIONAIS. 



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 de 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 VAI A ESCOLA! 

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 sociopolítica 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 - IDENTIFICACÃO ENFRENTAMENTO E 

RESPONSABILIZACÃO 

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. março 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: REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NACIONAL DE POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRO-INDÍGENA - “ENFRENTANDO A INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA E O RACISMO RELIGIOSO. 

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: 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: 24840 

 

 

Número: 22622 

Título: JOVENS QUILOMBOLAS TECENDO A TEIA DOS DIREITOS - A LUTA CONTINUA 

Objetivos: Fortalecer a reafirmação da identidade negra; Promover o 

respeito à diversidade cultural; Fortalecer a luta pelo reconhecimento 

dos direitos quilombolas e do território; Promover a equidade de gênero; 

Combater o racismo e a desigualdade entre jovens negros; Fortalecer a 

cultura afro por meio da Capoeira, danças e identidade. 

Atividades: Oficina sobre saúde e educação; Dialogo sobre inclusão e 

educação do campo; Oficina sobre profissão, trabalho e renda; Intercambio 

entre jovens de diferentes quilombos; Oficina sobre direito ao 

território; Oficina Juventude negra feminina e violência; Oficina Jovem 

quilombola, identidade e trajetória; Oficina sobre reafirmação da 

identidade; Oficina de Capoeira; Oficina Sobre Turbantes e cabelos afros; 

Oficina de dança afro; Gênero e relações etnoraciais. junho a novembro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DOS MORADORES DO CORREGO DO NARCISO DO MEIO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

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 E 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 veem 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 

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 MAMORE 

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: 22637 

Título: SABER EMPREENDER 

Objetivos: Valorizar a cultura local; Apresentar os produtos fabricados 

por mulheres da comunidade local; Incentivar a participação dos jovens 

nas atividades de geração de renda; Contribuir para a geração de renda 

através da economia solidária; Contribuir para a permanência da juventude 

no campo. 

Atividades: Realizar: Palestras; Cursos; Atendimento ao publico; 

Apresentação do Samba de roda. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE PAPAGAIO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

Número: 22638 

Título: QUARENTA ANOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

RURAIS DE BOCA DO ACRE - AM COMPARTILHANDO SABERES, RECUPERANDO A 

HISTÓRIA DA LUTA PELA TERRA EM UM MUNICÍPIO DO AMAZONAS. 

 



Objetivos: Debater as questões cruciais que perpassam a luta pela reforma 

agrária em Boca do Acre: regularização fundiária (Programa Terra legal e 

áreas de Várzea); crédito e financiamento e assistência técnica; 

Recuperar, valorizar e disseminar a memória histórica da luta pela terra 

em Boca do Acre; Articular as comunidades e trabalhadores/as rurais 

filiados ao STTR/BA. 

Atividades: Realizar um dia de atividade para comemorar os 40 anos do 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Boca do Acre - AM 

compartilhando saberes, recuperando a história da luta pela terra em um 

município do Amazonas; Reconstruir o Histórico do sindicato; Promover 

palestras nas escolas e comunidades. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: STR DE BOCA DO ACRE 

Estado: AM 

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 NO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 

Objetivos: Reunir em grande assembleia 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: 22648 

Título: LIXO ZERO! COMUNIDADE TOMAS BALDUINO 

Objetivos: Contribuir efetivamente para melhorar as condições de vida de 

moradoras/es do assentamento Tomás Balduíno; Reestruturar a coleta 

seletiva, o tratamento e o aproveitamento de resíduos sólidos; Avançar no 

reaproveitamento dos resíduos de acordo com as potencialidades locais 

apresentadas; Fortalecer as práticas de coleta seletiva solidária em 

Ribeirão das Neves; Implementar infraestrutura urbana necessária à coleta 

e ao aproveitamento dos resíduos. 

Atividades: Convocar a Assembleia Comunitária do assentamento Tomás 

Balduíno para informar sobre os pressupostos da Economia Solidária; 

Realizar oficina sobre coleta seletiva; Identificar os atuais problemas e 

traçar planos de intervenções nas áreas em que a coleta está mais 

deficitária; Criar uma comissão de moradores responsável pelo 

acompanhamento da coleta e da separação dos materiais a serem reciclados; 

Articular com as Cooperativas de catadores da RMBH; Realizar campanha de 

educação ambiental. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE COOPERACAO COMUNITARIA E POPULAR - CASA PALMARES 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

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: 22652 

Título: (01) ADVOCACY E CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PUBLICAS LGBT EM 

PERNAMBUCO 

Objetivos: Contribuir no empoderamento de militantes LGBT no estado de 

Pernambuco para atuação qualificada e eficaz nos organismos de políticas 

públicas LGBT e, consequentemente, melhorar os serviços públicos 

ofertados a esta população; Contribuir diretamente na articulação e 

fortalecimento de grupos LGBT nos municípios onde existem organismos de 

políticas públicas LGBT; Reunir novos grupos para fortalecer a Rede LGBT 

do Interior de Pernambuco. 

Atividades: Realizar um curso de Advocacy em Políticas Públicas LGBT com 

carga horária de 40h, para 50 militantes de diferentes regiões do estado 

de Pernambuco (Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e 

Sertão).julho/17 a janeiro/18 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO GAY LEOES DO NORTE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 9000 

 

 



Número: 22653 

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

CONJUNTURA E FORTALECIMENTO DE MOVIMENTOS SOCIAIS 

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: 22663 

Título: ARTE EM COURO RITMO DA VIDA 

Objetivos: Promover a ampliação do conhecimento cultural de jovens em 

situação de risco social, por meio de atividades socioculturais; 

Contribuir para a geração de trabalho e renda por meio da arte; Ensinar 

para os jovens a arte do artesanato em couro. 

Atividades: Realizar um workshop de arte em couro na confecção de 

acessório em geral; Montar uma exposição itinerante do artesanato em 

couro produzido pelos jovens.maio a julho de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 



Nome: JUNTA SALVADOR PERNANBUES EM ACAO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

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 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 DO 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: 22667 

Título: II ESCOLA ESTADUAL DE FORMACAO PARA MILITANTES EGIDIO BRUNETTO 

Objetivos: Aprofundar coletivamente a compreensão sobre os desafios que a 

conjuntura política, social, ambiental e econômica se propõe; 

Possibilitar que os/as militantes possam interferir de forma mais 

qualificada nesta realidade e contribuir na construção de um novo 

horizonte para a afirmação da transformação social no Mato Grosso do Sul; 

Refletir sobre as condições para garantir a unidade estratégica, orgânica 

e metodológica do MST e outros movimentos de luta; Fortalecer a renovação 

de quadros dentro das instâncias e espaços de decisão e participação do 

MS. 

Atividades: Realizar a II Escola Estadual de Formação para Militantes 

Egídio Brunetto; A Escola Estadual terá um caráter de formação de 

militantes, sendo trabalhado no formato de exposição dialogada em 

plenária, estudo dirigido e trabalho em grupos; Promover um espaço de 

estudo, debate e aprofundamento sobre a atual conjuntura política, 

social, ambiental e econômica. A atividade é voltada para os/as 

militantes que estão presentes nas seguintes instâncias: Coordenação 

Regional, Coordenação Estadual, Direção Estadual, e Setores; Realizar uma 

Ciranda Infantil durante o encontro para garantir uma participação 

integral das mulheres nas atividades. 15 a 23 de julho de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 



Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - CAMPO GRANDE 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 22669 

Título: MULHERES EM ACAO NA CONQUISTA DE SEUS DIREITOS 

Objetivos: Fortalecer o trabalho do grupo de mulheres do Sitio Baixas; 

Fortalecer a organização de mulheres; Contribuir para o empoderamento das 

mulheres e incentivar a sua atuação em atividades que envolvam: 

Movimentos de Rua; Participação em espaços de discussão política; 

Participação em ações de fortalecimento dos direitos das mulheres. 

Atividades: Realizar: Seminário sobre a Reforma da previdência; Seminário 

sobre violência contra a mulher; Seminário sobre DST-AIDS; Seminário 

sobre conjuntura política e conquista de direitos; Oficinas de produção 

de puf; Oficina de artesanato em jornal. 15 de abril a 30 de agosto de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO MULHERES TRABALHADORAS RURAIS SITIO BAIXA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22670 

Título: IV FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE CANCELAS 

E REGIÃO/QUEIMADAS-BA 

Objetivos: Proporcionar um momento de intercâmbio e de troca de 

experiências entre os agricultores com apoio das entidades de lidam 

diretamente com o semiárido e beneficiamento de frutas nativas, além da 

criação de pequenos animais na região; Fortalecer as políticas públicas 

do PAA E PNAE como ações estratégicas para a agricultura familiar no 

município; Criar espaços de troca de conhecimentos voltados para a 

valorização das riquezas nativas como umbu, Sisal e maracujá do mato; 

Fortalecer as cadeiras produtivas da agricultura familiar e solidária, 

principalmente aquelas que formam a base das políticas públicas de PAA e 

PNAE em Queimadas; Possibilitar aos agricultores e famílias envolvidas o 

acesso às técnicas de beneficiamento e comercialização dos produtos da 

agricultura familiar solidária; Proporcionar melhoria na atividade 

familiar e agroecológica; Oportunizar conhecimentos técnicos na área de 



economia solidária para tornar os grupos e agricultores autossustentáveis 

na área de geração de trabalho, emprego e renda. 

Atividades: Realizar a IV Feira da agricultura familiar e economia 

Solidária de Cancelas e Região/Queimadas-BA.03 e 03 setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA 

COMUNIDADE DE CANCELAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22672 

Título: ESCOLA DE FORMACAO - PREPARACAO PARA O MUTIRAO DA ESPERANCA 

CAMPONESA 

Objetivos: Contribuir com a formação de militantes e no desenvolvimento 

da capacidade de fazer analise correta da realidade; fortalecer o campo 

da resistência camponesa nos aspectos produtivos, político e organizativo 

dos grupos comunitários; reafirmar a aliança camponesa e operária na luta 

contra as perdas de direito e na perspectiva da construção do projeto 

popular. 

Atividades: Realizar a Escola de Formação em preparação do Mutirão da 

Esperança Camponesa, com a participação de 50 militantes do MPA e de 

diversas organizações. 15 a 19 de agosto/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

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: MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO REGIONAL LESTE 

NO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2017/ UNIFICAR AS LUTAS EM DEFESA DO BRASIL 

INDÍGENA 

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. 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 2017- POVOS INDIGENAS DO PARÁ 

FORTALECENDO A LUTA PELOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS NO BRASIL. 

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 Para No ACAMPAMENTO TERRA 

LIVRE -2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 42 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NORTE II 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22678 

Título: MOBILIZAÇÃO DE PARCERIAS NO TERRITÓRIO EUROPEU PARA AÇÕES DE 

SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. 

Objetivos: Mobilizar parcerias através de intercâmbios e diálogos para 

aportar recursos humanos e financeiros que garantam a continuidade das 

ações da Articulação do 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: 22680 

Título: SEMANA DE ACAO MUNDIAL - SAM 2017 

Objetivos: Ampliar e qualificar o debate nacional sobre as políticas 

nacionais de educação focando na pauta referente ao Plano Nacional de 

Educação (PNE) e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

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

2017, envolvendo os participantes da rede da Campanha e outros atores da 

sociedade; Produzir, distribuir e divulgar amplamente materiais sobre o 

direito à educação; Compor o Comitê Técnico com organizações da área 

educacional e do campo da inclusão e do direito à educação inclusiva; 

Elaborar, imprimir e distribuir materiais de divulgação e de suporte 

técnico à discussão e às ações; Publicar o material criado para a Semana 

de Ação de forma virtual; Realizar atividade nacional sobre o 3º ano do 

Plano Nacional de Educação; Estabelecer estratégia de mobilização e de 

comunicação contínua com os participantes; Criar e implantar sistema 

online de cadastramento, acompanhamento e monitoramento das atividades e 

ações a serem desenvolvidas durante a SAM; Estabelecer política de 

comunicação específica com os Comitês Regionais para fornecer subsídios e 

apoiar articulações locais para participação na Semana; Identificar e 

estabelecer contato com atores estratégicos, em parceria com o Comitê 

Técnico, para fomentar o debate e a realização de atividades durante a 

SAM; Prover apoio financeiro pontual aos Comitês Regionais da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação; Distribuir materiais da SAM aos cinco 

países lusófonos africanos (Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e 

Príncipe, Angola e Moçambique. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCACAO 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

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: 22682 

Título: REDE XIQUE-XIQUE: ESPACO DE COMERCIALIZACAO SOLIDÁRIA E 

AGROECOLOGICA 

Objetivos: Fortalecer a auto-organização da Rede Xique-Xique; Fortalecer 

o processo de comercialização dos produtos; Garantir um espaço fixo de 

comercialização solidária e agroecológica; Melhorar a organicidade da 

Rede e buscar a sua auto-sustentabilidade através da comercialização dos 

produtos. 

Atividades: Realizar estudos de viabilidade econômica dos grupos 

produtivos e da Cooperativa; Garantir espaço fixo para realizar a Feira 

semanal de produtos agroecológicos e da economia solidária.03 de abril a 

14 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE XIQUE-XIQUE DE COMERCIALIZACAO SOLIDARIA 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22686 

Título: PRODUCAO DE MUDAS PARA SE REINVENTAR E RESISTIR NO SERTAO 

Objetivos: Implantar um viveiro de mudas na Comunidade de Aroeiras; 

Possibilitar que as famílias participantes da Rede de Agricultores (as) 

produzam mudas frutíferas e nativas para o plantio em suas unidades de 



produção; Oportunizar a troca de experiências práticas e a construção do 

conhecimento entre os Agricultores (as) da região. 

Atividades: Implantar um viveiro de mudas com minhocário e armazém para 

guardar os equipamentos de trabalho, na Comunidade de Aroeiras, 

território do Sertão Central no município de Quixeramobim/CE.maio a 

agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DE AGRICULTORES (AS) AGROECOLOGICOS (AS) DO SERTAO CENTRAL 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

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: 22688 

Título: JUVENTUDE CAMPONESA - RESGATE DA IDENTIDADE RURAL, ORGANIZACAO E 

CONSTRUCAO DA AUTONOMIA. 



Objetivos: Organizar a Juventude Camponesa das comunidades onde se tem 

estudantes da EFAORI e, fortalecer através de seu protagonismo as 

expressões culturais, e a produção da juventude rural dos municípios 

circunvizinhos de Orizona. 

Atividades: Realizar reuniões de planejamento e avaliação das atividades; 

Mobilizar, sensibilizar e organizar os grupos de Jovens nos municípios 

dos estudantes; Realizar encontro de formação e troca de experiências; 

Realizar oficina sobre teatro na EFAORI para a juventude; Realizar Dia de 

Campo: EFA na Comunidade; Confeccionar materiais sobre o tema e para 

divulgação; Realizar Seminário sobre Cultura Popular e Identidade da 

juventude rural.01 de abril a 30 de novembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO SOCIAL RURAL DE ORIZONA 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22694 

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

REFLETINDO E PENSANDO NO FEMINISMO NEGRO. 

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: 22695 

Título: NOSSO TERREIRO E LEGAL 

Objetivos: Legalizar os terreiros de Umbanda e de Candomblé e contribuir 

para que os mesmos possam assegurar a sua legitimidade e seu potencial 

institucional; Promover a sustentabilidade de seus trabalhos e o impacto 

positivo de sua atuação em suas respectivas comunidades e entorno; 

Desencadear o interesse de mais terreiros para exercer o seu papel de 

polo social e cultural; Possibilitar que uma vez, legalizados, os 

terreiros possam atuar em suas comunidades e no entorno, e sejam 

beneficiados por políticas públicas; Promover transformações culturais e 

sociais em suas comunidades e contribuir para o combate ao preconceito 

religioso. 

Atividades: Estabelecer parcerias com a Defensoria Publica do RJ, com 

contadores e advogados voluntários; Criar o hot site; Divulgar o projeto 

em mídias sociais e em rádios comunitarias; Realizar palestras sobre: 

Associação ou Fundação? O que minha instituição pode ser?; A importância 

do CNPJ; Utilidade pública, o que é? Quais as certidões possíveis e 

necessárias?; Isenções que os templos têm direito; Cidadania Política; 

Como elaborar projetos socioambientais para captação de recursos?; 

Intolerância religiosa, como agir nesta situação?; Como se comportar na 

delegacia?;Como diferenciar injuria e intolerância? ; Realizar o 

cadastramento dos terreiros; Distribuir guias e materiais informativos 

sobre a legalização de terreiros. maio a novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 750 

Etnia: G 



Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO UMBANDA DO AMANHA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 3600 

 

 

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: 22717 

Título: NOSSO RIO, NOSSA LUTA-FORTALECENDO AS ALIANCAS RIBEIRINHO-

INDIGENA PELA AUTODEMARCACAO DE TERRITÓRIO. 

Objetivos: Combater o avanço das atividades ilegais sobre o território, 

especialmente o garimpo, a retirada de madeira e de palmito, e, os 

grandes projetos industriais do governo previstos para a região, 

destacando-se as hidrelétricas do Jatóba; Contribuir para a 

autodemarcação, como forma de defender o território e os meios de 



subsistência tradicionais; Aprender o manuseio das tecnologias para 

mapear e fortalecer a capacidade de monitoramento do território de forma 

autônoma. 

Atividades: Realizar atividades de mobilização em Montanha e Mangabal por 

meio de 2 reuniões comunitárias; Realizar: Oficina de mapeamento e 

monitoramento territorial;  capacitação em GPS, programa de mapeamento 

básico e offline, e fotografia; violações de direitos humanos e 

territoriais; capacitação em Comunicação; autodemarcação do território de 

Montanha e Mangabal: reunião com ribeirinhas e indígenas para discutir 

estratégias de implementação da autodemarcação dos território. Setembro e 

outubro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIAO DAS COMUNIDADES MONTANHA MANGABAL 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22720 

Título: A CULTURA DO QUILOMBO DE FRECHAL ONTEM E HOJE - FARINHA DE 

MANDIOCA 

Objetivos: Melhorar o plantio de farinha na região; Fortalecer a cultura 

tradicional quilombola, integrando saberes antigos e novos, a fim de que 

todos os moradores possam resgatar sua autoestima e identidade cultural. 

Atividades: Realizar reunião de sensibilização com moradores na ação do 

projeto; Reformar a casa de farinha; Realizar oficina com jovens e 

adultos sobre manifestações culturais; Realizar mutirões para preparar a 

terra: roçagem, plantio e cerca. julho a 30 dezembro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 105 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO QUILOMBO DO 

FRECHAL 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

 

 



Número: 22721 

Título: DA TERRA BROTA A SEMENTE PARA NOS DAR VIDA 

Objetivos: Dar continuidade às ações desenvolvidas pela Associação; 

Estruturar melhor as ações da horta comunitária; Garantir às famílias um 

sustento pelo próprio trabalho na terra; Adquirir sementes e utensílios 

para a horta comunitária; Possibilitar que as famílias permaneçam em suas 

comunidades através do trabalho com a horta comunitária; Proporcionar uma 

alimentação saudável e orgânica para as famílias e para a comunidade. 

Atividades: Estruturar melhor as ações da horta comunitária; por em 

prática e produzir alimentos saudáveis; Adquirir sementes e utensílios 

para as hortas comunitárias. 15 de maio a 13 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 162 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BAIXA FUNDA E MARIA DA 

LUZ 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

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 CURACA 

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: 22729 

Título: (UE-2017-D) REDE FULANAS - NAB- PROTAGONIZANDO A LUTA DAS 

MULHERES NEGRAS NA AMAZONIA 

Objetivos: Ampliar e fortalecer a organização das mulheres negras nos 

estados que compõe a Amazônia brasileira, sobretudo nos estados do Amapá, 

Amazonas, Pará e Tocantins; Garantir uma representação mais qualificada 

de negras da Amazônia, nas discussões políticas amplas e específicas, em 

níveis municipais, estaduais, regionais e nacionais; Ampliar o enlace 

entre coletivos de mulheres negras e destes, com mulheres negras 

autônomas, via realização de encontros e formação política-étnica-racial; 

Garantir intervenções mais qualificadas do segmento de mulheres negras da 

Região, nos espaços de resistência e de enfrentamentos, na luta por 

proteção, ampliação e efetivação de direitos vinculados à eliminação da 

violência e das desigualdades étnico-raciais e de gênero. 

Atividades: Realizar quatro (4) Encontros formativos e informativos, 

sendo um (1) no estado do Amapá, um (1) no Amazonas, um (1) no Pará e um 

(1) no Tocantins, com a participação, mínima, de 20 mulheres negras, em 

cada, totalizando 80 pessoas, abordando temáticas ligadas a conceitos e 

formas de enfrentamentos ao racismo institucional, racismo ambiental, 

racismo religioso e as interconexões com relações de gênero; Realizar (1) 

Encontro regional da Rede Fulanas no Pará com a participação mínima de 20 

mulheres negras, voltado para o fortalecimento da rede fulanas e estímulo 

ao aumento da autoestima coletiva e empoderamento de mulheres negras da 

Região; Realizar uma campanha de "74 dias de ativismo" - compreendida 

entre o período de 13 de maio e 25 de julho, período voltado para 

discutir a identidade étnico-racial e as formas viáveis de 

empreendendorismo afro-solidário, com rodas de conversas sobre identidade 

ético-racial, teoria do “Bem Viver” e Ubuntu. 01 de maio a 31 de dezembro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE FULANAS - NEGRAS DA AMAZONIA - NAB 

Estado: AP 

Valor na Moeda: 30000 



 

 

Número: 22729 

Título: (UE-2017-D) REDE FULANAS - NAB- PROTAGONIZANDO A LUTA DAS 

MULHERES NEGRAS NA AMAZONIA 

Objetivos: Ampliar e fortalecer a organização das mulheres negras nos 

estados que compõe a Amazônia brasileira, sobretudo nos estados do Amapá, 

Amazonas, Pará e Tocantins; Garantir uma representação mais qualificada 

de negras da Amazônia, nas discussões políticas amplas e específicas, em 

níveis municipais, estaduais, regionais e nacionais; Ampliar o enlace 

entre coletivos de mulheres negras e destes, com mulheres negras 

autônomas, via realização de encontros e formação política-étnica-racial; 

Garantir intervenções mais qualificadas do segmento de mulheres negras da 

Região, nos espaços de resistência e de enfrentamentos, na luta por 

proteção, ampliação e efetivação de direitos vinculados à eliminação da 

violência e das desigualdades étnico-raciais e de gênero. 

Atividades: Realizar quatro (4) Encontros formativos e informativos, 

sendo um (1) no estado do Amapá, um (1) no Amazonas, um (1) no Pará e um 

(1) no Tocantins, com a participação, mínima, de 20 mulheres negras, em 

cada, totalizando 80 pessoas, abordando temáticas ligadas a conceitos e 

formas de enfrentamentos ao racismo institucional, racismo ambiental, 

racismo religioso e as interconexões com relações de gênero; Realizar (1) 

Encontro regional da Rede Fulanas no Pará com a participação mínima de 20 

mulheres negras, voltado para o fortalecimento da rede fulanas e estímulo 

ao aumento da autoestima coletiva e empoderamento de mulheres negras da 

Região; Realizar uma campanha de "74 dias de ativismo" - compreendida 

entre o período de 13 de maio e 25 de julho, período voltado para 

discutir a identidade étnico-racial e as formas viáveis de 

empreendendorismo afro-solidário, com rodas de conversas sobre identidade 

ético-racial, teoria do “Bem Viver” e Ubuntu.01 de maio a 31 de dezembro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE FULANAS - NEGRAS DA AMAZONIA - NAB 

Estado: AP 

Valor na Moeda: 30000 

 

 

Número: 22730 



Título: MOBILIZACAO E PREPARACAO DAS ARTICULACOES REGIONAIS DE 

AGROECOLOGIA PARA A PARTICIPACAO NO IV ENCONT 

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: 22734 

Título: EDUCACAO POPULAR - EDUCACAO COM O POVO PARA O POVO 

Objetivos: Formar os educadores voluntários para que possam atuar na 

Escola de Formação Popular Carlos Marighella na perspectiva da educação 

popular; Trabalhar a educação popular com uma perspectiva de educação que 

valoriza o saber do povo e suas realidades para a construção de novos 

saberes; Contribuir para a construção do poder popular na perspectiva da 

educação com o povo para o povo; Fortalecer a ocupação como resistência e 

afirmação de direitos. 

Atividades: Divulgar o Curso de Formação que ocorrerá na Escola de 

Formação Popular Carlos Marighella; Realizar o Curso sobre Educação 

Popular para os educadores voluntários. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 



 

Número: 22735 

Título: FORTALECENDO AS PERSPECTIVAS DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E SEXUALIDADE 

NAADVOCACIA POPULAR – POR UMA ATUAÇÃO FEMINISTA E CONTRA-HEGEMÔNICA NO 

SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO. 

Objetivos: Fortalecer as perspectivas de gênero, raça, etnia e 

sexualidade na advocacia popular - Por uma atuação feminista e contra-

hegemonica no sistema de justiça brasileiro; Alcançar a formação de 

advogadas e advogados populares de Minas Gerais e em âmbito nacional, que 

atuam junto aos movimentos sociais e outras coletividades organizadas, 

nos eixos de gênero, raça e sexualidade; Capacitá-los (as) para uma 

melhor atuação no sistema de justiça na defesa das mulheres negras, 

público LGBTTQI, comunidades e povos tradicionais, indígenas, população 

em situação de rua, atingidas/os por grandes empreendimentos; Formar 

advogadas e advogados populares que atuem como multiplicadores (as) dos 

conteúdos do curso em seus respectivos movimentos, instituições e 

territórios de atuação; - Fortalecer a igualdade de gênero no interior da 

Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares; Disseminar a 

importância da abordagem transversal de gênero, raça/etnia e sexualidades 

entre operadores/as do direito e no sistema de justiça brasileiro; 

Ampliar a litigância estratégica nas áreas de gênero, raça/etnia e 

sexualidades no Brasil. 

Atividades: Realizar Formações sobre: Questões de gênero; Raça e etnia; 

Sexualidades e interseccionalidades; Realizar Exposição de experiências 

concretas, a partir da participação de moradoras dos territórios 

(assentamentos, ocupações, comunidades tradicionais e quilombolas, 

territórios indígenas); Expor experiências de ativistas e movimentos 

sociais que atuam com as temáticas propostas; Compartilhar experiências, 

estudo e debates sobre casos e decisões judiciais envolvendo os temas 

propostos; Construir teses judiciais e pensamentos contra hegemônicos 

relacionados aos temas propostos; Mapear as possibilidades de litigância 

estratégica e incidência no sistema de justiça; Construir espaços auto-

organizados de homens e mulheres no XXII Encontro Nacional da RENAP, que 

ocorrerá entre os dias 06 a 10 de setembro de 2017, em Belo Horizonte; 

Formar um GT no Encontro Nacional de Advogadas e Advogados Populares com 

enfoque em litigância estratégica nas temáticas de gênero, raça e etnia, 

sexualidades e interseccionalidades; Formar uma rede de diálogo e 

colaboração entre advogadas populares feministas, comprometidas com a 

inserção das temáticas as suas atuações profissionais. julho a 

setembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COLETIVO MARGARIDA ALVES DE ASSESSORIA POPULAR 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

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 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: 22737 

Título: MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E 

DEFESA DA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLOGICA NO EXTREMO SUL DA BAHIA 

Objetivos: Fomentar o processo de resistência popular, construindo uma 

via alternativa tanto aos ataques contidos no projeto agronegocista, 

quanto para uma melhor articulação interorganizacional das diversas 

"agriculturas familiares agroecológicas" existentes no território de 

identidade do Extremo Sul da Bahia; Monitorar e sistematizar experiências 

comunitárias e familiares de desenvolvimento agroecológico; Mobilizar 

organizações e movimentos sociais do território para um debate sobre o 

enfrentamento às perdas dos direitos sociais; Sensibilizar a sociedade 

Regional para o momento frágil da Democracia e do acesso aos direitos 

sociais no Brasil. 

Atividades:Realizar 10 oficinas comunitárias de monitoramento e 

sistematização de experimentos agroecológicos; Editar e disponibilizar o 



documento "Agroecologica no extremo Sul da Bahia", implantando um sistema 

de registro das informações das oficinas; Realizar uma reunião com 

Movimentos e Redes sociais; Realizar uma plenária regional com 

Organizações e Movimentos sociais; Organizar e realizar um Encontro 

Regional" Nenhum direito a menos. Por terra, alimento saudável e respeito 

aos territórios”. Novembro/17 a julho/18 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 320 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: TERRA VIVA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLOGICO DO EXTREMO SUL 

DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22739 

Título: MULHERES QUILOMBOLAS ENTRELACANDO VIDAS 

Objetivos: Valorizar a riqueza ambiental, associada às pessoas que vivem 

no território, sobretudo as mulheres; Fomentar a exploração comercial 

como uma grande mantenedora na comunidade; Oportunizar às mulheres, 

pontos de resistência na comunidade, diante do êxodo que vem crescendo 

nos territórios quilombolas; Implantar uma Unidade de Beneficiamento da 

Piaçava na comunidade; Possibilitar melhorias no desenvolvimento de todas 

as etapas do processo de beneficiamento da fibra, fita e fruto (coco) da 

piaçava; Aumentar a renda das Unidades Familiares das comunidades 

remanescente do Quilombo de Boitaraca. 

Atividades: Realizar reunião na comunidade de Boitaraca; Realizar 2 

oficinas de formação sobre: Identidade Racial e Empreendedorismo Social; 

Realizar oficina sobre produção e comercialização dos produtos; Realizar 

exposição e venda dos produtos.15 de maio a 30 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DO QUILOMBO BOITARACA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8500 

 

 

 

 



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: 22746 

Título: ORGANIZANDO OS ATINGIDOS POR BARRAGENS PARA O VIII ENCONTRO 

NACIONAL 

Objetivos: Elevar a consciência da base atingida, organizações parceiras 

e sociedade em geral sobre a ofensiva privatista dos recursos naturais, a 

precarização das condições de trabalho e a necessidade de organização 

para fazer frente a esse processo; Fortalecer o debate da soberania 

energética e a soberania do povo; Debater as bases da proposta e 

impulsionar processos de luta constante em todas as camadas sociais; Dar 

visibilidade a violação de direitos humanos sobre as populações atingidas 

por barragens, em nível nacional e internacional. 

Atividades: Articular agendas e atividades no Rio de Janeiro, em 

preparação ao encontro nacional; Deslocar militantes para realizar 

conversas com lideranças, esferas do poder público e organizações 

sociais; Acompanhar as questões de logística e infraestrutura para o 

Encontro; Organizar os atingidos por Barragens para o VIIIº Encontro 

nacional.01 de julho a 31 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 7 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - NACIONAL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 8000 



 

 

Número: 22748 

Título: NEGRITUDE, CIDADE E JUVENTUDE 

Objetivos: Fomentar o debate sobre direitos da juventude negra e 

pertencimento à cidade por meio de produção audiovisual colaborativa com 

jovens. 

Atividades: Realizar sessões de filmes relacionados às temáticas: Diretos 

da juventude negra e Pertencimento à cidade; Realizar debates e encontros 

formativos no que é pertinente aos direitos da juventude e ao combate ao 

racismo; Realizar encontros formativos, trabalhando linguagens 

audiovisuais, produção para vídeos e edição. 03 de junho a 30 de novembro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA CINE FAVELA 

Estado: SP 

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: 22751 

Título: CURSO REALIDADE BRASILEIRA 

Objetivos: Estudar a realidade sócio-histórica (econômica, política, 

cultura) do Brasil, utilizando como guia os principais pensadores 

brasileiros e suas obras; Colaborar para a elevação do nível 

sociocultural e intelectual das lideranças participantes do curso, 

atingindo através desses, a base das organizações e movimentos sociais do 

campo e da cidade; Socializar conhecimentos e experiências entre 

professores e educadores/lideranças dos diferentes movimentos, entidades, 

organizações políticas, pastorais sociais, sindicatos e redes que compõem 

a Assembleia Popular. 

Atividades: Realizar o Curso Realidade Brasileira; Proporcionar formação 

aos agentes sociais, comunidades de base, lideranças, movimentos sociais 

do campo e da cidade.05 de maio a 03 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CARITAS DIOCESANA DE PARACATU 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7500 

 

 

Número: 22754 

Título: JOVENS PRODUTORES EM ACAO 

Objetivos: Promover formação para jovens sobre noções básicas da 

linguagem de vídeo; Sensibilizar a juventude para tratar da seguinte 

temática: Direitos Humanos Voltados a Adolescência e Juventude. 

Atividades: Produzir 12 vídeos feitos por jovens; Realizar 03 oficinas de 

vídeo; Realizar 03 sessões de cineclube; Realizar 01 Mostra de vídeos 

produzidos pelos jovens; Formar 60 jovens sobre noções básicas da 

linguagem de vídeo; Sensibilizar 500 jovens na temática Direitos Humanos 

Voltados a Adolescência e Juventude; Formar 03 jovens produtores para o 



Mundo do Trabalho na área de audiovisual; Fomentar a democratização da 

comunicação, através do Canal Web LabCIPÓ. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 63 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CIPO - COMUNICACAO INTERATIVA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6200 

 

 

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: 22756 

Título: XV FEIRA REGIONAL DE SEMENTES CRIOULAS E DA AGROBIODIVERSIDADE E 

I FESTA DOS GUARDIOES DAS SEMENTES 

Objetivos: Incentivar a produção, troca, conservação e multiplicação de 

Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade livre de transgênicos; Promover 

segurança alimentar e nutricional; Refletir sobre as políticas de 

conservação dos ecossistemas cultivados; Incentivar a permanência dos 

jovens no meio rural através da troca de experiências; Efetivar a 

valorização da participação das mulheres na gestão da propriedade e a 



importância dos trabalhos de artesanato como reaproveitamento das coisas 

da terra, para complementação de renda das famílias agricultoras; 

Intensificar a produção de sementes e espécies de cultivo para o 

autoconsumo familiar da região como alternativa às áreas de produção de 

tabaco; Incentivar o fortalecimento das cooperativas da agricultura 

familiar já existente em prol da comercialização; Promover o conhecimento 

em riscos e as ameaças dos direitos da biodiversidade em Políticas 

públicas; Fortalecer a Rede de Guardiões das Sementes Crioulas Regional. 

Atividades: Realizar a XV Feira Regional de Sementes Crioulas e da 

Agrobiodiversidade e I Festa dos Guardiões das Sementes, com o Tema 

"CULTIVANDO O PASSADO, COLHENDO NO PRESENTE E PRESERVANDO O FUTURO".11 e 

12 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSESSORIA E SERVICOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA - 

PARANA 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22757 

Título: II ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDES E ESPIRITUALIDADE LIBERTADORA 

Objetivos: Resgatar os eixos referenciais do Cristianismo a partir dos 

desafios presentes; Construir a metodologia do Congresso em diálogo com a 

articulação de teólogos "Grupo de Emaús", com o CCJ e com a Coordenação 

dos Movimentos Juvenis: Pastoral de Juventude Nacional, MIRE, REJU e 

KOINONIA, propondo a realização de Seminários, Encontros, Jornadas, 

Semanas de Mística e Espiritualidade (diocesanos ou regionais) nas 

comunidades; Construir narrativas e respostas comunitárias locais a 

partir, de práticas que integram a fé e a política, a espiritualidade e o 

projeto do Reino, na América Latina;  Comunicar, mobilizar e divulgar as 

informações relativas aos fatos e conteúdos associados à realização do II 

Congresso Latino-americano de Juventudes e Espiritualidade Libertadora 

pelas redes sociais e site oficial do Congresso. 

Atividades: Realizar o II Encontro Nacional de Juventudes e 

Espiritualidade Libertadora de 7 a 10 de setembro de 2017, em Mogi das 

Cruzes/SP 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 



Gênero: G 

Nome: CENTRO DE CURSOS DE CAPACITACAO DA JUVENTUDE 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22760 

Título: II SEMANA PAN-AFRICANA EM VITORIA 

Objetivos: Celebrar o Dia Internacional de África, trazendo reflexões 

sobre o seu verdadeiro propósito, o combate às várias formas de racismo 

presentes na sociedade brasileira; Promover a unidade dos povos pretos 

para criação de vínculos fortes e divulgação dos ideais pan-africanistas 

e conceitos baseados no enaltecimento das africanidades; Difundir 

informações e conhecimentos sobre a Diáspora Africana no Brasil; 

Fortalecer a organização Irmandade Azkari Bantu; Estimular políticas de 

difusão de informações acerca dos ideais pan-africanistas através de 

estudos e pesquisas; Contribuir positivamente no fortalecimento da Lei 

10.639/03 e buscar promoção de políticas de cooperação com instituições 

de ensino para a efetivação da mesma; Propor a criação da Organização dos 

Povos Pretos na Diáspora (OPPD). 

Atividades: Realizar a II Semana Pan-Africana em Vitória, no período de 

25 a 30 de junho de 2017, em Vitória/ES. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: IRMANDADE AZKARI BANTU - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES, EX-ESTUDANTES, 

PROFISSIONAIS, MIGRANTES AFRICANO 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22761 

Título: FORTALECENDO A VOZ DO QUILOMBO 

Objetivos: Melhorar e dinamizar e o processo de comunicação na comunidade 

quilombola da Mituassu; Promover melhorias na estrutura física da rádio 

comunitária; Promover capacitação para jovens sobre: Rádio Comunicação e 

Direitos Humanos; Comunicação e questões raciais. 

Atividades: Melhorar a estrutura física da rádio comunitária; Realizar 

curso de formação para radialistas comunitários; Realizar oficinas sobre: 

Direitos Humanos; Mídia; Relações Étnico-Raciais.25 de maio a 25 de 

setembro de 2017. 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES QUILOMBOLAS DE MITUASSU 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22762 

Título: I ENCONTRO DE FORMACAO POLTICA DA ASSUMA TEMA-A CONSTITUICAO DA 

RAPS - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 

Objetivos: Promover uma discussão sobre a ampliação da RAPS (Rede de 

Atenção Psicossocial em Alagoas) e a atual conjuntura da saúde mental; 

Reunir usuários e familiares dos serviços de saúde mental de Alagoas para 

discutir sobre temas referentes à saúde mental. 

Atividades: Realizar o I Encontro de usuários e familiares de usuários 

dos serviços de saúde mental de Alagoas; Comemorar o Dia da Luta 

Antimanicomial15 de junho/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVICOS DE 

SAUDE MENTAL DE ALAGOAS 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 4900 

 

 

Número: 22763 

Título: TROCA SOLIDARIA 

Objetivos: Mostrar a importância da partilha, da solidariedade com o 

próximo e principalmente, a qualidade dos produtos agroecológicos; 

Fortalecer a produção agroecológica na região; Repassar os conhecimentos 

adquiridos a partir de atividades nas comunidades de origem pelos 

agricultores/as; Garantir conhecimentos técnicos capazes de tornar o 

publico envolvido em disseminadores/as e praticantes da Economia 

Solidária. 

Atividades: Realiza um momento de troca solidária, onde as famílias 

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

oficinas temáticas relacionadas à: Economia Solidária; Cooperativismo; 

Associativismo; Fundo Rotativo Solidário. 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA LAGOA 

GRANDE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3995 

 

 

Número: 22767 

Título: (PDP-2017) ARTICULACAO FORMACAO E ACAO DA REDE ASA 

Objetivos: Coordenar, representar, animar e orientar os organismos que, 

na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, atuam no sentido de garantir 

mais justiça, equidade e paz à dignidade da pessoa, conforme a Doutrina 

Social da Igreja Católica; Representar todos os membros filiados junto às 

entidades e órgãos públicos e entidades privadas; Colaborar para a 

difusão, compreensão e aplicação dos documentos da Doutrina Social da 

Igreja Católica; Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o 

encaminhamento de respostas e soluções para as situações de conflitos 

sociais da Comunidade; Executar programas e projetos que promovem a 

defesa e garantia dos direitos da criança, adolescente, jovem, idoso, 

doente, portador de deficiência, presidiário e ex-presidiário, população 

em situação de rua e os excluídos da sociedade. 

Atividades: Realizar: Encontro da Rede ASA; Realizar Encontros 

preparatórios com os adolescentes; Realizar Semana de Políticas Públicas 

abordando as seguintes temáticas: Direitos das crianças e adolescentes; 

Estatuto da criança e do adolescente; Políticas Públicas para pessoas em 

situação de rua; Combate à cultura de corrupção em todos os níveis 

sociais e políticos; Realizar Vigílias Ecumênicas e Retiro espiritual. 15 

de junho a 15 de dezembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 800 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

 

 



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: 22770 

Título: (PDP-2017) PLANTANDO MAIS VIDA NA CIDADE - SISTEMATIZANDO O 

GERMINAR DA AGRICULTURA URBANA NA COMUNIDADE DE PALHA DE ARROZ. 

Objetivos: Fortalecer os processos de Agricultura Urbana em curso junto a 

um grupo de mulheres da comunidade de Palha de Arroz por meio de 

processos de assessoria, reflexão, sistematização e construção do 

conhecimento. 

Atividades: Realizar 10 Mutirões Itinerantes; Dar assessoria técnica e 

pedagógica para 20 mulheres da comunidade de Palha de Arroz sobre 

agricultura urbana de base agroecológica; Realizar 03 Oficinas para 

sistematização de experiências de destaque com agricultura urbana da 

Comunidade de Palha de Arroz; Realizar o 1º Festival da Agricultura 

Urbana de Palha de Arroz.01 de setembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018 

Programa: PDP 



Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLOGICO SABIA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 19980,2 

 

 

Número: 22775 

Título: SONHAR E PRECISO REALIZARE POSSIVEL 

Objetivos: Promover reflexões e formações com os jovens rurais e urbanos, 

na perspectiva de construção coletiva de propostas de ações e incidência 

política que possa responder as demandas levantadas pelos mesmos. 

Atividades: Realizar 03 eventos de formação com foco na defesa dos 

biomas, da água e do meio ambiente; Realizar eventos esportivos que 

possam favorecer uma interação entre as juventudes rural e urbana. 05 de 

agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEGIAO DE ASSISTENCIA RECUPERADORA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 4700 

 

 

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: 22780 

Título: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 05 CASAS DE FARINHA PARA 

O POVO NAWA 

Objetivos: Beneficiar as famílias do povo Nawa, melhorar a qualidade de 

vida através da produção da farinha e aumentar a produção e a renda 

familiar; Otimizar o tempo de produção e garantir a produção de excedente 

para venda; Aumentar a autonomia alimentar e financeira das famílias 

beneficiadas; Incentivar a luta das famílias para a luta da demarcação de 

seu território. 

Atividades: Construir 05 Casas de Farinha para o povo Nawa. 01 de agosto 

a 29 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA NAWA 

Estado: AC 

Valor na Moeda: 8640 

 

 

Número: 22781 

Título: RELATORIO DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2017 

Objetivos: Proporcionar um amplo e aprofundado panorama dos direitos 

humanos no Brasil; Articular entidades de diferentes setores (rural, 

urbano, mulheres, jovens, movimento negro, pastorais sociais, sindicatos, 

entidades jurídicas, ambientalistas, indígenas, quilombolas, entre 



outras) visando reforçar a defesa dos direitos humanos no Brasil; Ampliar 

o conceito de direitos humanos (políticos, civis, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais) e, com isso, gerar maior conhecimento e apoio da 

sociedade para a defesa destes direitos; Incidir nos meios jurídico, 

intelectual, universitário, artístico, dos movimentos sociais, entre 

jornalistas, organizações não governamentais e órgãos do governo, que 

utilizam o relatório como instrumento de denúncia, para formular 

políticas públicas, além de servir como fonte de pesquisa, análise, 

incidência e monitoramento; Difundir a defesa dos direitos humanos para o 

público em geral, de forma educativa, como instrumento de informação e 

incidência por políticas públicas na defesa de direitos fundamentais. 

Atividades: Planejar e articular com autores/as e entidades parceiras; 

Pesquisar e elabora textos; Revisar e editar os textos; Diagramar e 

imprimir o livro; Divulgar e organizar os eventos de lançamento e 

distribuição da 17ª publicação do Livro: Relatório Direitos Humanos no 

Brasil 2017.01 de julho a 01 de janeiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE SOCIAL DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS 

Estado: SP 

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: 22783 

Título: FORMACAO DE ANIMADORES EM COMUNIDADES PESQUEIRAS ENGAJADOS NA 

DEFESA DO TERRITORIO 

Objetivos: Fortalecer e articular os animadores comunitários do Maranhão, 

numa perspectiva de multiplicação e articulação de base com as 

comunidades pesqueiras; Fortalecer a luta das comunidades para o 

enfrentamento do modelo destrutivo ao seu modo de vida; Contribuir com o 

processo de formação em vista à qualificação da organização, utilizando 

uma metodologia participativa na perspectiva da sustentabilidade; 

Possibilitar que as lideranças participantes do curso promovam em suas 

comunidades: Maior afirmação étnico-cultural e as Relações de gênero. 

Atividades: Realizar 07 oficinas tratando os seguintes temas: Sociedade; 

Gênero e Raça; Organização comunitária; Gestão; Território; Direitos 

trabalhistas e previdenciários; Realizar um intercâmbio com as 

comunidades pesqueiras.01 de junho a dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - MARANHAO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22784 

Título: DESENVOLVIMENTO LOCAL E COMUNITARIO 

Objetivos: Capacitar os agricultores familiares para o processo de 

transição e práticas agroecológica; Promover capacitação os agricultores 

familiares sobre manejo e criação de pequenos animais; Ampliar as áreas 

de produção dos agricultores familiares orientada pelos princípios 

agroecológicos; Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias 

e gerar trabalho e renda com autonomia. 

Atividades: Realizar reunião de apresentação e planejamento do projeto; 

Adquirir materiais, equipamentos e animais; Realizar curso sobre: 

Agroecologia e gestão dos Sistemas Agroflorestais-SAFs; Manejo e criação 

galinha caipira; Manejo e criação e caprino; Realizar reunião de 

monitoramento e avaliação do projeto.20 de maio a 20  de dezembro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 37 

Etnia: G 

Gênero: G 



Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES 

AGROEXTRATIVISTAS BOA VISTA DE LORETO-MA 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22786 

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

VIDA DE JOSE CLAUDIO E MARIA DO ESPIRI 

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: 22788 

Título: VENENO A LA CARTE- INTERVENCAO URBANA DE ATIVISMO AGROECOLOGICO 

EM MACEIO - AL 

Objetivos: Promover o acesso à informação e conscientização da população 

sobre os riscos da contaminação dos agrotóxicos nos alimentos; 

Possibilitar a ampla divulgação dos sistemas de produção de alimentos 

sustentáveis que garantam a segurança e soberania alimentar das pessoas; 

Incentivar a adesão de novos atores sociais nos espaços de discussão e 

fomento na busca por uma alimentação saudável. 

Atividades: Realizar uma atividade de Intervenção Urbana de Ativismo 

Agroecológico denominada Veneno À La Carte, em Maceió/AL, durante a 

Semana do Meio Ambiente de 2017.16/10/17 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO TERRAVIVA 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22789 

Título: EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM NOVO MILENIO 

Objetivos: Promover a reflexão sobre a relação do homem com o meio 

ambiente; Apresentar os principais aspectos e impactos ambientais do meio 

ambiente onde estão inseridos; Intermediar o anseio dos participantes por 

uma cidade sustentável com o órgão público municipal; Fortalecer a ONG 

MACABI. 

Atividades: Exibir Curtas Metragens que abordem questões ambientais; 

Realizar oficinas para apresentar os principais aspectos e impactos 

ambientais; Oficinas de planejamento urbano; Oficina de grafite; Realizar 

apresentação cultural. 18 a 23 de setembro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 280 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ONG MACABI 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22790 

Título: MUTIROES DE ATENDIMENTO LEI MARIA DA PENHA PELO BRASIL 

Objetivos: Informar as mulheres sobre seus direitos e sobre as violações 

que sofrem; Criar uma rede de solidariedade entre as mulheres 

participantes dos mutirões como forma de fortalecimento entre elas e da 

sororidade; Promover atendimentos com equipe multidisciplinar para estas 

mulheres, a fim de ampará-las e encaminhá-las para os órgãos competentes, 

quando não for possível a voluntária TamoJuntas atuar no caso. 

Atividades: Realizar mutirões de atendimento com a presença de advogadas 

voluntárias da TamoJuntas nos Estados do Nordeste onde a Ong atua, a fim 

de potencializar a ação das voluntárias; Realizar palestras explicando a 

atuação da TamoJuntas e a importância de Enfrentamento a Violência contra 

as Mulheres.10 de junho a 28 de agosto de 2017 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: TAMO JUNTAS - ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA PARA MULHERES 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 22791 

Título: SEMINÁRIO NACIONA DE DEFINICÃO DE ESTRATÉGIAS PARA DEFESA E 

AFIRMACÃO 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: 22792 

Título: PRETAS DE ANGOLA - MULHERES NEGRAS GINGA E RESISTENCIA 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento físico e político, pessoal e 

coletivo de mulheres negras e jovens negras, em vista da resistência 

comunitária e familiar, e pela inserção nas ações dos grupos e movimentos 

sociais negros; Criar um grupo de familiação afetiva e tradicional, em 

torno a uma roda de capoeira com abordagem antissexista e antirracista. 

Atividades: Realizar Encontro Mulheres na Capoeira Pretas de Angola: 

Mulheres Negras, ginga e resistência. 17 a 20 de novembro de 2017 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO CALUNGA - NUCLEO DE PESQUISA, PRATICA E DIVULGACAO DA 

CAPOEIRA ANGOLA 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22793 

Título: IV INTERCAMBIO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA AGROECOLOGIA E 

ECONOMIA SOLIDARIA, SABERES E SABORES NA 

Objetivos: Fazer do momento de intercâmbio, um espaço de trocas de 

experiências entre os agricultores das comunidades; Desenvolver um campo 

experimental de apresentações de experiências agroecológicas e de 

economia solidaria; Fortalecer as políticas públicas do PAA e PNAE como 

ações estratégicas para a agricultura familiar no município e nas 

comunidades; Criar espaços de troca de conhecimento voltado para a 

valorização das riquezas nativas como umbu, licuri e maracujá do mato; 

Proporcionar espaços de intercâmbios para apresentação e resgate das 

manifestações culturais tradicionais entre os agricultores familiares; 

Garantir aos agricultores familiares envolvidos o acesso às técnicas de 

beneficiamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar 

solidária; Proporcionar melhoria na atividade familiar e agroecológica. 

Atividades: Realiar o IV Intercâmbio de agricultores familiares da 

agroecologia e economia solidária, saberes e sabores naturais. 24 de 

setembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES LAVRADORAS UNIDAS DO POVOADO LAGOA DA BAIXA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6970 

 

 

Número: 22794 

Título: ACAMPAMENTO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA VIA CAMPESINA 

Objetivos: Promover um intercâmbio entre os diferentes sujeitos jovens do 

Estado de Rondônia, com vista a propiciar um espaço de troca de 

experiências, formação, organização e articulação da juventude camponesa 

em nível estadual, que envolva comunidades eclesiais de base e movimentos 



sociais; Viabilizar uma articulação que permita potencializar os 

processos de reivindicação e luta por direitos. 

Atividades: Realizar o Acampamento Estadual da Juventude da Via 

Campesina, no período de 02 a 06 de junho 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - RONDONIA 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 3900 

 

 

Número: 22806 

Título: (UE-ABONG-2017) NEGRACRACIA RESISTENCIA POPULAR E DEMOCRATICA 

Objetivos: Formar Fórum de Mulheres Negras pela Democracia - Constituir 

grupos de mulheres na comunidade para discutir os problemas sociais 

atuais; Formatar um modelo permanente para discussão e propagação dos 

instrumentos democráticos - rádio web. 

Atividades: Realizar 3 oficinas para dimanizar o recurso e dar 

oportunidade para que as jovens que estão na escola possam participar; 

Realizar: Oficina I- Refletir sobre o exercício da cidadania e sua 

relação com o processo democrático; Oficina II - Construir instrumentos 

para defesa da democracia; Conhecer os diversos processos de participação 

popular; Oficina III - Resistir é preciso - mapeamento dos parceiros 

locais para a composição do Fórum de Mulheres Negras pela Democracia, 

distribuição de tarefas e programação das atividades na comunidade. 10 de 

julho a 10 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MARIA MULHER ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 7977,5 

 

 

Número: 22812 

Título: (UE-ABONG-2017) CONSTRUINDO A RESISTENCIA DEMOCRATICA ATRAVES DO 

NOVO MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZA 

Objetivos: Promover o acesso às informações necessárias referente a Lei 

13.019/14, especialmente nas associações afiliadas a COASB; Mapear a 



situação jurídica das afiliadas que ainda não realizaram a reformulação 

estatutária de acordo com o MIROSC; Possibilitar assessoria jurídica às 

associações afiliadas que ainda não fizeram a atualização de seu 

estatuto; Aprofundar os conhecimentos sobre os desafios da nova Lei; 

Reformular os estatutos das associações de acordo com a nova Lei. 

Atividades: Mobilizar as diretorias das associações, e estas por sua vez, 

mobilizarão seus associados para conhecer e refletir sobre a relevância 

da atualização dos Estatutos Sociais de acordo com a Lei nº 13.019; 

Mapear a situação jurídica das afiliadas; Realizar oficinas de 

aprofundamento sobre os desafios da nova Lei; Reformular os estatutos das 

associações que ainda não rereformularam de acordo com a nova Lei.09 de 

junho a 18 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 295 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE OCUPANTES E ASSENTADOS DO 

SEMI-ARIDO BAIANO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7978,5 

 

 

Número: 22815 

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

AS VIOLACOES 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 Conversa 

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: 22817 

Título: (UE-ABONG-2017) NOS POR NOS - NOSSA REBELDIA E O POVO NO PODER 

Objetivos: Promover atividade de formação política, por meio de técnicas 

de agitação e propaganda; Popularizar entre os jovens o tema da Reforma 

Política para que possam incidir em seus espaços de atuação e ampliar o 

debate sobre a reforma do sistema político no país. 

Atividades: Realizar reuniões de planejamento, mobilização e de 

articulação; Realizar debates, rodas de conversas, cine clubes, técnicas 

de agitação e propaganda abordando o tema Reforma Política; Mobilizar com 

os Movimentos sociais e Organizações parceiras.4 de agosto a 29 de 

outubro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - PALMAS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 7999,9 

 

 

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: 22831 

Título: (UE-ABONG-2017) ESCOLA DE FORMACAO PARA A CIDADANIA 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento e sustentabilidade das 

Organizações da Sociedade Civil promovendo incidência política e maior 

controle social nas políticas públicas; Promover formação sobre o MROSC 

capacitando 50 lideranças de 25 organizações da sociedade civil, dos 

municípios de Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do 



Norte, na região do Baixo Jaguaribe; Fortalecer institucionalmente 

organizações da sociedade civil para incidirem nas políticas públicas; 

Mobilizar e articular organizações da sociedade civil para pautar junto 

ao poder público local a realização de audiência pública sobre a 

aplicação do MROSC. 

Atividades: Realizar: Visitas de apresentação e planejamento do Projeto 

junto às organizações beneficiadas; Oficina Temática de Formação Tema: 

Fortalecimento das OSC e Sustentabilidade; Oficina temática de formação 

abordando a temática MIROSC: Incidir para transformar; Vivenciar e trocar 

experiências sobre os procedimentos administrativos entre as organizações 

beneficiadas; Articular e Mobilizar as organizações comunitárias e 

sociais para sensibilizar o gestor local para realização de audiência 

Publica sobre o MROSC; Articular e Mobilizar organizações da sociedade 

civil para participação ativa na Audiência Publica Tema: Aplicação e 

Execução do MIROSC.01 de julho a 31 de outubro 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7997 

 

 

Número: 22843 

Título: (UE-ABONG-2017) REAL FEMINISTA - CONEXAO CERRADO 

Objetivos: Promover a reflexão coletiva, a troca de experiências, o 

intercâmbio de conhecimentos e artes para a criação e a formação livres; 

Unir diferentes estratégias artísticas, estéticas ou simbólicas e 

variadas linguagens que trazem à tona a luta das mulheres; Reunir uma 

diversidade de mulheres dos movimentos feministas e do cenário artístico 

periférico do Distrito Federal e de Goiânia para debater e produzir arte 

de resistência e subversão em tempos de ascensão de práticas 

discriminatórias e repressoras, propagação do ódio e da misoginia. 

Atividades: Realizar em 2017, a III edição da REAL Feminista: Conexão 

Cerrado pretende reunir 20 mulheres das artes cênicas, plásticas, 

visuais, musicais e literárias num encontro intergeracional, multirracial 

e multicultural; Realizar Rodas de Debates e Criatividade: Corpo, sexo, 

gozo; Mulheres negras: sexualidade e saúde; Transfeminismo; Reprodução, 

maternidade, parto; Violências, silenciamentos e rebeldias; Útero, aborto 

e autodeterminação. 15 de julho a 15 de agosto de 2017 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22849 

Título: (UE-ABONG-2017) PRO-VIDA MULHER- ACOES DE RESISTENCIA, ADVOCACY E 

INCIDENCIA POLITICA PELA GARANTIA 

Objetivos: Promover o protagonismo na afirmação de direitos, da 

democracia e o empoderamento das mulheres; Contribuir para enraizar a 

resistência contra os ataques de direitos humanos, defendendo o exercício 

legal dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, com ênfase no acesso 

de mulheres e meninas a estes direitos; Conscientizar, instrumentalizar e 

fortalecer mulheres para atuar na incidência política relacionada à 

garantia dos direitos reprodutivos e sexuais e no enfrentamento às 

tentativas de criminalização; Fomentar mudança nos padrões socioculturais 

que legitimam ou exaltam as violações sofridas pelas mulheres. 

Atividades: Realizar capacitação e instrumentalização de mulheres, para 

atuar no feminismo, advocacy e na incidência política relacionada à 

atenção integral da saúde e pelos direitos reprodutivos e sexuais; 

Realizar duas reuniões de planejamento e mobilização; Realizar um ato 

público na Praça Monte Pio dos Artistas - Centro de Maceió; Realizar 

apresentação cultural do Grupo de Mulheres Lésbicas Negras DANDARA; 

Realizar oficina de cartazes de promoção do feminismo; Panfletagem com 

filipetas e folder contendo dados, imagens e textos informativos de 

impacto junto à opinião publica, sobre as violações que meninas e 

mulheres sofrem pela não efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos 

que lhe são garantidos pela legislação. 01 de junho a 30 de setembro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE HOMO, HETERO E BISEXUAIS (TRAVESTIS, TRANSFORMISTAS E 

TRANSEXUAIS) PRO VALORIZACAO DOS DOENTES AIDS 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 7800 

 

 



 

 

Número: 22850 

Título: (UE-ABONG-2017) II CARAVANA POPULAR EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

Objetivos: Ampliar a participação popular, nas lutas em defesa dos 

direitos, em especial, dos pequenos agricultores familiares, das 

Mulheres, dos Negros/as, estudantes, LGBT´s; Fortalecer a formação 

política dos sujeitos envolvidos no projeto e das Regiões; Valorizar os 

saberes locais e ampliar os mecanismos de intervenção na realidade local; 

Fortalecer a Rede de comunicadores\as jornalistas e entidades sindicais e 

sociais; Fortalecer a unidade entre os movimentos populares do estado de 

Pernambuco. 

Atividades: Realizar a II Caravana Popular em defesa da democracia, uma 

jornada de mobilização, formação e organização pelo estado de Pernambuco, 

do Sertão ao Litoral; Realizar plenária com movimentos sociais e atores 

locais participando de debates, oficinas, assessorias jurídicas, 

atividades artísticas e culturais em escolas, comunidades, praças da 

região; Realizar um ato público e articular um comitê local em defesa da 

democracia. junho a setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSULTA POPULAR-PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22854 

Título: (UE-ABONG-2017) MULHERES QUILOMBOLAS FORTALECENDO A GESTAO 

ASSOCIATIVA E DE EMPREENDIMENTOS LOCAIS 

Objetivos: Qualificar o grupo de mulheres em práticas de gestão e 

economia solidária; Fortalecer o trabalho dos povos quilombolas, com o 

intuito de potencializar sua incidência política no acesso às políticas 

públicas e na articulação em grupos; Capacitar o grupo de mulheres em 

gestão associativa e gestão de empreendimentos, contribuindo com sua 

autonomia financeira e o reconhecimento do grupo enquanto espaço de 

poder; Potencializar as ações de economia solidária e contribuir com a 

desconstrução da cultura de criminalização dos movimentos; Promover 

momentos de troca de experiências entre grupos de mulheres 

beneficiadoras, a fim e entender sua importância na sociedade e a 

democratização dos espaços de poder; Contribuir com o acesso de 



associações quilombolas ao Novo Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil. 

Atividades: Realizar curso de capacitação sobre: Gestão associativa; 

Gestão de empreendimentos; Formação de preços e Comercialização dos 

produtos; Como acessar o PPA; Criação de marca; Estratégias de 

comunicação; Marketing; Economia Solidária. Realizar um intercâmbio entre 

o grupo de mulheres de Volta Grande e o grupo de mulheres beneficiadoras 

da comunidade Quilombola de Barreiros de Itaguaçu da Bahia; Realizar um 

Seminário de formação para 20 associações quilombolas do território de 

Irecê e Chapada Diamantina para discutir: o Novo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (lei 13.019/14) e sua implementação no 

acesso à captação de recursos; A organização e articulação das 

comunidades quilombolas em Conselhos e Fóruns; Construção de uma agenda 

coletiva com as ações realizadas durante o ano e no novembro negro. 

agosto a outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE DE VOLTA 

GRANDE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7943 

 

 

Número: 22861 

Título: (UE-ABONG-2017) MULHERES NEGRAS NO CENTRO DO MUNDO - 10 ANOS DA I 

LEI DO DIA DA MULHER NEGRA CARIBE 

Objetivos: Mobilizar e fortalecer as mulheres negras e as organizações de 

mulheres negras do estado do Rio de Janeiro, dando visibilidade às suas 

demandas e processos de organização coletiva. 

Atividades: Realizar reuniões regionais de articulação da agenda de 

atividades do FEMN/RJ 2017 - 10 Anos da Lei comemorativa do Dia da Mulher 

Negra Latino-Americana e Caribenha e realização da 3ª Marcha das Mulheres 

Negras do Rio de Janeiro (30/07/2017); Realizar a 3ª Marcha das Mulheres 

Negras do Rio de Janeiro tendo como tema MULHER NEGRA NO CENTRO DO MUNDO 

e como parte das atividades de comemoração da Lei 5071/2007 que instituiu 

no Rio de Janeiro o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e 

realização da 3ª Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro.junho a 

outubro 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 



Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: FORUM ESTADUAL DE MULHERES NEGRAS DO RIO DE JANEIRO 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22863 

Título: (UE-ABONG-2017) I ESCOLA DE FORMACAO FEMINISTA E POPULAR 

Objetivos: Contribuir para a formação política interna da Marcha Mundial 

das Mulheres     com o intuito obter mais conhecimento acerca das 

políticas neoliberais do atual governo e instrumentalizar o enfrentamento 

a estas políticas; Fortalecer o vínculo com os movimentos de mulheres do 

campo popular. 

Atividades: Realizar a Escola de Formação Feminista e Popular, atividade 

dividida em 5 módulos: 1º módulo: Pensadoras feministas e socialistas; 2º 

módulo: Sistema político brasileiro e a mulher na política; 3º módulo: O 

golpe a vida das mulheres: Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista; 

4º módulo: Divisão sexual do trabalho; 5º módulo: Direitos reprodutivos e 

violência.29 de julho a 04 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

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

Estado: PB 

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 DO LATIFÚNDIO E DO AGRONEGÓCIO. 

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: 22869 

Título: X ASSEMBLEIA DO POVO TERENA - X HANAITI HO'UNEVO TERENOE 

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

povos indígenas do Mato Grosso do Sul no enfrentamento pela reconquista 

de seus territórios tradicionais; Informar e formar lideranças indígenas 

sobre seus direitos; Iniciar junto ao Conselho Terena discussões 

referentes aos direitos específicos da mulher indígena; Iniciar junto ao 

Conselho Terena discussões referentes aos problemas enfrentados pela 

juventude dentro das aldeias. 



Atividades: Realizar a Xº Assembleia do Povo Terena - X Hánaiti Ho'únevo 

Têrenoe, na Aldeia Buriti, Terra Indígena Buriti, município de Dois 

Irmãos do Buriti (MS), 31/05 a 03/06 de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DA ASSEMBLEIA DO POVO TERENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22871 

Título: UNIPOP CONTRIBUINDO NA FORMACAO DE NOVOS SUJEITOS 

Objetivos: Fortalecer o desenvolvimento institucional da UNIPOP; Ampliar 

a sua visibilidade e atualizar sua missão; Contribuir no debate em torno 

da democratização da sociedade e da formação para a cidadania ativa de 

jovens, educadores e arte-educadores; Aglutinar movimentos, ONGs, 

ativistas, intelectuais em torno de questões estratégicas de participação 

da sociedade; Visibilizar as ações na grande mídia e nas redes sociais em 

torno de análises e ações acerca das necessidades de fortalecer a luta 

por direitos. 

Atividades: Promover exposição artística, com diferentes leituras 

visuais, das lutas por direitos e pela vida na Amazônia; Realizar uma 

exposição fotográfica específica sobre UNIPOP 30 anos - Mulheres que 

inspiram, ma homenagem às mulheres que no percurso de existência da 

UNIPOP, fizeram a diferença; Produzir e apresentar um espetáculo teatral 

que demonstre o fazer pedagógico da formação artística da UNIPOP; 

Produzir e publicar o UNIPOP 30 anos: A Educação Popular na luta por 

direitos e defesa da vida na Amazônia; Realizar um Seminário para 120 

pessoas sobre A Crise brasileira e seus impactos junto aos defensores de 

direitos humanos e educadores populares na Amazônia: Ações de Resistência 

e novos desafios; Realizar um Encontro de juventudes da Região 

Metropolitana de Belém; 02 de agosto a 14 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO UNIVERSIDADE POPULAR 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 



Número: 22872 

Título: GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE MULHERES RURAIS E 

URBANAS DO SEMIÁRIDO DA BAHIA ATRAVÉS DA REESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

SOLIDÁRIO 

Objetivos: Apoiar a reestruturação de empreendimento solidário de 

mulheres rurais e urbanas do município de Tanquinho visando à geração de 

renda, a inclusão produtiva e a melhoria da qualidade de vida familiar, 

através do processamento e comercialização de frutas típicas da Caatinga. 

Atividades: Realizar capacitações para qualificação técnica das 

beneficiárias para o processamento e produção de produtos a partir de 

frutas típicas da região e adequação às normas da vigilância sanitária; 

Capacitar as beneficiárias para a gestão do empreendimento tendo em 

vista, a compreensão dos instrumentos e procedimentos para construção de 

propostas em editais do PAA/CONAB4 , PNAE5 , PRONAF6 e chamadas públicas 

para captação de recursos voltados ao fortalecimento do empreendimento; 

Construir parcerias com organizações regionais/estaduais civis e públicas 

para o fortalecer a experiência do empreendimento, bem como, a 

incorporação às redes regionais de comercialização solidária; Realizar 

intercâmbio para troca de conhecimentos in loco com organização que 

desenvolve experiência produtiva e exitosa de geração de renda na área de 

aproveitamento de frutas típicas e produção de produtos da biodiversidade 

e da agricultura familiar; Realizar encontro para apresentação e 

avaliação dos resultados alcançados com o projeto e debater a construção 

dos próximos passos para o empreendimento comunitário.20 de junho a 22 de 

dezembro 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE MAES DO MUNICIPIO DE TANQUINHO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5950 

 

 

Número: 22874 

Título: LIDERANCAS EM ACAO - TRANSFORMACAO 

Objetivos: Promover formação para lideranças das comunidades aglomeradas 

que são beneficiadas pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia no 

Estado da Paraíba; Formar e acompanhar as novas lideranças; Empoderá-las 

sobre a política social das cidades; Fortalecer a atuação do MNLM. 

Atividades: Realizar 4 Encontros de formação: Oficina 1 - formação sobre 

Integração; Oficina 2 - O Papel da liderança;  História dos Movimentos 



Sociais; Surgimento, lutas, organização, tipos de movimentos; Surgimento 

do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia e suas conquistas; Oficina 3 - 

As Leis da Habitação (Minha Casa Minha Vida, Regularização Fundiária, 

Plano Diretores); Construir uma agenda coletiva com todos os 

participantes, com a finalidade de vivenciar o dia a dia do MNLM na 

ação.novembro/17 a fevereiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA - PARAIBA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22875 

Título: ARTE E COSTURA QUILOMBOLA E EMPODERAMENTO DAS MULHERES 

Objetivos: Promover oficina de corte e costura para mulheres e jovens do 

Quilombo Carrapatos da Tabatinga; Fortalecer o Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga; Aumentar a renda das famílias; Empoderar mulheres e jovens da 

comunidade Carrapatos da Tabatinga; Potencializar a comercialização dos 

produtos da Comunidade no município e no estado; Iniciar a constituição 

da Cooperativa; Fortalecer o Coletivo de mulheres que compõem a Federação 

N, GOLO/CONAQ. 

Atividades: Realizar oficina de corte e costura; Criar logomarca e 

rótulos dos produtos; Realizar oficina para trabalhar o protagonismo e o 

empoderamento das mulheres e jovens quilombolas. 30 de julho a 10 de 

outubro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE QUILOMBOS DE BOM DESPACHO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22878 

Título: (UE-ABONG-2017) COMUNICACAO POPULAR-UMA ESTRATEGIA NA LUTA PELA 

SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO 

Objetivos: Organizar as populações na defesa do território, meio ambiente 

e debatendo criticamente a mineração nos 80 municípios do país com 



atividade mineral e/ou afetados pelo escoamento da extração para a 

exportação; Consolidar o MAM como uma organização de referência na 

produção, sistematização, compartilhamento de informações para defesa de 

direitos na luta pela soberania popular na mineração; Realizar uma 

oficina de comunicação popular entre seus militantes, para que possam 

atuar na mobilização para a realização das Assembleias Populares na 

Mineração. 

Atividades: Realizar reunião de planejamento entre o Coletivo de 

Comunicação e Secretaria Operativa do MAM; Contratar empresa de 

desenvolvimento de site e designer gráfico; Preparar o roteiro para spots 

de rádio e vídeo de mobilização para as Assembleias Populares; Preparar 

conteúdo para campanha nas redes sociais de mobilização das Assembleias 

Populares; Divulgar as assembleias populares com a campanha, spots, 

vídeos, matérias, artigos e entrevistas; Realizar oficina de Comunicação 

Popular para militantes do MAM; Avaliar o projeto durante reunião da 

coordenação nacional do MAM; Enviar o relatório à Cese.20 de junho a 20 

de novembro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO NACIONAL PELA SOBERANIA POPULAR FRENTE A MINERACAO 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 7960 

 

 

Número: 22879 

Título: A GREVE DO CAFE EM VITORIA DA COQUISTA-BA -1980 A PROLETARIZACAO 

DO TRABALHADOR RURAL CONQUISTENSE 

Objetivos: Refletir sobre a importância da Greve dos Trabalhadores de 

Café, como marco político na organização da classe trabalhadora de 

Vitória da Conquista e Região e integrar os diferentes atores sociais, 

sindicatos, movimentos e organizações, na reflexão sobre a importância da 

Greve dos Café e sua atualidade;  Analisar a importância das lutas da 

classe trabalhadora, que vive nos espaços rurais e urbanos, para o avanço 

de consciência crítica e da transformação da realidade social; Incentivar 

e estimular a organização social e política da classe trabalhadora, rural 

e urbana, na luta em prol da melhoria das condições da vida social e, 

sobretudo, a preservação da identidade cultural e de classe; Organizar e 

divulgar acervo documental sobre a Greve dos Catadores de Café, visando 

um maior conhecimento por parte do público em geral sobre esse evento, 

bem como divulgar por meio de imagens, fotografias, documentos, estudos, 



pesquisas acadêmicas, depoimentos e outros documentos, os fatos e 

acontecimentos ocorridos nos anos de 1980 e nas décadas posteriores, 

relacionados com a Greve do Café. 

Atividades: Realizar reuniões preparatórias; Exposição fotográfica; 

Apresentações culturais; Mobilizar os trabalhadores rurais, estudantes, 

professores e militantes sociais; Confeccionar material de comunicação; 

Realizar Seminário sobre a Greve do Café em Vitória da Coquista-Ba -1980-

A Proletarização do Trabalhador Rural Conquistense.26 de maio a 30 de 

novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FUNDACAO CONQUISTENSE EDIVANDA MARIA TEIXEIRA 

Estado: BA 

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 HAHAHAE INDIGENA DE AGUA VERMELHA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



Número: 22882 

Título: RIKBAKTSA DE COTRIGUACU-MT NO XVII ENCONTRO DE CULTURAS DA 

CHAPADA DOS VEADEIROS-GO 

Objetivos: Fortalecer a organização territorial do povo Rikbaktsa, 

garantindo autonomia, o fortalecimento do extrativismo da castanha do 

Brasil, artesanato e a valorização de suas manifestações culturais 

condizentes à preservação ambiental da Terra Indígena do Escondido; 

Ampliar a participação política do povo Rikbaktsa para que tenham acesso 

à informação qualificada e possam mobilizar e captar recursos que garanta 

a perpetuação da comunidade com qualidade de vida e segurança alimentar. 

Atividades: Possibilitar a participação do povo Rikbaktsa de 

Cotriguaçu/MT no XVII Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros/GO; 

Organizar a viagem; Fazer contato com as lideranças para trocar 

informações sobre a viagem, organizar os documentos dos participantes e 

lista de presença; Orçar e agendar alimentação na viagem; Reunir os 

participantes das duas aldeias em Juína/MT para alinhamento antes da 

viagem; Vivenciar as experiências com as etnias participantes do evento; 

Apresentar os artesanatos Rikbaktsa nas tendas de vivência na Aldeia 

Multiétnica através de exposição nos dias estimados pelo evento; 

Participar das Rodas de prosa; Realizar apresentação cultural; Apresentar 

um ritual da festa da colheita dos Rikbaktsa, "A Dança do Macaco" no 

espaço Casa de Cultura da Vila São Jorge; Realizar oficina de prestação 

de contas de projeto; Construir com os Rikbaktsa noções básicas para a 

prestação de contas. 12 a 25 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 13 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO INDIGENA ABANATSA 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 3100 

 

 

Número: 22883 

Título: IV FEIRA DE ARTEFATOS DE COURO E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Objetivos: Fazer da Feira, um momento de encontro de saberes e de troca 

de experiências entre os agricultores das comunidades com apoio das 

entidades e artesãos e artistas locais; Promover várias apresentações de 

experiências de produção de artesanato nativo para promoção da economia 

solidaria; Criar espaços de troca de conhecimento voltado para a 

valorização das riquezas nativas do couro produzido com recursos locais 

sustentáveis; Proporcionar espaços de intercâmbios para apresentação e 



resgate das manifestações culturais tradicionais entre os artesãos e 

agricultores familiares. 

Atividades: Realizar a IV Feira de Artefatos de Couro e Produtos da 

Agricultura Familiar, na cidade de Tucano/BA.23 a 25 de junho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARTEFATOS DE COURO DA COMUNIDADE DO 

TRACUPA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22887 

Título: LANCAMENTO DA REVISTA AURORA DA RUA 

Objetivos: Possibilitar uma alternativa de geração de renda para as 

pessoas em situação de rua, através da venda do um jornal Aurora da Rua. 

Atividades: Lançar a Revista Aurora da Rua. 1 de junho até 30 de novembro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: JORNAL AURORA DA RUA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5650 

 

 

Número: 22888 

Título: OFICINA DE PRODUCAO DE SAUDE PELAS PLANTAS 

Objetivos: Debater a organicidade do setor de saúde do MST/MT, sua 

representação no coletivo do setor em nível nacional; Promover uma 

preparação política e técnica para a equipe que vai atuar no coletivo de 

saúde do MST/MT na Marcha Nacional por Terra, Trabalho e Teto; Debater 

sobre: A concepção de saúde; A relação entre saúde e sua determinação 

social; A necessidade da construção do controle popular na saúde, bem 

como de repensar as formas de cuidados. 

Atividades: Realizar reunião do coletivo do setor de saúde; Fazer uma 

análise sobre a relação entre as medidas do Governo Temer e a saúde da 

população camponesa e acampada; Realizar oficinas sobre: Preparação de 



produtos homeopáticos; A importâncias das práticas alternativas e 

integrativas de saúde.25 e 26 de Agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MATO GROSSO 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22892 

Título: NUTRINDO VIDAS 

Objetivos: Apoiar o desenvolvimento de um trabalho de educação 

nutricional com o oferecimento de refeições diárias aos educandos; 

Desenvolver atividades educativas nutricional com os educandos, visando 

uma melhor qualidade de vida; Proporcionar aos educandos do Projeto Axé, 

um conhecimento das oferendas concedidas aos Orixás; Interagir com as 

famílias do educando, contando com o apoio da Gerência de Família; 

Proporcionar a equipe da nutrição conhecimento qualificado assim como os 

educandos. 

Atividades: Realizar oficinas visando informar sobre a alimentação como 

fator de qualidade de vida, abordando os seguintes temas: Origem dos 

alimentos; A importância da alimentação saudável; Reaproveitamento 

alimentar; Combate ao desperdício alimentar; Avaliação Nutricional; 

Elaborar um caderno de receita do Projeto Axé; Proporcionar aos educandos 

um conhecimento sobre as oferendas concedidas aos Orixás; Realizar duas 

oficinas de culinária com as mães, funcionários e educandos do Axé; 

Visitar a feira de São Joaquim. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO PROJETO AXE DE DEFESA E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22893 

Título: II CURSO NACIONAL DE AGITACAO E PROPAGANDA 



Objetivos: Instrumentalizar a militância a aplicar as técnicas de 

agitação e propaganda em seu trabalho com a juventude; Constituir o 

Coletivo Nacional de Agitação e Propaganda. 

Atividades: Realizar o IIº Curso Nacional de Agitação e Propaganda do 

Levante Popular da Juventude, em Belo Horizonte/MG.10 a 13 de junho de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - NACIONAL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22894 

Título: SEMINARIO AMALA DE XANGO - A COZINHA SAGRADA E O EMPODERAMENTO DA 

ANCESTRALIDADE 

Objetivos: Fortalecer os saberes e a cultura afro-brasileira através da 

discussão acerca de temas referentes à alimentação e ancestralidade; 

Combater o preconceito e a intolerância religiosa; Contribuir para a 

discussão da temática de apropriação cultural. 

Atividades: Realizar o Seminário: Amalá de Xangô - A cozinha sagrada e o 

empoderamento da ancestralidade. 19 a 30 de junho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO SOCIAL OXE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Objetivos: Fortalecer a organização política das mulheres negras no Ceará 

e sua atuação; Formar e engajar novas mulheres para atuarem no INEGRA; 

Dar visibilidade às mulheres negras, suas realidades e lutas contra o 

racismo, o sexismo, a lesbofobia e capitalismo; Reafirmar a história da 

população negra no Ceará; Refletir sobre as diversas perspectivas de 

feminismo e de organização das mulheres dando ênfase as referências do 

feminismo afro-latino; Provocar diversas formas de incidência das 

mulheres junto aos casos de racismo e violência contra as mulheres. 



Atividades: Realizar 9 Encontros de formação abordando as seguinte 

temáticas: Questão étnico-racial, herança colonial na América Latina e 

capitalismo; Questão étnico-racial e racismo na vida das mulheres; 

Patriarcado e relações de gênero; Ação de Rua; Interseccionalidade - 

Feminismo Negro - Mulherismo; Mulheres negras e quilombolas; Mulheres 

negras e povos de terreiro; Mulheres negras e lésbicas; Mulheres negras e 

encarceradas; Mulheres negras, juventude e maternidade; Temas em 

debate/conflito de idéias (Panafricanismo, estética negra e apropriação 

do mercado, etc.); Preparar e realizar atividade de intervenção no dia 25 

de julho - Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. 01 de julho 

a 02 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: INSTITUTO NEGRA DO CEARA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 9644 

 

 

Número: 22896 

Título: JOVEM VIVENDO E APRENDENDO 

Objetivos: Promover capacitação para 50 jovens que vivem em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica; Promover formação em políticas públicas 

abordando as seguintes temáticas: Direitos humanos, Gênero Raças e Etnia; 

Corpo, Sexualidade; Drogas; Ensinar o manuseio de instrumentos musicais 

na perspectiva de que os jovens possam compreender e superar as 

desigualdades. 

Atividades: Realizar oficinas sobre: Direitos humanos; Gêneros, Raças e 

Etnia; Corpo e Sexualidade; Drogas; Meio Ambiente; Oficinas sobre: 

percussão, violão e flauta. 20 de julho a 20 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES DE TRACUNHAEM 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 22898 

Título: SEMANA JUVENTUDE PROTAGONISTA 



Objetivos: Organizar atividades que promovam a cidadania e protagonismo 

juvenil através de rodas de conversas que tenham como pauta, a produção 

de conhecimento no mundo virtual com as novas tecnologias; Comemorar o 7º 

aniversário do Instituto de Protagonismo Juvenil - IPJ e 4º ano da 

Revista Geração Z. 

Atividades: Realizar o IIº Encontro de Formação da Juventude; VI 

Seminário Perspectivas de Juventude; Rodas de conversas; Oficinas; 

Debates e discussões sobre a temática da juventude nas rádios locais. 13 

a 19 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E PROTAGONISMO JUVENIL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 22899 

Título: (01) II FORUM ESTADUAL DE DEBATES SOBRE TRANSEXUALIDADE E 

FEMINISMO 

Objetivos: Debater diversos aspectos no âmbito sociocultural de mulheres 

em sua pluralidade, observando os campos de vulnerabilidade; Formar novos 

agentes multiplicadores sensíveis às questões de gênero, identidade de 

gênero e sexualidade e, construir uma agenda de ações pontuais; Criar 

diretrizes e grupos de trabalho nas diversas áreas do conhecimento 

transversalizando com a proposta. 

Atividades: Realizar o II Fórum Estadual de Debates sobre Transexualidade 

e Feminismo, com o tema Mergulhando nos gêneros. 06 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO E MOVIMENTO PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 4400 

 

 

Número: 22900 

Título: XIV ENCONTRO NACIONAL DE MORADIA POPULAR 

Objetivos: Debater o papel do Movimento popular de moradia frente à 

conjuntura da retirada de direitos e criminalização dos Movimentos e 



lideranças sociais; Debater e definir com lideranças estaduais e 

convidados, temas estratégicos da política nacional e internacional de 

habitação de interesse social; Ampliar o debate sobre a produção social 

da moradia com autogestão em habitação de interesse social e a 

propriedade coletiva como ferramentas  de construção do poder popular; 

Aprofundar o debate sobre a política fundiária urbana e de regularização 

fundiária de interesse social como freio ao processo de especulação 

imobiliária nas cidades brasileiras frente à ameaça da MP 759; Avaliar os 

impactos da política nacional de habitação, em especial, do programa 

Minha Casa Minha Vida e propor alternativas. 

Atividades: Realizar o XIV Encontro Nacional de Moradia Popular em São 

Paulo, com o lema: Nenhum Direito a Menos: Em Defesa do direito à Moradia 

e da Função social da Propriedade. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: UNIAO NACIONAL POR MORADIA POPULAR 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22901 

Título: I ENCONTRO DE MULHERES NEGRAS DO SERTAO DO SAO FRANCISCO 

Objetivos: Fortalecer o protagonismo da Mulher Negra Sertaneja, 

oportunizando espaços de formação e articulação com mulheres das cidades 

que compõem o Sertão do São Francisco (Afrânio, Cabrobó, Orocó, 

Dormentes, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina), com 

vistas à sua inserção na luta contra o racismo e o sexismo; Promover a 

articulação das mulheres negras no sertão do São Francisco; Contribuir 

para a ampliação e consolidação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco 

no interior do Estado. 

Atividades: Realizar visitas para articulação e mobilização num formato 

de "Caravanas de formação", nos municípios de Afrânio, Cabrobó, Orocó, 

Dormentes, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina; Realizar I 

Encontro de Mulheres Negras do Sertão do São Francisco.10 de junho a 31 

de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO - NUCLEO SERTAO 



Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22903 

Título: BATUQUE SIM VIOLENCIA NAO - RESPEITO E LIBERDADE AS MULHERES DE 

TERREIRO NO SERTAO 

Objetivos: Provocar e envolver as Mulheres do coletivo de mulheres negras 

"Origem Candomblé Grito de Liberdade - EKÀN" num processo de formação e 

empoderamento para ações coletivas na sociedade; Despertar a compreensão 

da população acerca da diversidade étnico-racial religiosa na sociedade 

brasileira; Estimular a valorização da cultura afro brasileira e o 

resgate da autentica identidade, costumes e tradições; Fortalecer o 

enfrentamento e a luta contra a intolerância religiosa e todos os tipos 

de preconceitos, violências, opressões e violação dos direitos das 

comunidades de terreiro, sobretudo contra as mulheres, jovens e LGBTT; 

Contribuir para a valorização e continuidade da prática livre das 

religiões afro-brasileira, em especial o Candomblé. 

Atividades: Realizar circuito de formação através processos de 

educomunicação( laboratório de formação , panfletagem, confecção de 

faixas/painéis, palestras nas escolas e espaços públicos, passeatas nas 

ruas) da comunidade Barroca; Promover palestras/rodas de diálogo nas 

escolas acerca do tema: Basta de violência e racismo étnico religioso 

contra as mulheres no bairro Barroca; Refletir sobre: Direitos humanos e 

das mulheres; Violências e violações contra as comunidades tradicionais; 

Enfrentamento ao racismo étnico religioso; Contextos históricos e 

Conjunturas atuais; Realizar uma Caminhada de Protestos de forma criativa 

e pedagógica protagonizado por mulheres e por toda comunidade. 20 de 

junho a 30 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES NEGRAS - ORIGEM CANDOMBLE GRITO DE LIBERDADE - 

EKAN 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22905 

Título: I CURSO DE FORMACAO POLITICA PARA MULHERES RURAIS NO MUNICIPIO DE 

OLHO DAGUA DAS FLORES 



Objetivos: Fortalecer o trabalho com mulheres rurais multiplicadoras para 

implementar ações de afirmação de direitos; Estimular a inserção das 

mulheres rurais nos espaços de formulação e gestão de políticas públicas; 

Fortalecer a renovação dos quadros dos movimentos sindicais e sociais de 

Olho D'Água das flores, com participação mais direta e efetiva das 

mulheres rurais; Incentivar o desenvolvimento local de ações culturais 

(arte-educação, desportos, atividades de lazer, produção da agricultura 

familiar, etc), como alternativa ao ócio e ao envolvimento das mulheres 

com as drogas; Contribuir com o processo de construção de novas 

metodologias de trabalho com mulheres, que busquem a participação 

democrática, a vivência de relações horizontais, o efeito multiplicador, 

e o fortalecimento do protagonismo popular; Incentivar a organização e 

produção em arte e cultura com grupos de mulheres nas comunidades rurais, 

enfatizando trabalhos com materiais reutilizáveis e recicláveis; Criar a 

Comissão Municipal de Mulheres no STTR de Olho D'Água das Flores. 

Atividades: Realizar o I Curso de formação Política para Mulheres Rurais 

no Município de Olho D'Água das Flores.outubro/17 a fevereiro/18 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE OLHO DAGUA 

DAS FLORES- AL 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

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: 22911 

Título: XI ENCONTRO DE MULHERES INDIGENAS DO RIO NEGRO-MULHER RIO 

NEGRINA, PERSPECTIVA E PARTICIPACAO POLI 

Objetivos: Promover o XI Encontro das mulheres indígenas do Rio Negro e o 

Seminário Mulher Rio Negrina perspectiva e participação políticas, 

articulação e gestão do território; Fortalecer o Movimento de política 

das mulheres e das suas associações, abrangendo os seguintes municípios: 

Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira; Garantir a efetivação 

dos direitos das mulheres indígenas e buscar alternativas econômicas que 

possam ajudar na sustentabilidade de suas famílias; Implantar políticas 

públicas nas comunidades. 

Atividades: Realizar: XI Encontro de Mulheres Indígenas do Rio Negro; 

Seminário Mulher Rio Negrina, perspectiva e participação política, 

articulação e gestão do território. 13 a 16 de setembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 



Gênero: F 

Nome: DEPARTAMENTO DE MULHERES INDIGENAS DO RIO NEGRO 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22913 

Título: REDISCUTINDO O SEMIARIDO COM LIDERANCAS DE COMUNIDADES ECLESIAIS 

DE BASE 

Objetivos: Reafirmar o compromisso com o semiárido; Retomar um processo 

com lideranças comunitárias das comunidades onde a AMINE tem presença; 

Fortalecer a atuação de animadores e animadoras de Comunidades Eclesiais 

de Base; Reunir animadores e animadoras de CEBs do Ceará para a 

celebração da caminhada e reflexão da história das CEBs; Integrar 

elementos bíblicos, da espiritualidade popular e romeira com os processos 

de convivência com o semiárido; Refletir sobre o papel das Comunidades 

Eclesiais de Base; Possibilitar uma troca de experiências entre 

lideranças de diversas comunidades do semiárido cearense. 

Atividades: Realizar: I Encontro com lideranças de CEBs acompanhadas pela 

AMINE para refletir sobre história e espiritualidade das CEBs no Ceará; 

Seminário "As CEBs e os Desafios do Semiárido", para discutir os desafios 

atuais do semiárido no Ceará e construir estratégias que ajudem às 

comunidades, de maneira conjunta, a terem uma atuação mais comprometida. 

15 de julho a 31 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE MISSIONARIOS E MISSIONARIAS DO NORDESTE 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22914 

Título: TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE-O PROCESSO DE FORTALECIMENTO DO 

GRUPO DE MULHERES QUILOMBOLAS COS 

Objetivos: Consolidar o Grupo Produtivo de Mulheres Quilombolas 

Costurando Sonhos; Promover o empoderamento das mulheres, tanto no âmbito 

público quanto no privado, através de formação sobre: Gênero; Etnia; 

Diversidade; Economia solidária; Possibilitar intercâmbios com os 

empreendimentos solidários do Recôncavo e favorecer a troca de saberes 

entre eles; Estimular o processo de comercialização em Rede. 



Atividades: Realizar: Curso de corte e costura na comunidade da Linha; 

Intercâmbios entre os grupos produtivos do Recôncavo para partilhar 

experiências sobre organização e comercialização da produção; Oficinas 

formativas sobre: Gênero; Etnia; Diversidade; Economia solidária; Curso 

de Gestão de Cooperativas. 01 de julho a 30 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 18 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LINHA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22918 

Título: AMAZILE - MULHERES EM ACOES 

Objetivos: Despertar o olhar feminino sobre a beleza da cultura afro 

descendente, elevando a valorização sobre a Estética; Promover formações 

e debates sobre temas relacionados à violência contra as mulheres na 

sociedade, feminicídio, violência doméstica e relação de gênero; 

Desenvolver uma visão empreendedora através do trabalho artesanal; 

Contribuir para a geração de renda nas famílias. 

Atividades: Realizar Oficinas de formação social de cunho empreendedor e 

sustentável através da confecção em customização de bolsas e camisas; 

Promover discussões sobre os seguintes temas: Violência conta mulheres e 

Feminicídio; Atual conjuntura política do país; Equidade de Gênero; Fé e 

Clima; Economia Solidária e Feminista; Comercialização. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ILE AXE OYA ALAFUMBI 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7500 

 

 

Número: 22921 

Título: ESTRUTURACAO E ARTICULACAO DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO 

Objetivos: Debater os avanços, limitações e perspectivas da Educação do 

Campo; Construir estratégias de atuação e articulação estadual entre as 

Escolas Famílias Agrícolas, seus diversos alunos e a UNEFAB visando o 

fortalecimento das EFAS; Apresentar a importância do curso de Técnico em 



Agroecologia como um dos pilares dos processos de transição da 

agricultura convencional para agricultura sustentável, através da 

construção participativa do conhecimento agroecológico; Ampliar a 

oportunidade de ocupação econômica e de geração de renda de ex-alunos, 

dos Agricultores Familiares do estado do Tocantins; Ampliar as 

oportunidades de ocupação econômica e de geração de renda de técnicos; 

Incentivar a apresentação de experiências agroecológicas da EFAs do 

estado do Tocantins. 

Atividades: Realizar 03 reuniões das EFAs para planejamento do seminário, 

debate e construção da Rede estadual de EFAs; Realizar o Seminário 

Estadual de Educação do Campo e I Encontro de egressos do curso técnico 

em agroecologia (PRONERA), na cidade de Porto Nacional, na sede da Escola 

Família Agrícola, no período de 13 a 15 de dezembro de 2017.01 de julho 

de 2017 a 20 de fevereiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE COOPERACAO SOLIDARIA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22923 

Título: APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITARIA DA REGIAO QUILOMBOLA DE 

MIRANGABA-BA 

Objetivos: Apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais 

quilombolas de Mirangaba-BA através da promoção e incentivo ao turismo 

ecológico, étnico, rural e comunitário; Contribuir para a resistência do 

modo de vida quilombola e para a conservação do patrimônio natural e 

cultural das comunidades envolvidas; Reduzir o êxodo rural por meio da 

geração de emprego e renda na perspectiva da economia solidária; 

Fortalecer as instituições, as relações sociais e comunitárias das 

comunidades envolvidas; Fortalecer o sentimento de pertença e da 

identidade territorial dos moradores da comunidade. 

Atividades: Realizar oficinas sobre: Roteirização; Primeiros socorros; 

Associativismo e economia solidária; Educação ambiental; Material de 

comunicação; Promover cursos de condutores de turistas; Realizar 

atividades de formação de agentes de transformação.julho a outubro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 



Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE TURISMO DE BASE COMUNITARIA GROTA QUILOMBOLA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22924 

Título: SEMINARIO DE CONJUNTURA - FORTALECER A DEMOCRACIA NA GARANTIA DE 

DIREITOS E CIDADANIA 

Objetivos: Aprofundar a leitura crítica da realidade brasileira, em 

especial, a região nordeste; Retomar os desafios para (re) construção da 

democracia brasileira no exercício da cidadania e do enfrentamento às 

desigualdades sociais; Refletir sobre os impactos, problemáticas e 

desafios da conjuntura local e nacional à luz das experiências, 

mobilizações e práticas de resistência dos Movimentos sociais; Aprofundar 

a compreensão sobre os projetos em disputa nos governos e na sociedade; 

Construir estratégias de participação e fortalecimento dos Movimentos 

sociais populares frente aos desafios e ameaças da conjuntura atual. 

Atividades: Realizar Seminário de Analise de Conjuntura, com o título: 

Fortalecer a Democracia com garantia de Direitos e Cidadania para 50 

lideranças do campo e da cidade do nordeste. 28 a 30 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ESCOLA DE FORMACAO QUILOMBO DOS PALMARES 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22925 

Título: ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENACAO E LIDERANCAS INTERMEDIARIA 

MTST-UNMP-PE 

Objetivos: Fortalecer o MTST-PE e sua atuação na luta pela implementação 

do Direito á Moradia, a Cidade; Reforçar as estratégias de atuação nos 

Município, bem como o fortalecimento educacional e a participação das 

lideranças na organização e na gestão do Movimento; Possibilitar um 

momento formativo e educacional no sentido de compreender a conjuntura 

atual e situar a prática do Movimento neste contexto; Contribuir para uma 

maior integração da Coordenação e das Lideranças Intermediárias com o 

Movimento. 



Atividades: Realizar o Encontro de Formação de Coordenação e Lideranças 

Intermediárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto MTST-PE Filiado a 

União Nacional por Moradia Popular UNMP, no período 07 a 10 de Setembro 

de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO DE PERNAMBUCO 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22926 

Título: PROJETO ESPERANCA 

Objetivos: Resgatar o empreendimento das mulheres baseado na economia 

solidária; Torná-lo economicamente viável, promovendo trabalho e renda e 

autonomia das mulheres. 

Atividades: Adquirir material para fabricação de 06 produtos de limpeza; 

Realizar três oficinas de autogestão. 01 de agosto a 30 de setembro de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 15 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE MULHERES UNIDAS PELA FE 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 1954 

 

 

Número: 22931 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) CAMUGERE DE DIREITOS 

Objetivos: Visibilizar as histórias de vida das mulheres negras, através 

do Círculo vivencias; Alargar os horizontes de possibilidades das 

mulheres da comunidade; Oportunizar o desenvolvimento das lentes de 

gênero, raça e classe, na desconstrução dos papéis do masculino x 

feminino; Fomentar o conhecimento dos Direitos sexuais/reprodutivos e dos 

Direitos Humanos, através de peça teatral promovida pelo GAPA; Reduzir a 

apatia social das mulheres da comunidade; Proporcionar momentos de 

descontração e lazer para as mulheres; Reafirmar da identidade e beleza 

das negras; Fortalecer a visibilidade comunitária do Grupo de Mulheres 

Ginga. 



Atividades: Realizar: Campeonato Baralho das Pretas e o Teatro: Direitos 

e Prevenção; Círculo de Vivencias: Ocupa Preta que o lugar é seu, e o 

Sarau: Quero me curar de mim; Partida do Baba das Moças e Stand de 

Direitos; Oficina de Customização, Estética Negra e Turbante: faça, 

pinte-se e vista-se e o Varal de Direitos.05 a 30 de novembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 105 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES DO SUBURBIO GINGA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4500 

 

 

Número: 22932 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) OBINRIN - MULHERES NEGRAS SUPERANDO AS 

DESIGUALDADES 

Objetivos: Promover o lançamento do Grupo de Mulheres Negras de Mata 

Escura e Santo Inácio, do Coletivo de Mulheres Negras Abayomi e do Grupo 

de Mulheres Negras Dandara do Sinsal; Instrumentalizar estas instituições 

para que possa atuar de forma organizada na agenda política das mulheres 

baianas; Fortalecer as novas instituições de Mulheres Negras; Unir e 

consolidar as pautas a partir das demandas e necessidades das Mulheres 

Negras; Promover mesas de debates com o tema: As Mulheres Negras e Seu 

Processo Organizativo Pelo Bem Viver, nos lançamentos do Grupo de 

Mulheres Negras de Mata Escura e Santo Inácio, do Coletivo de Mulheres 

Negras Abayomi e o Grupo de Mulheres Negras Dandara do Sinsal. 

Atividades: Realizar Lançamento: do Grupo de Mulheres Negras de Mata 

Escura; do Grupo de Mulheres Negras Dandaras do Sinsal; do Coletivo de 

Mulheres Nagras Abaiomi; Promover mesas de debates com o tema: As 

Mulheres Negras e Seu Processo Organizativo Pelo Bem Viver durante os 

lançamentos dos Grupos. 09 a 28 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES NEGRAS ABAYOMI 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

 



Número: 22933 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) II EDICAO FEIJAO E SALADA CULTURAL DAS 

PRETAS COMIDA DE NEGRA, HERANCA DA SENZALA 

Objetivos: Contribuir com um processo de reconstrução social, pensando na 

inserção das mulheres negras nas agendas sociopolíticas, além de 

proporcionar a participação no ato representativo do Ativismo das 

Mulheres Negras Baiana no contexto Político atual; Promover uma atividade 

sociopolítica e cultural para 100 mulheres negras e discutir cultura do 

estrupo e do machismo retratadas nas letras das músicas; Fortalecer a 

implantação de políticas públicas do enfretamento a violência contra as 

mulheres em especial, as mulheres negras; Valorizar através de poesias a 

mulher e especial, as mulheres negras. 

Atividades: Realizar a IIª Edição do projeto 'Feijão e Salada Cultural 

das Pretas: Comida de Negra, Herança da Senzala', 22 de julho de 2017; 

Promover uma Roda de Conversar com as mulheres sobre a sexualização do 

corpo da mulher através da música. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E CARNAVALESCA AFOXE KAMBALAGWANZE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

Número: 22934 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) COMPARTILHANDO VIVENCIAS EMPIRICAS NA 

ESCOLA 

Objetivos: Debater a autonomia econômica e a igualdade no mundo do 

trabalho com inclusão Social; Debater e fortalecer a participação das 

empreendedoras negras; Realizar palestra e debates sobre Violência 

Doméstica; Dramatizar para mostrar o poder/valor de ser mulher. 

Atividades: Realizar Roda de Conversa "Compartilhando Vivencias Empíricas 

na Escola?".21 a 26 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA E RECREATIVA DO AFOXE FILHOS DO CONGO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5500 

 



 

Número: 22935 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) RESISTENCIA PARA AFIRMACAO-MULHER NEGRA 

EM CONTEXTOS DE DEMOCRACIA 

Objetivos: Fortalecer o Dia 25 de julho como uma data de memória e de 

visibilidade do movimento da luta das mulheres negras afro-latino-

americana, afro-caribenha e afro-brasileira e de valorização da 

identidade mulher negra e enfrentamento da violência; Reafirmar a 

resistência das mulheres negras com ações prático-teóricas de 

disseminação do sentido de democracia na luta pela liberdade; Mobilizar 

as mulheres negras de Salvador para participar de atividades que 

despertem a consciência para valorização do "Bem viver" da negra na 

sociedade brasileira; Motivar grupos culturais e artísticos, envolvendo-

os no processo de reconhecimento da importância de celebrar o dia 25 de 

julho no Brasil como ação de enfrentamento ao racismo, machismo e 

feminicídio. 

Atividades: Realizar o V Sarau das Pretas, atividade composta por Ciclos 

de diálogos, Rodas de conversas e Oficinas de formação sobre direitos 

humanos e direito da mulher numa sociedade democrática. Dias 21, 29 e 30 

de julho de 2017 em três diferentes locais; Colégio Estadual Edvaldo 

Fernandes; Odearte e um Espaço aberto da comunidade da Vila Moisés na 

Estrada das Barreiras, Salvador/BA. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO ARTISTICO CULTURAL ODEART 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 22936 

Título: RETOMADA E FORTALECIMENTO DO DEPARTAMENTO DE JOVENS INDIGENAS DO 

BAIXO TAPAJOS 

Objetivos: Retomar e fortalecer o Departamento de jovens indígenas do 

baixo Tapajós, que ressurge com novas forças e propostas de atuação; 

Promover discussões entre os jovens do baixo Tapajós sobre Defesa do 

território e Saúde e educação indígena; Eleger a coordenação do 

departamento de jovens; Produzir um plano de atuação anual em conjunto 

com toda a juventude do baixo Tapajós. 

Atividades: Realizar o Encontro de retomada do departamento de jovens 

indígenas do Baixo Tapajós, com participação de 140 indígenas das 70 



aldeias dos municípios de Aveiro, Santarém, Planalto Santareno e 

Belterra.07 a 09 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 140 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENA TAPAJOS E ARAPIUNS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22938 

Título: APOIO VI PLENARIA NACIONAL DO COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS 

TERRITORIOS FRENTE A MINERACAO 

Objetivos: Promover uma grande atividade do Comitê Nacional, em Brasília, 

que, ao mesmo tempo, sirva para mobilizar, organizar, aprofundar a 

capacidade de reflexão e fazer uma demonstração de força da sociedade 

civil para o debate sobre o Modelo Mineral Brasileiro. 

Atividades: Realizar a VI Plenária Nacional do Comitê Nacional em Defesa 

dos Territórios Frente à Mineração; Organizar caravanas de comunidades 

atingidas pela mineração em todo país; Construir uma convergência com o 

movimento indígena, ambientalista e sindical; Convocar as diversas 

organizações da sociedade civil em consonância com esse debate; Discutir 

e planejar um coletivo das linhas estratégicas e táticas de atuação do 

comitê para o grave momento político do país. 27 a 29 de junho de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 123 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITORIOS FRENTE À MINERACAO 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 4900 

 

 

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 

 

 

Número: 22940 

Título: PROJETO EU SOU NEGAO 

Objetivos: Promover o acesso a histórias de vida de lideranças e 

Instituições que lutam contra o Racismo e o Preconceito no Brasil; Criar 

um espaço de discussão e debate sobre temas sociais contemporâneos que 

dialoguem com a história do movimento negro no Brasil; Proporcionar o 

empoderamento dos jovens negros que estão fora do mercado de trabalho; 

Oferecer política de resgate social para os jovens em situação de 

vulnerabilidade ao tráfico de drogas na localidade Mutirão, Novo 

Horizonte e Sucupió. 

Atividades: Realizar: Ciclo de palestras e oficinas; Sessões de terapia 

grupal e de resgate histórico cultural dos negros na Bahia; Técnicas de 

dinâmica de Grupo Operativo de Pichón-Riviere bem como, técnicas de grupo 

da Gestalt-Terapia; Atividades de pintura, apresentações musicais e 

mostra de filmes e documentários relacionados à questão racial.10 de 

agosto a 10 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO COMVIDA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5500 



 

 

Número: 22945 

Título: ESCOLA ESTADUAL DE JOVENS DO MST (PARA) 

Objetivos: Debater assuntos relacionados aos interesses da juventude 

camponesa abordando temáticas de Direitos Humanos, Permanência e 

dignidade no campo e o Fomento da auto-organização; Formar novos 

militantes na luta pela Reforma Agrária popular; Aprofundar coletivamente 

a reflexão sobre os desafios da conjuntura política, social e econômica, 

possibilitando que os/as militantes interfiram de forma mais qualificada 

nesta realidade e contribuam na construção de um novo horizonte para a 

afirmação de seus direitos; Contribuir para a articulação entre as áreas 

dos assentamentos e acampamentos do Movimento dos (as) Trabalhadores (as) 

Sem Terra no Pará; Potencializar grupos de produção agroecológica. 

Atividades: Realizar a Escola Estadual do MST no Pará, com 70 jovens, 

oriundos dos Assentamentos e Acampamento localizados nas mesorregiões do 

sul, sudeste e nordeste paraense; Promover debates abordando as seguintes 

temáticas: Análise de Conjuntura e da Realidade Brasileira; Como Funciona 

a Sociedade Economia Política; História de Luta pela Terra; Programa 

Agrário do MST; Relações Patriarcais de Gênero; Os desafios da Juventude 

Camponesa; Princípios, Valores e Disciplina da prática militante; 

Agitação e Propaganda. A atividade ocorrerá no Instituto Latinoamericano 

em Agroecologia, no Assentamento Palmares II, município de Parauapebas.18 

a 30 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - BELEM/PA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22946 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) POR UMA QUESTAO DE GENERO E RACA 

Objetivos: Visibilizar o papel do candomblé no processo Descolonial e 

Patriarcal; Homenagear com o prêmio Luiza Mahin as mulheres que se 

destacaram em ações de empoderamento e que trazem benefícios às mulheres 

negras; Apresentar dados da situação atual das mulheres negras no mercado 

de trabalho, no campo social, político econômico. 

Atividades: Realizar: Roda de diálogos; Oficina/Vídeos; Palestra sobre O 

poder feminino no sagrado; Seminário Por Uma Questão de Gênero e Raça; 



Mesa de Reflexão na temática da Mulher Negra: Descolonização, lutas 

resistências, Perspectivas; Debate discursivo; Entrega do Prêmio Luiza 

Mahin às Homenageadas. 16 a 28 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 202 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E RELIGIOSA SAO SALVADOR - ILE AXE OXUMARE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 22947 

Título: (UE-2017-D) COLETIVO DE MULHERES DO CALAFATE-25 ANOS DE FEMINISMO 

POPULAR E RESISTENCIA 

Objetivos: Criar um espaço para discutir comunicação na comunidade e nas 

redes sociais; Desenvolver uma estética/identidade (como se apresentar 

nos espaços públicos) política feminista popular; Fortalecer a 

participação das mulheres do Calafate nos espaços de articulação política 

e de controle social; Promover mobilização comunitária em preparação à 

comemoração aniversário do Coletivo de Mulheres do Calafate: 25 anos de 

feminismo popular e resistência; Promover Seminário/Ato Político como 

marco dos 25 anos do Coletivo de Mulheres do Calafate. 

Atividades: Realizar: Oficina sobre Comunicação e Feminismo Popular; Roda 

de dialogo: Feminismo Popular e Resistência; Seminário/Ato político 

Coletivo de Mulheres do Calafate: 25 anos de feminismo popular e 

resistência.agosto a dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 370 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES DO CALAFATE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7090 

 

 

Número: 22952 

Título: (PDP-2017) CARAVANA POPULAR TRANSAMAZONICA E XINGU EM DEFESA DA 

DEMOCRACIA 

Objetivos: Construir a Caravana Popular pela Democracia na região da 

Transamazônica e Xingu, envolvendo moradores dos municípios de Altamira, 

Brasil Novo, Medicilândia, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio na 



discussão sobre como resistir ao processo do golpe no Brasil e da 

retirada de Direitos; Envolver as pessoas dos municípios da região na 

formulação de um Projeto Popular para o Brasil. 

Atividades: Realizar um Seminário, Criar um comitê da Frente Brasil 

Popular e Caravanas nos seguintes municípios: Altamira, Brasil Novo, 

Medicilândia, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio; Elaborar o 

Relatório final do Projeto. 07 de agosto a 15 de novembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 2929 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS DA TRANSAMAZONICA E XINGU 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 14520 

 

 

Número: 22953 

Título: (PDP-2017) SEMINARIO NACIONAL- TRABALHO DIGNO E NOSSO DIREITO, 

LUTAR POR ELEE NOSSO DEVER 

Objetivos: Discutir a realidade da classe trabalhadora no Brasil; Avaliar 

a caminhada da Pastoral mediante novos desafios da classe trabalhadora; 

Traçar novos processos metodológicos e de incidência junto à classe 

trabalhadora em defesa dos seus direitos; Revisar da ação da Pastoral 

Operária Nacional em relação à classe trabalhadora; Discutir a 

organização da classe trabalhadora e a nucleação de novos grupos de base 

de trabalhadores. 

Atividades: Realizar Seminário Nacional: Trabalho digno é nosso direito, 

lutar por ele é nosso dever!; Analisar a conjuntura e o Futuro do 

Trabalho na Sociedade; Estudar realidade da Pastoral Operária no Brasil; 

Promover formação sobre a dimensão Teológica do Mundo do Trabalho; 

Avaliar os Eixos da Pastoral; Discutir sobre a ação para da Pastoral para 

2018-2020; Eleger: Coordenação Colegiada para 2018-2010; Coordenações 

liberadas para 2018-2020. 07 a 10 de setembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 90 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO NACIONAL SANTO DIAS - PASTORAL OPERARIA 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 20000 

 

 



Número: 22955 

Título: (PDP-2017) SEMINARIO - PENSAR A SOCIEDADE COM O OLHAR DA NOSSA 

GENTE 

Objetivos: Criar um movimento de cidadãos engajados na construção do 

Estado Democrático de Direito; Contribuir para um mundo mais justo, 

sustentável e igualitário na luta contra o golpe; Mobilizar as 

comunidades para a luta contra o golpe e a perda de direitos; Construir 

um ambiente educativo-cultural coletivo e democrático, afirmando a 

importância da interligação entre pessoas, idéias e conhecimento; 

Cultivar o intercâmbio entre grupos regionais que possam dinamizar a 

interiorização da luta contra o golpe. 

Atividades: Realizar o Seminário Interior contra o golpe: futuro da 

democracia e diretas já! 10 de agosto a 10 de novembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO EDUCATIVO-CULTURAL TARCILIA EVANGELISTA DE ANDRADE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

Número: 22956 

Título: (PDP-2017) CURSO DE FORMACAO DE AGENTES MOBILIZADORES DE MINAS 

GERAIS 

Objetivos: Potencializar o processo de mobilização e de realização de 

ações locais e regionais em Minas Gerais (metropolitana, zona da mata, 

vale do aço, norte, noroeste, sul, vale do Jequitinhonha e mucuri) em 

torno da luta contra a perda de direitos no contexto do golpe. 

Atividades: Realizar um curso de formação com 60 militantes sociais de 

diversos setores campo, cidade, periferias, juventude, estudantes, 

mulheres e outros.08 de julho a 12 de agosto de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE SANTO ANTONIO 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

 



Número: 22958 

Título: (PDP-2017) FORUM PERMANENTE DE DIALOGO 

Objetivos: Mostrar o verdadeiro papel social da igreja por meio de 

relevantes contribuições socioeducativas à comunidade de Cajazeiras 11; 

Promover rodas de diálogos com temas diversos visando combate às 

intolerâncias e violências; Fomentar o debate sobre cidadania na 

comunidade; Contribuir para a formação crítica e política dos moradores 

do bairro. 

Atividades: Realizar oito rodas de diálogo abordando as seguintes 

temáticas: Intolerância Religiosa e Povos Tradicionais; Cultura; Mulher; 

Diversidade LGBT; Racismo e Extermínio da Juventude Negra; Conjuntura 

Política; Protestantismo no Brasil; Igreja e espaço de poder.10 de 

novembro a 10 de agosto de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: IGREJA BATISTA ADONAI 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22959 

Título: (PDP-2017) SEMINARIO DE JUVENTUDE E A DEFESA DOS DIREITOS DOS 

TRABALHADORES 

Objetivos: Firmar a compreensão sobre as consequências básicas que as 

medidas em fase da aprovação constituem no âmbito da Reforma Agrária, 

previdenciária e educacional imposta pelo atual governo; Estudar e propor 

medidas que possam ser multiplicadas na base com trabalhadores/as de 

escolas e do campo; Fortalecer a relação e unir-se aos movimentos 

sociais, igreja, sindicatos e ongs na luta pela defesa dos direitos 

conquistados e contra o rebaixamento da classe trabalhadora imposta pelo 

governo e suas medidas no país. 

Atividades: Realizar Seminário sobre Juventude e a Defesa dos Direitos 

dos Trabalhadores.07 a 11 de novembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCACAO NO CAMPO 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 18000 



Número: 22962 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) 25 DE JULHO E DIA DE LUTA - MULHERES 

NEGRAS PARAIBANAS CONTRA O RACISMO, A VIOLENCIA E PELA DEMOCRACIA.  

Objetivos: Fortalecer a organização política das mulheres negras na 

Paraíba, a partir da união de forças dos diversos movimentos em torno de 

uma Agenda Comum de Ações; Visibilizar o dia de luta das mulheres negras, 

bem como, expor as demandas e reivindicações das mulheres negras no 

contexto de golpe, retrocessos e ameaça à democracia. 

Atividades: Realizar: I Edição do 25j e XIX Edição do '25 de Julho ' na 

Paraíba, em uma ação articulada com o conjunto dos movimentos de mulheres 

negras, feminista e de mulheres; Conversas Negras em Defesa da Democracia 

e das Políticas Públicas, um debate em torno da atual conjuntura do 

Brasil e mundial e da intensificação do racismo; Experiências Afro-

Pedagógicas e Desafios para a Efetivação da Lei 10.639/03, fazer uma 

reflexão sobre os processos de implementação e ameaças à Lei 10.639/03; 

Noite das Pretas, uma Ação Afro-Cultural de celebração do 01 Ano da 

Coletiva, que foi criada após a Marcha/2015. 15 a 25 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 430 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: BAMIDELE - ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS NA PARAIBA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 6640 

 

 

Número: 22963 

Título: (UE-2017) (JULHO DAS PRETAS-2017-D) 25 DE JULHO - MEMORIA, 

ANCESTRALIDADE E IDENTIDADE DA MULHER NEGRA 

Objetivos: Dar continuidade ao Fortalecimento do Pós Marcha das Mulheres 

Negras do RN Contra o Racismo, Violência e o Bem Viver do RN; Fortalecer 

as mulheres negras do RN; Oportunizar um momento formativo e organizativo 

para as mulheres negras, elevar a sua autoestima e preservar 

ancestralidade e identidade da mulher negra Potiguar. 

Atividades: Realizar Seminário Estadual / Roda de Diálogo Sobre o Tema: 

Memória, Ancestralidade e Identidade da Mulher Negra Potiguar - É Tempo 

de Falarmos de Nós Mesmas!!!20 de julho a 30 de 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: 7000 

 

 

Número: 22981 

Título: V FEIRA AGROECOLOGICA E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE 

RETIROLANDIA 

Objetivos: Promover o fortalecimento da Agricultura Familiar através dos 

princípios de agroecologia e economia solidária, divulgação e 

visualização dos produtos; Promover a troca de experiências e saberes, 

buscando ampliar o mercado consumidor entre os agricultores do Município 

de Retirolândia. 

Atividades: Articular os agricultores familiares e empreendedores para 

exposição dos produtos; Divulgar a V Feira da Agricultura Familiar; 

Viabilizar o deslocamento dos agricultores familiares até o local da 

feira; Realizar oficinas temáticas sobre: Manipulação e conservação de 

alimentos; Gestão dos empreendimentos; Viabilidade da produção; Realizar 

Audiência pública sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE. 20 de agosto a 20 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES - 

RETIROLANDIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22982 

Título: A INICIACAO DOS JOVENS NA VIDA ADULTA-DA REALIZACAO DO RITUAL 

KETWAJE AO ESPACO 

Objetivos: Discutir, refletir e avaliar a implementação de políticas 

públicas garantidas na Constituição Federal de 1988, traçando estratégias 

para reverter o quadro de violação de direitos indígenas na região do Rio 

Vermelho; Discutir os impactos sociais que os indígenas estão sofrendo 

atualmente, quer seja pela interferência do modelo escolar imposto pela 

secretaria estadual, ou pela saída dos jovens para estudar nas cidades do 

entorno, ou pelo modelo de saúde que desconhece e desvaloriza as práticas 

tradicionais de cura; Discutir os impactos ambientais com o avanço da 



soja, eucalipto e outras monoculturas nos limites de seu território e das 

mudanças no modo de vida tradicional de uma sociedade de caçadores e 

coletores; Realizar um importante ritual de iniciação dos jovens krahô à 

vida adulta, transmitindo-lhes saberes tradicionais e fortalecendo a 

identidade cultural e autoestima dos Krahô. 

Atividades: Realizar: Encontro Krahô para discutir questões referentes às 

políticas públicas e a estratégias de ação contra a violação de direitos 

indígenas; Festival cultural com um importante ritual de iniciação dos 

jovens krahô à vida adulta, transmitindo-lhes saberes tradicionais e 

fortalecendo a identidade cultural e autoestima dos Krahô.02 a 09 de 

agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 320 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO WOHKRA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 22983 

Título: A JUVENTUDE NEGRA COMUNICA O DIREITO A VIDA-LANCAMENTO E 

DISTRIBUICAO 

Objetivos: Promover o acesso à informação produzida por jovens negrxs, 

profissionais e estudantes de comunicação; Oportunizar a este público a 

atuação profissional em jornalismo; Promover o debate sobre mídia negra: 

características, compromissos e sustentabilidade; Debater sobre as 

diversas formas de violência e mortandade de adolescentes e jovens negras 

e negros; Promover o direito à comunicação da população negra baiana. 

Atividades: Lançar e distribuir gratuitamente uma revista, uma web-série 

de vídeos, e um portal virtual, em três cidades da Bahia (Salvador, 

Cachoeira e Juazeiro).22 de julho a 30 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COLETIVO DE MIDIA NEGRA AFIRMATIVA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

 



Número: 22988 

Título: REUNIAO PRESENCIAL DA ARTICULACAO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS E 

ATINGIDAS PELA VALE 

Objetivos: Organizar o cronograma de trabalho para o segundo semestre de 

2017 até abril de 2018 (intervenção na Assembleia dos Acionistas da 

empresa Vale); Debater coletivamente os encaminhamentos de dois trabalhos 

que serão desenvolvidos: Organização de uma denúncia à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e a Construção de um relatório sobre os 7 anos 

de intervenção na Assembleia dos Acionistas da Vale, com o objetivo de 

recuperar essa história e refletir sobre a estratégia dos acionistas 

críticos; Pensar sobre o futuro da Articulação e avaliar a sua 

organização interna; Visibilizar as violações constantes de direitos 

humanos da empresa Vale; Promover o debate referente à mineração e ao 

modelo de desenvolvimento no Brasil; Fortalecer o intercâmbio e as 

resistências dos grupos sociais atingidos diretamente e indiretamente 

pela empresa Vale e por outras empresas do setor. 

Atividades: Realizar Reunião presencial da Articulação Internacional dos 

Atingidos e Atingidas pela Vale.14 e 15 de setembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 15 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS E ATINGIDAS PELA VALE 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22989 

Título: CURSO PARA JOVENS MULTIPLICADORES EM TEATRO POPULAR E CAMPONES 

Objetivos: Promover a formação de 60 jovens camponeses e camponesas, 

mostrando alternativas possíveis de dialogar com o povo nas comunidades 

rurais e urbanas; Multiplicar o trabalho com os jovens nas comunidades; 

Contribuir para a conscientização dos jovens sobre o seu papel na 

sociedade; Estimular a sua permanência no campo; Incentivar a 

participação dos jovens em grupos organizados, de modo que possam atuar 

ativamente na luta por melhorias das condições de vida em suas 

comunidades. 

Atividades: Realizar o Curso para jovens multiplicadores em teatro 

popular e camponês. 24 a 30 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 



Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - PIAUI 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 22992 

Título: OS VALORES E AS RIQUEZAS DA MEDICINA POPULAR, RESGATADOS A PARTIR 

DA EXPERIÊNCIA DAS MEZINHEIRAS NA REGIÃO DE SANTANA, MONSENHOR TABOSA. 

Objetivos: Apoiar e fortalecer experiência das comunidades e 

assentamentos na região de Santana que já fazem uso das plantas 

medicinais no tratamento terapêutico; Promover momentos de formação e 

socialização, despertando a comunidade para sustentabilidade produtiva; 

Valorizar a cultura das mezinheiras, benzedeiras, pessoas com sabedoria 

popular que contribuem para a saúde local; Promover ações educativas e 

orientar a população nas preparações caseiras com plantas medicinais. 

Atividades: Realizar: Visita de sensibilização; Oficinas de formação 

para: Levantamento de experiências; Orientação sobre p uso das plantas 

medicinais; Orientação sobre o valor de uma alimentação natural de 

qualidade e água enriquecida a partir dos produtos cultivados na 

comunidade; Formação através de vivências em terapias e exercícios; 

Trocar saberes, partilha de sementes, mudas, alimentos. 12 de agosto de 

2017 a 06 de janeiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO SOCIAL CULTURAL DE APOIO A VIDA PADRE ALCIDES TRES 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 5992 

 

 

Número: 22993 

Título: ENCONTRO DE COLETIVOS JUVENIS- JUVENTUDES E RESISTENCIA- 

CONSTRUINDO REDES PARA A INCIDENCIA POLITICA NA PARAIBA 

Objetivos: Articular uma Rede de coletivos juvenis no estado da Paraíba 

para fortalecer a incidência política das juventudes do meio popular nos 

espaços públicos; Possibilitar a articulação de uma rede de diálogo entre 

instituições e coletivos juvenis do meio popular para a intervenção nos 

espaços institucionais e não institucionais de participação política; 

Promover espaço de formação política para coletivos juvenis da Paraíba. 



Atividades: Realizar o Encontro de coletivos juvenis: Juventudes e 

resistência: Construindo Redes para a incidência política na Paraíba, 

dias 01,02 e 03 de setembro de 2017 no Centro de Formação Elizabeth 

Teixeira, Lagoa Seca/PB. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE JUVENTUDE PELO RESGATE A CULTURA E CIDADANIA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 22994 

Título: ASSEMBLEIAS POPULARES DA MINERACAO - UM DEBATE URGENTE E 

NECESSARIO BA 

Objetivos: Articular estadualmente e nacionalmente as populações em 

conflito com a mineração; Proporcionar espaços de diálogos e de partilhas 

na luta por soberania popular na mineração; Organizar os trabalhadores em 

núcleos para que possam defender e conquistar seus direitos econômicos, 

sociais e ambientais; Proporcionar momentos de formação sobre o modelo da 

mineração. 

Atividades: Realizar as Assembleias Populares da Mineração. 30 de julho 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 22996 

Título: II ENCONTRO MUNICIPAL DA OPM - ORGANIZACAO POPULAR DE MORADIA 

Objetivos: Organizar melhor a militância do Movimento; Avaliar a luta do 

Movimento e avançar na formação dos militantes sobre as políticas 

públicas e a organização popular; Mobilizar e organizar as famílias 

trabalhadoras para lutar pelos seus direitos; Ampliar o número de 

militantes. 



Atividades: Realizar: Reunião de base nos bairros; Reunião com a 

Coordenação Municipal; II Encontro Municipal da OPM - Organização Popular 

de Moradia. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ORGANIZACAO POPULAR DE MORADIA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 22997 

Título: PREVENCAO DAS DROGAS NO MEIO RURAL 

Objetivos: Prevenir crianças e adolescentes filhos e filhas de 

agricultores familiares do município de Valente sobre o uso das drogas; 

Orientar as crianças e adolescentes do meio rural sobre os perigos, os 

efeitos e as consequências das drogas; Despertar o interesse dos 

adolescentes e familiares na busca de ações coletivas e preventivas 

contra o uso desse estimulante; Oportunizar o debate e a reflexões em 

torno dos fatores sociais, familiares, econômicos que influenciam no uso 

abusivo das drogas; Reunir periodicamente com as famílias para discutir a 

prevenção das drogas; Contribuir na formação das ações antidrogas através 

da arte; Formar os adolescentes egressos da primeira experiência na área 

de teatro e musica popular e regional. 

Atividades: Realizar: 02 oficinas teóricas da historia do teatro; 03 

oficinas práticas de confecção de bonecos; 05 oficinas práticas de 

teatro; 03 oficinas teóricas da historia da música; 08 oficinas práticas 

de músicas popular e regional. setembro a dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE 

VALENTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23000 

Título: FORTALECENDO AS ALIANCAS E AMPLIANDO AS RESISTENCIAS DOS POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO NORTE D 



Objetivos: Viabilizar o encontro de representantes de diferentes Povos e 

Comunidades Tradicionais da região do Norte de Minas; Favorecer o debate 

sobre o contexto nacional e estadual dos direitos territoriais e de Povos 

e Comunidades Tradicionais; Contribuir para dar início a um processo de 

avaliação e debate sobre políticas públicas voltadas para a garantia de 

direitos de Povos e Comunidades Tradicionais; Ampliar a capacidade de 

incidência das representações de Povos e Comunidades Tradicionais do 

norte de Minas Gerais no âmbito da Comissão Estadual. 

Atividades: Mobilizar os representantes dos Povos e Comunidades 

Tradicionais do Norte de Minas; Definir metodologia e estrutura para a 

realização do Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de 

Minas; Realizar a abertura oficial das Festas de Agosto; Encontro de 

Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas. 18 e 19 de agosto de 

2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23001 

Título: CEDECA COMUNICA 

Objetivos: Ampliar as discussões acerca das principais temáticas 

trabalhadas pelo CEDECA Interlagos: Proteção e defesa de crianças e 

adolescentes; Combate ao genocídio negro e à violência de gênero; 

Fortalecer o eixo de Comunicação da organização; Construir um processo 

pedagógico continuado protagonizado por jovens que passaram pelos 

serviços da organização; Articular e fortalecer a atuação de mídias 

independentes locais. 

Atividades: Realizar: Oficina de comunicação e direitos humanos focada no 

Estatuto da Criança e Adolescente voltada a comunicadores, jornalistas, 

midialivristas e correlatos; Oficina de formação sobre o ECA, o genocídio 

negro e a violência de gênero;  Produzir e publicar  boletim impresso 

mensal nos serviços do CEDECA para ampliar o alcance das ações e 

temáticas relacionadas no território; Produzir vídeo sobre ações 

relacionadas ao escopo de atuação do CEDECA e replicar em outras mídias; 

Produzir mensalmente spots para veiculação em rádios locais e internet. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 

INTERLAGOS 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23002 

Título: PRESERVAR OS RECURSOS NATURAIS COM SUSTENTABILIDADE E EQUIDADE DE 

GENERO 

Objetivos: Proporcionar às famílias o conhecimento e conscientizá-las 

sobre a importância da apicultura, Meliponicultura e a polinização que 

diz respeito à preservação da vegetação nativa e a busca do néctar para a 

produção do mel; Implementar as ações já desenvolvidas nas famílias; 

Fortalecer as práticas agroecológicas, a segurança alimentar, a 

preservação do meio ambiente, o empoderamento da mulher, geração de renda 

e a importância do combate à desertificação do planeta; Ressaltar que as 

abelhas são extremamente significativas na polinização e na perpetuação 

da vegetação, o que garante a sobrevivência de diversos biomas 

favorecendo o equilíbrio nas variações climáticas. 

Atividades: Visitar as Famílias para implementação dos quintais 

agroecológicos, combate de queimadas, apiários e meliponários, hortas e 

reflorestamentos; Realizar Oficina de Apicultura e Meliponicultura 

(Revitalização dos apiários e meliponários, manejo, captura de exames e 

mutirão para os dias de campo); Oficina sobre o Combate a violência 

contra mulher durante os 16 dias de ativismo; Preparar avaliação, 

relatórios, videos, fotos e prestação de contas. 01 de agosto de 2017 a 

31 de janeiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - SANTA MARIA DO PARA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 23009 

Título: APOIO AS FAMILIAS DA RESERVA EXTRATIVISTA RECANTO DAS ARARAS DE 

TERRA RONCA 



Objetivos: Aumentar a produção orgânica das famílias; Possibilitar o 

acesso das famílias e seus produtos ao mercado local; Assegurar o domínio 

sobre o território da Reserva; Garantir a soberania alimentar das 

famílias. 

Atividades: Realizar um mutirão para instalar todo o sistema de captação 

da água até o reservatório bem como o sistema de irrigação da área para o 

plantio; Curso de produção orgânica de hortaliças para 15 agricultores 

familiares.  05 de agosto a 31 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 15 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE DA RESERVA EXTRATIVISTA RECANTO DAS ARARAS DE TERRA 

RONCA 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 23013 

Título: IV JORNADA LITERARIA - LER UM PRAZER QUE ENSINA A SONHAR E A 

ESCREVER A PROPRIA HISTORIA 

Objetivos: Desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação 

e produção de texto, estimulando no educando o gosto pela leitura e 

escrita; Ampliar o conhecimento linguístico e cultural dos mesmos, 

contribuindo na formação de princípios e valores para a construção da 

cidadania; Oportunizar aos jovens do interior do estado do Pará o acesso 

a livros dos mais variados estilos literários; Debater temas polêmicos 

como drogas, gravidez na adolescência, violência doméstica, conflitos 

familiares, pobreza e violência etc. 

Atividades: Realizar a IV Jornada Literária - Ler: Um prazer que ensina a 

sonhar e a escrever a própria história. outubro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 900 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CLUBE DE LEITURA MAIS QUE PALAVRAS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

 

 



Número: 23014 

Título: FESTIVAL LATINIDADES 2017 HORIZONTES DE LIBERDADE- AFROFUTURISMO 

NAS ASAS DA SANKOFA 

Objetivos: Valorizar e promover a visibilidade da produção intelectual, 

artística e cultural de mulheres negras, identificando e reconhecendo sua 

riqueza, pluralidade de perspectivas, formatos e propósitos; Fortalecer 

as mobilizações e articulações de mulheres negras pela garantia de 

direitos e promoção de equidade e justiça social; Reconhecer a cultura e 

a estética como ferramentas políticas, de formulação e transmissão de 

saberes e valores que se opõe ao racismo, ao machismo e à exploração 

capitalista; Proporcionar às participantes um espaço de construção de 

utopias coletivas, por meio da experiência de uma atmosfera diferente da 

que vivenciamos todos os dias, em que as mulheres negras são valorizadas, 

respeitadas e protagonistas. 

Atividades: Realizar o Festival Latinidades 2017 - Horizontes de 

liberdade: afrofuturismo nas asas da Sankofa.27 a 30 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10000 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: OSSOS DO OFICIO - CONFRARIA DAS ARTES 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23016 

Título: IX FESTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO DO CARIRI ORIENTAL 

Objetivos: Proporcionar um momento formativo, de trocas de experiências, 

um ambiente em que o conhecimento científico e o senso comum caminham 

juntos, em prol da agricultura familiar; Comemorar os 20 anos de 

existência do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Caraúbas; Apresentar 

tecnologias sociais inovadoras para produção de alimentos e criação 

animais; Apresentar 3 experiências de produção de alimentos com pouco 

consumo de água; Valorizar a participação de jovens e mulheres nas 

atividades. 

Atividades: Realizar a IX Festa da Agricultura Familiar no Território do 

Cariri Oriental com produtos orgânicos; Promover uma caminhada 

agroecológica.28 e 29 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 



Nome: ASSOCIACAO DE LIDERANCAS ORGANIZACOES AGRICULTORES E AGRICULTORAS 

FAMILIARES DO CARIRI PARAIBANO 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23017 

Título: (JULHO DAS PRETAS-2017) MULHERES NEGRAS CAMAÇARIENSES, NARRATIVAS 

E TRAJETÓRIAS NA CONSTRUÇÃO DE DIREITOS. 

Objetivos: Refletir sobre representações sociais de mulheres negras na 

perspectiva de gênero, discriminação/racismo; Conhecer o processo 

histórico; Fomentar a criação de um grupo de mulheres negras 

multiplicadoras de conhecimentos; Fomentar o empoderamento das mulheres 

negras através da conscientização de seus direitos; Incentivar a cultura 

afrodescendente; Promover a difusão de conhecimento a cerca das questões 

de gênero étnico-racial; Promover o reconhecimento da herança africana na 

feminilidade negra; Difundir a influência positiva da cultura africana na 

sociedade brasileira. 

Atividades: Realizar Seminário: Narrativas, Trajetórias e Movimentos de 

Mulheres Negras; Rodas de Diálogos; Mesa de debate: Yalodês: Traçando 

Caminhos e Construindo Direitos; Oficinas Tereza de Benguela: Maquiagem 

étnica; Turbantes; Penteados étnicos. 21 a 31 de julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL ZIMBABWE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3000 

 

 

Número: 23018 

Título: OS POVOS GRITAM POR AGUA E TERRITORIO LIVRES - ENCONTRO DOS POVOS 

E I ROMARIA NACIONAL DO CERRADO 

Objetivos: Fortalecer processos de organização e articulação dos Povos do 

Cerrado na luta em defesa da terra, do território e das águas, bem como 

mobilizar a sociedade brasileira na defesa do Bioma; Fortalecer a luta em 

defesa das águas e dos territórios no Bioma Cerrado, ampliando as ações 

da Campanha em Defesa do Cerrado; Denunciar os crimes do latifúndio, das 

empresas de mineração, dos projetos de infraestrutura incorporados nos 

planos de desenvolvimento que agridem de forma violenta a natureza e os 

povos do Cerrado; Contribuir no processo de organização e articulação das 



lutas em Defesa do Bioma Cerrado, seus povos, sua biodiversidade e a 

água. 

Atividades: Realizar: 4 Reuniões da Coordenação Ampliada; Atividades 

preparatórias para o Encontro e Romaria; Encontro dos povos e I Romaria 

nacional do Cerrado.01 de setembro a 31 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - DIOCESE DE BALSAS 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23019 

Título: PLENARIA NACIONAL DO MLB 

Objetivos: Reunir as principais lideranças do MLB para debater os 

desafios atuais da conjuntura política nacional e a luta para derrotar os 

ataques em curso contra a democracia e os direitos da classe 

trabalhadora. 

Atividades: Realizar a Plenária Nacional do MLB, 23 e 24 de setembro de 

2017, Natal/RN. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DE LUTA NOS BAIRROS, VILAS E FAVELAS - NACIONAL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23021 

Título: APOIO A FORMACAO DE MULHERES TRABALHADORAS DA ESCOLA FAMILIA 

AGRICOLA DE BOA ESPERANCA 

Objetivos: Promover a formação das mulheres trabalhadoras envolvidas no 

encontro de mulheres da Escola de Boa Esperança; Incentivar a parceria no 

desenvolvimento de eventos que garanta formação e reflexão sobre os 

anseios de superação de desafios na luta de emancipação das mulheres. 

Atividades: Realizar o XI Encontro de Mulheres Trabalhadoras da Escola 

Família Agrícola de Boa Esperança. setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 



Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE ENSINO MEDIO E 

EDUCACAO PROFISSIONAL DE BOA ESPERA 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 5500 

 

 

Número: 23022 

Título: CONAQ EM DEFESA DOS DIREITOS QUILOMBOLAS - DECRETO 488-2003 E 

CONSTITUCIONAL 

Objetivos: Garantir a participação de lideranças quilombolas de 10 a 17 

de agosto em Brasília, para o julgamento do Decreto 4887/2003. 

Atividades: Garantir a participação de quilombolas nas agendas: 07 a 

11/08 – Audiências com Ministros do STF;14/08 – Aulão público sobre o 

Decreto 4887/2003 na UNB (manhã);14/08 - Audiência Pública no Senado 

(tarde);15/08 – Audiência Pública no MPF com juristas e advogados (as) 

defensores (as) da pauta quilombola. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COORDENACAO NACIONAL DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23024 

Título: MAIS AMOR ENTRE NOS 

Objetivos: Reproduzir e difundir amplamente no ambiente digital os 

princípios da cultura de ajuda mútua entre mulheres, inseminados pelas 

antigas irmandades negras baianas. 

Atividades: Criar Site Responsivo: Mais Amor Entre Nós para localizar 

serviços gratuitos para mulheres na Bahia; 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO MAIS AMOR ENTRE NOS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 



 

Número: 23025 

Título: FORTALECENDO O PROTAGONISMO INDIGENA DOS POVOS E ORGANIZACOES 

INDIGENAS DO ESTADO DO AMAPA E NORTE D 

Objetivos: Fortalecer e unificar os povos e organizações indígenas da 

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

organização e autonomia dos povos e organizações indígenas. 

Atividades: Protagonizar a participação dos povos e lideranças indígenas 

do Amapá e norte do Pará na XI Assembleia Geral Ordinária da COIAB.28 de 

agosto a 01 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS POVOS INDIGENAS WAIANA APALAI 

Estado: AP 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23026 

Título: APOIO PARA A XI ASSEMBLEIA DA COIAB 

Objetivos: Fortalecer e unificar os povos e organizações indígenas da 

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

organização e autonomia dos povos e organizações indígenas dos nove 

estados amazônicos; Avaliar o Institucional da COIAB e a sua atual 

coordenação executiva; Definir um plano de ações da COIAB para o próximo 

mandato; Garantir a efetiva participação dos delegados indígenas que 

compõem a Assembleia Geral dos nove Estados da Amazônia Brasileira; 

Eleger uma nova Coordenação Executiva; Eleger um novo Conselho Fiscal e 

Deliberativo. 

Atividades: Garantir a participação mínima conforme Estatuto de 138 

delegados e conselheiros na XI Assembleia Geral Ordinária da Coordenação 

das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB.28 de agosto a 

01 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 276 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: COORDENACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DA AMAZONIA BRASILEIRA 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 13000 

 



 

Número: 23027 

Título: BAIANAO ECUMÊNICO 

Objetivos: Fomentar o diálogo ecumênico e inter-religioso, a comunhão 

fraterna entre os adeptos de diferentes formas e expressão de crer; 

Fomentar a reflexão acerca das intolerâncias e da necessidade de 

construir diálogo e convivência entre os diferentes; Contribuir para que 

as pessoas participantes do encontro avaliem seu comportamento no que 

tange ao respeito do direito de ser e existir das pessoas em suas 

individualidades, independente de sua pertença religiosa, raça/etnia, 

gênero e orientação sexual; Identificar pistas e ações concretas para 

contribuir com a construção de uma sociedade em que prevaleçam relações 

justas e inclusivas. 

Atividades: Realizar o Baianão Ecumênico: Espaços de colaboração e 

conivência, com troca de experiências e o enriquecimento mutuo a partir 

das diferenças. 06 a 08 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO ECUMENICO BAIANO DE IGREJAS CRISTAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23028 

Título: SEMINARIO REGIONAL DA JUVENTUDE DO ASSENTAMENTO ANTONIO 

CONSELHEIRO 

Objetivos: Trabalhar a formação política dos participantes e discutir 

soluções e alternativas para os problemas conjunturais da realidade 

destacada no Assentamento Antônio Conselheiro; Criar condições para 

desenvolver a formação de multiplicadores com a finalidade de reforçar e 

conscientizar sobre a identidade já existente, na perspectiva da 

juventude camponesa do e no campo; Contribuir para a permanência do jovem 

em suas comunidades; Lançar meios para o acesso às informações enquanto 

sujeitos de direitos de modo que o mesmo possa vir a ser uma ferramenta, 

para juventude compreender seu meio social como espaço de transformação 

constante; Propiciar condições para que os jovens e adolescentes 

organizem grupos em suas regionais tanto no âmbito do ensino quanto do 

lazer de modo que possam interagir entre si, para fins de socialização 

entre as comunidades e discussão sobre a situação enfrentada pela 

população camponesa no estado de Mato Grosso-MT. 



Atividades: Realizar um Seminário Regional com a Juventude do 

Assentamento Antônio Conselheiro da Região Médio Norte do Estado de Mato 

Grosso com a participação de 40 pessoas e duração de 02 dias.10 de 

setembro a 10 de outubro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA - ARCA MT 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23030 

Título: SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA LIDERANÇAS INDÍGENAS, RIBEIRINHOS E 

SOCIEDADE ENVOLVENTE SOBRE MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA E MECANISMO REDD. 

Objetivos: Contribuir para que povos indígenas, ribeirinhos e a sociedade 

local empoderados de seus direitos, resistam a implementação de Projetos 

REDD em seus territórios, garantindo a defesa dos mesmos e o usufruto 

exclusivo para o presente e o futuro de suas gerações; Contribuir e 

aprofundar o intercambio entre povos indígenas, ribeirinhos e sociedade 

envolvente em torno de uma causa e embate em comum; Empoderar povos e 

comunidades tradicionais traçando estratégias de enfrentamento as 

violações de direitos territoriais causadas pela implementação de 

mecanismo REDD. 

Atividades: Realizar Seminário de Formação para Lideranças Indígenas, 

Ribeirinhos e Sociedade Envolvente sobre Mercantilização da Natureza e 

Mecanismo REDD. 26 a 28 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - REGIONAL AMAZONIA OCIDENTAL - 

EQUIPE FEIJO 

Estado: AC 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

Número: 23031 

Título: ABRASILEIRANDO O BEM VIVER 

Objetivos: Articular um diálogo entre a tradição ativa do Sumak Kawsay na 

América Latina com as tradições do Bem Viver do campesinato brasileiro e 



seus modos de vida; Valorizar as expressões culturais, econômicas, 

religiosas, ecológicas e organizativas dos modos de vida camponês em sua 

diversidade (quilombolas, povos da floresta, etc) na construção do 

projeto popular para o Brasil; Contribuir na formação de agentes da CPT 

para o trabalho de base com as comunidades nas perspectivas da educação 

popular e da religiosidade popular libertadora. 

Atividades: Realizar o Encontro Nacional de Formação - CPT: Formação de 

agentes da CPT para o trabalho de base com as comunidades nas 

perspectivas da educação popular e da religiosidade popular libertadora. 

15 a 21 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - NACIONAL 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23032 

Título: FORMACAO DE AGENTES PASTORAIS DAS CPTS DA GRANDE REGIAO NORTE - 

PARA TOCANTINS AMAPA E MARANHAO 

Objetivos: Proporcionar aos agentes das CPT´s do Pará, Maranhão, Amapá e 

Tocantins o aprofundamento da temática Espiritualidade, Mística e 

Metodologia Pastoral. 

Atividades: Realizar Encontro de Formação de Agentes Pastorais das CPT's 

da Grande Região Norte - Pará, Tocantins, Amapá e Maranhão. 16 a 18 de 

agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - PARA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23034 

Título: JUVENTUDE NA ARTE DA RESISTENCIA CAMPONESA 

Objetivos: Potencializar e socializar os fazeres e saberes da juventude 

na arte (peças teatrais, músicas, pinturas) com trabalho de ator e atriz; 

Proporcionar à população das comunidades camponesas momentos de formação 



política critica através da arte e da cultura popular do teatro e da 

musica; Ampliar os canais de comunicação nas comunidades, municípios e 

territórios Sergipanos; Aprofundar a reflexão a respeito do teatro que 

precisa ser desenvolvido, considerando as práticas históricas e os 

desafios da juventude camponesa; Monitorar e implantar produções de arte 

teatral em processo de formação técnica. 

Atividades: Realizar um laboratório técnico de formação em teatro para 

implementação das peças produzidas pelos jovens e adolescentes das 

comunidades camponesas, dos territórios do alto Sertão e Baixo São 

Francisco; Realizar um Encontro de intercâmbios com noite cultural; 

Promover noites culturais nos territórios envolvidos no projeto. 01 de 

setembro a 3 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL RAIZES NORDESTINAS 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23035 

Título: COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS E QUILOMBOLAS, NA LUTA EM 

DEFESA DOS SEUS TERRITORIOS, CONTRA A 

Objetivos: Barrar a votação da ADI- Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3239/04 e garantir o direito constitucional à regularização dos 

territórios tradicionais quilombolas, conquistados com luta histórica; 

Dar visibilidade à situação de Racismo Institucional imposta aos 

Quilombos no Brasil e acirrada na atual conjuntura; Reivindicar de forma 

direta a permanência dos direitos fundiários das comunidades quilombolas, 

conquistados historicamente; Reafirmar Nacionalmente a importância do 

Povo Negro para a pluralidade do país e sua cidadania; Denunciar o 

descaso dos órgãos públicos para com os direitos dos povos quilombolas. 

Atividades: Realizar ato público a nível nacional para reivindicar de 

forma direta a permanência dos direitos fundiários das comunidades 

quilombolas, conquistados historicamente. 13 a 17 de agosto de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS 

Estado: BA 



Valor na Moeda: 14000 

 

 

Número: 23040 

Título: ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES QUE EXERCEM A 

PROSTITUICAO EM JUAZEIRO-BA 

Objetivos: Promover a prevenção e o enfrentamento à violência contra as 

mulheres que exercem a prostituição em Juazeiro-BA; Conhecer com mais 

profundidade os casos de violência que afetam as mulheres no contexto da 

prostituição; Ampliar a visão crítica das mulheres que exercem a 

prostituição acerca do exercício de diretos e enfrentamento à violência; 

Aumentar o conhecimento público sobre a realidade das mulheres que 

exercem a prostituição e o estigma que sofrem; Definir ações conjuntas e 

em rede para o enfretamento da violência contra as mulheres prostitutas. 

Atividades: Fazer um levantamento de dados acerca da violência sofrida 

pelas mulheres que exercem a prostituição; Realizar ações formativas e de 

orientações para o público da Pastoral sobre o tema da violência contra a 

mulher; Realizar ação de sensibilização em conjunto com as instituições 

que fazem parte das "Cirandas Parceiras", entidades governamentais e não 

governamentais que atuam na defesa da garantia dos direitos das pessoas 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social; Participar da 

Rede de enfretamento à violência contra a mulher. novembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: PASTORAL DA MULHER - DIOCESE DE JUAZEIRO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23047 

Título: XVI JORNADA DE AGROECOLOGIA 

Objetivos: Oportunizar aos trabalhadores do campo, movimentos sociais, 

profissionais e pesquisadores, discussões pertinentes à temática da 

agroecologia no âmbito dos territórios livres de transgênicos e 

agrotóxicos e em transição agroecológica; Construir políticas que visem à 

conservação e uso sustentável da biodiversidade por meio da utilização de 

práticas agroecológicas e da autonomia nos territórios; Viabilizar a 

soberania e segurança alimentar promovendo o desenvolvimento rural; 

Debater questões relacionadas à soberania alimentar, reforma agrária 

popular e o fortalecimento da agricultura ecológica camponesa; Debater 



propostas de políticas públicas para o campo, que compreenda e inclua a 

diversidade camponesa na produção, comercialização e industrialização de 

alimentos. 

Atividades: Realizar a XVI Jornada de Agroecologia; Feira das Sementes 

Crioulas e Produtos Agroecológicos; Conferências; Seminários Temáticos; 

Oficinas de formação para troca de conhecimentos; Atividades Culturais; 

Partilha das Sementes; Reuniões das Equipes. 20 a 23 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA E REFORMA AGRARIA DO PARANA 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23048 

Título: (UE-2017-D) II ENCONTRO NACIONAL DE NEGRAS JOVENS FEMINISTAS 

Objetivos: Fortalecer as ações de negras jovens feministas inseridas nos 

diferentes espaços e esferas políticas, com foco na relação 

intergeracional para elaboração de estratégias de atuação; promover o bem 

viver da população negra no contexto do pós-Marcha das Mulheres; 

Consolidar a pauta a reivindicatória das negras jovens feministas, 

considerando as múltiplas especificidades; Fortalecer os espaços de 

formação política direcionado para negras jovens brasileiras; Ampliar e 

fortalecer os debates sobre o feminismo negro e a história do movimento 

de mulheres e negras jovens; Estabelecer a comunicação e a mobilização 

através das ferramentas tecnológicas, em conjunto com discursos e 

bandeiras políticas demandadas pelas negras jovens; Mapear as 

organizações e coletivos de negras jovens no Brasil; Estimular a 

consolidação de rede atuante dos coletivos, organizações, grupos e 

ativistas individuais de negras jovens no Brasil; Oportunizar o diálogo 

intergeracional, de modo a potencializar o protagonismo das jovens dentro 

das organizações negras e de mulheres negras; Utilizar a metodologia da 

Marcha das Mulheres Negras, garantindo autonomia das organizações, grupos 

e coletivos de mulheres negras, para o processo de Mobilização e 

construção de pautas para o IIº Encontro Nacional de Negras Jovens 

Feministas. 

Atividades: Realizar o IIº Encontro Nacional de Negras Jovens 

Feministas.06 a 10 de setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 



Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COMISSAO ORGANIZADORA NACIONAL DO II ENCONTRO NACIONAL DE NEGRAS 

JOVENS FEMINISTAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 20000 

 

 

Número: 23049 

Título: (UE-2017-D) DANDARAS LELIAS E CAROLINAS - HISTORIA RESISTENCIA E 

PRESENTE 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento das jovens negras e mulheres 

negras do Rio Grande do Norte a partir da formação, comunicação e 

incidência política; Compartilhar conhecimentos sobre a história presente 

e memória; Fortalecer a identidade e potencializar a organização e 

articulação em Rede. 

Atividades: Realizar Pré-Encontro Estadual das Negras Jovens Feministas 

do RN como estratégia para fortalecer a participação das jovens 

feministas negras do Rio Grande do Norte no Encontro Nacional das Negras 

Jovens Feministas; Participar do Encontro Nacional das Negras Jovens 

Feministas do RN, 06 a 09 de setembro de 2017, em São Paulo com a 

temática: Negras Jovens, Vivas e Livres; Realizar oficina de formação 

sobre: Mulheres Negras, Identidades e Lutas; Mulheres Negras e 

Comunicação; Promover o Circuito Juventude e Atitude, um circuito de 

debates, oficinas, atividades esportivas, culturais e sociais com jovens 

de comunidades periféricas de Natal; Realizar uma reunião do Coletivo As 

Carolinas para concepção do relatório narrativo e financeiro final. 01 de 

setembro a 30 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO AS CAROLINAS 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 14000 

 

 

Número: 23050 

Título: XVI ROMARIA DA TERRA E DAS AGUAS - ITAPURANGA GOIAS 

Objetivos: Fazer memória dos mártires; Estimular a Agricultura Familiar e 

apoiar a agroecologia como modelo de produção viável para os 

trabalhadores (as) do campo; Reforçar a luta pelo uso adequado da água e 



o respeito ao meio ambiente saudável e denunciar a agressão ao Bioma 

Cerrado; Lutar e denunciar a violação dos direitos dos trabalhadores 

assalariados e agricultores; Incentivar, apoiar e difundir as iniciativas 

de produção de alimentos saudáveis e diversificados; Apoiar e Defende a 

aprovação da PEC 504/2010 que torna o Cerrado e Caatinga patrimônios de 

preservação nacional; Promover uma Noite cultural com artistas populares 

da Caminhada para divulgação e visibilizar a XVI Romaria da Terra e das 

Águas. 

Atividades: Preparar e organizar a XVI Romaria da Terra e das Águas - 

Itapuranga/GO. 02 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 4000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - REGIONAL GOIAS 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23052 

Título: III ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO DE AGENTES DE PASTORAL DO 

NORDESTE 

Objetivos: Promover o Encontro no Regional Nordeste para articulação e 

mobilização da ação pastoral com a população em situação de rua e 

catadores/as de material reciclável; Promover intercâmbio e articulação 

entre as equipes antigas e novas; Nivelar conceitos e procedimentos 

metodológicos; Fortalecer o protagonismo da população de rua e 

catadores/as de material reciclável; Promover vivência da mística e 

espiritualidade com 42 agentes de pastoral e 08 representantes da 

população em situação de rua e catadores/as de material reciclável. 

Atividades: Realizar o III Encontro de Articulação e Formação de agentes 

de pastoral do Nordeste. 13 a 15 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL NACIONAL DO POVO DE RUA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

 



Número: 23055 

Título: SEMINARIO REFORMA URBANA E JUSTICA SOCIAL 

Objetivos: Garantir a presença das delegações dos Estados do Acre, 

Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins no Seminário 

Reforma Urbana e Justiça Social em Brasília; Capacitar e incentivar a 

militância dos Movimentos para a construção de cidades mais justas; 

Entender os instrumentos do Estatuto da Cidade no combate a especulação 

imobiliária e no cumprimento da função social da propriedade urbana; 

Debater a importância dos bancos públicos no desenvolvimento das 

políticas públicas sociais, produção de moradia social e na geração de 

emprego e renda. 

Atividades: Realizar o Seminário Reforma Urbana e Justiça Social em 

Brasília, no período de 04 a 06 de outubro em Brasília - DF. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 140 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA - TOCANTINS 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23057 

Título: FORTALECENDO OS NOS DA REDE- XXII ENCONTRO NACIONAL DA RENAP-REDE 

NACIONAL DE ADVOGADOS E ADVOGADAS POPULARES 

Objetivos: Articular advogados e advogadas populares de todo o Brasil 

tendo em vista o fortalecimento da Rede; Aprofundar a formação jurídica-

política para o enfrentamento das perseguições políticas, em especial 

sobre as leis de criminalização dos movimentos populares, como a Lei de 

Organização Criminosa, Lei Anti-terrorismo e Decreto para Garantia da Lei 

e da Ordem; Socializar experiências e estratégias jurídicas para atuação 

na resistência ao golpe e aos retrocessos enfrentados pelos setores 

assessorados pelos/as integrantes da RENAP (povos e comunidades 

tradicionais, trabalhadores/as sem-terra e sem-teto, movimento de 

mulheres, etc). 

Atividades: Realizar o Encontro Nacional da XXII RENAP em Minas Gerais, 

no período de 06 e 09 de setembro de 2017, na Escola Sindical da CUT, 

Barreiro, Belo Horizonte. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE NACIONAL DE ADVOGADOS E ADVOGADAS POPULARES 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23058 

Título: ENCONTRO ESTADUAL DA COORDENACAO DO MAB - PARANA 

Objetivos: Fortalecer e consolidar uma coordenação estadual de atingidos 

por barragens no Paraná; Potencializar a participação de mulheres e 

jovens na coordenação estadual do MAB; Preparar e planejar a participação 

no VIII Encontro Nacional do MAB; Construir pauta estadual dos atingidos 

por barragens e definir plano de lutas do próximo período; Fortalecer e 

ampliar o trabalho de base nas regiões e comunidades atingidas por 

barragens no estado do Paraná. 

Atividades: Realizar o Encontro Estadual da Coordenação do MAB/Paraná. 07 

a 09 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - SECRETARIA PARANA 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23059 

Título: IV FESTA DO MANGUE DO CUMBE TERRITORIO QUILOMBOLA DEMARCADO E BEM 

VIVER 

Objetivos: Potencializar a cultura, saberes e modos de fazer dos 

quilombolas pescadores/as do mangue do Cumbe; Reafirmar a identidade 

quilombola pesqueira e a sua relação com o território tradicional; 

Construir estratégias de resistências através das atividades culturais 

desenvolvidas no território; Incentivar o protagonismo dos quilombolas 

pescadores/as do mangue do Cumbe, jovens e mulheres na promoção de ações 

culturais; Contribuir com o processo de reconhecimento, demarcação e 

titulação do território quilombola de uso coletivo. 

Atividades: Realizar a IV Festa do Mangue do Cumbe Território Quilombola 

Demarcado e Bem Viver, no período de 13 a 15 de outubro de 2017, 

Comunidade Quilombola do Cumbe/Aracati - CE. 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: QUILOMBO DO CUMBE ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO CUMBE/ARACATI-CE 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23062 

Título: III ENCONTRO DE SEMENTES DA TRADICAO DO TRAIRI-SEMENTES DA 

TRADICAO E A LEI ESTADUAL DE SEMENTES 

Objetivos: Fortalecer a discussão e as experiências de agricultores e 

agricultoras familiares com a diversidade e a partilha de sementes da 

tradição no território do Trairí, no Rio Grande do Norte; Sensibilizar 

agricultores e agricultoras sobre a importância da soberania e segurança 

alimentar e nutricional, a partir da prática de guardar as sementes; 

Discutir sobre a situação das sementes da tradição no território, os 

transgênicos e a Lei Estadual de Sementes; Promover a criação e 

articulação de campos de multiplicação e bancos comunitários e a troca de 

sementes da tradição; Fomentar a implementação da rede Microrregional de 

guardiões e guardiãs de sementes da tradição. 

Atividades: Realizar o III Encontro de Sementes da Tradição do Trairí - 

Sementes da tradição e a Lei Estadual de Sementes: A convivência com o 

semiárido e o direito de se alimentar.28 e 29 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS COMUNIDADES DO CAMPO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23068 

Título: VI FEIRA AGROECOLOGICA DE MULHERES CONTRA A VIOLENCIA 

Objetivos: Ampliar a participação política e econômica de mulheres 

agricultoras de 30 comunidades rurais da região do baixo sul da Bahia, 

bem como nos espaços de tomadas de decisão e de controle social de 

políticas públicas, na comercialização de seus produtos e em ações de 

combate e prevenção à violência contra as mulheres; Contribuir no 

processo de construção participativa da VI Feira Agroecológica de 

Mulheres Contra Violência; Ampliar os espaços de formação e interação a 



partir de ações que antecedem a realização da Feira, visando uma maior 

inclusão socioprodutiva, política e econômica. 

Atividades: Realizar reuniões, visitas e oficinas preparatórias com 

instituições parceiras e com os grupos comunitários de mulheres rurais do 

baixo sul da Bahia; Realizar a VI Feira Agroecológica de Mulheres Contra 

a Violência. 23 de agosto a 21 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SERVICO DE ASSESSORIA A ORGANIZACOES POPULARES RURAIS - SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23069 

Título: VIVENCIAS E SOBREVIVENCIAS DO QUILOMBO MARQUES 

Objetivos: Propiciar um ambiente de aprendizado aos participantes da 

Comunidade Quilombola Marques e convidados, abordando as seguintes 

temáticas: Racismo; Saúde da População Negra; Conquistas e desafios da 

Comunidade; Contribuir para que a sociedade compreenda a comunidade como 

uma população quilombola. 

Atividades: Realizar: Intercambio cultural população negra; Troca de 

saberes sobre produção e consumo de produtos sem veneno; Roda de conversa 

sobre: O dia da consciência negra; Saúde da população negra; Desafios e 

conquistas da Comunidade Quilombola Marques; As Ameaças que rodeiam a 

Comunidade: Leis, Políticas e etc; Místicas e atividades culturais; 

Palestras sobre: Os direitos quilombolas e comunidades tradicionais; 

Saúde da população negra. 18 a 20 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA MARQUES 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 1848 

 

 

Número: 23072 

I CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO CEFEMINISTA TEMA: FORTALECENDO O 

PROTAGONISMO DAS MULHERES NA LUTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS 

SOCIAIS.   



Objetivos: Promover uma análise mais aprofundada da atual conjuntura; 

Potencializar o protagonismo e a participação das mulheres na defesa dos 

direitos sociais e da democracia; Fortalecer a atuação das organizações 

da rede do CEFEMINISTA na defesa dos direitos sociais das mulheres; 

Contribuir com o processo de formação política das mulheres militantes do 

CEFEMINISTA acerca da atual realidade política, Social e econômica do 

país. 

Atividades: Realizar o I Curso de Formação Política do CEFEMISNTA com o 

tema: Fortalecendo o Protagonismo das mulheres na luta em defesa da 

democracia e dos direitos sociais. 07 a 22 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 55 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE PESQUISA, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO FEMINISTA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

Número: 23073 

Título: MULHERES CONSTRUINDO CIDADANIA E AFIRMANDO IDENTIDADE TRADICIONAL 

DE PESCADORA ARTESANAL 

Objetivos: Fortalecer a Articulação das mulheres pescadoras por meio da 

organização e da formação para dar continuidade ao processo de luta pelos 

direitos; Proporcionar uma maior integração entre as coordenações 

estaduais e a Articulação Nacional das Pescadoras; Participar do V 

Seminário Nacional da ANP no Maranhão; Articular e fortalecer as 

lideranças da ANP dos estados de RN, PB, PE a AL; Dar continuidade ao 

processo de formação e intervenção por políticas públicas sobre a saúde 

das pescadoras. 

Atividades: Participar do V Seminário Nacional da ANP no Maranhão; 

Realizar Encontro de Avaliação e estudo sobre violência contra a mulher 

na Paraíba; Reunir as coordenações em Olinda. 24 a 29 de outubro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DAS MULHERES PESCADORAS - PE 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 4000 

 

 



Número: 23079 

Título: FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL DO MPP DO PIAUI 

Objetivos: Apoiar um processo de formação de formação, articulação 

política e incidência em nível Federal e Estadual do MPP-PI; Animar e 

fortalecer a luta dos pescadores na articulação entre os pescadores (as) 

do Piauí na defesa dos seus direitos; Fortalecer a Campanha de garantia 

do Território pesqueiro; Desenvolver o Plano de atenção à saúde das 

pescadoras (as); Desenvolver o Plano de formação de pescadores (as). 

Atividades: Realizar: Reuniões mensais do MPP e jovens; Rodadas de 

reuniões nas comunidades para a discussão sobre os direitos dos 

pescadores e organização; Ações de incidência nos órgãos públicos 

conforme demandas locais; Mobilizar o dia Nacional de Lutas de Pesca 

Artesanal em Brasília; Oficinas de capacitação com as lideranças dos 

pescadores. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCAORAS ARTESANAIS - PIAUI 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23081 

Título: PROJETO SOCIOPRODUTIVO DA ETNIA KARIRI XOCO DE PAULO AFONSO-BA - 

ARTE DE ESPERANCAS 

Objetivos: Contribuir para a produção artesanal indígena e utilitária da 

Etnia Kariri Xoco, dotada de simbologia socioambiental e ritualística, de 

princípio transcendental e sagrado e que simultaneamente gera renda e 

autonomia; Adquirir o material apropriado à qualidade e aumento da 

produção artesanal indígena dos Kariri Xocó com vistas a agregar preço ao 

produto, valores as suas iniciativas e qualidade de vida sustentada pelas 

próprias mãos. 

Atividades: Adquirir os instrumentos e peças para a produção artesanal 

indígena; Realizar oficinas sobre: Projeto Socioprodutivo da Etnia Kariri 

Xocó de Paulo Afonso-BA - Arte de Esperanças Salvaguardando todas as 

especificidades indígenas; Reflexão e tomada de decisão quanto a 

Organização Social; Oficina Artesanal Cada Povo tem suas raízes e 

inspiração espiritual para seus rituais, pinturas, artesanatos e modo de 

vida. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 



Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSESSORIA E GESTAO EM ESTUDOS DA NATUREZA, DESENVOLVIMENTO HUMANO 

E AGROECOLOGIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23083 

Título: II ENCONTRO DA JUVENTUDE CAMPONESA DO CARIRI, CURIMATAU E SERIDO 

PARAIBANO 

Objetivos: Valorizar o protagonismo da juventude do campo na perspectiva 

da produção de alimentos de qualidade; Constituir e fortalecer Redes a 

partir da incidência política e de inovação agroecológica no Semiárido 

Paraibano; Promover formação na perspectiva da educação e do senso 

crítico da juventude; Contribuir para que o jovem possa mobilizar outros 

atores sociais, construa estratégias sustentáveis, exija seus ir direitos 

e consolide o trabalho em Rede para agir em prol da melhoria local. 

Atividades: Realizar o II Encontro da Juventude Camponesa do Cariri, 

Curimataú e Seridó Paraibano, 20 a 22 de outubro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAOES DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23088 

Título: DO RIO QUE ERA DOCE AS AGUAS DO SEMIARIDO - RISCOS E DANOS DO 

MODELO MINERAL 

Objetivos: Potencializar debates críticos sobre o modelo de exploração 

mineral vigente no país e como ele é prejudicial ao meio ambiente e ao 

convívio próximo às comunidades do campo e da cidade; Envolver 

instituições de ensino, órgãos dos poderes públicos de esferas distintas, 

movimentos sociais atingidos por mineração e barragens, além de outras 

entidades sem fins lucrativos e da sociedade civil organizada para 

contribuírem no debate; Contribuir para pesquisas acadêmicas, denúncias 

junto ao Poder Público e a conscientização da população sobre os efeitos 

prejudiciais dessa atividade que se encaixa nos ditos "desenvolvimento e 

progressos" das cidades e regiões; Fortalecer as comunidades que tem seus 



espaços comuns de reprodução material e social da vida diretamente 

ameaçadas, a partir da divulgação, problematização e discussão da questão 

mineral no estado e do favorecimento deste espaço de diálogo com a 

sociedade civil que ainda não convive de maneira diária com a face mais 

cruel da exploração mineral; 

Atividades: Realizar uma exposição Itinerante sobre o crime de Mariana na 

Bahia potencializando debates críticos sobre o modelo de exploração 

mineral vigente no país e como ele é prejudicial ao meio ambiente e ao 

convívio próximo às comunidades do campo e da cidade.27 de setembro a 25 

de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 23089 

Título: VIII ENCONTRO ESTADUAL DE ASSENTADOS (AS) ACAMPADOS (AS) E 

QUILOMBOLAS DISCUTINDO A SUSTENTABILIDADE 

Objetivos: Refletir os problemas sociais e a inserção na construção, 

controle e incidências de políticas públicas para a garantia da 

sustentabilidade na Reforma agrária realizada durante o período de 

existência do CETA; Planejar as futuras atividades para que o Movimento 

esteja organizado, fortalecido e articulado com outras organizações em 

busca de inclusão social; Qualificar o debate a partir de estudos, 

experiências de ações e da implantação de políticas públicas necessárias 

para garantir a inclusão social; Construir o planejamento estratégico do 

Movimento CETA; Comemorar de forma articulada os 22 anos do Movimento; 

Discutir e encaminhar as linhas de ações para a questão da organização 

interna, das articulações e da formação, envolvendo debate sobre gênero e 

raça e a comunicação entre as áreas participantes; Discutir as 

iniciativas de produção rural das regionais com bases agroecológicas, 

desenvolvendo outra forma de produção que respeite o meio ambiente. 

Atividades: Realizar o VIII Encontro Estadual de assentados (as) 

acampados (as) e quilombolas discutindo a sustentabilidade na reforma 

agrária.14 a 17 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 190 

Etnia: G 



Gênero: G 

Nome: CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE OCUPANTES E ASSENTADOS DO 

SEMI-ARIDO BAIANO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6500 

 

 

Número: 23091 

Título: ENCONTRO DE FORMACAO ORDENAMENTO PESQUEIRO - GARANTINDO DIREITOS 

E SUSTENTABILIDADE PARA A PESCA AR 

Objetivos: Aprofundar o debate sobre o conceito de ordenamento pesqueiro 

a partir das comunidades pesqueiras; Contribuir com a construção de uma 

política nacional de Ordenamento Pesqueiro; Partilhar e fortalecer as 

experiências de Ordenamento Pesqueiro desenvolvidas pelas comunidades; 

Discutir os modelos de gestão compartilhada existente no Brasil e a 

participação da Pesca Artesanal; Construir uma perspectiva de Autogestão 

da pesca a partir das pescadoras e dos pescadores artesanais, de forma 

garantir o acesso aos recursos para as atuais e futuras gerações; 

Introduzir a aplicação e interiorização das Diretrizes para a Pesca de 

Pequena Escala da FAO. 

Atividades: Realizar Encontro de Formação: Ordenamento Pesqueiro: 

Garantindo Direitos e Sustentabilidade para a Pesca Artesanal na Bahia e 

Sergipe. 11 a 13/09 em Salvador-BA 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 110 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23092 

Título: (FSM-2017) SUPORTE A GESTAO COMPARTILHADA DO FORUM SOCIAL MUNDIAL 

2018 

Objetivos: Aprofundar e mediar a relação do Grupo Facilitador com a UFBA 

e com a CESE, visando materializar, refinar as implicações dos termos do 

acordo de cooperação: uso do espaço, visibilidade, programação, 

infraestrutura, segurança e logística; Apoiar a organização da reunião do 

CI do FSM em Salvador (15 e 16 de outubro 2017) e da participação no 

Seminário da UFBa (17 e 18 de outubro de 2017); Estimular o processo de 

captação de recursos e de apresentação de projetos, em colaboração com o 



Grupo de Finanças / Infraestrutura do Grupo Facilitador; Apoiar e 

assessorar os trabalhos do Grupo Facilitador e dos grupos de trabalho, e 

mais especificamente neste projeto de Finanças, Infraestrutura e 

Comunicação. 

Atividades: Apoiar o processo de gestão compartilhada do FSM através da 

estruturação do escritório do FSM 2018 em Salvador. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO VIDA BRASIL - VALORIZACAO DO INDIVIDUO E DESENVOLVIMENTO 

ATIVO - SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 50000 

 

 

Número: 23093 

Título: ENCONTRO ESTADUAL DOS SEM TERRINHAS - RUMO AO ENCONTRO NACIONAL 

DOS SEM TERRINHAS 

Objetivos: Cultivar a mística da luta e da organização no conjunto do 

MST, compreendendo o processo de formação humana que se dá desde a 

infância; Proporcionar que um coletivo de crianças em nível Estadual 

participe da construção organizativa do Encontro Nacional das crianças 

sem terra, construindo juntamente com os educadores e educadoras uma 

proposta em (linhas gerais) nos estados e brigadas para as crianças do 

MST; Garantir o protagonismo das crianças na organicidade dos encontros 

preparativos desde as atividades nos assentamentos; Construir a pauta de 

reivindicação com o máximo de participação das crianças assentadas e 

acampadas expressando as necessidades a partir da realidade; Trazer 

presente o internacionalismo, nesse ano como foco de discussão a 

realidade das crianças sírias e fazer uma comparação com a realidade das 

crianças assentadas e acampadas; Fomentar a solidariedade das crianças 

sem terra com as crianças atingidas pela guerra. 

Atividades: Realizar o Encontro Estadual dos Sem Terrinhas com crianças 

de todas as regiões do Ceará; Organizar as crianças dos Assentamentos e 

Acampamentos do Ceará para construir sua participação no Encontro 

Nacional dos Sem Terrinhas em março de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO ESTADO DO CEARA 



Estado: CE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23096 

Título: SEMENTES CRIOULAS NA CONSTRUCAO DA SOBERANIA ALIMENTAR 

Objetivos: Proporcionar aos camponeses (as) envolvidos (as), capacitação 

acerca da importância das sementes crioulas para a soberania alimentar; 

Apresentar métodos de armazenamento e organização dos bancos de sementes, 

entre outros conceitos e práticas agroecológicas pertinentes; Estruturar 

os bancos de sementes e disponibilizar estruturas para armazenamento das 

mesmas; Facilitar o intercâmbio entre camponesas e camponeses, 

enriquecendo as experiências de conservação de sementes crioulas nos 

municípios de atuação do projeto. 

Atividades: Realizar minicursos tratando as seguintes temáticas: Sementes 

crioulas e Soberania alimentar. A atividade será dividida em três etapas: 

1ª etapa: Sementes Crioulas e Soberania Alimentar; Bancos de Sementes; 3ª 

etapa: Gestão participativa do banco de sementes; Realizar um encontro 

entre camponeses e camponesas dos municípios envolvidos, a fim de 

proporcionar o intercâmbio e a troca de experiências. 01 de outubro de 

2017 a 27 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE CAMPONESAS E CAMPONESES DO ESTADO DE SERGIPE 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23098 

Título: SEMINARIO SOBRE IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DOS PARQUES EOLICOS 

NO NORDESTE BRASILEIRO 

Objetivos: Socializar informações e produzir conhecimentos coletivos 

sobre a política energética e a produção de energia eólica no cenário de 

crise política, econômica e ambiental de forma a contribuir na defesa do 

território e direitos coletivos das comunidades afetadas; Contribuir para 

fortalecimento da articulação entre diferentes sujeitos sociais na região 

Nordeste que lidam com o tema da energia eólica e seus impactos; 

Construir um marco inicial de debates sobre alternativas energéticas 

desde o olhar das comunidades afetadas pelos parques eólicos e suas 

organizações parceiras. Dialogar sobre a estrutura de produção energética 



e construir horizontes para democratização da geração de energia e numa 

concepção de acesso a energia como direito questionando-se o modelo de 

produção em larga escala. 

Atividades: Realizar Seminário sobre impactos sociais e ambientais dos 

Parques Eólicos no Nordeste Brasileiro. 22 a 24 de setembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NORDESTE SOBRE INJUSTICAS SOCIOAMBIENTAIS PROVOCADAS 

POR PARQUE EOLICOS 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23100 

Título: VI ATY KUNA GUASU - GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES GUARANI KAIOWA 

Objetivos: Qualificar e fortalecer as lideranças indígenas, em especial 

as mulheres em sua organização e atuação, principalmente no que tange a 

auto-identidade e autoestima do povo Guarani-Kaiowá; Promover o 

fortalecimento Etno-Cultural e organizacional das mulheres Guarani-

kaiowás e os outros povos de MS e do Brasil; Reconhecer e valorizar a 

importância das mulheres indígenas nos tekohá retomados; Fortalecer as 

lideranças indígenas, com atenção especial para os jovens e mulheres em 

situação de vulnerabilidade social; Debater sobre as violações dos 

direitos dos povos indígenas, sobretudo exigir a garantia dos direitos 

fundamentais à vida; Debater a morosidade do governo federal em cumprir 

com sua obrigação constitucional e reconhecer a existência do povo e 

território tradicional; Combater as iniciativas anti-indígenas que 

tramitam nas estâncias do estado Brasileiro como o Marco Temporal, PEC 

215, PL 1610; PLP 227, entre tantas outras em curso; Combater a 

articulação dos fazendeiros e suas organizações para barrar os processos 

de demarcação de territórios tradicionais; Tornar as mulheres Guarani 

kaiowás protagonista de sua historia. 

Atividades: Realizar VI ATY KUNA GUASU - Grande Assembleia das Mulheres 

Guarani-Kaiowá. 16 de setembro a 05 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: COMISSAO DE DIREITOS KAIOWA GUARANI - ATY GUASU 

Estado: MS 



Valor na Moeda: 12000 

 

 

Número: 23101 

Título: FORTALECIMENTO DA EDUCACAO DO CAMPO NAS CASAS FAMILIARES RURAIS 

DO MARANHAO 

Objetivos: Contribuir com a formação de jovens rurais filhos dos 

agricultores familiares fortalecendo do processo ensino-aprendizagem das 

Casas Familiares Rurais - CFRs do Maranhão; Contribuir na organização das 

CFRs, garantir parcerias e melhorar o seu funcionamento; Ampliar o número 

de novos estudantes nas CFRrs; Desenvolver módulos produtivos adequados à 

agricultura familiar (produção orgânica); Melhora a qualidade do curso de 

Técnico em Agropecuária ofertado pelas CFRs; Discutir e compreender a 

diversificação profissional; Garantir a socialização das experiencias das 

CFRs no III Seminário Estadual de Educação do campo. 

Atividades: Garantir a participação das Casas Familiares Rurais no III 

Seminário Estadual de Educação do Campo e na Assembleia Geral da ARCAFAR. 

5 a 6 de novembro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO ESTADUAL DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DO MARANHAO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 3400 

 

 

Número: 23102 

Título: XV ASSEMBLEIA DO POVO PURUBORA E ESTRATEGIAS DE LUTA 

Objetivos: Contribuir para uma maior participação dos povos na Assembléia 

do Povo Puruborá; Intensificar a luta pela demarcação de terra indígena 

Purubora e os demais territórios tradicionais de outros povos. 

Atividades: Realizar a XV Assembléia do Povo Puruborá e Estratégias de 

luta.10 a 13 de novembro/17 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: POVO PURUBORA 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 6000 

 



 

Número: 23103 

Título: ASSEMBLEIA ANUAL DA REDE DE EDUCACAO DO SEMIARIDO BRASILEIRO- 

RESAB 

Objetivos: Fortalecer o processo participativo e colegiado de gestão da 

Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB), consolidando e 

ampliando a proposta de Educação Contextualizada para Convivência com o 

Semiárido; Promover uma análise da atual conjuntura nacional, atentando 

para a realidade nos estados; Avaliar, coletivamente, as ações da RESAB, 

nos estados visando os avanços, melhoramentos e expansão, mediante novas 

parcerias; Planejar ações articuladas para o período de um ano, contando 

com a colaboração dos representantes dos estados na Assembleia; Escolher 

e aprovar as entidades que comporão a executiva da RESAB; Ampliar a rede 

de articulação das universidades para criação de programas de pós-

graduação/mestrado; Articular os municípios para garantir recurso no 

Plano Municipal de Educação para a educação contextualizada (materiais 

didáticos, formação). 

Atividades: Realizar a Assembleia Anual da Rede de Educação do Semiárido 

Brasileiro- RESAB.16 a 18 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DE EDUCACAO DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23105 

Título: FORMACAO NACIONAL DOS AGENTES DO CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES 

Objetivos: Aprofundar o conceito de gênero, refletindo as práticas 

político-pedagógicas do CPP a fim de formular diretrizes e orientações 

para sua atuação; Aprofundar sobre o conceito de gênero e teologia 

feminista; Refletir sobre as práticas político-pedagógicas do CPP na 

questão de gênero no trabalho com as pescadoras e com os grupos mistos; 

Dialogar e apontar pistas sobre as relações de gênero no âmbito 

institucional; Construir diretrizes e orientações pedagógicas para a 

atuação do CPP na temática de gênero. 

Atividades: Realizar a Formação Nacional dos Agentes do Conselho Pastoral 

dos Pescadores.17 a 20 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NACIONAL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23106 

Título: I ENCONTRO DA JUVENTUDE INDIGENA XAKRIABA 

Objetivos: Mobilizar a juventude Xakriabá, Homens e mulheres, 

proporcionando conteúdos formativos, informativos e de comunicação que 

busquem o empoderamento da juventude indígena, na compreensão da atual 

conjuntura da política indigenista Brasileira; Fortalecer a organização 

da Juventude, animando suas comunidades e integrando as 35 aldeias nos 

diversos processos de luta do povo Indígena Xakriabá; Fortalecer o 

protagonismo da juventude através do diálogo com caciques, lideranças e 

anciãos; Debater temas atuais e promover a construção coletiva de 

propostas que contribuam para a transformação da realidade; Promover 

debates que contribuam para a construção de planejamento estratégico de 

enfrentamento aos desafios da atual conjuntura política; Construir 

conjuntamente mecanismos de controle interno e manutenção da luta 

Xakriabá. 

Atividades: Realizar o I Encontro da Juventude Indígena Xakriabá - Tema: 

Juventude Xakriabá, Identidade e Missão: Um pé na aldeia, um pé no mundo, 

construindo caminhos para o fortalecimento do projeto do "Bem Viver”. 17 

a 19 de outubro de 2017 na Aldeia Imbaúba 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 800 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (XAKRIABA) 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23109 

Título: SEMINÁRIO MACRO REGIONAL SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, 

ENFRETAMENTO ÀS INTOLERÂNCIAS E DISCRIMINAÇÕES NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS. 

Objetivos: Contribuir de forma direta no processo de formação e 

capacitação referente às questões étnico-raciais, direitos humanos, e 

sobre os aspectos da cultura e religiosidade dos afro-maranhenses, junto 



a 100 educadores (as), pesquisadores (as), jovens, lideranças 

comunitárias, integrantes das comunidades tradicionais de terreiros e 

quilombolas, militantes do movimento social negro, poder público e 

sociedade civil em geral, oriundos dos municípios maranhenses; Fortalecer 

a identidade étnico-racial e elevar a autoestima dos afrodescendentes, 

bem como, incentivar e potencializar as ações de formação realizadas 

pelas comunidades tradicionais de terreiros e seus parceiros. 

Atividades: Realizar o Seminário Macro Regional sobre as relações étnico-

raciais, enfretamento às intolerâncias e discriminações na perspectiva da 

promoção dos direitos humanos. 17 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS VISAO DE FUTURO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 2000 

 

 

Número: 23111 

Título: GRANDE ASSEMBLEIA DO POVO MUNDURUKU DO MEDIO TAPAJOS 

Objetivos: Proporcionar um encontro entre o povo Munduruku do médio e 

alto Tapajós para discutir assuntos de extrema importância para os povos, 

tais como: Proteção e gestão territorial; Saúde; Educação; Questões que 

envolvem o sagrado do povo Mundurucu: Recuperação as urnas que foram 

retiradas da cachoeira de Sete Quedas; A presença de garimpos no lugar 

sagrado da Daje Kapap; Questões internas do povo Munduruku do médio e 

alto Tapajós. 

Atividades: Realizar a Grande Assembleia do Povo Munduruku do médio 

Tapajós. 15 a 20 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO INDIGENA POXOKAOKAO-ALDEIA PRAIA DO INDIO 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23112 

Título: I SEMINARIO DE EQUIDADE SOCIAL PARA POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DO TERRITORIO AGRESTE LITORAL NORTE 



Objetivos: Ampliar as discussões e reflexões sobre a real situação dos 

seguimentos tradicionais do Território, visando à construção de políticas 

públicas no âmbito social, econômico, político e cultural; Promover a 

igualdade racial; Consolidar as tradições, reconhecimento de seus ritos, 

mitologias, simbologias e expressões artísticas no território. 

Atividades: Realizar o I Seminário de Equidade Social para povos e 

Comunidades Tradicionais do Território Agreste Litoral Norte. 20 de 

outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL OYA NI DO ILE AXE OYA NI - PONTO DE 

CULTURA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

Número: 23113 

Título: VII FESTA DAS SEMENTES DA PAIXAO- FORTALECENDO A RESISTENCIA E 

CELEBRANDO A VIDA NO SEMIARIDO 

Objetivos: Discutir as estratégias de conservação do patrimônio genético 

das famílias, cultivadas e adaptados às realidades e necessidades locais; 

Fortalecer a Rede de Bancos Comunitários de Sementes no Estado da 

Paraíba; Valorizar e fortalecer o papel das famílias agricultoras e suas 

comunidades enquanto guardiãs das sementes da paixão; Refletir sobre a 

importância das sementes da paixão na soberania e segurança alimentar das 

famílias agricultoras; Avaliar o avanço dos transgênicos no estado da 

Paraíba e no semiárido brasileiro, suas ameaças para a conservação das 

sementes crioulas e estratégias para enfrentamento aos transgênicos. 

Atividades: Realizar a VII Festa das Sementes da Paixão: Fortalecendo a 

resistência e celebrando a vida no semiárido. 05 a 07 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NO SEMI-ARIDO PARAIBANO 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 9000 

 

 

 



Número: 23117 

Título: ENCONTRO ESTADUAL DE LESBICAS NEGRAS E POPULARES DE NATAL-RN - 

DIALOGOS FORMATIVOS- CONTRA O RACISMO 

Objetivos: Criar estratégias de enfretamento ao racismo, lesbofobia e 

transfobia, através de ações em diversos espaços de atuação; Fomentar o 

monitoramento e o lançamento de políticas públicas, em especial da saúde, 

enfrentamento à violência e da promoção da igualdade racial das lésbicas, 

bissexuais e trans negras; Preparar as mulheres para enfrentar a luta 

contra o racismo e o preconceito, proporcionando uma visão ampla para 

entender o sistema social atual; Fortalecer as mulheres e contribuir para 

que outras mulheres se sintam incluídas, aumentando a relação de 

solidariedade entre as mulheres lésbicas e com isso, aumentar também a 

solidariedade com o mundo. 

Atividades: Realizar o Encontro estadual de lésbicas negras e populares 

de Natal/RN - diálogos formativos: Contra o racismo e a violência, pelo 

direito à vida e a liberdade.  13 a 15 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO AFIRMATIVO DE MULHERES INDEPENDENTES 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 4780 

 

 

Número: 23121 

Título: APOIO A PARTICIPACAO INDIGENA NO SEMINARIO 5 ANOS DE PNGATI-

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A IMPLEMEN 

Objetivos: Viabilizar a participação de lideranças indígenas das regiões 

não amazônicas, para ampliar a representatividade, já que o seminário já 

possui financiamento para apoiar a ida de indígenas da Amazônia; 

Reafirmar a PNGATI como uma política pública ampla e nacional, para todas 

as regiões, ouvindo os povos de todos os biomas; Contribuir para uma 

maior participação indígena durante o seminário, mantendo no mínimo de 

paridade nas discussões. 

Atividades: Participar do Seminário de 5 anos de PNGATI: Desafios e 

perspectivas para a implementação da política de gestão de terras 

indígenas, em Brasília, dias 5 e 6 de outubro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: I 

Gênero: G 



Nome: ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO BRASIL 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23122 

Título: IV ENCONTRO DA JUVENTUDE TERENA 

Objetivos: Promover formação jurídica e política, que permita ampliar o 

conhecimento da juventude em relação aos seus direitos e os direitos de 

suas comunidades enquanto povos indígenas; Proporcionar uma intensa 

reflexão em todos os âmbitos que envolvam a realidade Terena e de sua 

juventude, como territorialidade, saúde, educação, política, cultura e 

etno-desenvolvimento; Potencializar e ajudar no desenvolvimento do jovem 

como agente ativo das mudanças sociais e políticas necessárias para 

melhorias de sua condição enquanto jovem. 

Atividades: Realizar o IV Encontro da Juventude Terena. 19 a 21 de 

outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO DA JUVENTUDE TERENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23127 

Título: IV ASSEMBLEIA DO POVO KINIKINAU - IV IPUXOWOKU HOU KOINUKUNOEN 

Objetivos: Promover e fortalecer a organização povo kinikinau e a 

articulação entre os povos indígenas de Mato Grosso do Sul; Formar e 

Informar lideranças indígenas kinikinau e de outros povos sobre seus 

direitos garantidos na Constituição Federal Brasileira; Continuar junto 

ao Conselho kinikinau e as suas bases frente às discussões referentes aos 

direitos específicos de cada povo, do jovem, da mulher indígena; Elaborar 

medidas práticas para empondera-los; Elevar a autoestima povo kinikinau, 

tanto culturalmente como estruturalmente; Fortalecer as Mulheres 

Kinikinau na produção e reprodução de seus costumes tradicionais, em 

especial, as ceramistas e demais artesãs. 

Atividades: Realizar a IV Assembleia do Povo Kinikinau-IV Ipuxowoku Hou 

Koinukunoen, com a participação de outros povos indígenas do MS e do 

Brasil. 11 a 16 de outubro de 2017 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DO POVO KINIKINAU 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23131 

Título: ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE REFORMA URBANA 2017- RUMOS DA 

REFORMA URBANA E O DIREITO A CIDADE APOS 

Objetivos: Seguir as estratégias de rearticulação para novos 

enfrentamentos e revisão de agenda, avaliação dos avanços e as 

dificuldades das atividades desenvolvidas pelo FNRU e pelos fóruns 

regionais; Responder aos princípios do direito à cidade e aos objetivos 

da reforma urbana no Brasil; Compartilhar experiências com outros 

sujeitos políticos, na perspectiva de traçar ações integradas para a 

atuação das organizações e movimentos sociais; Fortalecer a rede formada 

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

Atividades: Realizar o Encontro do Fórum Nacional de Reforma Urbana de 27 

a 29 de outubro de 2017 na cidade de Recife-PE, Tema: Rumos da Reforma 

Urbana e o Direito à Cidade Após o Golpe Parlamentar. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM NACIONAL DE REFORMA URBANA - SECRETARIA NACIONAL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23133 

Título: (HEKS-2017) CASA DE FARINHA 

Objetivos: Contribuir para a autonomia e geração de renda das mulheres e 

jovens; Facilitar o processamento na produção de farinha e goma; 

Possibilitar a autogestão, atividade feita pelas mulheres na associação 

comunitária de Raiz (ASCOR) e no grupo de artesanato Raiz Dourada; 

Valorizar o conhecimento tradicional já adquirido na comunidade, as 

práticas agroecológicas e os conhecimentos adquiridos pelos jovens 

através dos cursos de formação ministrados pelo CAA (centro Alternativo 

de Agricultura do Norte de Minas) e pela UFVJM (Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri) com parceria com a CODECEX. 



Atividades: Reunir com as lideranças para informar sobre o projeto e o 

envolvimento de todos da comunidade; Realizar: Oficina com ênfase em 

praticas agroecológicas e conhecimento tradicional para plantio da 

matéria prima; Oficina com o alvo principal para repasse de conhecimento 

tradicional para a elaboração do produto; Oficina com publico alvo para 

definir a administração e gestão do novo empreendimento; Oficina para 

mostrar para o público alvo a importância desse empreendimento, e a 

importância das mulheres dentro desse processo; Realizar uma pesquisa do 

mercado regional para ver a aceitação do produto no mercado; Reunir com 

os apoiadores como Prefeitura Municipal para garantir a aceitação dos 

produtos no edital direcionado para a agricultura familiar (PNAE); 

Realizar uma pesquisa para adquirir rótulos e embalagens para 

comercializar o produto. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 130 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RAIZ 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23134 

Título: III FORUM NACIONAL DE EDUCACAO INDIGENA- EDUCACAO E DIVERSIDADE 

CULTURAL INDIGENA BRASILEIRA 

Objetivos: Reunir educadores indígenas para refletir sobre a educação 

indígena; Promover formação coletiva e espaço de discussão para propor 

diretrizes ao governo brasileiro; Aprimorar e garantir a oferta de 

educação às crianças e jovens indígenas da educação básica e 

universitária; Oportunizar a interação com a diversidade cultural 

indígena brasileira. 

Atividades: Realizar o III Fórum Nacional de Educação Indígena: Educação 

e diversidade cultural indígena brasileira. 15 a 19 de outubro de 2017 em 

Brasília. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: FORUM NACIONAL DE EDUCACAO INDIGENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 10000 

 



 

Número: 23135 

Título: ENERGIA LIMPA E CAMPONESES INJUSTICADOS 

Objetivos: Articular um diálogo entre as organizações que compõe a 

ASA/PB, VIA CAMPESINA, Fórum de Mudanças Climáticas, CERSA-Comitê de 

Energias Renováveis para o Semiárido e comunidades impactadas; Valorizar 

as expressões culturais, econômicas, religiosas, ecológicas e 

organizativas do modo de vida camponês em sua diversidade para fortalecer 

seu protagonismo; Contribuir na formação e informação de educadores, 

organizações e movimentos na perspectiva de abrir uma ampla articulação 

em torno do tema. 

Atividades: Promover 2 dias de estudo e debate entre comunidades e 

organizações de assessoria; Socializar as experiências das comunidades e 

algumas propostas de produção de energia de forma descentralizada; 

Realizar a análise da Conjuntura brasileira;  Socializar as experiências 

vivenciadas pelas comunidades; Socializar a proposta de produção de 

energia descentralizada - CERSA; Debater sobre matrizes energéticas; 

Refletir sobre os territórios e as estratégias de luta.13 e 14 de outubro 

de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - REGIONAL NORDESTE II 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23137 

Título: CICLO DE ENCONTROS DE FORMACAO PARA A III CAMINHADA DAS 

BANDEIRAS- EDUCACAO E COMBATE A INTOLERANCIA 

Objetivos: Discutir as questões de intolerância e racismo religioso no 

Amapá; Promover a difusão de estudos e pesquisa desenvolvidos nessa área; 

Debater a realidade do ensino da religiosidade de matriz africana e 

ameríndia no Amapá; Identificar e elaborar estratégias de enfrentamento 

ao racismo religioso na sociedade, em especial na escola; Buscar o 

diálogo com outras expressões religiosas que sofrem intolerância. 

Atividades: Realizar o Ciclo de Formação Preparatória para a III 

Caminhada das Bandeiras contra o racismo e a intolerância religiosa. 27 

de novembro de 2017 a 21 de janeiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 



Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO CULTURAL E EDUCACIONAL NINA SOUZA 

Estado: AP 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23140 

Título: (01) CIDADANIA LGBT 

Objetivos: Contribuir na formação política de jovens LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) das regiões da Mata, Agreste e 

Sertão Pernambucano para o enfrentamento às diversas formas de 

preconceito e discriminação que assolam a referida população, bem como 

possibilitar a participação em espaços de controle social e 

sensibilização de Gestores Municipais. 

Atividades: Realizar: Encontro de Lançamento do Projeto e Planejamento da 

Rede LGBT de Interiores do Estado de Pernambuco; Curso de formação 

Política de Liderança LGBT.24 de novembro de 2017 a 30 de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO LGBT SETE CORES 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23141 

Título: ILE AYO- FLORESCENDO O DIÁLOGO ENTRE EDUCACAO E CULTURA PARA O 

FORTALECIMENTO DOS JOVENS E ADOLESCENTES 

Objetivos: Fortalecer e garantir a esperança dos jovens e adolescentes no 

distrito de Passagem dos Teixeira; Através da arte educação, incentivar a 

leitura e a escrita das crianças e adolescentes em diálogo com os 

aspectos da cultura afro-brasileira. 

Atividades: Realizar Rodas de conversa sobre: Os sonhos, as expectativas 

e os desejos das/os adolescentes s jovens; Violência e vulnerabilidade; 

Racismo, violência contra a mulher, sexìsmo, cultura, religião; Promover 

uma campanha com as/os adolescentes e jovens para que possam atuar em 

rede de solidariedade nas comunidades; Construir atividades lúdicas e 

culturais junto com as escolas; Realizar: Mostra de filmes e vídeos; 

Bazar e concurso literário; Sarau de poesia; Contos de Histórias. 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO ILE AXE OYA TOLA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23145 

Título: MULHERES PESCADORAS AFIRMAM SUAS IDENTIDADES COMBATENDO A 

VIOLENCIA RESGATANDO DIRETOS 

Objetivos: Refletir sobre a Identidade política da ANP; Aprofundar e 

construir estratégias para o enfrentamento da violência contra as 

mulheres no âmbito da Pesca; Refletir sobre o Feminismo e a relação da 

ANP com o Movimento Feminista; Refletir sobre a Relação da ANP e o MPP; 

Construir estratégias para a defesa dos direitos das pescadoras e 

pescadores em risco. 

Atividades: Realizar o V Encontro Nacional da ANP, em São Luiz/MA, com 

parceiras de diversos estados do Brasil.25 a 28 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 140 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DAS PESCADORAS - MARANHAO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23146 

Título: I ROMARIA DAS AGUAS E O TERRITORIO DE RIO DOS MACHADOS 

Objetivos: Mobilizar e sensibilizar as organizações e as comunidades 

rurais para a criação da RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Tamanduá Poções; Propiciar um momento de conscientização das comunidades 

tradicionais, de seus valores culturais e econômicos; Preservar o Cerrado 

e contribuir para a preservação da fauna e da fora do Cerrado; Fortalecer 

as comunidades tradicionais enquanto organização, e possibilitar 

melhorias na qualidade de vida das famílias encurraladas pelas empresas 

de eucalipto e imprensadas pelas Mineradoras. 

Atividades: Realizar a I Romaria das Águas e o Território de Rio dos 

Machados, no período de 18 a 20 de outubro, com 3 dias de missões 

visitando várias famílias em 17 comunidades rurais, no município de 

Riacho dos Machados. 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 340 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO DOS MACHADOS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23150 

Título: ORGANIZACAO DO SETOR DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DOS ASSENTAMENTOS 

E ACAMPAMENTOS DA REFORMA AGRARIA D 

Objetivos: Articular o setor de produção regional do MST; Promover 

formações sobre agroecologia e alimentação saudável; Planejar ações (como 

a implantação de agroindústrias e a construção do Festival de Arte e 

Cultura do Vale do Jequitinhonha e Mucuri) visando fortalecer a produção 

agroecológica dos assentamentos e acampamentos do Movimento na região; 

Contribuir para geração de renda da população das áreas. 

Atividades: Realizar um Seminário Regional de produção agroecológica do 

MST das regionais do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. 20 a 22 de outubro 

de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST REGIONAL ROSINHA 

MAXAKALI 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23151 

Título: (HEKS-2017) FORTALECIMENTO DO GRUPO DE MULHERES AGRICULTORAS DE 

JANAUBA 

Objetivos: Estruturar o espaço da Agroindústria da Mulher; Qualificar e 

ampliar o processo de produção, beneficiamento e comercialização 

coletivo; Agregar valor aos produtos das agricultoras; Permitir o pré-

processamento de frutos e a venda de polpas para Cooperativas com uma 

abrangência territorial maior; Contribuir para o fortalecimento do Grupo 

de Mulheres Agricultoras de Janaúba; Ampliar a produção e da renda das 

mulheres envolvidas; Proporcionar a capacitação e profissionalização das 



mulheres do grupo sobre boas práticas de beneficiamento; Sensibilizar as 

mulheres sobre o papel da mulher na produção e na sociedade. 

Atividades: Estruturar o espaço Agroindústria da Mulher por meio da 

aquisição de equipamentos de processamento de frutas. 01 de novembro de 

2017 a março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE MULHERES AGRICULTORAS DE JANAUBA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23152 

Título: (HEKS-2017) UNIDADE DE PRODUCAO DE HORTALICAS EM QUINTAIS 

PRODUTIVOS 

Objetivos: Construir de unidades de produção de hortaliças dentro dos 

princípios da agroecologia, visando garantir alimentação saudável para as 

famílias diretamente beneficiadas pelo projeto; Possibilitar o aumento da 

produtividade das unidades de produção das famílias rurais e garantir às 

agricultoras condições para uma vida digna; Garantir a soberania 

alimentar; Visibilizar a organização e a produção das mulheres norte 

mineiras; Apresentar para o semiárido Mineiro um modelo pedagógico e 

sustentável de produção de hortaliças com baixo consumo de água. 

Atividades: Reunir com as famílias beneficiadas; Realizar capacitação das 

famílias para a instalação das unidades de produção de hortaliças; 

Construir dez unidades de produção e plantio dos canteiros na área 

disponível de cada unidade. A atividade será realizada em regime de 

mutirão pelo coletivo de mulheres e apoiado pelos Sindicatos e ou EMATER 

de cada município.01 de novembro de 2017 a 01 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DO COLETIVO DE MULHERES ORGANIZADAS DO NORTE DE MINAS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 18960 

 

 

 

 



Número: 23153 

Título: JORNADA ESTADUAL DOS SEM TERRINHA - MST 33 ANOS A CRIANCA E A 

LUTA POR DIREITOS (MARABA) 

Objetivos: Promover a Jornada Estadual dos Sem Terrinhas na perspectiva 

de garantir a formação e a organicidade da infância na luta por direitos 

sociais, políticos e cultural; Garantir espaços de discussão em relação 

aos direitos da criança, sobretudo o direito a educação e a escola em sua 

própria comunidade; Discutir com as crianças o I encontro nacional dos 

sem terrinha a ser realizado em 2018, em Brasília/DF. 

Atividades: Realizar a Jornada Estadual dos Sem Terrinhas - Regional 

Marabá, com o tema: 33 anos do MST: A criança e a luta por direitos. A 

atividade abordará os seguintes eixos temáticos: Reforma Agrária Popular, 

alimentação Saudável; Identidade Sem Terrinha; Internacionalismo; Os 

Valores; História do MST; Violência, abuso e exploração infantil; Auto-

organização; Estatuto da Criança e do Adolescente. 16 a 19 de outubro de 

2017, em Belém. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - SECRETARIA ESTADUAL 

PARA - MARABA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23155 

Título: (HEKS-2017) COLHENDO SONHO NO SEMIARIDO MINEIRO 

Objetivos: Valorizar os quintais produtivos, onde as mulheres são peças 

chaves na área de produção; garantir a permanência dos jovens no campo; 

Possibilitar a geração de trabalho e renda, promovendo a cooperação junto 

às mulheres, jovens e comunidades envolvidas; Aprimorar as capacidades 

individuais e coletivas das mulheres produtoras rurais e jovens, no 

planejamento, produção e comercialização; Agregar valor a matéria prima 

(frutas da região); Dar visibilidade à organização e luta das mulheres e 

dos jovens. 

Atividades: Reunir com Comissão de jovens e mulheres envolvidos no 

projeto; Reformar e adequar a Unidade de Processamento da Fabrica de 

Polpas de Frutas; Promover um intercâmbio com a Cooperativa Grande 

Sertão; Mobilizar os agricultores para ver ofertas de frutos e programar 

coleta; Promover capacitação sobre: Produção; Práticas e agroecológicas e 

sobre a preservação dos frutos nativos; Valorização da participação das 



mulheres nos quintais produtivos como também nos espaços de debates e de 

política. Atividade será ministrada pelo Coletivo de mulheres do norte de 

minas; Comercializar as poupas; Realizar pesquisa de satisfação com os 

agricultores.15 de novembro de 2017 a 15 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 57 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: STR DE PORTEIRINHA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23156 

Título: (HEKS-2017) MULHERES RURAIS FORTALECENDO SUA AUTONOMIA E 

IDENTIDADE NO CAMPO 

Objetivos: Promover o empoderamento das mulheres rurais por meio do 

Feminismo e da Agroecologia, visando à formação de novas lideranças, a 

organização e a articulação em rede no Mato Grosso. 

Atividades: Desenvolver um programa de formação continuada para 30 

participantes. O processo formativo será dividido por módulos 

presenciais; Módulo I: As mulheres: Sujeitos Políticos e Suas Lutas; 

Módulo II: Agroecologia; Módulo III: Os espaços das mulheres na 

agroecologia; Módulo IV: Desafios que se apresentam para a Participação e 

A Auto-Organização das Mulheres. 20 de novembro de 2017 a 31 de maio de 

2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DAS PRODUTORAS/ES EXTRATIVISTAS DO PANTANAL 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23159 

Título: ENCONTRO ESTADUAL DE SEMENTES DA TRADICAO - SEGURANCA ALIMENTAR E 

PATRIMONIO GENETICO DOS POVOS POTI 

Objetivos: Fortalecer a discussão e as experiências de agricultores e 

agricultoras familiares com a diversidade e a partilha de sementes da 

tradição no estado do Rio Grande do Norte; Sensibilizar agricultores e 

agricultoras sobre a importância da soberania, segurança alimentar e 



nutricional, a partir da prática de guardar as sementes; Discutir sobre a 

situação das sementes da tradição no Estado, os transgênicos e a Lei 

Estadual de Sementes; Promover a criação e articulação de campos de 

multiplicação, bancos comunitários e a troca de sementes da tradição; 

Potencializar a criação da Rede Estadual de Guardiões e Guardiãs de 

Sementes Crioulas; Criar estratégias de enfrentamento contra o modelo 

antagônico que ameaça a agricultura camponesa e o patrimônio genético das 

sementes. 

Atividades: Realizar o Encontro Estadual de Sementes da Tradição - 

Segurança Alimentar e Patrimônio Genético dos Povos Potiguares.26 e 27 de 

outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NO SEMI-ARIDO - POTIGUAR 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23164 

Título: PARA SALVAR A JUVENTUDE DA VIOLENCIA VAMOS IMPLANTAR A FRENTE DA 

PREVENCAO EM CAJAZEIRAS 

Objetivos: Promover ações preventivas em defesa da vida dos jovens de 

Cajazeiras; Propor a implantação de políticas públicas para superar a 

violência no bairro. 

Atividades: Realizar 10 jornadas, 5 preparando uma Audiência Pública e 5 

para aplicar as propostas mediadas pelo Ministério Público para superar a 

violência nos bairros de Cajazeiras; Realizar uma manifestação pública no 

bairro dia 20 de novembro. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3000 

 

 

 

 

 



Número: 23165 

Título: I SEMINÁRIO DE RESISTÊNCIA NEGRA E QUILOMBOLA DA CHAPADA 

DIAMANTINA: ARTICULAÇÃO DO POVO NEGRO E QUILOMBOLA DO TERRITÓRIO DA 

CHAPADA DIAMANTINA. 

Objetivos: Construir uma rede de articulação entre as comunidades negras 

e quilombolas de 04 cidades do território de identidade da Chapada 

Diamantina, tendo em vista o fortalecimento e defesa dos direitos 

culturais, políticos, sociais e econômicos; Discutir: Os desafios para as 

comunidades negras e quilombolas em face da atual conjuntura política e 

econômica brasileira; A situação do processo de regularização fundiárias 

das comunidades quilombolas da Chapada Diamantina; As políticas públicas 

de infraestrutura, desenvolvimento e direitos de cidadania das 

comunidades negras e quilombolas da Chapada Diamantina; Combater o 

racismo e lutar pela igualdade de oportunidade e justiça social; 

Despertar a consciência política dos participantes, e discutir possíveis 

soluções e alternativas para os problemas conjunturais da realidade 

brasileira; Definir as diretrizes, objetivos e metas da rede de 

articulação e defesa dos direitos das comunidades negras e quilombolas da 

Chapada Diamantina. 

Atividades: Planejar e divulgar o Seminário; Mobilizar as comunidades; 

Realizar o I Seminário de Resistência Negra e Quilombola da Chapada 

Diamantina: Articulação do povo negro e quilombola do território da 

Chapada Diamantina. 03 a 27 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA IDEIAS E ACOES DOS NATIVOS DE RIO DE CONTAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23172 

Título: MOBILIZACAO E LUTA EM DEFESA DA PESCA ARTESANAL 

Objetivos: Fortalecer o MPP no Espírito Santo; Mobilizar pescadores e 

pescadoras artesanais do estado do ES; Fortalecer a luta pelos direitos e 

garantia do modo de vida sustentável; Mobilizar e articular os pescadores 

e pescadoras, empoderar suas lideranças e militantes para consolidar a 

força dos pescadores diante do contexto de ameaças. 

Atividades: Realizar: Reuniões com a coordenação do MPP-ES para organizar 

o processo de mobilização e articulação para Mobilização Nacional em 

Novembro; Encontro de formação política para debater as demandas da pesca 



no estado, e criar uma agenda de atividades; Reunir com a coordenação 

ampliada do MPP/ES nas regiões de pesca no estado; Participar da 

Mobilização Nacional e Luta em Defesa da pesca Artesanal, dia 22 de 

novembro em Brasília.01 de outubro a 31 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - ES 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23174 

Título: (CARITAS-2017) TECENDO REDES 

Objetivos: Contribuir para a independência financeira das mulheres 

participantes do Grupo Estrelícia, localizado em Nova Estância; 

Possibilitar a inserção de outras mulheres da comunidade no Grupo de 

Artesãs e proporcionar o desenvolvimento social das mesmas; Oportunizar 

aprendizados relacionados a artesanato, organização comunitária e 

economia popular solidária; Aumentar a produção de artesanato do grupo e 

ampliar participação das artesãs em feiras e em outros espaços de 

comercialização; Formar novas parcerias com grupos de economia solidária, 

principalmente àqueles que atuam com artesanato. 

Atividades: Estruturar o grupo produtivo, a partir da aquisição de 

máquinas, equipamentos e insumos de produção; Fortalecer o lastro do 

fundo rotativo solidário do grupo produtivo; Fortalecer capacidade de 

produção e ampliar a inserção dos produtos nos mercador locais. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE ARTESAS ESTRELICIA 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23175 

Título: (CARITAS-2017) ESTRUTURACAO DAS TENDAS SOLIDARIAS E CRIACAO DO 

FUNDO ROTATIVO E SOLIDARIO DA REDE MU 

Objetivos: Consolidar a Rede Mulheres do Jacuípe com a criação do Fundo 

Rotativo Solidário da mesma; Estruturar e equipar as tendas solidárias da 



Rede instaladas em cada um dos municípios; Estreitar a comunicação entre 

os grupos membros da Rede e formá-los em Fundos Rotativos Solidários 

Disseminar a estratégia de Redes para outros municípios que compõem o 

Território de Identidade Bacia do Jacuípe 

Atividades: Cotar os equipamento e os itens para pequenas reformas; 

Adquirir os equipamentos e instalar as tendas; Estruturar as tendas de 

comercialização nos municípios de Quixabeira e Várzea da Roça. Outubro de 

2017 a maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES E PRODUTORES DE OURICURI DO MUNICIPIO DE 

VARZEA DA ROCA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23176 

Título: (CARITAS-2017) CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA PARA O GRUPO DE 

MULHERES QUILOMBOLAS DA LAGOA DO ZE 

Objetivos: Fortalecer o processo de autonomia do grupo produtivo por meio 

da construção de uma cozinha comunitária; Ampliar a capacidade de 

produção a partir da estruturação do espaço para que as participantes 

melhorem o desempenho do seu empreendimento econômico solidário; 

Fortalecer os laços do grupo produtivo com a comunidade; Fortalecer o 

empreendimento por meio de processos formativos em gestão, 

comercialização e finanças solidárias, tendo como base os princípios da 

economia popular solidária. 

Atividades: Planejar a construção; comprar material; Realizar mutirões 

para a construção; outubro de 2017 a maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 13 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA DO 

ZECA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 



Número: 23178 

Título: (CARITAS-2017) JUVENTUDE CAMPONESA-COLHENDO FRUTOS E CULTIVANDO 

SONHOS 

Objetivos: Contribuir para a permanência dos jovens no campo a partir da 

geração de renda; Montar uma Casa de produção de polpas de frutas; 

Promover oficinas de produção de polpas de frutas e defensivos naturais; 

Distribuir mudas de árvores frutíferas. 

Atividades: Comprar e instalar os equipamentos para o beneficiamento das 

frutas; Realizar oficinas formativas na linha do beneficiamento de frutas 

e comercialização. 01 de outubro de 2017 a maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 12 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - SERGIPE 

Estado: SE 

Valor na Moeda: 5000 

 

 

Número: 23179 

Título: ECOTEOLOGIA E MINERACAO ESPIRITUALIDADES RESISTENCIAS E 

ALTERNATIVAS EM DEFESA DOS TERRITORIOS 

Objetivos: Pôr em diálogo a reflexão teológica e a experiência pastoral 

no âmbito da resistência às violações provocadas pela mineração no Brasil 

e das alternativas de vida propostas pelas comunidades em seus 

territórios; Escutar experiências de resistência frente à mineração; 

Colher as motivações que sustentam as comunidades atingidas e os valores 

que as orientam; Buscar pontos de convergências entre as diversas 

experiências; Estimular quem está na luta à reflexão teológico-pastoral e 

quem reflete ao encontro com a práxis de resistência e defesa da vida; 

Abranger uma reflexão mais ampla sobre ecologia integral, à luz da 

Laudato Si e da reflexão teológica contemporânea sobre a teologia do 

cosmos, da beleza, de criação e do universo; Focalizar a reflexão sobre o 

recorte específico da questão extrativa e da mineração; Fortalecer a Rede 

Igrejas e Mineração no Brasil. 

Atividades: Realizar um Seminário, denominado de Encontro de reflexão 

teológico-pastoral sobre a resistência e as alternativas frente à 

mineração, reunindo cerca de 50 pessoas, líderes de movimentos pastorais 

ou comunidades engajadas no enfrentamento à mineração e interessados em 

aprofundar e multiplicar a reflexão teológica que sustenta essa luta; 

Visitar uma comunidade ameaçada por empreendimentos de mineração na 

região; Produzir um vídeo com entrevistas e imagens que sirvam para 



partilhar a reflexão realizada e envolver a sociedade no processo de 

resistência frente à mineração. 05 a 07 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE IGREJAS E MINERACAO NO BRASIL 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 6900 

 

 

Número: 23180 

Título: DO RIO QUE ERA DOCE AS AGUAS DO SEMIARIDO-RISCOS E DANOS DO 

MODELO MINERAL AOS POVOS DA CAATINGA E D 

Objetivos: Potencializar debates críticos sobre o modelo de exploração 

mineral vigente no país e como ele é prejudicial ao meio ambiente e ao 

convívio próximo às comunidades do campo e da cidade; Envolver 

instituições de ensino, órgãos dos poderes públicos de esferas distintas, 

movimentos sociais atingidos por mineração e barragens, além de outras 

entidades sem fins lucrativos e da sociedade civil organizada para 

contribuírem no debate; Contribuir para pesquisas acadêmicas, denúncias 

junto ao Poder Público e a conscientização da população sobre os efeitos 

prejudiciais dessa atividade que se encaixa nos ditos "desenvolvimento e 

progressos" das cidades e regiões; Catalisar o fortalecimento das 

comunidades que tem seus espaços comuns de reprodução material e social 

da vida diretamente ameaçadas, a partir da divulgação, problematização e 

discussão da questão mineral no estado e do favorecimento deste espaço de 

diálogo com a sociedade civil que ainda não convive de maneira diária com 

a face mais cruel da exploração mineral; Contribuir para a construção de 

um novo paradigma econômico ecológico, que aposte na criatividade de 

novos projetos que abracem e tomem para si uma razão sensível e cordial, 

de respeito e cuidado em uma relação de pertencimento. 

Atividades: Realizar uma exposição Itinerante sobre o crime de Mariana na 

Bahia potencializando debates críticos sobre o modelo de exploração 

mineral vigente no país e como ele é prejudicial ao meio ambiente e ao 

convívio próximo às comunidades do campo e da cidade. 17 a 19 de outubro 

de 2017 em Salvador. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO MOVIMENTO PAULO JACKSON - ETICA, JUSTICA, CIDADANIA 



Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23190 

Título: MISSAO ECUMENICA EM SOLIDARIEDADE AS FAMILIAS DE PAU DARCO - PA 

Objetivos: Dar visibilidade aos conflitos e para a incidência necessária 

sobre os órgãos responsáveis pela apuração da chacina e responsabilização 

penal dos responsáveis deste massacre, que é considerada o pior por 

questões agrárias desde a chacina de Eldorado do Carajás, em 1996; 

Prestar solidariedade e apoio às famílias e comunidades atingidas pela 

violência do campo; Cobrar providências das autoridades locais; Convocar 

igrejas e pastorais para que se posicionem contra a violência no campo; 

Ampliar a visibilidade dos acontecimentos locais para o mundo. 

Atividades: Realizar a Missão Ecumênica em solidariedade às famílias de 

Pau d'Arco - PA.07 a 11 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - NACIONAL 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23191 

Título: NAO CALARAO NOSSOS TAMBORES 

Objetivos: Assegurar o direito à liberdade religiosa no país; Garantir a 

participação de uma delegação mineira de representantes da religião 

Matriz africana na Sessão do Conselho Nacional do Ministério Público - 

CNMP, em Brasília. 

Atividades: Participar da Sessão do Conselho Nacional do Ministério 

Público - CNMP, em Brasília. 23 a 25 de outubro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 90 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO NACIONAL DA AFRICANIDADE E RESISTENCIA AFRO-BRASILEIRA - 

COORD. ESTADUAL DE MINAS GERAIS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6000 

 



 

Número: 23193 

Título: (HEKS-2017) VISIBILIDADE A CULTURA DA MULHER QUILOMBOLA 

Objetivos: Contribuir para que as mulheres apresentem seu produto ao 

mercado, em uma embalagem adequada e rotulada com a marca DO QUILOMBO; 

Dar visibilidade e agregar valor ao produto de qualidade; Reafirmar a 

beleza das mulheres quilombolas, proporcionando momentos de 

aperfeiçoamento dos cuidados com corpo; Elevar a autoestima da mulher 

quilombola. 

Atividades: Adquirir embalagens; Reproduzir os rótulos com marca DO 

QUILOMBO; Realizar 01 oficina sobre Cuidados com cabelo, pele e maquiagem 

para mulheres negras; Realizar 01 oficina sobre Confecção e uso de 

turbantes; Confeccionar folder para divulgação do trabalho do Grupo Mãe 

Rosa incluindo os resultados as atividades previstas neste projeto.01 de 

outubro a 31 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE MULHERES MAE ROSA 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

Número: 23195 

Título: LEITURAS SOBRE A CRISE BRASILEIRA: REPERCUSSÕES, INTERRELAÇÕES E 

CONSTRUÇÃO DE RESISTÊNCIAS NO CAMPO DA SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

Objetivos: Promover debates sobre a leitura crítica da conjuntura 

brasileira; Identificar desafios e perspectivas diante das sérias ameaças 

nacionais e internacionais às recentes conquistas brasileiras no campo 

das políticas de enfrentamento da fome e de promoção da soberania e 

segurança alimentar e nutricional (SSAN) e do direito humano à 

alimentação adequada (DHAA); Sistematizar as análises sobre temas 

mobilizadores SSAN e produzir material de subsídio para os debates 

regionais, estaduais e locais preparatórios para o VII Encontro Nacional 

do FBSSAN. 

Atividades: Realizar um Encontro de dois dias destinados a promover a 

leitura das agendas de organizações e movimentos acerca da atual 

conjuntura brasileira e, captar aspectos que reconheçam pautas de SSAN; 

Realizar trabalho em grupos sobre temas mobilizadores em Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional nas políticas públicas; Debater os 



processos de articulação e resistências em SSAN: agenda de lutas e 

diálogos com movimentos nos 20 anos FBSSAN e o sentido político do VII 

Encontro Nacional do FBSSAN.11 e 12 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM BRASILEIRO DE SOBERANIA E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 8000 

 

 

Número: 23196 

Título: PESCADORES E PESCADORAS DO NORTE DE MINAS JUNTANDO FORCAS EM 

MOBILIZACAO NACIONAL 

Objetivos: Participar da mobilização nacional em Brasília, no dia do 

grito dos pescadores e pescadoras artesanais contribuindo para a 

visibilidade da luta em defesa da pesca artesanal; Articular pescadores e 

pescadoras artesanais do Norte de Minas para desencadear processos de 

luta em prol de seus direitos; Fazer Incidência coletiva nos órgãos 

públicos para garantir acesso a direitos. 

Atividades: Realizar oficinas de mobilização; Participar da mobilização 

nacional em Brasília, no dia do grito dos pescadores e pescadoras 

artesanais.07 de outubro a 30 de dezembro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DO BRASIL - MG 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

Número: 23199 

Título: A PLATAFORMA MROSC BA - PROJETO DE ARTICULACAO DA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA NO ESTADO DA BAHIA NO A 

Objetivos: Fortalecer o diálogo entre Estado e Sociedade Civil, buscando 

dinamizar estas relações e ampliar a participação social no tocante à 

Agenda do MROSC, além de colaborar com o processo de democratização, com 

participação social e articulação coordenada das OSCs, sem prejuízo das 

ações relacionadas aos segmentos específicos de cada organização, em seu 

âmbito de atuação. 



Atividades: Realizar Reuniões ordinárias e extraordinárias; Representar a 

Plataforma em atividades; Sistematizar as ações; Realizar: Atividades 

formativas em territórios/municípios; Atividades em outros estados. 01 de 

novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PLATAFORMA POR UM NOVO MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA 

SOCIEDADE CIVIL 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5800 

 

 

Número: 23202 

Título: (HEKS-2017) MULHERES E JOVENS RURAIS: AUTONOMIA FORMACAO E 

ARTICULACAO EM DEFESA POR TERRA E TERRITÓRIO 

Objetivos: Contribuir para o processo de valorização, empoderamento e 

autoestima das mulheres e jovens da comunidade água Preta, Lagoa de 

Melquíades, Amâncio e Cachoeira; fortalecer o protagonismo desses grupos 

na luta e defesa do território na região sudoeste da Bahia; Fortalecer o 

coletivo de mulheres e jovens das comunidades no grupo de artesanatos, na 

produção agroecologia e formação política entre outros, aprofundando 

diálogo sobre gênero e raça. 

Atividades: Realizar Encontro de formação; Oficina de artesanato; 

Intercambio entre mulheres e jovens; Oficina Beleza feminina. Outubro de 

2017 a abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIAO DA AGUA 

PRETA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23203 

Título: (HEKS-2017) II ENCONTRO DE MULHERES E AGROECOLOGIA 

Objetivos: Consolidar as experiências das mulheres agricultoras nos 

espaços de articulação e promoção da agroecologia de Mato Grosso; 

Visibilizar e fortalecer as experiências agroecológicas do Estado através 



do acesso às informações de políticas públicas, com a preparação para o 

IV ENA 2018; Apoiar a participação de agricultoras no II encontro de 

mulheres e Agroecologia em Cáceres. 

Atividades: Realizar o II Encontro de Mulheres e Agroecologia, na cidade 

de Cáceres, reunindo agricultoras da baixada cuiabana e da região 

Sudoeste do Estado de Mato Grosso para discutir e refletir sobre 

Agroecologia e feminismo; Participar da Feira de Saberes e Sabores 

(alimentos, plantas medicinais, remédios caseiros, artesanatos, 

tecnologias sociais), Tenda de troca de sementes Crioulas; Promover 

Manifestações artísticas; Realizar oficinas sobre: Gênero e Agroecologia; 

Construção do Conhecimento Agroecológico; Acesso a Mercados; Manutenção 

da Juventude no campo.07 a 09 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: FEDERACAO DOS ORGAOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - MT 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 14950 

 

 

Número: 23212 

Título: O XI ENCONTRO DE CULTURA, CONSCIENCIA NEGRA E INCLUSAO SOCIAL 

Objetivos: Firmar parcerias em busca da garantia dos direitos sociais, da 

igualdade e do combate ao racismo e lutar pela manutenção dos direitos 

quilombolas conquistados; Despertar um sentimento coletivo de força e 

união, mostrando à comunidade quilombolas que é possível realizar ações 

de valorização do povo e da cultura; Lutar contra o retrocesso dos 

direitos quilombolas já conquistados; Transferir para a criança e para a 

juventude o sentimento de pertença e força para enfrentar a discriminação 

racial, o preconceito e o racismo. 

Atividades: Realizar: Exposição sobre Os Mártires das revoltas Negras e o 

papel das Mulheres na conquista de direitos; Seminário: Entrelaçando 

Direito e cidadania como forma de resistência II; Mesa redonda sobre: 

Nenhum direito a menos para as comunidades quilombolas; Juventude em ação 

discutindo historicidade e cidadania; Campanha: Vamos dizer não a 

Violência contra a mulher; Alvorada da Libertação com cantos envolvendo a 

comunidade e visitantes; Plantio de mudas de árvores na comunidade; 

realizar palestra sobre: Estratégias de Resistência contra o racismo e a 

desigualdade social; Militante do Movimento de mulheres e Gestora Social; 

Refletir, discutir e conhecer a importância das lutas atuais e a Violação 



de direitos pelo estado; Apresentações culturais com reisados, samba 

chula, teatro dos oprimidos.18 e 19 de novembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DE QUILOMBO E PRODUTORES DE 

MULUNGU 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4000 

 

 

Número: 23216 

Título: 20 DE NOVEMBRO - POVO NEGRO E DE AXE NO ENFRENTAMENTO A 

INTOLERANCIA RELIGIOSA NO RN 

Objetivos: Visibilizar o quadro de violência vivido pelas casas de 

terreiros e saber quais os procedimentos institucionais do Estado que 

estão sendo efetivados; Realizar o Seminário Estadual sobre Filosofia e 

Teologia Afro centrada para os integrantes das religiões de matriz 

africana e para a sociedade em geral; Oportunizar aos integrantes das 

religiões de matriz africana um novo posicionamento diante do 

comportamentos e da mentalidades do Povo de Terreiro; Promover uma 

interlocução mais qualificada com a sociedade frente ao racismo cultural 

religioso e/ou intolerância religiosa; Fortalecer o Institucional da Ilê 

Asé Dajo Obá Ogodo. 

Atividades: Realizar: Audiência Pública: Povo Negro e de Axé no 

Enfrentamento ao Racismo e Intolerância Religiosa; Caminhada pela Paz e 

Ato Político Cultural; Seminário - Filosofia e Teologia Afro centrada 

Seminário - Filosofia e Teologia Afro centrada; Seminário - Filosofia e   

Teologia Afro centrada; Seminário - Filosofia e   Teologia Afro centrada;  

Seminário - Filosofia e   Teologia Afro centrada Seminário - Filosofia e   

Teologia Afro centrada.10 de novembro a 30 de dezembro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CASA DE CULTURA DE MATRIZ AFRICANA ILE ASE DAJO OBA OGODO 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 6000 

 

 

 



Número: 23219 

Título: PARTICIPACAO DEMOCRACIA E CIDADANIA - MULHERES EM LUTA POR 

REPRESENTATIVIDADE POLITICA 

Objetivos: Discutir a importância da participação efetiva e da democracia 

na vida das mulheres, aprofundando a relação entre participação, 

cidadania e democracia e a importância do protagonismo das mulheres no 

campo político; Construir uma pauta comum entre as mulheres na 

perspectiva de alcançar êxito nos espaços de poder; Debater sobre 

políticas públicas para as mulheres e organizações de mulheres; Construir 

uma pauta unificada na luta das mulheres na Bahia; Discutir e aprofundar 

o processo de formação e feminização na política; Fortalecer as pautas de 

interesse das mulheres acerca dos seguintes temas: Economia solidaria; 

Datas de protestos; Agricultura familiar; Agroecologia; Geração de Renda; 

Apoiar grupos e movimentos que lutam pela terra, direitos indígenas e 

quilombolas; Promover debates, palestras e subsídios para o processo de 

formação das mulheres; Criar pequenos grupos regionais para discutir a 

relação entre os temas, Mulheres, Democracia e participação; Retomar as 

deliberações das Conferencias municipal, estadual e nacional das mulheres 

e fazer valer os acordos. 

Atividades: Realizar Encontro Participação Democracia e Cidadania - 

Mulheres em Luta por Representatividade Política, em Vitória da 

Conquista, 12 a 14 de janeiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO DE MULHERES EM LUTA PELO LEGISLATIVO E EXECUTIVO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3000 

 

 

Número: 23227 

Título: (HEKS-2017) QUINTAIS AGROFLORESTAIS - FORTALECENDO INICIATIVAS DE 

MULHERES NO ASSENTAMENTO CANUDOS 

Objetivos: Fortalecer o Grupo de Mulheres Guerreiras de Canudos, gerando 

renda a partir do manejo agroecológico de quintais produtivos; Ampliar a 

produção agroecológica nas áreas de quintal agroflorestal manejados por 

mulheres com consequente aumento da renda e qualidade de vida das 

famílias; Concluir processo de certificação orgânica participativa das 

experiências de mulheres; Promover a construção de conhecimentos 

agroecológicos e práticas da agricultura orgânica; Consolidar o Grupo de 

Mulheres Guerreiras de Canudos e ampliá-lo. 



Atividades: Realizar: Reuniões de planejamento e formações em gênero; 

Visitas de construção do PMO; Oficina de manejo de quintais 

agroflorestais; Implantação dos sistemas; Visitas de Intercâmbionovembro 

de 2017 a 30 de outubro 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 16 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE MULHERES MARIA DA GUERRA DE CANUDOS 

Estado: GO 

Valor na Moeda: 9950 

 

 

Número: 23233 

Título: (EMERGENCIAL) SOLIDARIEDADE AS FAMILIAS DO ACAMPAMENTO 8 DE MARCO 

VITIMAS DE UM INCENDIO 

Objetivos: Adquirir donativos para as famílias do acampamento 8 de Março, 

vítimas de um incêndio ocorrido no último dia 15 de outubro de 2017, com 

o intuito de melhorias às condições de vida das famílias, garantindo a 

alimentação e bens essenciais às mesmas. 

Atividades: Adquirir donativos para as famílias do acampamento 8 de 

Março, vítimas de um incêndio ocorrido no último dia 15 de outubro de 

2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO AGENOR DA SILVA 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 7000 

 

 

Número: 23247 

Título: (HEKS-2017) A FORMACAO DAS MULHERES DA BASE DO MOVIMENTO PELA 

SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO (MAM) N 

Objetivos: Promover formação sobre o modelo de mineração vigente; 

Promover debates sobre os impactos do modelo de mineração na vida das 

mulheres; Compartilhar experiências sobre projetos alternativos ao modelo 

de mineração vigente; Realizar Encontros regionais de formação sobre 

Feminismo Popular; Produzir material de divulgação e visibilidade sobre 

as mulheres do cerrado. 



Atividades: Realizar um encontro estadual de formação em cada estado 

(Bahia, Goiás e Minas Gerais) sobre o modelo de mineração vigente e sobre 

os impactos da mineração na vida das mulheres; Reunir as mulheres dos 

diferentes territórios em conflito com a mineração; Realizar um encontro 

regional com representantes de mulheres dos três estados envolvidos no 

projeto, sobre o processo de construção do MAM e sobre o Feminismo 

Popular; Produzir material impresso (e versão digital) sobre mulheres que 

foram ou que são referências de luta nos territórios em conflito com a 

mineração. 30 de janeiro a 30 de agosto de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO NACIONAL PELA SOBERANIA POPULAR FRENTE A MINERACAO 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 15000 

 

 

Número: 23248 

Título: (HEKS-2017) SAUDE EM MOVIMENTO-O USO POPULAR DAS PLANTAS 

MEDICINAIS E OS CONHECIMENTOS FITOTERAPICO 

Objetivos: Fortalecer o debate e a formação das comunidades envolvidas a 

cerca da importância dos fitoterápicos nos cuidados primários, e sobre a 

inserção desses no sistema de saúde pública, através da promoção de 

espaços de formação técnica e prática; Difundir os conhecimentos 

populares em fitoterapia e plantas medicinais, promovendo também 

atividades produtivas, no que tange produzir fitoterápicos para a 

comercialização comunitária; Promover a geração de trabalho e autonomia 

econômica das mulheres envolvidas, ancorados nos princípios da Economia 

Solidária e da autogestão; Utilizar também os princípios da agroecologia 

na promoção de um viveiro de mudas medicinais, como forma de 

comercialização e criação de hortas medicinais coletivas nos locais de 

ação. 

Atividades: Construir processos formativos e de capacitação técnicas com 

agricultoras familiares sobre cuidados com saúde, práticas saudáveis, 

produção e comercialização de fitoterápicos, visando à melhoria da 

qualidade de vida e a geração de renda; Replicar mudas de plantas 

medicinais, junto ao viveiro de mudas da região, localizado no 

Assentamento Estrela do Norte em Montes Claros; Produzir horta em cada 

área de assentamento e acampamento envolvidos no projeto; Construir 

farmácias vivas nas comunidades envolvidas no projeto; Promover 

capacitação sobre uso, produção, manipulação e cuidados com as plantas 



medicinais e fitoterápicos; Capacitação sobre comercialização de 

fitoterápicos e mecanismos de acesso aos mercados locais e regionais; 

Produzir material sistematizado sobre o trabalho desenvolvido para 

difusão; Promover formação sobre a importância dos cuidados sobre saúde, 

práticas saudáveis e dos fitoterápicos nos cuidados primários; Promover 

espaços abertos à população com o intuito de disseminar o debate 

proposto, visando também à interação das comunidades, com trocas 

solidárias e intercâmbios de saberes; Promover espaços de discussão, 

seminários e encontros. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - NORTE DE MINAS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 14100 

 

 

Número: 23249 

Título: (HEKS-2017) ELAS POR ELAS 

Objetivos: Promover a vida e preservar os recursos naturais oferecidos 

pela natureza; Contribuir para elevar a autoestima dos grupos na região; 

Fortalecer o grupo de mulheres Geraiszeiras; Gerar emprego e renda no 

campo, principalmente em período de estiagem; Valorizar e resgatar a 

cultura local; aproveitar o potencial do local; Promover mecanismos de 

incentivo a outros grupos e cadeias produtivas no município de riacho dos 

Machados. 

Atividades: Organizar e aperfeiçoar a linha de produção de doce e 

biscoitos caseiros a partir do aproveitamento dos frutos na propriedade 

rurais no município de riacho dos Machados. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 6 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO 

DE RIACHO DOS MACHADOS/MG 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 



Número: 23250 

Título: (EMERGENCIAL) APOIO A LUTA DAS COMUNIDADES EM DEFESA DAS AGUAS EM 

CORRENTINA - BAHIA 

Objetivos: Contribuir com as Comunidades Tradicionais, Lideranças, 

Organizações Populares e Movimentos Sociais apoiados para evitar a 

criminalização e a violência como desdobramento de suas lutas; 

Sensibilizar a opinião pública e pressionar o Estado frente aos intensos 

conflitos socioambientais no município de Correntina - Oeste da Bahia; 

Apoiar e acompanhar os grupos em conflitos envolvidos no caso da Fazenda 

Igarashi; Fortalecer as organizações políticas locais e evidenciar os 

problemas socioambientais regionais. 

Atividades: Visitar e reunir as comunidades envolvidas nos conflitos; 

Realizar reuniões da comissão de apoio e acompanhamento aos grupos em 

conflito; Mobilizar ações entorno do apoio às lutas das comunidades em 

defesa do ambiente, com destaque para a defesa das águas;  Acompanhar e 

organizar audiências com autoridades e audiências públicas a fim de 

debater os problemas e dar os devidos encaminhamentos para solucioná-los;  

Dar apoio e acompanhamento jurídico popular às comunidades, lideranças, 

organizações populares e movimentos sociais envolvidos nos conflitos com 

riscos de criminalização e ataques aos Direitos Humanos.30 de novembro de 

2017 a 01 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - CENTRO-OESTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 

 

 

 

 

Projetos Apoiados: 346 

Remessas enviadas: 349 

Valor Apoiado: R$ 3.218.222,10  

Beneficiários: 137.219 

 


