
Projetos Apoiados com recursos enviados no período de 01/01 até 

30/06/2018 

Número: 22771 

Título: (PDP-2017) JUVENTUDE RURAL EM LUTA PELA PERMANENCIA NO CAMPO 

Objetivos: Fortalecer a organização de grupos de jovens rurais, para a 

proposição de ações de exigibilidade de direitos e acesso à informação, 

com vista à luta pela permanência da juventude no campo com dignidade e 

oportunidade; Contribuir para que os jovens rurais se apropriem de 

ferramentas tecnológicas de cultura digital para a produção de vídeos e 

documentários sobre a realidade da juventude camponesa, e a luta pelos 

direitos da juventude do campo. 

Atividades: Realizar reunião de planejamento com a diretoria da ARPEP e 

os representantes dos jovens das comunidades; Realizar 08 oficinas de 

culturas digitais nas 04 comunidades/ assentamentos de atuação da ARPEP; 

Realizar 04 cine-debates nas comunidades a partir das produções 

elaboradas pela juventude; Realizar Oficina de avaliação do projeto.abril 

a dezembro de 2017 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DAS PRODUTORAS/ES EXTRATIVISTAS DO PANTANAL 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 4000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 22954 

Título: (PDP-2017) RODAS PERMACULTURAIS DE CONVERSA E OFICINAS 

Objetivos: Difundir a Permacultura a fim de fortalecer o Movimento e de 

ampliar as discussões diante de um contexto de golpe e rebaixamento de 

direitos; Articular diversos grupos e promover o intercâmbio de agentes 

permaculturais na cidade de Salvador; Fazer do evento Rodas 

Permaculturais um significativo palco para o debate social; Resgatar 

dentre os moradores urbanos, a consciência da humanidade como parte 

integrante natureza; Fortalecer e dignificar o trabalho por meio de ações 

e formas de comércio que sejam justas e solidárias. 

Atividades: Realizar Rodas Permaculturais sobre: História, desafios e 

perspectivas; Escassez dos recursos Hídricos; Resíduos Sólidos; 

Saneamento; Permacultura; Mulheres e seus direitos; Economia Solidária; 

Captação de água da chuva; Agrofloresta; Compostagem; Mutirão 

Permacultural; Alimentação saudável e cuidado com o espírito; Redes 

solidárias.03 de junho a 04 de dezembro de 2017 



Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 1050 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO DE PERMACULTURA DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 13200 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23120 

Título: FORMACAO EM DIREITO A CONSULTA - OIT 169 

Objetivos: Fortalecer iniciativas de articulação, organização e 

empoderamento de lideranças de povos e comunidades tradicionais do sul 

país; Dar continuidade às ações de formação focadas no direito à consulta 

da OIT 169. 

Atividades: Realizar Curso de Direito à Consulta da OIT 169. 01 de 

novembro de 2017 a 01 de novembro de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE PUXIRAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Estado: PR 

Valor na Moeda: 6000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23210 

Título: NAO ANDAMOS SOS - ALIANCAS FEMINISTAS PARA A DEFESA DE NOSSOS 

DIREITOS E DE NOSSAS VIDAS 

Objetivos: Construir parcerias e alianças entre diferentes movimentos de 

mulheres do campo e da cidade, em torno de pautas comuns da luta 

feminista pela garantia e ampliação dos direitos das mulheres no Ceará; 

Fortalecer a ação política do Fórum Cearense de Mulheres/AMB a, 

constituindo parcerias e alianças estratégicas com outros movimentos 

feministas; Desenvolver processo de formação feminista (em parceria com a 

Universidade Livre Feminista) visando fortalecer a militância nos 

movimentos de mulheres do Ceará e no FCM/AMB; Desenvolver trabalho social 

para o fortalecimento individual e coletivo de mulheres de três 

comunidades de Fortaleza. 

Atividades: Articular e fortalecer o Fórum Cearense de Mulheres por meio 

da realização de um Encontro de planejamento reunindo cerca de 35 

mulheres entre militantes do FCM (Fortaleza e Região de Ibiapaba) e 



convidadas; Construir o Coletiva do 8 de Março - Dia Internacional de 

Luta das Mulheres (2018), articulando mulheres do campo, da cidade e do 

litoral cearense; Promover a Frente de luta pelo fim da violência contra 

mulheres, por meio da realização de ações de incidência, oficinas, 

elaboração de materiais, blitiz em equipamento de atendimento às 

mulheres, debates sobre violência contar a mulher; Realizar Ciranda 

Feminista: construindo autoconfiança e conhecimento sobre direitos por 

meio de rodas de conversa e intercambio. 01 de março de 2018 a 30 de 

janeiro de 2019 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: FORUM CEARENSE DE MULHERES 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23245 

Título: APOIO A AUTONOMIA SOCIO-CULTURAL E ECONOMICA DO POVO PIRAHA DO 

BAIXO RIO MAICI 

Objetivos: Fortalecer a sustentabilidade econômica e melhoria da 

qualidade de vida das comunidades Pirahã do Baixo Maici, através do 

manejo ecológico de recursos florestais. 

Atividades: Realizar duas reuniões para apresentação do projeto, 

planejamento e definição dos participantes; Adquirir e distribuir 

materiais adequados para extração do óleo de copaíba; Treinar dois casais 

de cada aldeia para utilização do trado, na extração seletiva do óleo e 

técnicas de armazenamento para o comercio; Acompanhar a extração do óleo 

em três diferentes centros.01 de fevereiro a 31 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 326 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NORTE I 

Estado: AM 

Valor na Moeda: 7500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23364 

Título: I FEIRA DA DIVERSIDADE, ECONOMIA SOLIDARIA E AGRICULTURA 

CAMPONESA DO ENGENHO DA PONTE 



Objetivos: Promover a integração e troca de experiências entre 

quilombolas, artistas e público participante; Estimular o desenvolvimento 

de ações que gerem renda para a comunidade; Fomentar a organização do 

trabalho baseado no associativismo e cooperativismo; Valorizar as 

expressões artístico-culturais do Recôncavo da Bahia. 

Atividades: Realizar a 1ª Feira da Diversidade, Economia Solidária e 

Agricultura Camponesa do Engenho da Ponte.08, 09, 10 de julho de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS MORADORES DO ENGENHO DA PONTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23365 

Título: FORMACAO PARA JOVENS COMUNICACAO E CIDADANIA 

Objetivos: Promover formação para 20 adolescentes e jovens para que 

possam atuar na produção de conteúdos relacionados às realidades 

vivenciados por eles/elas em seus respectivos bairros; Mapear agentes de 

cultura em potencial, com ênfase na produção audiovisual, nos bairros 

periféricos de Salvador; Despertar o desenvolvimento de habilidades em 

adolescentes/ jovens em grupos para o exercício da cidadania e sua 

participação social; Incentivar a utilização de recursos audiovisuais 

para o enfrentamento das diferentes formas de violação. 

Atividades: Mobilizar a juventude de bairros periféricos de Salvador por 

meio uma chamada púbica; Realizar curso de formação para 20 adolescentes 

e jovens para que possam atuar na produção de conteúdos relacionados às 

realidades vivenciados por eles/elas em seus respectivos bairros. 10 de 

dezembro a 10 de março de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZACAO FILHOS DO MUNDO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5600 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23366 

Título: ALIANCA DOS POVOS DA FLORESTA CONTRA HIDRELETRICA NO RIO MACHADO 



Objetivos: Possibilitar a participação de lideranças: indígenas, 

ribeirinhas e agroextrativistas, em oficina de formação técnica, 

informação e trocas culturais, para fortalecer a resistência conjunta a 

UHE Tabajara; Construir coletivamente com as lideranças um plano de ação 

em rede em defesa do rio Machado e de seus povos e comunidades contra UHE 

Tabajara. 

Atividades: Realizar oficinas com indígenas e agroextrativistas ameaçados 

pela UHE Tabajara no Rio Machado em Rondônia, noroeste do MT e sul do 

AM.01 a 30 de junho de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO MADEIRA VIVO 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23382 

Título: COMUNICACAO E PRODUCAO DE NARRATIVAS PARA RESISTENCIA, ACAO E 

CRIACAO DE MEMORIA QUILOMBOLA 

Objetivos: Despertar nos jovens quilombolas o entendimento de que a 

compreensão da própria história é fundamental para se construir um futuro 

- individual e coletivo - livre das opressões e violências que marcaram o 

passado; Desenvolver técnicas de produção de informação e narrativas 

utilizadas pelos jovens em âmbito profissional e pessoal, nas ações de 

luta e resistência da comunidade, e na valorização de manifestações 

culturais e religiosas dos quilombos. Garantir para a posteridade 

registros de histórias e memórias de anciãs e anciãos que serão acessados 

por quilombolas e não quilombolas. 

Atividades: Realizar: Discussão sobre lutas e resistências das 

comunidades quilombolas; Levantamento de nomes de entrevistadas/os nas 

comunidades e informações e narrativas a serem reveladas; Levantamento de 

locais históricos a serem registrados; Discussão sobre técnicas de 

entrevistas e registros em vídeo; Entrevistas com anciãs/ãos e/ou 

lideranças quilombolas; Registro de lugares históricos dos quilombos; 

Discussão sobre conteúdo das entrevistas realizadas; Discussão sobre 

técnicas de decupagem, catalogação, registro de informações e estratégias 

autônomas e de baixo custo de difusão; Discussão sobre narrativa, contra-

narrativa e narrativa insurgente; Elaboração do roteiro; edição do vídeo; 

Cine-debate em comunidade do território de Santa Rosa dos Pretos; Cine-



debate em comunidade do território de Monge Belo. 24 de fevereiro a 23 de 

abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: UNIAO DAS ASSOCIACOES DE COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO 

MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23385 

Título: MULHERES FORMOSENSES SE LEVANTANDO 

Objetivos: Possibilitar que mulheres vítimas de diversos tipos de 

violência se reúnam e troquem experiências sobre suas vidas; Provocar uma 

interação temática a partir das violências ou violações de direitos 

constatados; Estudar sobre a história de lutas de outros grupos de 

mulheres que, apesar de suas imensas dificuldades, estão dando passos 

significativos em suas vidas; Concretizar ações libertadoras, a partir da 

temática da Campanha da Fraternidade de 2018; Articular as mulheres do 

campo e da cidade, em vista de sua organização. 

Atividades: Realizar reuniões abertas às mulheres trabalhadoras e 

assentadas do município e da Aldeia Indígena Canuanã; Realizar reunião 

preparatória ao Encontro Municipal, abordando questões relacionadas aos 

direitos das mulheres (Saúde; Educação; Assistência social; Combate à 

violência); Eleger dez mulheres como representantes de cada comunidade, 

bem como cinco suplentes; Levantar por meio de questionário, as violações 

de direitos das mulheres, bem como suas maiores demandas por Políticas 

Públicas; Realizar o I Encontro de Mulheres Trabalhadoras de Formoso do 

Araguaia; Eleger uma Comissão de Mulheres do CDHF responsável por 

acompanhar as demandas das mulheres e encaminhar as decisões do 

Encontro.01 de março a 05 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE FORMOSO DO ARAGUAIA 

Estado: TO 

Valor na Moeda: 5800 

Integra Financeiro: (R) 

 



 

 

 

Número: 23387 

Título: VI CURSO NACIONAL DE COMUNICACAO POPULAR DO LEVANTE 

Objetivos: Promover o VI Curso Nacional de Comunicação do Levante Popular 

da Juventude; Instrumentalizar a militância à aplicar as técnicas da 

comunicação popular em seu trabalho com a juventude; Contribuir para o 

fortalecimento e influenciar na prática da comunicação popular; Promover 

a participação e emancipação de diferentes sujeitos; Consolidar o 

Coletivo Nacional de Comunicação. 

Atividades: Realizar o VI Curso Nacional de Comunicação Popular do 

Levante, na cidade do Rio de Janeiro com debates, mesas redondas e 

oficinas de Formação. 03 a 10 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - NACIONAL 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23389 

Título: JUVENTUDE - TECENDO A RESISTENCIA 

Objetivos: Contribuir para o empoderamento das juventudes atingidas a 

partir da compreensão do contexto social; Construir elementos para 

entender a realidade social dos atingidos; Fortalecer a organização das 

mesmas, garantir seus direitos, denunciar as violações sofridas e elevar 

a sua resistência; Contribuir no processo de compreensão das juventudes 

sobre as violações de direitos humanos e ambientais trazidas pelas 

construções do setor elétrico; Articular e planejar junto com as 

juventudes ações de denúncia; Visibilizar os impactos e a luta por 

direitos; Fortalecer e ampliar o debate no campo e na cidade em relação 

da resistência das juventudes frente ao modelo energético. 

Atividades: Realizar um Encontro Formação para as juventudes; Visitar as 

comunidades atingidas; Articular a juventude para participação no 

processo de formação.01 de abril  a 15 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 



Nome: ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA AGROECOLOGICA ZUMBIS 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23390 

Título: (FSM-2018) A CAPOEIRA COMO AFIRMACAO RACIAL E DE COMBATE A 

VIOLENCIA CONTRA OS JOVENS NEGROS 

Objetivos: Promover um processo de mobilização e formação, utilizando a 

capoeira como instrumento de afirmação racial e de combate a violência 

contra os jovens negros; Promover debates temáticos inserindo a capoeira 

como elemento da resistência negra; Afirmação da identidade racial; 

Espaço de combate ao extermínio da juventude negra; Defesa, arte e lazer. 

Atividades: Participar da Marcha de abertura do FSM com 80 jovens 

iniciantes de capoeira dos bairros periféricos de Salvador; Realizar 

rodas de capoeira nos espaços da UFBA com os capoeiristas e participantes 

do fórum social mundial; Realizar quatro oficinas temáticas usando a 

prática da capoeira e momentos reflexivos com o público do FSM.13 a 17 de 

março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL E DE CAPOEIRA BLOCO CARNAVALESCO AFRO 

MANGANGA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23394 

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

Objetivos: Dar visibilidade e reconhecimento às mulheres agricultoras-

experimentadoras nos campos econômico, sócio-organizativo e político; 

Aprofundar o debate sobre as raízes das desigualdades entre homens e 

mulheres e construir estratégias coletivas para superação desse quadro; 

Dar ampla visibilidade pública às desigualdades entre homens e mulheres e 

fortalecer as capacidades das mulheres; Debater sobre o avanço do 

neoliberalismo e do conservadorismo na vida das mulheres; Debater sobre 

os impactos das políticas públicas na vida das mulheres e de que forma 

contribuem para sua autonomia. 



Atividades: Realizar a IX Marcha pela vida das Mulheres e pela 

Agroecologia, 08 de março de 2018, no município de São Sebastião de Lagoa 

de Roça.01 de marco a 30 de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: POLO SINDICAL E DAS ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA 

BORBOREMA 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 10000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23395 

Título: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNIAO DE MORADIA EM ALAGOAS - DIREITO A 

CIDADE E A PROPRIEDADE RESPONSAVEL 

Objetivos: Discutir sobre o direito à cidade e a propriedade; Eleger uma 

nova Coordenação para os próximos 20 anos; fortalecer a União de Moradia 

em Alagoas; Planejar ações de luta especifica e agenda com outros 

parceiros; Discutir sobre o Plano Diretor Participativo dos Municípios; 

Discutir sobre o programa Minha Casa Minha vida, Regularização Fundiária, 

Mobilidade Urbana; Direito à Cidade e a Propriedade; Fortalecer o 

controle Social através dos GT´s. 

Atividades: Realizar o XII Encontro Estadual da União de Moradia em 

Alagoas - Direito a Cidade e a Propriedade Responsável.10 e 11 de março 

de 2018, em Alagoas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: UNIAO DE MOVIMENTO DE MORADIA EM ALAGOAS 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23396 

Título: (8 DE MARCO) I JORNADA DE MULHERES MULTIPLICADORAS DO MMTRP-AL 

Objetivos: Informar às mulheres sobre a atual situação do país e fazer 

com que se engajem na luta pela manutenção dos seus direitos, bem como 

sejam capazes de repassar os conhecimentos adquiridos em suas 

comunidades; Formar mulheres líderes para que ocupem espaços políticos e 

participem ativamente dos debates públicos em 2018; Formar mulheres para 



que sejam ativas em suas comunidades, participem dos Conselhos, dos 

Fóruns e exijam de seus governantes o cumprimento das leis e da 

Constituição; Contribuir para que as mulheres líderes sejam capazes de 

acolher as vítimas e saibam como agir em casos de violência. 

Atividades: Realizar: Roda de conversa com o Coletivo Mulheres Resistem; 

Leitura e produção de texto sobre Movimentos Sociais e luta por direitos; 

Debate sobre movimentos sociais e luta por diretos; Sessão de cinema 

(filme sobre combate à violência contra mulher); Sessão de cinema (filme 

sobre Dia Internacional da Mulher); Reflexão, produção de texto e debate 

sobre o filme; Roda de diálogo sobre violência contra a mulher; Trabalhar 

em grupos para definição de estratégias de enfrentamento à violência 

contra a mulher nas comunidades; Apresentar as estratégias de 

enfrentamento à violência contra a mulher nas comunidades; Participar de 

ato público do Dia Internacional da Mulher em Maceió.06 a 08 de março de 

2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS E PESCADORAS DE ALAGOAS 

Estado: AL 

Valor na Moeda: 4000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23397 

Título: (8 DE MARCO) MULHERES, RESISTIR E TRANSFORMAR 

Objetivos: Fortalecer as organizações de mulheres, organizações mistas 

(composta de mulheres e homens), LBTTs e de juventude; Promover o acesso 

às discussões de combate à violência sexista, machismo, a equidade, 

ideologia e identidade de gênero, a lbttfobias e dos direitos humanos; 

Promover 08 ações públicas: Intervenção na lavagem do Bomfim, na festa de 

iemanjá, na mudança do Garcia, ato público na prefeitura, panfletagem nos 

bairros de Cajazeiras, Subúrbio, Liberdade e pontos estratégicos como 

estação da Lapa, Calçada e Pelourinho, coletiva com a imprensa, colocar 

faixa no elevador Lacerda, ato político-cultural na Praça da Piedade, 

caminhada e a participação no fórum social mundial; Criar instrumentos 

para o fortalecimento individual e coletivo no combate a violência contra 

as mulheres juntamente com a Campanha: PAREM DE NOS MATAR. 

Atividades: Distribuir panfletos, cartilhas e folders explicativos da 

rede estadual de enfrentamento a violência contra mulher e outros folders 

similares, acompanhado da campanha: PAREM DE NOS MATAR; Realizar Coletiva 

com a imprensa em frente ao Elevador Lacerda; Divulgar os dados 



atualizados sobre a violência contra as mulheres na Bahia; Realizar: 

Intervenções na lavagem do Bomfim, na festa de iemanjá, na mudança do 

Garcia; Ato político-cultural na Praça da Piedade com oficinas de 

cartazes, exibição das faixas dos coletivos que compões o grupo 08 de 

março, sarau de poesia, grafite, intervenção artísticas das travestis e 

drag gif, ensaios de palavras de ordem, intervenções de falas das 

mulheres e roda de capoeira feminina; Caminhada Mulheres, Resistir e 

Transformar com a participação dos municípios de Camaçari, Santo Amaro e 

do Território do Sisal.Janeiro a 08 de março. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 259 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO 08 DE MARCO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23398 

Título: (FAMA-2018) ASSEMBLEIA POPULAR DAS AGUAS DO CEARA 

Objetivos: Promover o intercâmbio entre comunidades e outros sujeitos que 

enfrentam diretamente em seu cotidiano, os efeitos da estiagem, das 

injustiças e conflitos em torno da água, no Estado do Ceará; Fortalecer a 

visibilidade e a articulação entre os sujeitos que nas diferentes regiões 

do Estado atuam em defesa do direito à água, entendida como bem comum, 

contra a sua superexploração mercantil em detrimento do abastecimento 

humano, e contra a privatização dos corpos hídricos e do abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no Ceará; Construir uma agenda coletiva de 

luta pelo acesso e democratização da água e contra sua mercantilização 

para o ano de 2018. 

Atividades: Realizar a Assembleia Popular das Águas, 28 de fevereiro de 

2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO TERRAMAR DE PESQUISA E ASSESSORIA A PESCA ARTESANAL 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23399 



Título: (FSM-2018) PROCESSO DIASPORA NEGRA NO FSM 2018 E DIREITOS - 

INCIDENCIA ESTADUAL E ELEICOES 

Objetivos: Abrir diálogos Sul-Sul da Diáspora Africana no FSM2018; 

Ampliar visibilidade sobre causas por direitos na Bahia. 

Atividades: Realizar: Inscrição e preparação de atividades no FSM2018; 

Exposição Continuidades Culturais na Diáspora Negra no Espaço Cultural 

Vovó Conceição e no Terreiro da Casa Branca; Conversas Históricas, ontem 

e hoje na Diáspora - Da Barroquinha, Da Casa Branca e Das estratégias de 

ontem e de hoje por Direitos no Espaço Cultural Vovó Conceição e no 

Terreiro da Casa Branca; Estimular e convidar Comunidades Negras 

Tradicionais para participar da Tenda Ecumênica, administrada pelo FEACT 

Brasil e o FMTeol da Libertação, bem como das atividades abertas 

promovidas pelo conjunto PAD, FEACT Brasil e Monitoramento DH Brasil. 13 

a 16 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COLETIVO DE COMUNIDADES NEGRAS URBANAS, RURAIS E QUILOMBOLAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5800 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23401 

Título: (8 DE MARCO) EMPODERA QUILOMBO 

Objetivos: Discutir as relações de gêneros dentro da comunidade 

quilombola de Candeal II; Promover a valorização da identidade negra e 

cultivar o respeito à diversidade cultural; Promover ações voltadas para 

a saúde, segurança, economia e direitos da mulher; Valorizar o ser mulher 

no Quilombo de Candeal e fortalecer o protagonismo das mesmas. 

Atividades: Realizar: Reuniões de planejamento e organização do evento; 

Palestra de abertura com tema Empoderamento da mulher negra; Oficina O 

Brincar de minha infância; Roda de conversa para discutir a participação 

das mulheres enquanto mantenedoras dos lares do Candeal e apresentar o 

conceito de Economia Solidária; Roda de conversa sobre os direitos à 

saúde das mulheres; Palestras sobre violência e a mulher na política; 

Encerrar o evento com a tradicional Rodas de versos das senhoras.03 a 31 

de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: N 

Gênero: G 



Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE CANDEAL II 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3500 

Integra Financeiro: (R) 

 

 

Número: 23402 

Título: (8 DE MARCO) CAMPONESAS NA DEFESA DA DEMOCRACIA - REFORMA DA 

PREVIDENCIA NENHUM DIREITO A MENOS 

Objetivos: Potencializar a participação das mulheres camponesas em 

reuniões e articulações junto às demais organizações, sindicatos e 

movimentos da classe trabalhadora em preparação aos dias de luta das 

mulheres trabalhadoras; Impedir o avanço da Reforma da Previdência 

apresentada pelo atual governo, bem como realizar o estudo nos grupos de 

base sobre o golpe à democracia e a perca de direitos. 

Atividades: Articular e participar de reuniões para organizar os dias de 

luta das mulheres trabalhadoras, visando impedir o avanço da Reforma da 

Previdência; Elaborar um folder abordando as questões relacionadas ao 

golpe à democracia e a perda de direitos das mulheres trabalhadoras do 

campo.10 de março a 15 de julho de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 24 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE MULHERES CAMPONESAS 

Estado: RS 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23406 

Título: (FSM-2018) ARATU SEM AZUL- A AGONIA DO MANGUE 

Objetivos: Produzir um documentário que será uma ferramenta de 

resistência, protesto, conscientização da comunidade e instrumento de 

denúncia pública, feito em conjunto com as marisqueiras, pescadores e 

quilombolas de São Tomé, contra instituições que há anos os vêm 

prejudicando e suprimindo seu território de pesca. 

Atividades: Produzir um documentário que será uma ferramenta de 

resistência, protesto, conscientização da comunidade e instrumento de 

denúncia pública. O documentário será dividido em 5 etapas: Planejamento; 

Filmagem e tomada de dados; Edição e confecção de DVDs; Estreia no Fórum 

Social Mundial 2018 com mesa de debates e Grupo de trabalho para 



encaminhamentos de resoluções; Divulgação e Educação Socioambiental em 

espaços formais e informais.17 de fevereiro a 18 de março. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE PESCADORES E MARISQUEIRAS DO ESPACO QUILOMBO - A131 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23407 

Título: (8 DE MARCO) JORNADA NACIONAL DAS MULHERES SEM TERRA -QUEM NAO SE 

MOVIMENTA NAO SENTE AS CORRENTES Q 

Objetivos: Visibilizar a capacidade organizativa das mulheres e a 

importância de sua participação nas lutas da classe trabalhadora; 

Articular ações unitárias com as demais organizações de mulheres no campo 

e na cidade. 

Atividades: Realizar a jornada de luta das mulheres Sem Terra do Estado 

de Mato Grosso.07 a 11 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MATO GROSSO 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23409 

Título: (8 DE MARCO) O PRECO DA LUZ E UM ROUBO E AS MAIORES VITIMAS SAO 

AS MULHERES TRABALHADORAS 

Objetivos: Debater o preço da energia elétrica praticada atualmente no 

Estado do Pará com a população, sobretudo com as mulheres urbanas, 

identificando como o modelo elétrico está organizado e os impactos na 

vida das mulheres; Construir uma brigada de agitação e propaganda com 

mulheres jovens, para realizar as ações de divulgação do projeto; 

Capacitar um grupo de 10 mulheres jovens no debate em torno da tarifa de 

energia para que sejam multiplicadoras em seus municípios de origem; 

Fomentar o fortalecimento e a organização das mulheres nos bairros para 

outras pautas que se formarem, mantendo-as organizadas e informadas 

acerca dos seus direitos; Construir ações de denúncia durante o 8 de 



março - Dia Internacional da Mulher, em Belém para denunciar o alto preço 

da tarifa de energia e cobrar da empresa distribuidora de energia (Celpa) 

a revisão das contas, multas e garantir o direito da tarifa social; 

Sensibilizar as mulheres para garantir o acesso à Tarifa social de baixa 

renda (Direito já garantido). 

Atividades: Realizar um processo de formação de 2 dias com um grupo de 10 

mulheres jovens dos municípios de Altamira, Marabá, Itaituba, e Belém 

sobre o modelo energético, especialmente como se dá a tarifa de energia 

elétrica; Fazer uma agitação e propaganda sobre o tema com a população de 

Belém, em especial as mulheres, retomando a Campanha do Preço da Luz é um 

Roubo; Iniciar a Campanha do Preço da Luz é um Roubo nos bairros 

periférico de Belém, e depois espalhar para os demais bairros da região 

metropolitana; Visitar as famílias da região; Identificar as mulheres e 

as lideranças e propor um processo organizativo permanente de discussão 

sobre os problemas vivenciados por esta população e como esta deve 

proceder para obter resultados; Propor uma audiência com a concessionária 

de energia, CELPA 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE DEFESA A VIDA E AO MEIO AMBIENTE 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23410 

Título: (8 DE MARCO) MULHERES CAMPONESAS DO RS NA LUTA CONTRA A VIOLENCIA 

E REFORMA DA PREVIDENCIA 

Objetivos: Dar continuidade, ampliar e intensificar a luta contra a 

votação do projeto da previdência que está sendo imposto pelo governo. 

Demarcar o Dia Internacional da Mulher de 2018, dando visibilidade, a 

luta contra a violência e pelos direitos das mulheres camponesas e da 

classe trabalhadora. 

Atividades: Realizar reuniões regionais, de articulação, informação, e 

preparação para a mobilização durante a jornada de lutas contra a votação 

do Projeto de Previdência, nas regiões de Altos da Serra, Missões, Vale 

do Rio Pardo, Litoral, Passo Fundo, Cruz Alta e Palmeira das Missões; 

realizar caravanas de mobilização estadual rumo a Porto Alegre, para 

manter a pressão e impedimento da votação na Câmara dos Deputados; 

demarcar 08 de março, realizar mostra de produtos produzidos pelas 



mulheres camponesas no mês de março de 2018, em todos os espaços 

possíveis no estado do Rio Grande do Sul. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 400 

Etnia: G 

Gênero: F 

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

Estado: RS 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23411 

Título: (8 DE MARCO) PARQUE SAO BARTOLOMEU LOCAL DE LUTA E EMPODERAMENTOS 

FEMININO 

Objetivos: Propor para a comunidade uma reflexão e luta pela melhoria do 

Subúrbio Ferroviário através do poder público e da sociedade como um 

todo, demonstrando os direitos e deveres de um cidadão no combate a 

violência contra a mulher. 

Atividades: Realizar palestra sobre a lei Maria da Penha; Seminário 

"Mulheres no Poder como Revolução Social", caminhada "Cortejo 

Performático com: Grupos, Artista, lideranças e pessoas das comunidades 

de diversos bairros de Salvador-BA; Cine Debate com filme "Acorda 

Raimundo", apresentação Teatral do Grupo Cultural Face Oculta "Espetáculo 

DST/AIDS Previna-se” período 08 a 27 de março/18 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO CULTURAL E EDUCACIONAL FACE OCULTA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 4500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23414 

Título: CONTRIBUICAO DAS ESCOLAS E CRECHES COMUNITARIAS PARA A 

CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL D 

Objetivos: Refletir sobre os avanços e retrocessos na consolidação do 

Sistema e Plano Nacional de Educação, à luz das deliberações das 

conferências estadual (2013) e nacional (2014), levando em conta a 

experiência do movimento de educação comunitária de Salvador e sua opção 

por um projeto de sociedade democrática, progressista, plural e 

solidária; Incidir politicamente nas conferências estadual e nacional de 



Educação para que as demandas do segmento das escolas comunitárias de 

Salvador sejam contempladas; Promover a reflexão sobre Educação 

Comunitária em Salvador por meio da realização de uma atividade de 

sensibilização (roda de diálogo), como preparação para a Conferência 

Livre de Educação de Escolas e Creches Comunitárias de Salvador, no 

âmbito do Fórum Social Mundial que se realizará em Salvador, de 13 a 17 

de março de 2018. 

Atividades: Realizar: Assembleia geral da AEEC para definição da 

realização da Conferência Livre de Educação de Escolas e Creches 

Comunitárias de Salvador; 02 reuniões da comissão organizadora da 

Conferência Livre para definição das comissões de trabalho, elaboração do 

regimento interno da CL e do projeto para financiamento das ações; 

Contatos com possíveis apoiadores para o projeto; Inscrição da Roda de 

Diálogo sobre Educação Comunitária na programação no FSM; Contatos com 

colaboradores para mediação da Roda de Diálogo sobre Educação Comunitária 

e mesas temáticas na Conferência Livre; Reuniões quinzenais de preparação 

da Roda de Diálogo e Conferência Livre de Educação de Escolas e Creches 

Comunitárias de Salvador Livre; Ações de mobilização para a Roda de 

Diálogo e a Conferência Livre; Realização da Roda de Diálogo sobre 

Educação Comunitária no Fórum Social Mundial; Realização da Conferência 

Livre de Educação de Escolas e Creches Comunitárias de Salvador; 

Sistematização das propostas da Conferência Livre para encaminhar à 

Conferência Estadual de Educação; Elaboração de relatório e prestação de 

contas para apoiadores. 07 de dezembro de 2017 a 31 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 450 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23422 

Título: VI JORNADA DA MORADIA - MULHERES EM LUTA PELO DIREITO A MORADIA E 

A CIDADE 

Objetivos: Atender e orientar a população privilegiando as experiências 

com práticas coletivas, dialógicas e multidisciplinares; Formar uma Rede 

de organizações sociais de defesa de direitos humanos com foco na luta 

pela moradia; Fortalecer a luta popular e sensibilização para a 

intersecção existente entre a questão de gênero e o direito à cidade; 



Chamar a atenção para os problemas da moradia relacionados com pensar 

políticas específicas para as mulheres. 

Atividades: Realizar a VI Jornada da Moradia-Mulheres em luta pelo 

direito à moradia e à cidade.20 e 21 de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: POLIS - INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMACAO E ASSESSORIA EM POLITICAS 

SOCIAIS 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23424 

Título: (FSM-2018) PARRHESIA MOBILIZANDO CULTURAS DE RESISTENCIA FSM2018 

Objetivos: Mobilizar as culturas de Resistência e promover o Festival de 

Culturas de Resistência FSM 2018; Promover o fortalecimento institucional 

do Instituto Parrhesia, proporcionando o amparo às lutas por direitos 

civis; Interligar as periferias da Rede através da comunicação popular 

por intermédio dos canais de mídia que servirão de elos às comunidades 

periféricas e principalmente à juventude; Contribuir para a mutualidade 

de conhecimentos de comunicação e produção de acervo com áudios e vídeos; 

Proporcionar uma rede de ação compartilhada entre coletivos diversos, 

reunidos por afinidades políticas e resistências culturais; Difundir 

saberes e práticas de resistência em múltiplas linguagens, tais como 

publicação de material contra-informativo, arte de rua, intervenções 

urbanas, festas populares. 

Atividades: Realizar: A articulação e a produção executiva do Festival de 

Culturas de Resistência, durante o Fórum Social Mundial 2018 em Salvador; 

Mobilização das Culturas de Resistência via redes sociais e canais de 

mídia livre; Pod casts diários produzidos pela rede e disponibilizados no 

site e nas redes sociais; Flash Mobs liv são aglomerações instantâneas de 

pessoas em certo lugar para realizar determinada ação inusitada 

previamente combinada; Reuniões organizadas através de e-mails ou meios 

de comunicação social, com transmissões ao vivo.01 a 17 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO PARRHESIA ERGA OMNES 

Estado: RS 



Valor na Moeda: 2500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23425 

Título: (FSM-2018) PARTICIPACAO DAS PESCADORAS E PESCADORES NO FORUM 

SOCIAL MUNDIAL BA 2018 

Objetivos: Possibilitar a participação dos Pescadores e Pescadoras da 

Bahia e de outras partes do Brasil no Fórum social Mundial BA-2018; 

Garantindo a realização de atividades sobre a pesca artesanal no mundo e 

no Brasil; Promover a articulação com as Resistências Mundiais e 

Denunciar as Violações de Direitos Humanos; Denunciar a situação de 

ameaça às comunidades pesqueiras no mundo e no Brasil pelos grandes 

projetos; Refletir, denunciar e construir estratégias para a estagnação 

de políticas de pesca que favoreçam a Pesca Artesanal; Expor produtos da 

Pesca Artesanal e Artesanato na Feira de Economia Solidária. 

Atividades: Garantir o deslocamento dos participantes em Salvador; 

Participar das atividades de Convergência sobre o Território dos 

Pescadores Artesanais; Participação das atividades auto-gestionadas sobre 

Gestão e governança da Pesca; Participar das atividades autogestionada de 

Campo em Rio dos Macacos e Ilha de Maré; Participar da Feira de Economia 

solidária com os produtos da Pesca Artesanal; Coletar assinaturas pra a 

Campanha de Território Pesqueiro.10 a 30 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23426 

Título: (FSM-2018) CAMPANHA FAZER VALER AS LEIS 10639 E 11645 - SEMINARIO 

ESTADUAL DA BAHIA 

Objetivos: Reunir militantes/ativistas do movimento negro, educadores 

populares, além de estudantes, professores, pesquisadores/as e demais 

pessoas envolvidas com o tema Educação das Relações Étnicorraciais e 

Racismo, para uma avaliação e definição de estratégias para a Campanha 

Nacional Para Implementação, Efetiva, do Art. 26 A da LDBEN e a aplicação 

da Lei 10.639 e 11.645 na Bahia (particularizando a análise por regiões 

do Estado); Promover o diálogo e debater com pesquisadores/as e 

estudiosos/as das Relações Étnicorraciais e Racismo; Ativistas do 



movimento negro e operadores/as do direito as experiências na área da 

Educação; Promover a interação entre lideranças reconhecidas dos 

movimentos sociais negros, e pesquisadores (as) professores (as) 

universitários que se dedicam ao estudo e a pesquisa sobre a temática 

negra; Discutir o planejamento para viabilizar a constituição de Comitês 

em outras comarcas e o monitoramento da implementação das Leis 

10.639/2003 e 11.645/2008. 

Atividades: Realizar um Seminário de três dias, promovendo a interação 

entre a experiência acumulada pelas lideranças da Campanha Fazer Valer as 

Leis 10.639 e 11.645, no Brasil e na Bahia, a militância do movimento 

negro, e professores/pesquisadores que se dedicam à pesquisa e estudo da 

temática negra na área da Educação. A atividade será desenvolvida através 

de exposição dialogada/participada, análise crítica de textos, resumos, 

situações-problema, palestras com convidados, oficinas, contribuindo para 

a reflexão e a troca de experiência entre as/os participantes, 

incentivando o protagonismo dos (as) ativistas do movimento negro.14 a 16 

de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: CAMPANHA FAZER VALER AS LEIS 10639 E 11645 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23427 

Título: (FSM-2018) PARTICIPACAO DOS PESCADORES DO RIO SAO FRANCISCO NO 

FORUM SOCIAL MUNDIAL BA 2018 

Objetivos: Possibilitar a participação dos Pescadores e Pescadoras da 

Região do Rio São Francisco no Fórum social Mundial afim de que possam 

articular-se com as Resistências Mundiais e Denunciar as Violações de 

Direitos; Expor os produtos da Pesca Artesanal e Artesanato na Feira de 

Economia Solidária durante o FSM-2018; Articular com Resistências e 

trocar experiências sobre a economia solidária; Denunciar a situação do 

Rio São Francisco e dos Pescadores e Pescadoras Mundialmente. 

Atividades: Garantir o deslocamento dos participantes em Salvador; 

Participar das atividades de Convergência sobre o Território dos 

Pescadores Artesanais; Participação das atividades auto-gestionadas sobre 

Gestão e governança da Pesca; Participar das atividades autogestionada de 

Campo em Rio dos Macacos e Ilha de Maré; Participar da Feira de Economia 



solidária com os produtos da Pesca Artesanal; Coletar assinaturas pra a 

Campanha de Território Pesqueiro.10 a 30 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS DE REMANSO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 6000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23428 

Título: (8 DE MARCO) VIRADA DE JOGO 

Objetivos: Trabalhar a informação e a conscientização de mulheres como 

forma de prevenção à violência doméstica, violência contra a mulher, 

feminicídio e machismo por meio da temática dos relacionamentos abusivos 

no município do Rio de Janeiro e Região Metropolitana. 

Atividades: Realizar 05 Oficinas/encontros de formação com a temática de 

gênero, violências, racismo e lesbofobia voltado às mulheres e mulheres 

jovens; Realizar ações de disseminação e sensibilização nos locais de 

convívio social das mulheres e mulheres jovens; Realizar ações de 

comunicação nas mídias sociais (whatsapp, instagram, facebook) a serem 

compartilhadas pelas mulheres e mulheres jovens que participam das ações 

de formação.20 de fevereiro a 20 de agosto de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CASA DA MULHER TRABALHADORA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23430 

Título: (8 DE MARCO) CURSO DE FORMACAO E JORNADA EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

E DOS DIREITOS DAS MULHERES CAMPONE 

Objetivos: Fortalecer o processo de formação, capacitação e 

conscientização de mulheres da base da AMPPEPI, para a luta na defesa e 

conquista de direitos e da democracia; Promover formação em nível 

estadual, para que se consiga superar o momento sem que se perca os 

direitos essenciais conquistados ao longo das últimas décadas; 

Compreender a importância da participação das mulheres no processo de 



luta, e de modo específico no Estado do Piauí; Conhecer os direitos 

conquistados e as ameaças com as reformas impostas pelo atual governo; 

Promover uma ação de intervenção, na defesa dos direitos e da democracia. 

Atividades: Realizar um curso de formação Curso de formação e jornada em 

defesa da democracia e dos direitos das mulheres camponesas. Atividade 

com caráter estadual, duração de 03 dias para mulheres camponesas de 

vários municípios piauienses, onde serão estudadas temáticas relacionadas 

à Democracia e direitos, fortalecendo o debate sobre violência contra as 

mulheres, reforma da previdência, produção de alimentos saudáveis, água, 

energia e o aumento do gás. 06 a 08 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 90 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO ESTADO DO PIAUI 

Estado: PI 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23433 

Título: (FSM-2018) ARTICULACAO E MOBILIZACAO DE COMUNIDADES PESQUEIRAS NO 

FORUM SOCIAL MUNDIAL 

Objetivos: Potencializar a participação de comunidades tradicionais 

pesqueiras no Fórum Social Mundial 2018 como um espaço de denuncia, de 

visibilidade e de articulação. Ter o FSM como um espaço plural que 

possibilita a convergência de lutas e resistências; Visibilizar a 

realidade das comunidades pesqueiras, ampliar sua mobilização e 

articulação fortalecendo seus processos de resistência. 

Atividades: Reunir em Salvador por ocasião do FSM representantes de 

comunidades pesqueiras dos seguintes estados: MG, ES, PA, SE, CE, RN, RS, 

RJ.13 a 17 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NACIONAL 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 15000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23444 



Título: I FORUM REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA DE EDUCACAO DO CAMPO E 

VIVENCIAS AGROECOLOGICAS 

Objetivos: Promover discussões sobre dificuldades e possibilidades de 

aplicação da Educação do Campo e vivências agroecologias no Baixo 

Jequitinhonha; Viabilizar a criação do Comitê Regional de Educação do 

Campo e Agroecologia do Baixo Jequitinhonha; Disponibilizar mapeamento de 

vivências agroecológicas no Baixo Jequitinhonha. 

Atividades: Realizar o I Fórum Regional do Baixo Jequitinhonha de 

Educação do Campo e Vivências Agroecológicas.07 a 08 de agosto de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA 

FAMILIAR DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO D 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23449 

Título: I FORUM ESTADUAL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE TERREIROS DO RN 

Objetivos: Contribuir na articulação, fortalecimento e união dos 

segmentos de religiões de matriz africana afro ameríndias do RN; Ampliar 

o intercâmbio entre as casas de umbanda, candomblé, jurema sagrada entre 

outras; Fortalecer o trabalho social em conjunto do povo do Axé; 

Contribuir para a ampliação da autoestima, principalmente de crianças, 

adolescentes, jovens, mulheres; Fortalecer o diálogo do povo do Axé com 

as autoridades governamentais e não governamentais do RN. 

Atividades: Realizar o I Fórum Estadual das Comunidades Tradicionais de 

Terreiros do RN.24 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ESCOLA CULTURA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23450 

Título: CURSO DE PERMACULTURA 



Objetivos: Fornecer ferramentas e promover uma abordagem que integre a 

melhoria da geração de renda junto às comunidades camponesas e indígenas, 

no Mato Grosso do Sul; Reestabelecer o equilíbrio biológico no entorno; 

Capacitar a rede de parceiros já existente, articulando a permacultura 

urbana e as comunidades camponesas; Contribuir para o empoderamento das 

populações locais frente aos projetos  desenvolvimentistas. 

Atividades: Realizar um Curso de Permacultura, por meio de palestras e 

atividades práticas, abordando as seguintes temáticas: Histórico e 

princípios da Permacultura; Saneamento Ecológico; Bioconstruções; 

Agricultura Sintrópica (Sistema Agro Florestal); Manejo da água e do 

solo; Reconexão com a Natureza; Biorregionalismo.junho/18 de abril de 

2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DOURADENSE DE PERMACULTURA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 6800 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23453 

Título: APOIO A EQUIPE PEDAGOGICA DA EFA JAGUARIBANA E A I TURMA DO 

TECNICO EM AGROPECUARIA 

Objetivos: Contribuir na garantia do direito a uma educação 

contextualizada para as famílias camponesas e no avanço das práticas 

autônomas e das políticas públicas de convivência com o semiárido; 

Iniciar as aulas da EFA Jaguaribana, sob a Pedagogia da Alternância, com 

uma turma de 20 jovens educandos e educandas em abril de 2018; Avançar na 

discussão da convivência com o semiárido e educação contextualizada na 

região do Vale do Jaguaribe; Integrar a I Turma da EFA Jaguaribana Zé 

Maria do Tomé nos processos de lutada região Jaguaribana; Fortalecer a 

Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana; Implantar no mínimo 05 

unidades produtivas da EFA em 2018 (caprinocultura, criação de galinha 

caipira, horticultura, apicultura e suinocultura). 

Atividades: Apoiar a formação da Iº Turma do Curso Técnico em 

Agropecuária da EFA Jaguaribana, abril a dezembro de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA JAGUARIBANA 



Estado: CE 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23462 

Título: (FSM-2018) TREM TEMATICO DE PRE-ABERTURA DO FORUM SOCIAL MUNDIAL 

2018 

Objetivos: Mobilizar os moradores da Cidade Baixa e Subúrbio de Salvador 

para participar do Fórum Social Mundial 2018; Conduzir os visitantes para 

apreciar das janelas do trem as belezas naturais de parte da Baía de 

Todos os Santos, e ao mesmo tempo perceber aos contrastes, resultados da 

desigualdade social e descaso dos poderes público. 

Atividades: Mobilizar os moradores da Cidade Baixa e Subúrbio de Salvador 

para participar do Fórum Social Mundial 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: SOCIEDADE NACIONAL MOVIMENTO TREM DE FERRO (MOVIMENTO TREM DE 

FERRO) 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 1730 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23463 

Título: (EMERGENCIAL) APOIO A BRIGADA DE TRABALHO VOLUNTARIO CARLOS 

DRUMMOND DE ANDRADE NA REGIAO DE BARCARE 

Objetivos: Organizar através da atuação da brigada de trabalho voluntário 

e solidariedade uma atuação que resulte em; Montar um diagnóstico 

ampliado da atual situação das mazelas da mineração no município; 

Perceber como a mineração impede a organização social e econômica das 

famílias; Ser solidária na recuperação das perdas-terrenos, locais de 

trabalho inventariar as perdas e politiza-las como prejuízo; Incidir no 

discurso da tragédia mineral construindo outra narrativa; Mobilizar as 

pessoas por meios de reuniões e palestras; Mobilizar agentes do poder 

estatal que se contraponha aumentar e qualificar a pressão política e 

social, que supere a mineração ou a faça mudar de maneira radical sua 

atuação; Construir uma pauta política e econômica dos afetados pela 

tragédia mineral; Estimular e construir lutas políticas no município, na 

região e Estado. 



Atividades: Dar apoio a Brigada de trabalho voluntario Carlos Drummond de 

Andrade na região de Barcarena/comunidades afetadas pelo vazamento de 

rejeitos da empresa de mineração Hydro.28 de fevereiro de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO NACIONAL PELA SOBERANIA POPULAR FRENTE A MINERACAO 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23464 

Título: (FSM-2018) PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NO FORUM SOCIAL MUNDIAL 

2018 - SALVADOR - BA 

Objetivos: Encenar uma performance teatral com o objetivo de denunciar a 

violência no campo decorrente de conflitos na luta pela terra; Promover 

místicas e debates no espaço auto-organizado pelos estudantes do Curso de 

Direito da Terra e Educação no Campo beneficiários do PRONERA e dos 

cursos regulares da UNIFESSPA; Divulgar e denunciar os conflitos de terra 

no sul e sudeste do Pará; Promover o debate sobre a educação; Reconhecer 

a importância da realização de uma efetiva reforma agrária como solução 

da violência no campo; Ressaltar o pertencimento das famílias com a terra 

como meio de produção e subsistência. 

Atividades: Realizar: Atividades de intervenção dos estudantes no espaço 

auto-organizado do FSM, no período de 13 a 17 de março: Místicas e 

performance teatral "O Homem do Barro"; Exposições de fotos dos relatos 

de violência nos assentamentos e nos acampamentos; Rodas de conversas, 

saberes e culturas na tradução das experiências de luta, sobre a vivência 

dos estudantes nos movimentos sociais e a tradução na produção e pesquisa 

acadêmica.10 a 20 de março de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 44 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - MARABA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 15000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23465 



Título: (FSM-2018) LUTA PELO DIREITO A MORADIA NO FORUM SOCIAL MUNDIAL 

2018 

Objetivos: Apoiar a participação de lideranças de base do Movimento de 

Moradia de diversos estados no Fórum Social Mundial 2018; Ampliar o 

debate sobre a produção social da moradia com autogestão em habitação de 

interesse social e a propriedade coletiva como ferramenta de construção 

do poder popular; Ampliar o debate sobre Moradia em área central como 

ferramenta de combate à segregação urbana; Discutir a pauta de gênero na 

perspectiva do direito à Cidade; Participar do Tribunal Internacional dos 

Despejos, levando casos exemplares de conflitos fundiários urbanos; 

Fortalecer a articulação nacional e internacional no campo popular. 

Atividades: Realizar 3 oficinas autogestionadas no FSM-2018 abordando as 

seguintes temáticas: Produção social da Moradia: Resistência contra a 

mercantilização da casa e da cidade; Moradia é Central; Mulheres da 

Moradia na construção do Direito à Cidade; Participar da Marcha de 

abertura e atividade de encerramento do FSM; Participar das atividade do 

Tribunal Internacional dos Despejos; Participar da Assembleia de 

convergência do Direito à Cidade; Realizar visitas a mutirão 

autogestionario de Mangueiras na cidade de Salvador. 12 a 17 de março de 

2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: UNIAO NACIONAL POR MORADIA POPULAR 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 15000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23468 

Título: (FSM-2018) PARTICIPACAO DE DELEGACOES INDIGENAS NO FORUM SOCIAL 

MUNDIAL 

Objetivos: Proporcionar a participação da delegação indígena do Oeste da 

Bahia no Acampamento Indígena do 13º Fórum Social Mundial; Garantir o 

deslocamento e parte da alimentação de 5 povos do Oeste da Bahia durante 

o 13º FSM, saindo de barreiras, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, com os 

Povos: Atikun, Tuxa, Potiguara, tapuia, Kiriri, Kapinawa, Pankararu. 

Atividades: Proporcionar a participação da delegação indígena do Oeste da 

Bahia no Acampamento Indígena do 13º Fórum Social Mundial. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: I 



Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (BELO HORIZONTE) 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 15000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23476 

Título: V CONFERENCIA GERAIZEIRA-FORMACAO ARTICULACAO E MOBILIZACAO DE 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E P 

Objetivos: Viabilizar o encontro de representantes de diferentes 

Comunidades Tradicionais geraizeras da região do Norte de Minas; 

Compartilhar experiências, possibilitar espaços de trocas e denúncias 

relacionadas a violações de direitos; Avaliar a situação atual das lutas 

por território e água; Refletir sobre a importância das águas e demais 

recursos naturais dos gerais; Debater propostas de regularização 

fundiária dos territórios frente ao marco legal de povos e comunidades 

tradicionais; Contribuir para um processo de avaliação e debate sobre 

políticas públicas voltadas para a garantia de direitos de PCT´s no 

âmbito da Comissão Estadual. 

Atividades: Realizar a V Conferencia Geraizeira - Formação, Articulação e 

mobilização de Povos e Comunidades Tradicionais e para o fortalecimento 

de suas lutas por direitos.04 a 08 de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO ROSALINA GOMES DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23477 

Título: ACAO MULHER - ANO II 

Objetivos: Preparar as mulheres do conjunto habitacional de jaguaripe II, 

para o exercício do seu direito de participação democrática nos diversos 

níveis de decisão na família e na comunidade; Possibilitar a intervenção 

das mulheres na formulação e fiscalização de políticas públicas; Promover 

o autoconhecimento e resgate da identidade; Trabalhar o desenvolvimento 

da mulher abordando temas vividos em seu cotidiano. 

Atividades: Realizar o Encontro Ação mulher - ano II: Realizar oficinas 

sobre: Autoconhecimento e Sensibilização corporal; Palestras; Atividades 

Culturais; Vivencias Lúdicas; Apresentações artísticas; Grupos de 



trabalhos;Promover traça de experiências; Realizar plenária final. 13 a 

15 de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MINISTERIO DE ADORACAO PROFETICA INTERNACIONAL 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23479 

Título: WYRAOHAW RITO DO MOQUEADO-SUSTENTABILIDADE E CONSERVACAO DE BENS 

MATERIAIS ARTESANATOS E DIVULG 

Objetivos: Garantir a perpetuação das tradições que identificam o povo 

Tentehar Guajajara; Prevalecer, valorizar e fortalecer as tradições 

culturais. 

Atividades: Realizar o Wyra'ohaw, Rito do Moqueado - sustentabilidade e 

conservação de bens materiais, artesanatos e divulgação de produtos da 

festa da menina moça. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2500 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES INDIGENAS GUAJAJARA DO PIN BACURIZINHO 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 6500 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23481 

Título: CAMINHADA DAS RELIGIOES DE MATRIZ AFRICANA POVO DE SANTO, POVO DE 

RESISTENCIA 

Objetivos: Contribuir no processo de afirmação da identidade afro-

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

evidenciando 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 a cerca de temas como: valorização da cultura, 

recuperação dos recursos naturais, inserção de jovens e adultos no ensino 

superior, empoderamento da lei 10.639 na região Nordeste de Amaralina; 

Elaborar um documento, a ser entregue às instâncias competentes, visando 

à implementação de políticas públicas que atendam aos diversos setores da 



região; Resgatar atividades tradicionais da região; Promover a integração 

entre todos 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 a Caminhada das Religiões de Matriz Africana Povo de 

Santo, povo de resistência; Promover um ato ecumênico no início da 

Caminhada.27 de maio a 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO E ASSESSORIA A ORGANIZACOES SOCIAIS DO NORDESTE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3400 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23483 

Título: VIII ROMARIA DAS TERRAS E DAS AGUAS POVO DE DEUS-FAMILIA QUE 

CULTIVA E CUIDA DA CASA COMUM 

Objetivos: Anunciar a Boa Nova da fraternidade e da paz, estimulando 

ações concretas que expressem a conversão e a reconciliação; Analisar as 

múltiplas formas de violência, considerando suas causas e consequências 

na sociedade brasileira, especialmente as provocadas pelo tráfico de 

drogas; Identificar o alcance da violência nas realidades urbana e rural 

de país, propondo caminhos de superação a partir do diálogo; Valorizar a 

família e a escola como espaços de convivência fraterna; Identificar, 

acompanhar e reivindicar políticas públicas de superação da desigualdade 

social e da violência; Estimular as comunidades cristãs, pastorais, 

associações religiosas e movimentos eclesiais ao compromisso com ações 

que levem à superação da violência; Apoiar os centros de direitos 

humanos, comissões de justiça e paz, conselhos paritários de direitos e 

organizações da sociedade civil que trabalham para a superação da 

violência. 

Atividades: Realizar a VIII Romaria das Terras e das Águas Povo de Deus: 

Família que cultiva e cuida da casa comum; Realizar 20 Reuniões com 

equipes; Mobilizar as paróquias, meios de comunicação, comunidades 

rurais, escolas e sociedade em geral; Realizar 1 Seminário preparatório 

com o tema; Elaborar e  confeccionar materiais, subsídios, relatórios; 



Divulgar a Romaria: Coletiva de imprensa, Cartazes e Banner; Articular 

com órgãos governamentais e não governamentais, entidades de cooperação; 

Encontro de avaliação - Pós Romaria03 de junho de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - ACRE 

Estado: AC 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23484 

Título: XVIII ASSEMBLEIA DOS POVOS INDIGENA DA ORGANIZACAO ORO WARI DA 

REGIAO DE GUAJARA - MIRIM E NOVA MAMO 

Objetivos: Avaliar a caminhada dos desafios e soluções a serem tomadas 

durante esta Assembleia; Encaminhar documentos para os órgãos buscando 

resultados imediatos; Fortalecer a luta contra as Pecs que vem ameaçando 

os direitos dos povos indígenas; Fortalecer a Organização Oro Wari - 

Indígena. 

Atividades: Realizar a XVIII Assembleia dos Povos Indígena da Organização 

Oro Wari da Região de Guajará - Mirim e Nova Mamoré. 14 a 17 de maio de 

2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 130 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL INDIGENISTA - MITRA DIOCESANA DE GUAJARA-MIRIM 

Estado: RO 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23488 

Título: PESCADORAS FORTALECENDO A ORGANIZACAO E IDENTIDADE CONTRA 

VIOLENCIA E NA LUTA POR DIREITOS 

Objetivos: Contribuir para que pescadoras artesanais tenham suas 

organizações fortalecidas e, possam se articular e mobilizar para 

manutenção dos seus direitos sociais; Contribuir para a organização, 

articulação e formação continua do processo de luta pelos direitos; 

Retomar as diretrizes e apontamentos trabalhados no Encontro Nacional; 

Planejar ações para o ano 2018; Avaliar a participação no FSM e FAMA; 

Fortalecer o processo de organização. 



Atividades: Realizar reunião de planejamento da Articulação Nacional das 

Pescadoras e retomar os encaminhamentos do Encontro Nacional com as 

coordenadoras nacionais. 20 a 30 de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DAS PESCADORAS - RN 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23491 

Título: VII FEIRA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Objetivos: Divulgar a importância social, econômica, cultural, ambiental 

e sustentável da agricultura familiar da comunidade e região; 

Potencializar as ações de inserção e inclusão das mulheres e jovens como 

protagonistas do campo, e contribuir na amostragem e comercialização de 

produtos e subprodutos da agricultura familiar. 

Atividades: Realizar a VII Feira Regional da Agricultura Familiar21 e 22 

de abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1800 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZENDA LAGOA DO JOAO 

FERREIRA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23494 

Título: (ATL-2018) APOIO A PARTICIPACAO DA COMITIVA GUARANI DOS ESTADOS 

DO SUL NO ACAMPAMENTO TERRA 

Objetivos: Possibilitar a participação de 44 lideranças Guarani dos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná nas plenárias e 

mobilizações do Acampamento Terra Livre 2018, em Brasília, no período de 

23 a 27 de abril de 2018; Mobilizar as comunidades indígenas Guarani para 

que possam, em articulação com outros povos, ser sujeitos na luta pela 

terra, na luta pela autonomia e na conquista de seus direitos; Participar 

de forma efetiva dos debates que serão realizados em plenária no 

Acampamento Terra Livre; Reunir com órgãos públicos visando à celeridade 



dos processos de demarcação das TI's Guarani; Fortalecer a formação de 

jovens lideranças; Sensibilizar a opinião pública a fim de que a mesma 

cobre do governo brasileiro o atendimento das demandas indígenas; 

Favorecer a abertura de canais de diálogo junto aos poderes do Estado 

Brasileiro, a fim de que os direitos dos povos indígenas sejam 

respeitados e efetivados como prevê a legislação existente; Elaborar 

propostas que potencializem a intervenção política dos povos indígenas em 

âmbito nacional e em diferentes regiões do país. 

Atividades: Participar do Acampamento Terra Livre 2018, em Brasília, no 

período de 23 a 27 de abril de 2018; Realizar reuniões internas da 

Comissão Guarani Yvyrupa com representantes de todos os estados presentes 

no acampamento; Reunir com membros de órgãos públicos envolvidos com a 

garantia dos direitos dos povos indígenas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 44 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO GUARANI YVYRUPA 

Estado: SP 

Valor na Moeda: 10000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23495 

Título: (ATL-2018) DELEGACAO INDIGENA DO PARA NO ATL 2018 

Objetivos: Possibilitar a participação da delegação indígena do Pará no 

Acampamento Terra Livre de 2018, em Brasília; Promover a união dos povos 

indígenas do Brasil que lutam por seus Direitos; Formar novas lideranças 

indígenas para garantir a continuidade da esperança da luta pela terra e 

pelo bem viver das comunidades; Conquistar aliados para a causa indígena. 

Atividades: Participar do Acampamento Terra Livre de 2018, em Brasília, 

no período de 23 a 27 de abril. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 55 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NORTE II 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 10000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23496 

Título: (ATL-2018) ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - ATL 



Objetivos: Possibilitar a participação dos povos indígenas do Rio Grande 

do Norte no Acampamento Terra Livre - 2018; Fortalecer o Movimento 

Indígena do RN junto ao Movimento Nacional; Fortalecer e dar visibilidade 

a luta dos povos indígenas sobre o reconhecimento de seus direitos, tanto 

internacionais como nacionais, com ênfase no aniversário de 30 anos da 

Constituição Federal e de todos os direitos aos povos indígenas 

assegurados nela em 1988. 

Atividades: Participar do no Acampamento Terra Livre - 2018, em Brasília, 

no período de 23 a 27 de abril de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AMARELAO 

Estado: RN 

Valor na Moeda: 10000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23498 

Título: SEMANA DE ACAO MUNDIAL - SAM 2018 

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 

2018, 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 de forma virtual os materiais 

com opção para download no blog criado para a Semana de Ação Mundial e 

produzir conteúdo específico para este veículo; Realizar atividade 

nacional sobre o 4º ano do Plano Nacional de Educação, com foco no 

CAQi/CAQ; Estabelecer um relacionamento com a mídia (impressa, rádio, 

televisão e internet) por meio da elaboração de informes e releases sobre 

as atividades da SAM; Estabelecer estratégia de mobilização e de 

comunicação contínua com os participantes da Semana para apoiar a 

realização das atividades; Desenvolver estratégias de comunicação com o 

grande público utilizando as ferramentas online (Blog da SAM; Twitter; 

Facebook) para divulgar relatos e imagens das atividades realizadas em 

todo o país; 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: 10000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23501 

Título: REFORMA EM PRIMEIRO LUGAR - LUTA POR SOBERANIA DA TERRA, AGUA E 

DEMOCRACIA 

Objetivos: Ter os grupos de assentados, acampados e comunidades exercendo 

o exercício da cidadania, aplicando estratégias de reivindicação dos seus 

direitos sociais; Possibilitar maior aprendizado do fazer, fazendo, 

defendendo e desenvolvendo, o espírito da coletividade em prol da defesa 

dos direitos à terra, à água, à moradia, à educação, à saúde; Fortalecer 

a base dos trabalhadores e trabalhadoras proporcionando  a elevação da 

auto-estima, a geração de renda  a partir dos resultados alcançados 

politicamente, socialmente e economicamente; Ampliar a unificação das 

forças sociais e simpatizantes, na luta por: Reforma Agrária em Primeiro 

Lugar!  POR DIREITO E DEMOCRACIA, A LUTA É TODO DIA. 

Atividades: Realização de oficinas, palestras, audiências, manifestações 

em órgãos e departamentos públicos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRAL DE ARTICULACAO DA REFORMA AGRARIA DO SEMIARIDO NORDESTE II 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 



Número: 23502 

Título: (ENA-2018) PERNAMBUCO RUMO AO IV ENCONTRO NACIONAL DE 

AGROECOLOGIA 

Objetivos: Compreender e tornar mais conhecidas a historia das 

experiências em agroecologia em desenvolvimento em todas as regiões do 

estado de Pernambuco; Apresentar um posicionamento crítico sobre as 

políticas de Estado que apóiam projetos de desenvolvimento que rivalizam, 

nos territórios, com o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos 

e comunidades tradicionais; Enfrentar a violência contra os movimentos 

sociais do campo, das águas e das florestas e contra os povos indígenas e 

povos e comunidades tradicionais; Fortalecer a Articulação em torno da 

agroecologia no estado de Pernambuco, as redes e articulações 

territoriais de agroecologia, e os movimentos sociais do campo, das águas 

e das florestas; Sistematizar as experiências do estado a ser 

apresentadas no IV Encontro Nacional de Agroecologia. 

Atividades: Realizar um Encontro preparatório do estado de Pernambuco 

rumo ao IV Encontro Nacional de Agroecologia com plenárias, atividades 

culturais, de comunicação e interação campo e cidade; Realizar Seminários 

temáticos abordando os seguintes temas: Água: Acesso, conservação e 

democratização; Juventudes; comunicação e democracia; Mulheres.16 e 17 de 

abril de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE PERNAMBUCANA DE AGROECOLOGIA 

Estado: PE 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23506 

Título: CAPACITACAO DE EDUCADORES E EDUCADORAS DOS CEFFA NO 

FORTALECIMENTO DA EDUCACAO DO CAMPO E DA AGROECO 

Objetivos: Apoiar a capacitação de educadores e educadoras dos CEFFA'S, 

no fortalecimento da educação do campo e da Agroecologia; Proporcionar 

apoio para realização do XXXI Encontro Pedagógico dos Educadores e 

Educadoras dos CEFFA's promovido pela RACEFFAES; Exercitar a auto-

organização em prol da formação; Promover o exercício da síntese coletiva 

do plano de estudo; Elaborar o plano de aprofundamento dos conteúdos com 

enfoque da agroecologia. 

Atividades: Realizar o XXXI Encontro Pedagógico dos Educadores e 

Educadoras dos CEFFA, no período de 02 a 04 de maio de 2018. 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REGIONAL DAS ASSOCIACOES DOS CENTROS FAMILIARES DE FORMACAO EM 

ALTERNANCIA NO ESPIRITO SANTO 

Estado: ES 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23511 

Título: (ATL-2018) ACAMPAMENTO TERRA LIVRE- ATL 2018 - COMITIVA BAHIA 

Objetivos: Garantir a presença e a participação de 200 lideranças 

indígenas representantes do Movimento Unido dos Povos e Organizações 

Indígena da Bahia - MUPOIBA, da Bahia no ATL 2018; Articular e unificar a 

luta dos Povos e Organizações indígenas da Bahia, na defesa dos direitos 

indígenas de 143 comunidades indígenas em um total de 22 etnias: 

Tupinambá, Pataxó, Pataxó Hãhãhãe, Kiriri, Tuxá, Tumbalalá, Atikum, 

Pakararé, Kaimbé, Pankarú, Pakararú, Xukuru-Kariri, Kariri-XócoFulni-ô, 

Kapinawá, Potiguara, Tapuia, Kambiwá, Funi-ô, Xacriabá, Payaya, Kantaruré 

e Tuxi; Denunciar as violações constantes de perdas de direitos, em 

especial, o direito ao território. 

Atividades: Participar do Acamamento Terra Livre 2018, em Brasília, no 

período de 23 a 27 de abril de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO UNIDO DOS POVOS E ORGANIZACOES INDIGENAS DA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 15000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23512 

Título: FRATERNIDADE E SUPERACAO DA VIOLENCIA - JUSTICA, TERRA E PAZ PARA 

OS POVOS INDIGENAS 

Objetivos: Mobilizar forças políticas e definir planejamento estratégico 

consistente para garantir a continuidade do processo administrativo de 

demarcação do território Xakriabá conforme decreto 1775/96; Estabelecer 

alianças políticas com outros setores para fortalecer o enfrentamento ao 

processo de violação de direitos na superação da violência contra povos e 

comunidades tradicionais no Norte de Minas Gerais; Fortalecer a 



organização interna da equipe Xakriabá, animando as comunidades, 

mobilizando e articulando ações e estratégias em defesa da demarcação do 

nosso território; Animar e integrar os diversos processos de resistência, 

autonomia e luta em defesa do direito a vida. 

Atividades: Celebrar os 12 anos de retomada da aldeia Morro Vermelho: 

Conquistas e desafios, 03 a 05 de maio de 2018, Território Xakriabá - 

Aldeia Morro Vermelho; Denunciar violação de direitos e ações de 

violência que pratique atentado contra vida; Intervir junto a FUNAI, 

Ministério Público Federal e Comissão de direitos Humanos para a defesa 

do direito territorial do povo Xakriabá. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZACAO XAKRIABA MORRO VERMELHO DE SAO JOAO DAS MISSOES 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23513 

Título: (ENA-2018) PARTICIPACAO INDIGENA NO IV ENCONTRO NACIONAL DE 

AGROECOLOGIA - ENA 

Objetivos: Possibilitar a participação de indígenas nos espaços de 

discussão sobre Agroecologia; Inserir o movimento indígena agroecológico 

nas questões pertinentes à agroecologia, nas plataformas institucionais 

relacionadas às políticas públicas, e com a sociedade civil organizada 

através de suas organizações e redes; Apoiar participação de lideranças 

da APIB no VI Encontro Nacional de Agroecologia ENA-2018; Dar 

continuidade aos processos de mobilização, e, sobretudo a potencialização 

da expansão da Agroecologia nos territórios indígenas brasileiros. 

Atividades: Participar do IV Encontro Nacional de Agroecologia - ENA 

2018, em Belo Horizonte/MG, no período de 31 de maio a 03 de junho de 

2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO BRASIL 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 



Número: 23514 

Título: CARAVANA DA AGUA E AGROECOLOGIA 

Objetivos: Refletir sobre as políticas públicas de acesso à água na 

Paraíba e o modelo de gestão das águas tendo como foco a Transposição do 

Rio São Francisco; Compreender os impactos da transposição nas populações 

locais e de que forma ela incidi na transição agroecologica; Construir 

estratégias de ação na perspectiva do acesso à água como direito e bem 

comum. 

Atividades: Realizar a Caravana da água e agroecologia no período de 10 a 

13 de abril de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 90 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NO SEMI-ARIDO PARAIBANO 

Estado: PB 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23517 

Título: (ENA-2018) APOIO A REALIZACAO DO IV ENCONTRO NACIONAL DE 

AGROECOLOGIA 

Objetivos: Apresentar para amplos setores da sociedade experiências do 

campo, das florestas, das águas e das cidades que mostram os múltiplos 

benefícios da agroecologia; Manifestar posicionamento crítico e denunciar 

o desmonte das políticas públicas e violação dos direitos, conclamando 

setores urbanos a se engajarem na defesa de políticas e ações públicas; 

Estreitar laços e ampliar alianças do movimento agroecológico com redes, 

fóruns e movimentos sociais que interagem com a perspectiva 

agroecológica; Aprofundar o debate sobre os sentidos estratégico e 

político da comunicação e da cultura, no contexto de hegemonia das 

corporações da comunicação e de ofensiva conservadora em relação à 

cultura. 

Atividades: Realizar o IV Encontro Nacional de Agroecologia em Belo 

Horizonte.15 de maio a 15 de junho de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DE AGROECOLOGIA - SECRETARIA EXECUTIVA 

Estado: RJ 

Valor na Moeda: 10000 



Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23521 

Título: XII ASSEMBLEIA DO POVO TERENA - XII HANAITI HOUNEVO 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 12ª Grande Assembleia do Povo Terena com a 

participação de outros povos indígenas do MS e do Brasil, no período de 

23 a 26 de maio de 2018, na Aldeia Tereré. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 700 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO DA ASSEMBLEIA DO POVO TERENA 

Estado: MS 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23527 

Título: (ENA-2018) PROCESSO PREPARATORIO DA AMAZONIA PARA PARTICIPACAO DO 

IV ENCONTRO NACIONAL DE AGROECO 

Objetivos: Promover atividades preparatórias rumo ao IV Encontro Nacional 

de Agroecologia; Possibilitar a participação dos Estados da Amazônia IV 

ENA 2018. 

Atividades: Realizar reunião de Articulação final para o IV ENA e 

Planejamento do Pós-ENA, debater e construir as condições para a 

participação qualificada da ANA Amazônia no IV ENA; Produzir e encaminhar 

III Informe da ANA Amazônia para o IV ENA, que será elaborado e circulado 

entre as organizações visando subsidiar na preparação final para o IV ENA 

e IV ERA Amazônia - pós ENA. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DE AGROECOLOGIA DA AMAZONIA 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 10000 



Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23529 

Título: ARTICULACAO DE JOVENS E MULHERES DA REGIAO NORDESTE RUMO AO 

PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DO MAM- PARA 

Objetivos: Viabilizar a participação de mulheres e jovens dos estados da 

Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba nordeste no Primeiro Encontro 

Nacional do MAM; Canalizar o potencial de aproximação destas militâncias 

na discussão do contexto mineral brasileiro, incidindo na necessidade de 

ampliar a formação política a partir de cada organização e de instâncias 

mais amplas dos movimentos e organizações no campo; Retomar a capacidade 

de se insurgir e indignar diante da violência e criminalização no campo, 

com requintes de crueldade e barbárie; Fazer do Encontro Nacional uma 

ferramenta político-pedagógica para impulsionar essas discussões de forma 

enraizada nos estados que participarão desses dias de formação, discussão 

e organização da militância. 

Atividades: Participar do I Encontro Nacional do MAM, em Paraupebas/PA, 

no período de 16 a 24 de maio de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO - BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23531 

Título: PROCESSO DIASPORA NEGRA E DIREITOS - INCIDENCIA ESTADUAL E 

ELEICOES (II) 

Objetivos: Dar seguimento à incidência pública em parceria com o MPE-BA e 

as informações e atualizações sobre o Estatuto da Igualdade Racial e de 

Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia (EIRCIR-BA); 

Fortalecer a articulação entre comunidades negras rurais urbanas 

(Salvador) e rurais/ quilombolas (Baixo Sul); Propor estratégias para 

apresentação das demandas das comunidades no evento e de efetivação do 

EIRCIR-BA no contexto eleitoral. 

Atividades: Realizar: Ações de incidências com o MPE-BA "Diálogos 

Construtivos" de consolidação de compromissos e novos compromissos de 

órgãos públicos, desde a legislação vigente e do EIRCIR; Encontro das 

Comunidades de Terreiro e Quilombolas; Reuniões e debates.02 de maio a 30 

de junho de 2018. 



Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COLETIVO DE COMUNIDADES NEGRAS URBANAS, RURAIS E QUILOMBOLAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23534 

Título: (ENA-2018) ENCONTRO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA DA BAHIA 

Objetivos: Viabilizar a participação dos agricultores (as) familiares e 

povos e comunidades tradicionais, assentados (as) da reforma agrária, 

coletivos da agricultura urbana, além das entidades de assessoria com 

enfoque Agroecológico no processo preparatório estadual do IV Encontro 

Nacional de Agroecologia. 

Atividades: Apoiar a realizar os Encontros Territoriais, 

Interterritoriais e Estadual Preparatório rumo ao IV Encontro Nacional de 

Agroecologia ENA-2018. 10 e 11 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DE AGROECOLOGIA NA BAHIA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23535 

Título: I ROMARIA DA TERRA E DAS AGUAS E 29 ROMARIA DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS 

Objetivos: Fortalecer as articulações do campo e cidade, na busca da 

defesa dos diretos da classe trabalhadora do estado de Mato grosso; 

Fomentar a formação de base, juntos aos camponeses e camponesas, 

trabalhadores e trabalhadores da cidade; Mobilizar em Romaria, os 

trabalhadores do campo e cidade, para cobrar do Estado politicas 

públicas, e a volta da democracia; Denunciar as violação dos direitos 

humanos proposta pelo governo federal e estadual, tanto no campo e quanto 

na cidade. 

Atividades: Realizar a Iº Romaria da Terra e das Águas e 29° Romaria dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras.30 de abril a 30 de maio de 2018 

Programa: FPP 



Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - REGIONAL MATO GROSSO 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23536 

Título: PROMOCAO DO SEMINARIO JUSTICA AMBIENTAL E POVOS TRADICIONAIS DA 

AMAZONIA ORIENTAL 

Objetivos: Fortalecer a luta e o protagonismo dos Povos tradicionais da 

Amazônia; Levá-los à articulação e mobilização na defesa de seus 

territórios e na construção de políticas públicas; Fortalecer as ações em 

busca do bem viver dos povos da Amazônia. 

Atividades: Realizar Seminário sobre Justiça Sócio Ambiental: Justiça, 

terra e paz para os povos originários e comunidades tradicionais, tendo 

como subtemas: Mineração- Hidrelétricas e Ferrovias na Amazônia. 04 a 06 

de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE ESTUDOS BIBLICOS 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23537 

Título: ROMARIA DOS MARTIRES DA FLORESTA - MEMORIA, LUTA PELO FIM DA 

VIOLENCIA EM MEMORIA A VIDA DE JOSE CLA 

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

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

Maria do Espírito Santo, assassinados em maio de 2011, em favor da Vida, 

da terra, da preservação da natureza e dos seus direitos superando a 

violência com fraternidade; Dar visibilidade ao clamor dos moradores do 

P.A Agroextrativista Praia Alta Piranheira e demais organizações da 

sociedade civil da região que lutam por direitos humanos, chamando 

atenção para o problema da impunidade; Dar visibilidade às práticas sócio 

e agroambientais, desenvolvidas pelas famílias dos trabalhadores rurais 

assentados no Projeto de Assentamento; Denunciar os crimes ambientais que 

ocorrem na região; Cobrar mais empenho das autoridades locais; Promover 



momentos de reflexão para a superação da violência contra as pessoas e 

contra o meio ambiente. 

Atividades: Realizar a Romaria dos Mártires da Floresta no Projeto de 

Assentamento Extrativista Praia Alta-Piranheira, onde os mártires 

homenageados viveram e exerceram sua militância da luta pela terra e em 

defesa da floresta.19 e 20 de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - MARABA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23540 

Título: SEMINARIO ESTADUAL DA REFORMA AGRARIA E AGRICULTURA FAMILIAR 

Objetivos: Promover um Seminário temático para produtores (as) rurais de 

agricultura familiar, quilombolas e reforma agrária, lideranças 

comunitárias, movimentos sociais, técnico e representantes de órgãos do 

governo municipal e estadual; Discutir de temas e práticas de um modelo 

de desenvolvimento social e econômico pautado na solidariedade, na 

justiça, na sustentabilidade e na construção coletiva para 17 municípios 

de 4 territórios de identidade da Bahia. 

Atividades: Realizar um Seminário temático para produtores (as) rurais de 

agricultura familiar, quilombolas e reforma agrária, lideranças 

comunitárias, movimentos sociais, técnico e representantes de órgãos do 

governo municipal e estadual.30 e 31 de maio de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23542 

Título: (ENA-2018) EMPODERAMENTO E FORMACAO DA JUVENTUDE NO IV ENA 

Objetivos: Articular e mobilização as juventudes para o IV Encontro 

Nacional de Agrocologia; Garantir uma maior visibilidade e empoderamento 

das juventudes no IV ENA - 2018; Promover ações de agitação e propaganda 



nas escolas e espaços de aglomeração das juventudes em Belo Horizonte na 

semana anterior ao IV Encontro Nacional de Agroecologia; Realizar 

Plenária das Juventudes no IV ENA - Proposta de ser no CRJ (Centro de 

Referência da Juventude); Realizar o Seminário das juventudes e 

atividades auto-gestionadas durante o IV ENA com temas de interesse das 

juventudes como gênero e diversidade sexual, cultura, comunicação, acesso 

à terra, produção agroecológica, participação social, geração de renda, 

educação contextualizada, entre outros. 

Atividades: Realizar atividades preparatórias rumo ao ENA-2018; 

Participar do IV Encontro Nacional de Agrocologia, ENA - 2018.20 de maio 

a 05 de junho de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE TRABALHO DA ANA 

Estado: CE 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23543 

Título: V EXPOAGRISOL 

Objetivos: Promover um momento de discussão sobre a conjuntura política 

atual, através de uma análise complexa do cenário, buscando informar ao 

público a real situação de perda de direitos dos povos do campo; 

Fortalecer a produção agroecológica, expondo técnicas de manejo e 

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

conhecimentos adquiridos a partir de atividades nas comunidades de origem 

dos agricultores; Garantir conhecimentos técnicos capazes de tornar o 

publico envolvido disseminadores e praticantes da Economia Solidária. 

Atividades: Realizar a Vª EXPOAGRISOL com um momento de exposição dos 

produtos em stands e oficinas temáticas sobre Conjuntura Política; 

Economia Solidária; Associativismo; Cooperativismo; Fundo rotativo 

solidário. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA LAGOA 

GRANDE 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 3000 



Integra Financeiro: (R) 

 

 

 

Número: 23544 

Título: CASA DAS ARTES III - CULTURA VIVA NA PERIFERIA - PROGRAMA DE 

EDUCACAO IDENTIDADE ESPORTE E CIDADANIA 

Objetivos: Impulsionar as ações e ampliar as atividades culturais de 

capoeira e judô desenvolvidas pelo Lar Joana Angélica; Ampliar as 

atividades culturais e o acesso ao esporte; Contribuir para melhorias na 

capacidade física e habilidades motoras das crianças e adolescentes 

atendidas pelo Lar; Promover debates sobre cultura e religião na 

comunidade; possibilitar a reflexão e a reconstituição de valores da 

cultura popular identitária. 

Atividades: Realizar as inscrições das crianças e adolescentes; Iniciar 

as aulas de: capoeira e judô; Realizar: Oficinas de grafitagem; Dia das 

panquecas: Intervenção com panquecas e contação de história; Visita ao 

Forte da Capoeira; Oficina pública de grafitagem e mostras culturais de 

maculelê e capoeira; Realizar um debate sobre cultura e religião. 18 de 

maio a 20 de agosto de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 80 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LAR JOANA ANGELICA 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23545 

Título: (ENA-2018) GIAS RUMO AO IV ENCONTRO NACIONAL DE AGROECOLOGIA 

Objetivos: Possibilitar a participação de 45 agricultores (as), técnicos 

(as) do GIAS - MT no IV ENA - Encontro Nacional de Agroeocologia, a ser 

realizado, em Belo Horizonte, MG, de 31 de maio a 03 de junho de 2018; 

Apresentar para diversos setores da sociedade as experiências materiais 

do campo, das florestas, das águas e das cidades que mostram os múltiplos 

benefícios da agroecologia: produção, recuperação e conservação de fontes 

de água, da biodiversidade, das florestas e dos solos; democratização do 

uso da terra; geração de trabalho digno e renda; Valorizar as identidades 

e as culturas representadas pela diversidade dos sujeitos; Manifestar o 

posicionamento crítico e denunciar o desmonte das políticas públicas e 

violação dos direitos; Fortalecer a agricultura familiar e camponesa e os 



coletivos urbanos que praticam a agroecologia; Estreitar laços e ampliar 

alianças do movimento agroecológico com redes, fóruns e movimentos 

sociais que interagem com a perspectiva agroecológica, afirmando valores 

emancipatórios para a vida das mulheres, contra o machismo e o 

patriarcado, em favor dos direitos das juventudes, contra o racismo e o 

etnocídio; Avançar no diálogo sobre a agroecologia e a função social das 

cidades; Aprofundar o debate sobre os sentidos estratégico e político da 

comunicação e da cultura, no contexto de hegemonia das corporações da 

comunicação e de ofensiva conservadora em relação à cultura; Afirmar a 

comunicação e a cultura como direitos. 

Atividades: Participar do IV ENA - Encontro Nacional de Agroeocologia, a 

ser realizado, em Belo Horizonte, MG, de 31 de maio a 03 de junho de 

2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GRUPO DE INTERCAMBIO DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL - GRUPO DE 

INTERCAMBIO EM AGROECOLOGIA 

Estado: MT 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23583 

Título: APROFUNDAMENTO DA FORMACAO E ORGANIZACAO POLITICA DAS COMUNIDADES 

RURAIS ATINGIDAS POR MINERACAO NO 

Objetivos: Incentivar a organização política das comunidades e a 

articulação com as demais comunidades impactadas pela mineração; 

Contribuir para que as comunidades tradicionais e trabalhadores/as do 

setor mineral possam defender seus modos de vida e influir politicamente 

nas decisões acerca implementação e desenvolvimento da mineração no 

estado do Piauí. 

Atividades: Mobilizar as comunidades e garantir o deslocamento e 

participação de representantes do Piauí no Encontro Nacional do MAM, no 

período de 18 a 21 de maio de 2018, em Parauapebas/PA. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR MA MINERACAO - PIAUI 

Estado: MA 

Valor na Moeda: 6700 



Integra Financeiro: (R) 

 

 

 

Número: 23584 

Título: POPULACAO DO CERRADO RUMO AO ENCONTRO NACIONAL DO MAM 

Objetivos: Fortalecer a luta das comunidades que estão no enfrentamento à 

mineração no estado do GO e no entorno do Distrito Federal; Intercambiar 

formas de lutas e resistências entre as comunidades envolvidas com o 

conflito mineral no país. 

Atividades: Possibilitar a participação das comunidades que estão no 

enfrentamento à mineração nos estados de GO e no entorno do Distrito 

Federal no I Encontro Nacional do MAM, 18 a 21 de maio de 2018, em 

Parauapebas/PA. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 90 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO - GO-DF 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23597 

Título: (01) FORUM PERNAMBUCANO DA REGIAO AGRESTE SOBRE LESBIANIDADE E 

TRANSEXUALIDADE 

Objetivos: Debater a nova terminologia "identidade sexual" e as 

influencias que esta mudança fará no aspecto sociocultural na vida das 

LBTs; Observar os campos de vulnerabilidades eu levam essa região a ter 

altos índices de assassinatos de pessoas trans e estupros corretivos; 

Formar novos agentes multiplicadores sensíveis nas questões de gênero, 

identidade de gênero e sexualidades; Construir um plano de trabalho para 

combater a violência na região; Criar diretrizes e grupos de trabalho nas 

diversas áreas do conhecimento transversalizando com as propostas dos 

movimentos feministas e trans. 

Atividades: Fórum Pernambucano da Região Agreste Sobre Lesbianidade E 

Transexualidade. 17 de junho de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO E MOVIMENTO PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE PERNAMBUCO 



Estado: PE 

Valor na Moeda: 4300 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23598 

Título: QUINTAL PRODUTIVO E SISTEMA DE COMPOSTEIRA ORGANICA 

Objetivos: Implantar um sistema reaproveitamento dos resíduos orgânicos 

através do processo de composteira na cidade de Ouriçangas; Capacitar 20 

jovens, sendo 10 do Centro de polpa de frutas e 10 novos jovens da zona 

rural; Construir um viveiro de mudas frutíferas para reflorestamento do 

quintal produtivo dos moradores rurais. 

Atividades: Realizar um seminário sobre Juventude agroecológica; 

Implantar um sistema de composteira orgânica na cidade de Ouriçangas e 

todo sistema de reaproveitamento dos resíduos; Promover capacitação para 

os jovens envolvidos no projeto sobre as seguintes temáticas: 

Agroecologia; Sustentabilidade e Agricultura familiar; Realizar visitas 

na Feira Livre e no Centro de Produção de Polpa de Frutas; Realizar todo 

o processo de compostagem dos resíduos orgânicos.20 de maio a 20 de junho 

de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

OURICANGAS 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23599 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) AJUDA EMERGENCIAL AO ACAMPAMENTO ALVIMAR 

RIBEIRO DOS SANTOS - REGIAO NORTE DE 

Objetivos: Garantir condições mínimas para a permanência das famílias do 

acampamento Alvimar Ribeiro dos Santos na luta e conquista da terra. 

Atividades: Garantir alimentação para as 70 famílias acampadas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MINAS GERAIS 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 7000 



Integra Financeiro: (R) 

 

 

 

Número: 23600 

Título: III ASSEMBLEIA NACIONAL DA PASTORAL NACIONAL DO POVO DA RUA 

Objetivos: Promover intercâmbio e articulação entre as equipes da 

pastoral do povo de rua; Nivelar conceitos e procedimentos metodológicos; 

Promover vivência da mística e espiritualidade com 100 agentes; Formar e 

capacitar agentes, técnicos da pastoral e representantes da população em 

situação de rua e catadores de material reciclável; Dar visibilidade ao 

fenômeno da Pastoral e as violações sofridas; Fortalecer a organização da 

Pastoral. 

Atividades: Realizar a III Assembleia Nacional da Pastoral Nacional do 

Povo da Rua.15 a 17 de junho de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: PASTORAL NACIONAL DO POVO DE RUA 

Estado: MG 

Valor na Moeda: 6000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23601 

Título: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ANGICO E BARRIGUDA 

Objetivos: Apresentar e divulgar a caprinovinocultura e os produtos da 

Agricultura Familiar das comunidades de Angico e Barriguda e comunidades 

circunvizinhas; Promover: A comercialização da caprinovinocultura local; 

A comercialização de produtos da Agricultura Familiar; A troca de 

experiências entre produtores locais; O debate em torno do tema 

"Agricultura Familiar"; O debate e a parcerias entre produtores e 

produtores, produtores e consumidores; apresentar e debater sistemas para 

fortalecimento da agricultura familiar. 

Atividades: Realizar a Feira da agricultura familiar de Angico e 

Barriguda, no período de 25 a 27 de maio de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 160 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS CRIADORES DO ANGICO 

Estado: BA 



Valor na Moeda: 5000 

Integra Financeiro: (R) 

 

 

Número: 23602 

Título: PLENARIA NACIONAL DA CONAQ 

Objetivos: Promover o primeiro encontro dos quilombolas da CONAQ após a 

vitória do julgamento do Decreto 4887/03 no dia 08 de fevereiro de 2018; 

Refletir a vitória, bem como traçar estratégias de enfrentamento ao 

sucateamento e lentidão dos processos em avançar em torno na titulação 

dos Territórios Quilombolas. 

Atividades: Realizar a plenária Nacional da CONAQ.10 de abril a 20 de 

agosto de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COORDENACAO NACIONAL DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS 

Estado: DF 

Valor na Moeda: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23607 

Título: II ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE MAES E FAMILIARES DE VITIMAS DO 

TERRORISMO DO ESTADO E I ENCONTRO IN 

Objetivos: Promover o intercâmbio de informações e conhecimento a cerca 

das ilegalidades cometidas pelo Estado enquanto prática genocida; 

Contribuir com a formação política dos e das presentes; Fomentar o 

empoderamento das entidades; Permitir que as famílias cobrem publicamente 

posicionamentos do Estado. 

Atividades: Realizar o II Encontro da Rede Nacional de Mães e Familiares 

de Vítimas do Terrorismo do Estado e I encontro Internacional da Rede 

Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado.16 a 20 

de maio de 2018 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: GUERREIRAS SEM TETO DO MOVIMENTO DE SEM TETO DA BAHIA (MSTB) EM 

APOIO A REDE MAES DE MAIO 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 10000 



Integra Financeiro: (R) 

 

 

 

Número: 23608 

Título: (EMERGENCIAL) I ATO EM MEMORIA AO MASSACRE DE PAU DARCO 

Objetivos: Fortalecer o apoio aos trabalhadores que lutam por terra, 

especialmente, as famílias da ocupação na Fazenda Santa Lucia em Pau 

d'Arco, e aos familiares das vítimas do massacre; Denunciar a violência 

contra posseiros no Sul do Pará;Dar visibilidade às reivindicações dos 

ocupantes da Fazenda Santa Lúcia, para agilizar o processo de 

regularização fundiária e criação do assentamento de reforma agrária; 

Cobrar empenho na conclusão do processo que visa a reparação a 

indenização aos sobreviventes e familiares das vítimas do massacre; 

Cobrar das autoridades policiais a continuidade das investigações no caso 

do Massacre de Pau d'Arco, para entender se os crimes foram encomendados 

ou não; Promover momentos de reflexão para a superação da violência 

contra as pessoas e contra o meio ambiente. 

Atividades: Realizar o Iº Ato em Memória ao Massacre de Pau d'Arco no 

período de 24 a 27 de maio de 2018. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - XINGUARA 

Estado: PA 

Valor na Moeda: 8000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23612 

Título: POR XANGO - DIALOGOS POR DIREITOS DO POVO DE SANTO 

Objetivos: Promover no Ilê Axé Obá Tosi momento de integração e diálogo 

em casa de santo da região do Engenho Velho de Brotas; Pautar os 

seguintes temas: Regularização fundiária dos terreiros; Políticas e 

instrumentos de salvaguarda do patrimônio material e imaterial; Análise 

de conjuntura da política local; Combate à intolerância religiosa e 

relações igualitárias de poder entre homens e mulheres em todos os 

espaços; Criar uma rede entre os terreiros da região visando à promoção 

de ações integradas; Debater com os terreiros da região as bandeiras 

políticas e como cobrar melhorias para todas as casas; Fortalecer a 

Associação do Obá Tosi como um agente de ação local na comunidade do 



Engenho Velho de Brotas e assim, afirmar-se na luta contra o racismo e a 

intolerância religiosa. 

Atividades: Realizar 5 rodas de diálogo; Levar pessoas dos órgãos 

públicos para estes debates de forma a garantir diálogo entre os 

terreiros e poder público; Realizar reuniões com as organizações 

parceiras para preparar as pautas e datas das rodas de diálogo; Visitar 

as casas de candomblé da região do Engenho Velho de Brotas visando 

envolve-las nas atividades; Preparar os materiais das rodas de diálogo; 

Organizar a logística das rodas de diálogo; Criar e alimentara as redes 

sociais; Produzir materiais de comunicação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL ILE AXE OBA TOSI 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23633 

Título: RELATORIO DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2018 

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 18ª publicação do Livro: Relatório Direitos Humanos no 

Brasil 2018.01 de julho de 2017 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: 9000 

Integra Financeiro: (R) 

 

Número: 23705 

Título: CIDADE OCUPADA CIDADE VIVA-INTERVENCAO PUBLICA NO CENTRO DE 

SALVADOR NUM CONTEXTO DE OFENSIVA ANTIMO 

Objetivos: Tematizar a legitimidade da moradia popular nos centros 

históricos, em especial o de Salvador, e o caráter racista e 

gentrificador da criminalização aos moradores; Fazer frente à ofensiva 

contra os moradores e trabalhadores dos centros históricos, repercutindo 

o cortejo em escala nacional por meio de imprensa e redes sociais; 

Denunciar as reintegrações de posse sofridas na Ladeira da Preguiça, as 

incursões policiais nas ocupações do MSTB e a morosidade nos processos de 

negociação das pautas da Vila Coração de Maria, Gamboa de Baixo, 

Artífices da Ladeira da Conceição e Movimento Nosso Bairro é 2 de Julho; 

Reforçar a mobilização de grupos, comunidades e movimentos do Centro em 

torno da Articulação, em prol da resistência aos projetos e intervenções 

urbanísticas. 

Atividades: Realizar mobilização para o ato do 2 de julho. A atividade se 

dará por meio de oficinas preparatórias envolvendo técnicas como 

confecção de cartazes, uso de estêncil, pintura de panô 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 as reintegrações de posse sofridas na Ladeira da 

Preguiça, as incursões policiais nas ocupações do MSTB e a morosidade nos 

processos de negociação das pautas da Vila Coração de Maria, Gamboa de 

Baixo, Artífices da Ladeira da Conceição e Movimento Nosso Bairro é 2 de 

Julho. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DOS MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR 

Estado: BA 

Valor na Moeda: 7000 

Integra Financeiro: (R) 

 



Projetos Apoiados: 90 

Valor Enviado R$:   669.330,00  
Beneficiários: 35.262 
 
 


