Projetos Apoiados em 2015
Número: 20137
Título: (ACAO PARA CRIANCA) BATUQUE NA CAIXA
Objetivos: Despertar na comunidade, o gosto e o respeito, pela cultura
brasileira e pelos talentos regionais; proporcionar o resgate social de
adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social e de baixa
renda; possibilitar a construção e o exercício de cidadania; oportunizar
a profissionalização de jovens e adolescentes da periferia de Londrina em
parceria com instituições e empresas privadas.
Atividades: Realizar oficinas culturais, de música, literatura, teatro
ações ambientais e sociais; encontros culturais; participar do Festival
de Musica de Londrina;
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 120
Etnia: G
Gênero: G
Nome: INSTITUTO CULTURAL ARTE BRASIL
Cidade: Londrina
Estado: PR
Valor na Moeda: 10.000
Número: 20617
Título: (PC&R - PG) AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO
DO GRUPO DE MULHERES SABOR EN' CAN
Objetivos: Contribuir para a geração de trabalho e renda das mulheres
rurais da comunidade de Canto através, de uma atividade coletiva e
autogestionária em um espaço adequado à produção.
Atividades: Ampliar e adequar o espaço produtivo do grupo de mulheres de
acordo com as exigências sanitárias.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 12
Etnia: G
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE SERRINHA
Cidade: Serrinha
Estado: BA
Valor na Moeda: 12.400
Número: 20645
Título: (PC&R - PG) ESTRUTURACAO DA UNIDADE COLETIVA DE BENEFICIAMENTO
Objetivos: Contribuir para a permanência dos jovens e das mulheres na
comunidade através da geração de trabalho e renda; valorizar e fortalecer
a agricultura familiar a partir, do aproveitamento das potencialidades e
dos recursos locais.
Atividades: Reformar e adequar o espaço físico; adquirir equipamentos e
utensílios para a estruturação da Unidade Coletiva de Beneficiamento.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 15
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NOVA ALIANCA
Cidade: Valença
Estado: BA
Valor na Moeda: 14.000

Número: 20727
Título: (ACAO PARA CRIANCA) JOGO EDUCATIVO EM REDE MISSAO EHCOS
Objetivos: Desenvolver um jogo para computador em rede (jogo on line),
onde os usuários, jovens, crianças e adolescentes, deverá cumprir uma
série de missões ambientais ajudando diferentes povos do universo;
desenvolver uma ferramenta didática que contribua para uma maior
conscientização do público-alvo sobre as questões socioambientais e
despertar de um interesse construtivo utilizando-se do desafio do
cumprimento das missões ambientais.
Atividades: criar e desenvolver o jogo
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 8000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: INSTITUTO AMBIENTE EM MOVIMENTO
Cidade: Curitiba
Estado: PR
Valor na Moeda: 14.000
Número: 20808
Título: (ACAO PARA CRIANCA) CAMPO CIDADANIA E EDUCACAO PARA UM FUTURO
DIGNO
Objetivos: Construir uma biblioteca comunitária no campo para atender as
demandas de crianças e jovens que por falta de escolas são obrigados a se
deslocarem em grandes distâncias para estudar; possibilitar a utilização
de tecnologias da informação e comunicação compatíveis com a realidade do
campo;
Atividades: construir e montar a biblioteca comunitária; adquirir livros,
revistas, jornais e equipamentos de informática.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 59
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE
NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Cidade: Cansanção
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 20846
Título: (ACAO PARA CRIANCA) PROJETO OPORTUNIZAR INCLUSAO SOCIAL ATRAVES
DO ESPORTE E DO LAZER
Objetivos: Dar continuidade as ações de garantia de direitos e inclusão
social para 40 adolescentes e suas famílias das comunidades de Lagoa de
Itaenga/ PE; efetivar ações sócio-educativas através do esporte e lazer,
da inclusão digital e das ações de cidadania; garantir para a comunidade
a oferta de atividades recreativas e de inclusão social em contra turno
escolar; manter as famílias dos participantes do projeto articuladas, por
meio do desenvolvimento de oficinas de formação e geração de renda;
acompanhar o desempenho escolar dos participantes do projeto garantindo o
aumento nos índices de aprovação.
Atividades: Promover oficinas de esporte e recreação; cidadania e
inclusão digital; geração de renda para famílias; customização de

sandálias; produção de materiais
escolares; encontros comunitários.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CONEXAO SOCIAL
Cidade: Lagoa do Itaenga
Estado: PE
Valor na Moeda: 9.972

de

limpeza;

visitas

domiciliares

e

Número: 20871
Título: (PC&R - PG) ENTREPOSTO COMUNITARIO SABERES E SABORES - (2-PARTE)
Objetivos: Fortalecer a organização Coletiva da Rede Monte sabores;
estimular a participação dos jovens e das mulheres em ações sócio
produtivas de caráter solidário; garantir a conclusão das instalações do
Entreposto SABERES e SABORES, permitindo o avanço social da Rede Monte
Sabores.
Atividades: Concluir as instalações do Entreposto SABERES e SABORES e
garantir o seu funcionamento.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 160
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DOS GRUPOS SOLIDARIOS DE GERACAO DE RENDA
Cidade: Monte Santo
Estado: BA
Valor na Moeda: 12.200
Número: 20872
Título: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA DE MATO GROSSO DO SUL PROGRAMA ESTADUAL
DE FORMACAO (2015)
Objetivos: Desenvolver um processo de formação para os próximos dois
anos, com movimentos sociais do Estado de Mato Grosso do Sul, visando o
fortalecimento das entidades e suas lutas no campo e na cidade;
fortalecer mecanismos de comunicação para dar visibilidade às lutas dos
povos da terra; construir momentos de troca de experiências entre os
Movimentos Sociais e novas formas intervenção na sociedade.
Atividades: Realizar oficinas de formação em Comunicação e Direitos
Humanos; palestras com enfoque na criação e operacionalização de projetos
em política públicas; Seminários de análise de conjuntura; Visitas de
articulação nas comunidades indígenas; promover debates entre as
comunidades quilombolas no Estado de MS; Realizar o Iº Evento "Tribunal
Popular da Terra de Mato Grosso do Sul: O Estado no Banco dos Réus".
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA - MS
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 17.000

Número: 20872
Título: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA DE MATO GROSSO DO SUL PROGRAMA ESTADUAL
DE FORMACAO (2015)
Objetivos: Desenvolver um processo de formação para os próximos dois
anos, com movimentos sociais do Estado de Mato Grosso do Sul, visando o
fortalecimento das entidades e suas lutas no campo e na cidade;
fortalecer mecanismos de comunicação para dar visibilidade às lutas dos
povos da terra; construir momentos de troca de experiências entre os
Movimentos Sociais e novas formas intervenção na sociedade.
Atividades: Realizar oficinas de formação em Comunicação e Direitos
Humanos; palestras com enfoque na criação e operacionalização de projetos
em política públicas; Seminários de análise de conjuntura; Visitas de
articulação nas comunidades indígenas; promover debates entre as
comunidades quilombolas no Estado de MS; Realizar o Iº Evento "Tribunal
Popular da Terra de Mato Grosso do Sul: O Estado no Banco dos Réus".
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA - MS
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 17.200
Número: 20882
Título: (PC&R - PG) SABORES NATURAIS DO SERTAO
Objetivos: Adquirir máquinas, equipamentos e móveis necessários para
garantir o funcionamento da Unidade de Beneficiamento de Frutas dos
grupos de Famílias Agricultoras da Fazenda Lopes e Sítios Vizinhos;
melhorar a qualidade de vida, na perspectiva do bem estar, das famílias
agricultoras envolvidas no projeto, a partir da geração de renda
propiciada pela comercialização da produção de polpas, geléias e doces de
frutas de cultivos próprios e da extração na caatinga, de forma
sustentável; beneficiar frutas nativas, principalmente do umbu, e parte
da produção de frutas dos sistemas produtivos familiares; estimular e
apoiar as famílias agricultoras na transição agroecológica; estimular e
apoiar a produção a partir dos quintais produtivos; contribuir para a
autonomia organizacional e financeira das famílias agricultoras.
Atividades: Adquirir equipamentos para a unidade de beneficiamento.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 22
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO POVOADO DO LOPES OURICURI
Cidade: Ouricuri
Estado: PE
Valor na Moeda: 14.000
Número: 20960
Título: ARTICULACAO DAS ASSOCIACOES DE FUNDO DE PASTO DE PILAO ARCADO-BA
Objetivos: Fortalecer a organização das comunidades camponesas de Fundos
de Pasto; promover um trabalho educativo e de mobilização nas comunidades
para a sua autodefinição; propiciar espaços de discussão com diversos
setores da sociedade em busca de apoio à luta dos Fundos de Pasto; apoiar

as comunidades ameaçadas por grilagens; desenvolver estratégias de
comunicação para o trabalho que será desenvolvido pela associação.
Atividades: Realizar reuniões com as associações das Regiões envolvidas
no projeto; oficinas com jovens; Seminários em Pilão Arcado; Encontros de
formação dos Jovens; Assembleia Geral. setembro de 2014 a fevereiro de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: UNIAO DAS ASSOCIACOES DE FUNDO DE PASTO DE PILAO ARCADO
Cidade: Pilão Arcado
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 20979
Título: (ACAO PARA CRIANCA) FERMENTANDO SONHOS E NUTRINDO A VIDA
Objetivos: Possibilitar o início de uma cooperativa de produção centrada
nas práticas da Economia Solidária e do Cooperativismo.
Atividades: Promover a capacitação de membros do projeto no Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo; viabilizar parceria com a
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP.outubro de 2014
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 12
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO COMUNITARIO DA VILA HORTOLANDIA
Cidade: Jundiaí
Estado: SP
Valor na Moeda: 8.000
Número: 20983
Título: (AFE-ICCO II) PROJETO MAIS PRODUZIR
Objetivos: Promover ações de capacitações, cursos, oficinas e Assistência
Técnica alinhada à metodologia de trabalho da COOPERCUC, tendo como
princípio básico a inclusão social de famílias da zona rural, que se
encontram em situação de vulnerabilidade social; obter um Diagnóstico,
elaborado pela equipe de trabalho da Coopercuc, para identificação das
principais necessidades, dos recursos disponíveis e dos pontos fortes e
fracos para melhor balizar o Plano de Ação do Projeto Mais Produzir;
assegurar o envolvimento das famílias de produtores nas atividades,
aumentar e diversificar a produção garantindo a qualidade e a
regularidade,
considerando
as
práticas
ecológicas,
socialmente
e
economicamente sustentáveis.
Atividades: Promover atividades de formação, acompanhamento técnico e
monitoramento da produção das famílias Coopercuc no período de três anos;
acrescer oitenta e quatro toneladas da produção das Unidades de
beneficiamentos de umbu, leite e mandioca.
Programa: AFE
Beneficiários (proposta): 1600
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUA E CURACA
Cidade: Uauá
Estado: BA
Valor na Moeda: 87.400

Número: 20984
Título: (AFE-ICCO II) REDE DE COOPERATIVAS TRANSFORMANDO OS SABERES E AS
PRATICAS EM ALTERNATIVAS GERADORAS
Objetivos: Acompanhar e orientar uma rede de cooperativas, que são
empreendimentos da agricultura familiar, economia solidária e comercio
justo; dar assistência aos dirigentes, agricultores/as e jovens da
região, proporcionando o acesso aos meios de produção e conhecimento dos
instrumentos de gestão para as suas organizações
Atividades: Desenvolver um processo contínuo de atividades de formações,
visitas, assessorias para o público do projeto, no período de três anos.
Programa: AFE
Beneficiários (proposta): 2490
Etnia: G
Gênero: G
Nome: UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA
DO ESTADO DA BAHIA
Cidade: Feira de Santana
Estado: BA
Valor na Moeda: 87.400
Número: 20991
Título: (ACAO PARA CRIANCA) CASA DE CONVIVENCIA FLORESCER
Objetivos: Fomentar a educação ambiental no entorno do PESC-Parque
Estadual da Serra do Conduru; possibilitar um espaço para desenvolver
ações culturais e sociais, que respeitem a vida, e estimule o potencial
de crianças, jovens e adultos; promover Intercâmbio de saberes; promover
a divulgação do PESC para os moradores locais e de outras regiões.
Atividades: Realizar oficinas sobre saberes tradicionais; encontro de
convivência com pessoas locais e visitantes; rodas de diálogos para
compartilhar saberes; oficinas de pintura, leitura, agricultura orgânica,
música, alimentação consciente; vivências de educação ambiental; momento
sagrado; cineclube; vivências na Mata; encontros culturais; oficinas
audiovisuais, teatro, ludicidade, produção de registros e memórias
culturais.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNIDADE ATIVA
Cidade: Uruçuca
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000,10
Número: 20993
Título: (ACAO PARA CRIANCA) AS PRETAS UNEAFRO FORMACAO DE LIDERANCAS PARA
MULHERES NEGRAS
Objetivos: Conscientizar e potencializar a capacitação e atuação política
das mulheres negras; promover e mediar discussões e debates sobre temas
do cotidiano e da realidade da vida das mulheres nas periferias;
capacitar a atuação política das mulheres negras integrantes dos núcleos
de base da UNEAFRO-Brasil para que as mesmas tenham condições de orientar
suas comunidades em defesa de seus direitos; promover equidade de
direitos, cidadania e justiça; estimular uma análise crítica das
discussões e dados estatísticos que demonstram a perpetuação histórica de
desigualdades e política de exclusão das mulheres negras.

Atividades: Realizar um encontro de formação com 30 mulheres, jovens e
adultas, integrantes dos núcleos de base da UNEAFRO-Brasil.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE DEFESA DE DIREITOS E FORMACAO POPULAR
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 10.000
Número: 20994
Título: (ACAO PARA CRIANCA) TIJOLOS ECOLOGICOS
Objetivos: Estruturar o Empreendimento Solidário: a fábrica de tijolos
ecológicos na ocupação Joana Darc em Campinas; adquirir máquinas e
equipamentos para mecanização e estruturação da fábrica; promover a
geração de trabalho e renda para jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social; difundir a tecnologia da fabricação de tijolos
ecológicos
e
da
construção
de
casas
populares
com
tecnologias
alternativas.
Atividades: Adquirir máquinas e equipamentos e estruturar a fábrica de
tijolos ecológicos.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 21
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DA COMUNA URBANA JOANA DARC
Cidade: Campinas
Estado: SP
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21007
Título: (ACAO PARA CRIANCA) JOVENS MONITORANDO POLITICAS PUBLICAS (001)
Objetivos: Motivar as lideranças jovens para atuar como multiplicadores
de emponderamento e de protagonismo político, por meio de ações contínuas
de mobilização e do monitoramento de políticas públicas e controle
social; dar visibilidade ao tema da participação e controle social, por
meio de um Plano de Ação Comunitário; promover ações socioeducativas; dar
visibilidade ao tema: Políticas Públicas; articular encontros na
comunidade, através de um "Arrastão Cultural" onde os desafios da
comunidade serão apresentados através de diversas intervenções artísticas
e culturais em escolas, ONGs e igrejas.
Atividades: Mapear os equipamentos públicos, especialmente os de controle
social do município; elaborar de DRP - Diagnóstico Rápido Participativo;
elaborar um quadro de indicadores comunitários; criar um Plano de ação
comunitário; visitar órgãos públicos e espaços de controle social;
articular encontros na comunidade; Realizar o Seminário de Encerramento
do projeto.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: G
Nome: IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE - FAZENDA GRANDE (SALVADOR )
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21017
Título: (ACAO PARA CRIANCA) JOVENS MONITORANDO POLITICAS PUBLICAS (003)
Objetivos: Motivar as lideranças jovens para atuar como multiplicadores
de emponderamento e de protagonismo político, por meio de ações contínuas
de mobilização e do monitoramento de políticas públicas e controle
social; dar visibilidade ao tema da participação e controle social, por
meio de um Plano de Ação Comunitário; promover ações socioeducativas; dar
visibilidade ao tema: Políticas Públicas; articular encontros na
comunidade, através de um "Arrastão Cultural" onde os desafios da
comunidade serão apresentados através de diversas intervenções artísticas
e culturais em escolas, ONGs e igrejas.
Atividades: Mapear os equipamentos públicos, especialmente os de controle
social do município; elaborar de DRP - Diagnóstico Rápido Participativo;
elaborar um quadro de indicadores comunitários; criar um Plano de ação
comunitário; visitar órgãos públicos e espaços de controle social;
articular encontros na comunidade; Realizar o Seminário de Encerramento
do projeto.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 25
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COLETIVO DA CIDADE
Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21018
Título: (ACAO PARA CRIANCA) RENOVAR
Objetivos: Reestruturar o Centro da Criança e do Adolescente Vila São
João e possibilitar melhorias na oferta do serviço para crianças e
adolescentes.
Atividades: Adquirir móveis e equipamentos.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 121
Etnia: G
Gênero: G
Nome: INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21041
Título: POSSEIROS EM BUSCA DE SEUS DIREITOS
Objetivos: Reconhecer todos os posseiros agricultores familiares e
orientá-los a buscar a titulação de suas terras; realizar um levantamento
das posses dos agricultores familiares com o propósito de diminuir a
violência no campo e os conflitos agrários; garantir o acesso ao crédito
agrícola e outras políticas públicas nacionais, acabando com a violência
e a grilagem no município.
Atividades: Realizar o levantamento de todas as famílias de posseiros
agricultores familiares do município; visitar as posses; cadastrar e
registrar todos os dados necessários para os processos de titulação junto
ao ITERTINS ou em processo de usucapião; realizar um Encontro de Formação
dos Posseiros para aprofundar a discussão, tirar dúvidas e comprometê-los
com a organização dos trabalhadores.

Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE CAMPOS LINDOS
- TO
Cidade: Campos Lindos
Estado: TO
Valor na Moeda: 6.900
Número: 21058
Título: (ACAO PARA CRIANCA) TEATRO DO OPRIMIDO E O ENFRENTAMENTO DA
VIOLENCIA CONTRA JOVENS E ADOLESCENTES
Objetivos: Contribuir para o enfrentamento da violência contra a
juventude em Viçosa e para a promoção da cultura brasileira e juvenil;
fortalecer as organizações sociais em seus trabalhos a partir da
apropriação das metodologias do Teatro Oprimido (TO); formar agentes
multiplicadores das ações do TO.
Atividades: Apresentar o documentário do Levante Popular e as ações sobre
o Teatro do Oprimido; apresentar os jogos do TO; realizar oficinas para
trabalhar as técnicas do Teatro-Fórum; construir uma peça sobre as
opressões na vida dos/as integrantes do projeto; promover debates;
construção dos textos sobre os problemas e desafios da vida da juventude;
oficinas de poesia.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 52
Etnia: G
Gênero: G
Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - VICOSA
Cidade: Viçosa
Estado: MG
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21089
Título: (EDITAL C&A-03) ECO GESTAO PARA O FUTURO
Objetivos: Promover ações de capacitação, comunicação e visibilidade da
Organização
de
Permacultura
e
Arte
(OPA),
visando
à
formação
participativa de oito integrantes da equipe da instituição e seis
lideranças comunitárias; promover a qualificação em Gestão Social,
Empreendedorismo Social e Princípios da Permacultura para habilitar os
participantes
a
criar
e
manter
iniciativas
sustentáveis
e
multiplicadoras, a fim de valorizar as potencialidades individuais e de
grupo para o fortalecimento institucional.
Atividades:
Realizar
oficinas
de
capacitação
em
Gestão
Social,
Empreendedorismo
Social
e
Princípios
da
Permacultura;
elaborar
confeccionar e distribuir panfletos e banner; criar web site.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ORGANIZACAO DE PERMACULTURA E ARTE
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21101
Título: CONSTRUINDO UM MAPA DAS PERIFERIAS
Objetivos: Promover a inclusão social e econômica de 10 empreendimentos
econômicos populares solidários do Bairro da Paz e adjacências;
melhorando divulgação e comercialização de bens e serviços; incrementar a
capacidade de geração de emprego e renda dos empreendimentos envolvidos,
proporcionando indiretamente melhorias na qualidade de vida dos
familiares; produzir efeitos transversais relevantes para as periferias
de Salvador; desencadear um processo de desenvolvimento socioeconômico
integral dos bairros periféricos de Salvador.
Atividades: Elaborar e divulgar o Mapeamento turístico do Bairro da Paz e
adjacências. março a agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES EM CORTE E COSTURA, ARTEFATOS EM
COURO, MATERIAL DE LIMPEZA, BIJUTE
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21114
Título: (FORD) RESGATE E REVITALIZACAO DA DANCA DE TAMBOR CONGADA E
MANEJO ARTESANAL DA COMUNIDADE QUILOMBOL
Objetivos: Resgatar, revitalizar e preservar a cultura das danças de
origem africana na Comunidade Quilombolas Morro de São João; ensinar para
a juventude a tradição da comunidade através dos Griôs; valorizar a
cultura afro descente deixada pelos antepassados.
Atividades: Promover oficinas de confecção artesanal, de tambor e de
congada.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 75
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MORRO SAO JOAO
Cidade: Santa Rosa do Tocantins
Estado: TO
Valor na Moeda: 6.847
Número: 21117
Título: PRODUCAO AGROECOLOGICA DO ASSENTAMENTO VILA NOVA GERANDO RENDA
SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivos: Possibilitar a sustentabilidade e a qualidade de vida das
famílias do Assentamento Vila Nova por meio da produção agroecológica;
proporcionar alimentos saudáveis para o consumo das famílias assentadas;
incentivar a geração de renda por meio da comercialização da produção
agroecologica; contrapor o agronegócio fortalecendo a agroecologia como
modelo de produção e de sociedade sustentável; consolidar espaços de
comercialização
específicos
para
a
produção
agroecológica
dos
assentamentos; acessar políticas públicas que favorecem a comercialização
da agricultura familiar (PAA - PNAE); fortalecer a prática coletiva e os
laços de solidariedade na área; fortalecer a rede de Economia Popular
Solidária da região.

Atividades: Retomar a produção de hortaliças e frutas através de um
sistema de irrigação e manejo apropriado às condições climáticas
ambientais da região; comercializar a produção.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS E ASSENTADAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
DO PA VILA NOVA
Cidade: Ourolândia
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21121
Título: MULHERES E MIDIAS PONTO COM PONTO BR
Objetivos: Interferir no modelo de mulher apresentado pela mídia;
registrar o importante papel das organizações de mulheres neste processo;
incentivar a mulher a assumir o posto propositivo de autoras e de
executoras de uma Política de Comunicação e Cultura que se debruça sobre
a construção de uma comunicação pública de fato.
Atividades: Criar o site www.mulheresemidias.com.br através da oficina de
WEB para 15 comunicadoras da Articulação Mulheres & Mídias.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 15
Etnia: G
Gênero: F
Nome: INSTITUTO FLORES DE DAN - COMUNICACAO E PRODUCAO
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21132
Título: SABERES E FAZERES DO LICURI NO SERTAO
Objetivos: Promover a preservação, o beneficiamento e a comercialização
da produção de licurí, através da formação cidadã e do manejo
sustentável, na comunidade de Maracujá, município de Serrolândia.
Atividades: Promover Curso de capacitação e formação em Manejo
Sustentável do Licurí; reforma o espaço de beneficiamento da região;
produzir e comercializar os derivados do licuri. 10/01/2015 a 10/01/2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E MORADORES DE MARACUJA
Cidade: Serrolândia
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.230
Número: 21134
Título: AS IGREJAS PROGRESSISTAS E SUAS REDES DE SOLIDARIEDADE NA AMERICA
LATINA DURANTE O REGIME MILITAR
Objetivos: Reconstruir a trajetória dos atores sociais e políticos, a
partir das redes de solidariedade ligadas às igrejas progressistas da
America Latina presentes durante a ditadura militar; preservar a memória
da luta de homens e mulheres pela democracia, fomentando a reflexão sobre
o período de desrespeito e violação dos direitos humanos; fortalecer e

dar visibilidade à participação da mulher nas redes de solidariedade
estabelecidas com e nas igrejas progressistas da America Latina.
Atividades: Criar um acervo de entrevistas com pessoas que atuaram na
rede de solidariedade ligada às igrejas progressistas da America Latina
no período de ditadura militar; lançar no portal eletrônico em
solenidades nas principais capitais do país em parceria com entidades de
defesa dos direitos humanos.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CARITAS BRASILEIRA - SECRETARIADO REGIONAL NORDESTE III
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21160
Título: AGENCIA DE COMUNICACAO SOLIDARIA
Objetivos: Promover a inclusão dos grupos e movimentos culturais
populares no espaço público midiático, fomentando o intercâmbio e a
experimentação artística; fortalecer papel dos agentes culturais locais;
criar um espaço de produção e difusão de comunicação e cultura
desenvolvido e gerido por agentes sociais e culturais de diversas regiões
de MG; dar visibilidade às iniciativas tradicionalmente excluídas do
universo da grande mídia e possibilitar a tessitura de redes;
potencializar o diálogo e o relacionamento de cada entidade com seus
públicos de interesse.
Atividades: Realizar a formação na área de comunicação para grupos e
movimentos culturais populares. fevereiro a agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO IMAGEM COMUNITARIA - GRUPO DE PESQUISA E EXPERIMENTACAO
EM MIDIAS DE ACESSO PUBLICO
Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21161
Título: REALIZACAO DE ASSEMBLEIA PARA ELEICAO DE DIRETORIA E REFORMA
ESTATUTO DA ASSOCIACAO KABAN EY
Objetivos: Eleger uma nova diretoria para a Associação KABAN - EY
SURUI; revisar o estatuto da organização; avaliar o desempenho
associação e estabelecimento de metas para o próximo mandato.
Atividades: Realizar assembléia para eleição de diretoria e reforma
estatuto da Associação Kaban- ey.10 a 12 de fevereiro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 700
Etnia: I
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DO POVO DA FLORESTA KABAN - EY - SURUI
Cidade: Cacoal
Estado: RO
Valor na Moeda: 6.960

DO
da
do

Número: 21177
Título: PROJETO CULTURAL DA IV FEIRA REGIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR DE
LAGOA DO JOAO FERREIRA
Objetivos: Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na região pelas
entidades da sociedade civil organizada no âmbito comunitário, municipal
estadual e nacional, ao mostrar a importância da agricultura familiar
através de ações práticas sociais, ambientais, culturais e econômicas,
desenvolvidas nas comunidades, além de celebrar os resultados da
comercialização
dos
produtos
oriundos
da
agricultura
familiar,
especificando para a produtividade de caprinos e ovinos, e para o
beneficiamento de frutas nativas da caatinga, especialmente o umbu,
símbolo cultural e ambiental da região.
Atividades: Realização do projeto culturalda IV Feira Regional de
Agricultura Familiar; Exposição de animais (caprinos e ovinos); Exposição
dos produtos da agricultura familiar através dos estandes; Oficinas
temáticas sobre a produção agropecuária da agricultura familiar; Oficina
sobre Manejo Sustentável da Caatinga;
Oficina Organização Social no
Âmbito Comunitário;
Dia de Campo sobre cultivo e manejo da Palma;
Apresentações culturais – história da comunidade, teatros, e shows
culturais.04 a 12 de abril 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZENDA LAGOA DO JOAO
FERREIRA
Cidade: Uauá
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21191
Título: V ACAO AMALA DA PEDRA DE XANGO
Objetivos: Preservar o santuário de Xangô e fortalecer a valorização do
meio ambiente onde o mesmo se encontra; chamar a atenção das autoridades
públicas competentes sobre a importância do santuário para os adeptos da
religião do candomblé.
Atividades: Realizar a V ação Amalá da Pedra de Xangô, 14 de dezembro de
2014.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL CULTURAL E RELIGIOSA DEUSA VO NAN
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21192
Título: ENCONTRO DA JUVENTUD RURAL E MULHERES CAMPONESAS
Objetivos: Promover capacitação e orientação profissional para jovens e
mulheres camponesas, com a perspectiva de torná-los aptos a buscar
alternativas que gerem renda para suas famílias e contribuam para a sua
permanência no campo; implementar a experiências de Quintais Produtivos e
Hortas Comunitárias; resgatar e valorizar a cultura local; contribuir
para o fortalecimento das ações de produção de artesanal feita pelas
mulheres camponesas e Jovens rurais.

Atividades: Realizar o Encontrão da Juventude Rural durante seis dias com
oficinas de formação.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE BETEL E SITIOS VIZINHOS
Cidade: Saboeiro
Estado: CE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21194
Título: VI FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MUQUEM E REGIAO TRADICAO
CULTURA HISTORIA E MEMORIA
Objetivos: Promover um intercâmbio de experiências entre os agricultores
com apoio das entidades que tem experiências com a convivência com o
semiárido; resgatar os valores e potenciais das riquezas nativas da
região; fortalecer as cadeiras produtivas da agricultura familiar e
solidária, principalmente aquelas que formam a base das políticas
públicas de PAA e PNAE em Cansanção; possibilitar aos agricultores e às
famílias
envolvidas
o
acesso
às
técnicas
de
beneficiamento
e
comercialização dos produtos da agricultura familiar solidaria e
conhecimentos técnicos na área de economia solidária.
Atividades: Realizar a Feira da Agricultura Familiar de Muquém e Região:
Tradição Cultura Historia e Memória.Fevereiro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO AGROPASTORIL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MUQUEM E REGIAO
Cidade: Monte Santo
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21197
Título: MAOS UNIDAS EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE
Objetivos: Adquirir máquinas e equipamentos para aumentar a oferta de
trabalho e renda das mulheres e suas famílias das comunidades de Tirapina
e Potosi; melhorar a qualidade da linha de produção dos artesanatos e
costuras das mulheres; dinamizar a economia local; diminuir o êxodo
rural, a pobreza e a exclusão social; garantir a sustentabilidade
familiar.
Atividades: Adquirir máquinas e equipamentos; aumentar e melhorar a
qualidade da linha de produção do artesanato.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 21
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE TIRAPINA E
POTOSI
Cidade: Licínio de Almeida
Estado: BA
Valor na Moeda: 1.900

Número: 21198
Título: I CONGRESSO DIOCESANO DA PJMP
Objetivos: Fortalecer a caminhada da PJMP diante das transformações e
desafios contemporâneos; reafirmar o protagonismo juvenil no meio popular
e impulsionar a vivência do projeto libertador de Jesus Cristo na
sociedade e na Igreja; celebrar, planejar e fazer uma grande articulação
da Juventude do Meio Popular.
Atividades: Realizar o I Congresso Diocesano da PJMP, 23 a 25 de janeiro
de 2014
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR - DIOCESE DE JUAZEIRO
Cidade: Juazeiro
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21199
Título: I SEMINARIO HISTORIA DE LUTAS DESAFIOS E CONQUISTAS DO TERRITORIO
QUILOMBOLA DE RIO DAS RAS
Objetivos: Celebrar e fortalecer a luta da comunidade pela conquista do
quilombo
Rio
das
Rãs;
discutir
cidadania,
historicidade
e
o
fortalecimento das políticas públicas e direitos quilombolas; discutir os
avanços e conquistas a partir da organicidade do território tendo a
Associação como pilar central do processo; contar a história de luta da
retomada do território a partir da organização social, cultural,
religiosa e política da associação.
Atividades: Realizar o I seminário História de Lutas, Desafios e
Conquistas do Território Rio das Rãs em culminância com o XX aniversário
da Associação Agropastoril Quilombola do Território.01 e 02 de maio de
2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 360
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO AGROPASTORIL QUILOMBOLA RIO DAS RAS
Cidade: Bom Jesus da Lapa
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21200
Título: FORTALECIMENTO IDENTITARIO E DA SUSTENTABILIDADE KAINGANG NA
BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA-RS
Objetivos: Apoiar a revitalização dos saberes tradicionais do artesanato
e seu ensinamento para as novas gerações do povo Kaingang na Bacia
Hidrográfica do Guaíba-RS; possibilitar a sustentabilidade por meio da
comercialização da produção artesanal; fortalecer a identidade indígena
Kaingang.
Atividades: Realizar oficinas de qualificação e diversificação do
artesanato.01 de março de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 140
Etnia: I
Gênero: G

Nome: INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA,
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS
Cidade: São Leopoldo
Estado: RS
Valor na Moeda: 6.000

EDUCACAO

E

CULTURA

-

Número: 21201
Título: APOIO A XII SEMANA DAS AGUAS DE ARACOIABA - CEARA
Objetivos: Fortalecer a realização da XII ª Semana das Águas de Aracoiaba
- Ceará como espaço de discussão, mobilização e luta por uma política
hídrica na região do Maciço do Baturité; promover um debate sobre o
cuidado com as águas e a política hídrica do Ceará; celebrar as
conquistas das lutas populares na região, possibilitando um intercâmbio
entre comunidades e entidades.
Atividades: Realizar a XII ª Semana das Águas de Aracoiaba - CE,
no
período de 13 a 22 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 2500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE ARACOIABA
Cidade: Aracoiaba
Estado: CE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21206
Título: CAPACITACAO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS SOBRE DIREITOS
INFANTO-JUVENIS E VALORIZACAO ETNICO C
Objetivos: Contribuir com a formação de crianças, adolescentes e jovens
para uma nova relação com a vida; despertar a consciência para sua
história,
cidadania
e
identidade
étnico
cultural,
a
partir
do
conhecimento dos direitos infanto-juvenis, da cultura africana e afro
brasileira.
Atividades: Promover oficinas modulares para adolescentes e jovens:
Pedagógica abordando temas relacionados à Cultura africana e afro
brasileira, direitos e protagonismo infanto-juvenil; oficinas de Dança
Afro Brasileira e Popular e de Percussão. 23 de janeiro a 10 de fevereiro
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: N
Gênero: G
Nome: GRUPO DE CONSCIENTIZACAO NEGRA OMNIRA
Cidade: Cururupu
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.500
Número: 21208
Título: (8 DE MARCO) VI MARCHA PELA VIDA DAS MULHERES E PELA AGROECOLOGIA
Objetivos: Dar visibilidade e reconhecimento às mulheres agricultorasexperimentadoras; fortalecer as mulheres como protagonistas da construção
de um projeto de desenvolvimento local; aprofundar o debate sobre as
desigualdades entre homens e mulheres; debater sobre modelos de
desenvolvimento e sua incidência nas relações entre gênero; reafirmar o
papel do movimento social na construção de um novo modelo de
desenvolvimento baseado na construção de um mundo mais igual; dar

visibilidade pública às desigualdades entre homens e mulheres e
fortalecer as capacidades das mulheres; debater sobre os impactos das
políticas públicas na vida das mulheres e de que forma contribuem para
sua autonomia.
Atividades: Realizar a VI Marcha pela Vida das Mulheres e pela
Agroecologia em Lagoa Seca - PB, 12 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 5000
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSESSORIA E SERVICOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVAS ASPTA
Cidade: Esperança
Estado: PB
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21209
Título: (8 DE MARCO) I ENCONTRO FEMINISTA DO MPA BAHIA PELA EMANCIPACAO
FEMININA E NA CONSTRUCAO DO PLANO CA
Objetivos: Contribuir para ampliar a participação das mulheres camponesas
e para a superação da desigualdade nas relações de gênero; possibilitar
maior participação política dentro do Movimento e maior inserção
qualificada das mesmas nos espaços públicos.
Atividades: Realizar o I Encontro Feminista Do MPA Bahia: pela
emancipação feminina e na construção do Plano Camponês, 05 A 08 de
fevereiro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - BAHIA
Cidade: Feira de Santana
Estado: BA
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21211
Título: SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO DOS SEM TETOS DA BAHIA - NOS TAMBEM
TEMOS DIREITO A
Objetivos: Discutir e debater o cenário da política habitacional na Bahia
e no Brasil, pensando estratégias para exercer pressão e o controle
social sobre esta; sistematizar as expectativas dos militantes e dos
movimentos, possibilitando a produção de uma carta de reivindicação sobre
o Direito à cidade a ser encaminha aos órgãos governamentais, judiciário
e legislativo, no sentido de promover o debate.
Atividades: Realizar o Seminário Estadual Formação dos Sem Tetos da Bahia
- Nós Também temos Direito a Cidade, 28 de fevereiro e 1 de março de
2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS SEM TETOS DA BAHIA - DEMOCRATICO E DE LUTAS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21212
Título: (8 DE MARCO) MULHERES CAMPONESAS DO RS EM MOBILIZACAO CONTRA A
VIOLENCIA E PELA PRODUCAO DE ALIMENTO
Objetivos: Estimular e dar visibilidade a produção de alimentos de forma
agroecológica pelas mulheres camponesas; firmar a importância desta
produção para a saúde e bem estar da população, contribuindo para a
permanência das famílias no meio rural.
Atividades: Realizar mostra de produtos produzidos pelas mulheres
camponesas; seminário de estudo sobre a realidade das mulheres
camponesas, os desafios para a permanência no campo e para a produção de
alimentos sem agrotóxicos; demarcar o dia 08 de março de 2015, dia
Internacional da Mulher, com mobilização estadual em Porto Alegre
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 450
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO RIO GRANDE DO SUL
Cidade: Passo Fundo
Estado: RS
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21213
Título: MOBILIZANDO PARA CONSCIENTIZAR
Objetivos: Contribuir no processo de formação das famílias camponesas dos
sertões do Araripe e Central do Pernambuco; fortalecer o modelo de
produção
sustentável
e
compreender
o
atual
modelo
de
produção
incompatível com a realidade cultural dessas regiões.
Atividades: Realizar o Seminário de Formação para Lideranças Comunitárias
do Sertão do Araripe e Sertão Central.Fevereiro a março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CAMPONESA JOSUE DE CASTRO - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS
AGRICULTORES DA REGIAO NORDESTE E SEM
Cidade: Ouricuri
Estado: PE
Valor na Moeda: 6.650
Número: 21215
Título: O CERRADO POVOS, DESAFIOS E NECESSIDADES
Objetivos: Fortalecer a participação da sociedade civil na gestão
ambiental do bioma Cerrado, no processo de criação ou reativação dos
Conselhos Municipais de Meio Ambiente, em Caiapônia, Catalão e
Itapurunga; ampliar os grupos de discussões que atuam nas transformações
dos impactos socioambientais negativos do processo de ocupação do Bioma
Cerrado.
Atividades: Realizar 3 mini-acampamentos em defesa do Cerrado nos
municípios Caiapônia, Catalão e Itapurunga; utilizar os espaços públicos
para discutir a conjuntura ambiental local; realizar audiência publica
para debater com a sociedade sobre importância do Cerrado e sua
integração com os demais biomas; efetivar o Seminário Estadual dos povos
do Cerrado; promover apresentações culturais.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1200
Etnia: G

Gênero: G
Nome: CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS BIBLICOS - NACIONAL
Cidade: São Leopoldo
Estado: RS
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21220
Título: (8 DE MARCO) RECUPERAR AS SEMENTES, PLANTAS MEDICINAIS E
ALIMENTICIAS, VALORIZANDO A SAUDE POPULAR
Objetivos: Contribuir na formação e capacitação de mulheres camponesas,
potencializando o seu protagonismo na construção de um projeto de
desenvolvimento sustentável na região; contribuir com a renda familiar
através da promoção da recuperação das sementes e plantas medicinais, e
da produção de remédios caseiros; valorizar os saberes populares;
fortalecer a organização das mulheres camponesas na Associação e no
Movimento de Mulheres Camponesas.
Atividades: Promover exposições, palestras e oficinas sobre plantas
medicinais e remédios caseiros; realizar atendimentos básicos de saúde.20
a 22 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES DA MATA AMAZONICA DO SUDESTE PARAENSE
Cidade: Tucuruí
Estado: PA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21224
Título: (8 DE MARCO) MARCHA PELOS DIREITOS DAS PESCADORAS - REGIAO DO
SALGADO
Objetivos: Fortalecer a organização das pescadoras e o compromisso na
luta em defesa dos territórios pesqueiros e os direitos fundamentais
desta categoria; mobilizar 81 mulheres de diferentes comunidades dos
municípios de Bragança e Maracanã para uma marcha e ato político alusivo
ao dia internacional da mulher; fortalecer a organização das pescadoras
da região do Salgado; intensificar articulação entre vários atores em
defesa dos direitos da mulher.
Atividades: Realizar a Marcha pelos direitos das pescadoras - Região do
Salgado e um ato político no dia 08 de março de 2015; coletar assinaturas
para Campanha em Defesa do Território Pesqueiro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DE PESCADORES(AS) E AGRICULTORES(AS) DE ARICURU
Cidade: Maracanã
Estado: PA
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21225
Título: (8 DE MARCO) PRIMEIRO ENCONTRO DE MULHERES CAMPONESAS E URBANAS
DA REGIAO SUDESTE
Objetivos: Resgatar o dia 8 de março como o dia internacional de
organização e mobilização das mulheres trabalhadoras; fomentar a
discussão sobre o papel das mulheres trabalhadoras rurais e urbanas na

promoção da segurança alimentar e da agroecologia; discutir temas
relacionados à sexualidade, saúde da mulher e violência como forma de
trocar
experiências
e
difundir
informações,
visando
aumentar
a
conscientização sobre os mesmos; promover a integração cultural entre as
mulheres trabalhadoras rurais e urbanas da região Sudeste; discutir
pautas comuns e calendário de lutas das mulheres trabalhadoras rurais e
urbanas da região Sudeste para 2015.
Atividades: Realizar o I Encontro de Mulheres Camponesas e Urbanas da
Região Sudeste, 07 a 09 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 380
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA DA ZONA DA MATA DE MINAS
GERAIS
Cidade: Visconde do Rio Branco
Estado: MG
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21228
Título: SALUBA PROJETO DE EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVES DA GERACAO DE
RENDA
Objetivos: Possibilitar a redução da violência doméstica por meio da
informação, qualificação social e profissional de mulheres na área de
artesanato; qualificar mulheres moradoras da ocupação Quilombo da Lagoa
em produção artesanal com finalidade de promover melhorias na geração da
renda familiar e elevação da autoestima; fortalecer o comércio local
valorização da produção artesanal; fortalecer as ações de combate à
violência domestica no subúrbio ferroviário de Salvador.
Atividades: Realizar oficinas de artesanato em argila, bordados e arte em
tecidos; palestras e oficinas de cidadania e direitos; visitas a
instituição de amparo às mulheres vítimas de violência doméstica; feiras
de exposição e seminário de encerramento. 07 de março a 25 de julho de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE ILE AXE TORRUN GUNAN
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21230
Título: CINE REFLEXAO FEMINISTA GENERO EM FOCO
Objetivos: Proporcionar espaço, momento de educação popular feminista na
cidade de Goiânia, possibilitando uma reflexão crítica sobre as
desigualdades entre sexos, classes e raças exibidas nas histórias e
estórias do cinema; fomentar o debate construtivo e renovador do
feminismo(s), do movimento de mulheres, do movimento social e popular e
entre os/as defensores/as de direitos humanos; estabelecer momento de
autocuidado e reflexão sobre as práticas e agir políticos do movimento;
construir análises coletivas sobre o atual contexto social, político e
econômico.
Atividades: Realizar o Lançamento do Cine Reflexão Feminista Gênero em
Foco; exibição de filmes com roda de conversa feminista; promover

conversas em Grupos de Mulheres da capital e da região metropolitana de
Goiânia.8 de março a 1 de maio de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 160
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ORGANIZACAO POPULAR FEMINISTA PARA OS DIREITOS HUMANOS - MEGERAS
Cidade: Goiânia
Estado: GO
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21231
Título: (8 DE MARCO) CAMPONESAS EM LUTA CONTRA A VIOLACAO DOS DIREITOS
HUMANOS
Objetivos: Promover um espaço unificado de encontro de mulheres
organizadas na Via Campesina, dia 12 de março de 2015, em Porto Velho/RO,
com previsão de participação de 250 mulheres do MST, MAB, MPA e entidades
parceiras para estudar e debater sobre a organização e pautas de luta das
mulheres em Rondônia.
Atividades: Realizar encontros de mobilização e formação para 250
mulheres do MST, MAB, MPA e entidades parceiras, em Porto Velho/RO, dia
12 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 600
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DE RONDONIA
Cidade: Ouro Preto do Oeste
Estado: RO
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21232
Título: MEIO AMBIENTE E REVITALIZACAO DAS FONTES
Objetivos: Revitalizar as fontes e o cuidado como o meio ambiente como o
princípio primordial da vida; promover um trabalho de educação e
conscientização ambiental nas escolas, comunidades e com lideranças na
região do semiárido no município de Brotas de Macaúbas/BA.
Atividades: Promover: reunião quinzenal da Comissão Central do Meio
ambiente e Revitalização das Fontes; visita de conscientização às
comunidades e fontes; visita de técnico ambiental; reuniões com
proprietários onde estão localizadas as fontes; caminhadas ecológicas;
Novenários com o tema "Meio Ambiente e Revitalização das Fontes" nas
festas de padroeiros em cada comunidade; visita às escolas da região.01
de março a 31 de dezembro de 2015-02-06
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 350
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PRO-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - DIOCESE DE BARRA
Cidade: Brotas de Macaúbas
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21233
Título: I ENCONTRO REGIONAL PELO DIREITO A COMUNICACAO
Objetivos: Promover a capacitação de 200 ativistas pelo direito à
comunicação com atuação no Nordeste, empoderando-os sobre temas relativos
à liberdade de expressão e a regulamentação da radiodifusão; fomentar a
articulação e as parcerias entre sujeitos que, nos diferentes estados,
buscam incidir sobre políticas públicas de comunicação; incentivar a
participação nas atividades nacionais que visam à promoção do direito à
comunicação; despertar a atenção da sociedade para a discussão sobre o
tema.
Atividades: Realizar o I Encontro Nordestino pelo Direito à Comunicação,
no Recife, de 12 a 14 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMITE ORGANIZADOR DO I ENCONTRO NORDESTINO PELO DIREITO A
COMUNICACAO
Cidade: Olinda
Estado: PE
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21236
Título: II ENCONTRAO DAS CEBS
Objetivos: Possibilitar um forte momento para celebrar o protagonismo do
povo das CEB´s, partilhando as experiências do dia a dia, resgatando o
espírito romeiro e verificando os problemas graves ligados à mineração, à
água e à migração; refletir sobre o papel das CEBs na Igreja e na
Sociedade.
Atividades: Realizar o II Encontrão das CEB's, em Caetité/ BA, 25 de maio
de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 350
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ARTICULACAO REGIONAL DE CEBS - REGIONAL NE III
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21237
Título: PROJETO AFOXE E CULTURA
Objetivos: Beneficiar crianças, adolescentes e jovens do subúrbio por
meio de uma reflexão política e educacional no combate ao preconceito
contra os afoxés e a religião de matriz africana; discutir sobre
desigualdade social, gênero, preconceito, direitos e deveres do cidadão e
do órgão público.
Atividades: Realizar atividades para a comunidade de Alto de Coutos com
palestras; apresentações culturais; oficinas pedagógicas; seminários com
órgão públicos; atividades em comemoração ao dia 08 de março.09 de abril
de 2015 a 02 de maio 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1000
Etnia: G
Gênero: G

Nome: GREMIO COMUNITARIO CULTURAL CARNAVALESCO AFOXE FILHOS DE OGUN DE
RONDA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.500
Número: 21239
Título: I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PALMOPOLIS - BAIXO
JEQUITINHONHA OS SABERES E SABORES FORTALECEND
Objetivos: Traçar estratégias para a comercialização dos produtos da
economia solidaria e para o desenvolvimento local sustentável; resgatar a
expressão cultural, local e regional; promover intercâmbio, troca de
experiências, saberes e sabores entre agricultores (as) e grupos
comunitários da região; fomentar o
consumo de produtos locais e
regionais, obtidos de forma sustentável; divulgar outras formas de
comércio contrapondo o agronegócio; possibilitar a geração de renda na
agricultura familiar.
Atividades: Realizar a I Feira da Agricultura Familiar em Palmópolis Baixo Jequitinhonha os Saberes e Sabores Fortalecendo o Comércio Justo e
a Moeda Social.27 de março de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE PALMOPOLIS
Cidade: Palmópolis
Estado: MG
Valor na Moeda: 3.800
Número: 21240
Título: III BLOGGER PE - A COMUNICACAO NO CENTRO DO DEBATE
Objetivos: Fortalecer o Marco Civil da Internet no Brasil e o debate
sobre a regulamentação dos meios de comunicação do País; criar
proposições coletivas que ajudem a intervir em políticas públicas
efetivas na democratização dos meios de comunicação, na distribuição das
verbas publicitárias aos veículos de mídias, sobretudo as mídias
independentes.
Atividades: Realizar debates e rodas de diálogos para tratar sobre a
regulamentação do Marco Civil da Internet e dos Meios de Comunicação no
Brasil, sobre a Reforma Política e Direitos Humanos; apresentações
culturais.27 a 29 de março de 2015, em Recife.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS BLOGUEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ABLOGPE
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21242
Título: SEMINARIO NACIONAL SOBRE O MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONTEXTO DO MOVI
Objetivos: Compreender o processo do novo Marco Regulatório Organizações
da Sociedade Civil; possibilitar um espaço do estudo e reflexão das
atribuições previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, de 31/07/2014 e

demais
instrumentos
legais
complementares;
preparar
agentes
multiplicadores para contribuir na transformação regional e no espaço de
atuação das Escolas Famílias Agrícolas.
Atividades: Realizar Seminário Nacional sobre o Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil no contexto do Movimento Nacional das
Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, no período de 24 a 27 de março de
2015. Feira de Santana/BA
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: G
Nome: UNIAO NACIONAL DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DO BRASIL
Cidade: Orizona
Estado: GO
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21243
Título: SEMINARIO NACIONAL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PELA CONSTITUINTE DO
SISTEMA POLITICO
Objetivos: Analisar a conjuntura e as perspectivas atuais para a
convocação da Constituinte do sistema político; definir as formas de luta
e as ações necessárias para conquistar a realização de um Plebiscito
Oficial; reativar e rearticular os comitês populares para a nova fase da
campanha; estimular a discussão política em nível local sobre a
necessidade de mudar o sistema político brasileiro por meio de uma
Constituinte exclusiva e soberana; organizar o Dia Nacional de Lutas pela
Constituinte do sistema político 12/03/2015.
Atividades: Realizar Seminário Nacional dos movimentos sociais pela
Constituinte do sistema político, dias 06 e 07 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: SECRETARIA OPERATIVA NACIONAL - CAMPANHA NACIONAL POR UM PLEBISCITO
OFICIAL SOBRE A CONSTITUINTE DO
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21246
Título: MULHERES CAMPONESAS BRASILEIRAS NA LUTA POR UMA SOCIEDADE LIVRE
DE VIOLENCIA CONTRA A M
Objetivos: Dar visibilidade à luta das mulheres camponesas através de
atos que serão realizados no dia 8 de março de 2015; proporcionar o
acompanhamento de uma dirigente nas principais atividades da ANMC durante
o ano.
Atividades: Realizar ações de conscientização e de combate à violência
contra a mulher no dia 8 de março em diversos estados brasileiros.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 6000
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE MULHERES CAMPONESAS
Cidade: Passo Fundo
Estado: RS
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21251
Título: JOVENS CONQUISTANDO DIRETOS
Objetivos: Sensibilizar a juventude das igrejas e das organizações
sociais para a construção e implementação de políticas públicas no
município de Duque de Caxias; promover a formação política e social de 50
jovens da periferia de Duque de Caxias; elevar a autoestima da juventude,
despertar a sua autonomia e incentivar o diálogo entre gerações.
Atividades: Mobilizar jovens de Igrejas e de organizações sociais de
Duque de Caxias; realizar encontro de formação abordando temas
relacionados a políticas públicas, leis para juventude, Lei Maria da
Penha e outras.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PROGRAMA DE FORMACAO E EDUCACAO COMUNITARIA
Cidade: Duque de Caxias
Estado: RJ
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21252
Título: V MARCHA REGIONAL DO COLETIVO DE MULHERES DO NORTE DE MINAS MULHERES E AGROECOLOGIA VIDA E SABEDOR
Objetivos: Dar visibilidade a luta das mulheres norte mineiras contra a
violência e contra os impactos causados pelos grandes projetos de
mineração na região; mobilizar 3.000 mulheres para a Marcha Regional do
Coletivo de Mulheres do Norte de Minas, em Várzea Grande/ MG, dias 18 e
19 de abril de 2015; discutir e denunciar as questões que afetam
diretamente a vida das mulheres e violam seus direitos.
Atividades: Realizar a V Marcha Regional do Coletivo de Mulheres do Norte
de Minas; feira de produtos dos grupos produtivos de Mulheres e da
economia solidaria; noite cultural; oficinas. 17 a 19 de abril de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DO COLETIVO DE MULHERES ORGANIZADAS DO NORTE DE MINAS
Cidade: Porteirinha
Estado: MG
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21255
Título: PROJETO DE FORMACAO E PARTICIPACAO DOS INDIGENAS DO ACRE NO
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE EM BRASILIA
Objetivos: Fortalecer e qualificar a atuação dos indígenas nos processos
formativos; fortalecer os povos indígenas na luta pela regularização
fundiária; sensibilizar a sociedade para o respeito e engajamento na
causa dos povos indígenas; incrementar as relações de aproximação entre
os povos indígenas para unificar a luta pela superação de problemas
comuns e o fortalecimento das organizações afins; revogar a PEC 2015 e
outros projetos de Lei que afetam a vida dos indígenas;

Atividades: Promover a formação e participação dos povos indígenas do
Acre no Acampamento Terra Livre 2015, em Brasília, no período de 12 a 16
de abril de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 10
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - REGIONAL AMAZONIA OCIDENTAL RIO BRANCO
Cidade: Rio Branco
Estado: AC
Valor na Moeda: 9.000
Número: 21257
Título: I SEMINARIO ESTADUAL DE EQUIDADE SOCIAL PARA POVOS DE RUA
Objetivos: Tornar pública a invisibilidade social que em vivem os
moradores de rua localizados no município de Natal e municípios vizinhos;
promover a articulação das lideranças deste segmento para o seu
fortalecimento social; elaborar um documento a ser apresentado às ONGs e
às autoridades do executivo e legislativo contendo as reivindicações
sociais dentro de um plano de ação e metas para execução no exercício de
2015.
Atividades: Realizar o I Seminário Estadual de Equidade Social para povos
de Rua.Inicio 08 de abril de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: G
Nome: INSTITUTO VIDA E ESPERANCA
Cidade: Natal
Estado: RN
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21259
Título: OFICINAS REGIONAIS DE EDUCOMUNICACAO
Objetivos: Formar jovens e adultos para que possam continuar incentivando
o trabalho da Rede de Educomunicadores da Bacia do Rio São Francisco;
formar cidadãos capazes de produzir e transmitir informações de interesse
local, que fortaleçam a luta pela revitalização socioambiental do Rio São
Francisco; proporcionar a experimentação de conceitos, técnicas e
práticas em diferentes linguagens e meios alternativos de comunicação;
contribuir no processo de mobilização social para o desenvolvimento
sustentável da Bacia em torno dos eixos de ação da SFVivo: Enfrentamento
a projetos degradantes; Defesa e promoção do direito a terra e ao
território; Revitalização socioambiental e Consolidação da Articulação.
Atividades: Realizar oficinas de comunicação para jovens e adultos das
comunidades das quatro regiões que integram a Bacia do Rio São Francisco,
no período de 22 de abril a 30 de junho.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 120
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ARTICULACAO POPULAR SAO FRANCISCO VIVO
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21260
Título: MUTIRAO ECUMENICO 2015 - SULAO VIII
Objetivos: Reunir 300 agentes envolvidos com o serviço e/ou promoção
ecumênica e agentes sociais dos estados de SP, PR, SC, RS para conviver,
trocar experiências e aprofundar a compreensão do ecumenismo na sociedade
atual; incentivar continuidade da caminhada ecumênica dentro e fora do
espaço eclesial.
Atividades: Realizar o Mutirão Ecumênico 2015 - Sulão VIII, no período de
28 a 30 de agosto de 2015, em Santa Catarina.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS BIBLICOS - NACIONAL
Cidade: São Leopoldo
Estado: RS
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21261
Título: SEMANA DE COMBATE AO RACISMO - TEMA DE REPENTE RAP
Objetivos: Promover e incentivar atividades de formação e mobilização da
sociedade contra o racismo e todas as suas formas de expressão
Atividades: Realizar ensaio para o concurso beleza negra; palestra
motivacional, oficina de passarela, postura, maquiagem e caracterização
afro; palestras nas escolas e seminário abordando temas relacionados ao
racismo;
promover
a
noite
da
beleza
negra;
apresentações
de
rappers,violeiros, danças. 11 a 13 de maio de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 160
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO CULTURAL ADIMO
Cidade: Picos
Estado: PI
Valor na Moeda: 3.500
Número: 21266
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) APOIO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS
ENCHENTES NO ACRE
Objetivos: Minimizar o sofrimento e a dor das famílias desabrigadas,
atingidas pela enchente no ACRE; oferecer um trabalho de apoio, retirada
das famílias, transporte, coleta de alimentos, roupas e doações.
Atividades: Providenciar o transporte das famílias; cadastramento;
entrega de alimentos e kit limpeza; ser presença nos abrigos. Março a
abril de 20015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - ACRE
Cidade: Rio Branco
Estado: AC
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21270
Título: (FORD) ESTIMULAR O TRABALHO COLETIVO E ORGANIZACAO DA ASSOCIACAO
E DA COMUNIDADE - COMUNIDADE SAO JO
Objetivos: Possibilitar à Associação e a comunidade uma maior compreensão
sobre os benefícios que terão a partir dos trabalhos coletivos; ser uma
Associação organizada desenvolvendo seu papel com um regimento que dê
condições de garantir os seus direitos e também cobrar deveres dos
associados; garantir a segurança alimentar como forma de geração de renda
para as famílias envolvidas com o projeto.
Atividades: Realizar reuniões com famílias para o trabalho coletivo na
horta comunitária; promover um dia de campo contando com participação de
outras comunidades quilombolas da região; realizar Oficina para debate e
elaboração de Regimento interno da Associação.15 de abril a 30 de
outubro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 160
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE REMANESCENTES DE QUILOMBO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM
Cidade: Porto Alegre do Tocantins
Estado: TO
Valor na Moeda: 6.840
Número: 21272
Título: (FORD) AFIRMACAO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E ORGANIZACAO DA
ASSOCIACAO E COMUNIDADE ASQUIKAL
Objetivos: Possibilita à Associação e a comunidade uma maior compreensão
sobre sua identidade negra e quilombola; ser uma Associação organizada,
desenvolvendo seu papel de acordo com seu estatuto; garantir uma
representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos
territórios, sociais, educacionais e culturais.
Atividades: Realizar debates e oficinas sobre identidade negra e
quilombola com associação; promover oficinas associativismo, planejamento
participativo; realizar alterações e readequações no estatuto.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOSSIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGAS DO ALBINO
Cidade: Paranã
Estado: TO
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21273
Título: (FORD) AFIRMACAO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E ORGANIZACAO DA
ASSOCIACAO E REORGANIZACAO DO ESTATUTO E
Objetivos: Possibilitar que a Associação juntamente com a comunidade
refaça e estruture o seu Estatuto Social; criar o Regimento Interno da
entidade, identificando-a como uma comunidade que se auto- reconhece como
remanescente de quilombo; garantir uma representação quilombola que
possibilite o acesso à gestão de direitos territórios, sociais,
educacionais e culturais.
Atividades: Discutir com a comunidade sobre as alterações do Estatuto e
criação do Regimento interno da Associação; reformular o Estatuto Social
e criar o Regimento interno; promover oficinas sobre identidade negra e

quilombola;
realizar
oficinas
sobre
associativismo,
planejamento
participativo.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 35
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS EXTRATIVISTAS, ARTESAOS E PEQUENOS
PRODUTORES DO POVOADO DO PRATA
Cidade: São Félix do Tocantins
Estado: TO
Valor na Moeda: 5.100

Número: 21274
Título: (FORD) AFIRMACAO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E ORGANIZACAO DA
ASSOCIACAO E COMUNIDADE
Objetivos: Possibilitar à Associação e a comunidade uma maior compreensão
sobre sua identidade negra e quilombola; ser uma Associação organizada,
desenvolvendo seu papel de acordo com o seu estatuto; garantir uma
representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos
territórios, sociais, educacionais e culturais.
Atividades: Realizar debates e oficinas sobre identidade negra e
quilombola com associação; promover oficinas associativismo, planejamento
participativo; realizar alterações e readequações no estatuto.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 435
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DAS COMUNIDADES DO CLARO, PRATA, E OURO FINO
Cidade: Paranã
Estado: TO
Valor na Moeda: 6.300
Número: 21275
Título: (FORD) EXTRATUS DO CERRADO LAJEADO
Objetivos: Valorizar o trabalho da mulher e dos jovens quilombolas;
contribuir para geração de renda sustentável utilizando os frutos do
cerrado;
fortalecer
a
prática
da
sustentabilidade
ambiental
na
Comunidade; promover oficinas de qualificação profissional sobre técnicas
de manejo, conservação higienização de alimentos; valorizar comidas
típicas africanas deixadas pelos antepassados; intensificar a prática da
reciclagem na comunidade.
Atividades: Realizar oficina de capacitação sobre técnicas de manejo,
conservação higienização de alimentos.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DA COMUNIDADE
QUILOMBOLA LAJEADO UNIAO DO MUNI
Cidade: Dianópolis
Estado: TO
Valor na Moeda: 5.800

Número: 21276
Título: I MUTIRAO DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITORIO
XAKRIABA ALIANCAS E MOBILIZACOES PARA Q
Objetivos: Mobilizar povos e comunidades tradicionais do Norte de Minas
Gerais proporcionando um momento de intercambio e troca de experiências
dos seus processos de luta; construir propostas que possibilitem o
fortalecimento da unificação e o fortalecimento dessas comunidades nos
espaços em nível local, regional, estadual e nacional; debater elementos
da conjuntura da política Brasileira e definir estratégias de lutas e
enfrentamentos a curto, médio e longo prazo; dar visibilidade às lutas
sociais no Norte de Minas Gerais tendo como elementos de discussão a
defesa do direito ao território tradicional, o acesso a água, a
efetivação de políticas públicas e a melhoria da condição de vida;
denunciar a violação de direitos de povos e comunidades tradicionais,
promovidos pela legalização de projetos de extermínio apoiado pelos
poderes que regem o Estado Brasileiro.
Atividades: Realizar o I Mutirão de povos e comunidades tradicionais no
território Xakriabá: Alianças e mobilizações "para que todos tenham
vida"; no Norte de Minas Gerais, no período de 16 a 19 de abril de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1000
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (XAKRIABA)
Cidade: Itacarambi
Estado: MG
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21278
Título: CELEBRANDO A VIDA E OS FRUTOS DA TERRA - VIII FESTA DA COLHEITA
DA DIOCESE DE GOIAS
Objetivos: Proporcionar momentos de reflexão a cerca da política agrícola
e agrária, estadual e nacional, na perspectiva da reforma agrária; fazer
a memória da luta camponesa pela terra, comemorando os vinte e cinco anos
de criação dos Assentamentos - Mosquito e São João do Bugre; valorizar a
importância da produção familiar como alternativa ao Agronegócio;
evidenciar a importância da conquista da reforma agrária como meio de
democratização da terra, através de um processo formativo com os
camponês/as; festejar e celebrar a terra como espaço de vida e de
dignidade; elevar o nível de consciência das pessoas quanto à importância
e a necessidade de uma produção e comercialização de alimentos saudável e
diversificada; dar oportunidade as famílias do campo a apresentar suas
manifestações culturais e artísticas valorizando a cultura camponesa;
celebrar e partilhar os frutos e produtos advindos da produção dos
assentamentos da região..
Atividades: Realizar a VIII Festa da Colheita da Diocese de Goiás Celebrando a Vida e o Fruto da Terra, dia 06 de junho de 2015; realizar
caminhada na Cidade de Itapuranga apresentando produtos da agricultura;
feira de produtos; mobilização nos assentamentos; doação de alimentos;
apresentação, cultural; exposição de fotos; debates; concurso de redação.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS
Cidade: Goiás

Estado: GO
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21279
Título: XVII ROMARIA DA TERRA E I ROMARIA DAS AGUAS DO CEARA TERRITORIOS
POVO IRMAO TERRA E AGUAS EM NOSSAS
Objetivos: Aprofundar a reflexão crítica no âmbito da fé, de modo a
fortalecer as pessoas, especialmente a juventude camponesa, na sua
identidade e no engajamento por justiça, pelos direitos Humanos,
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais; fortalecer a espiritualidade
de
organizações
populares
e
dos
romeiros
e
romeiras;
reunir
trabalhadores/as do campo e da cidade, dando visibilidade às suas
reinvindicações; fazer memória dos camponeses e camponesas assassinados
na luta pela Terra no Ceará; denunciar os megaprojetos instalados no
Ceará; chamar a atenção da sociedade para a luta pelo território, reforma
agrária e água; partilhar experiências exitosas de convivência com o
semiárido; realizar uma grande celebração do anúncio da boa nova, da
esperança e de ação de graças pelas iniciativas que nascem dos povos, que
vivem nas comunidades urbanas e rurais.
Atividades: Realizar a XVII Romaria da Terra e 1ª Romaria das Águas do
Ceará Territórios: Povo Irmão. Terra e Águas em nossas mãos! Março a
agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - CEARA
Cidade: Fortaleza
Estado: CE
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21280
Título: VI JORNADA NACIONAL DA FRENTE DE RESISTENCIA URBANA PERIFERIA
OCUPA A CIDADE REFORMA URBANA DE VERDA
Objetivos: Ocupar as ruas de Salvador e de cidades brasileira dia 18 de
março de 2015, em articulação com a Frente Nacional de Resistência
Urbana; pautar o direito à cidade, apontando os principais problemas que
afligem as populações dos grandes centros urbanos; propor caminhos para
uma Reforma Urbana; defender medidas estruturantes para a consolidação da
democracia com justiça social no Brasil, entre elas a ampla reforma do
sistema
político
brasileiro,
a
democratização
da
mídia,
a
desmilitarização da polícia e políticas de promoção da igualdade racial e
de gênero.
Atividades: VI Jornada Nacional da Frente de Resistência Urbana Periferia
Ocupa a Cidade Reforma Urbana de Verdade, 18 de março de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 15200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS SEM TETO DA BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.280

Número: 21281
Título: EDUCACAO POPULAR E UMA QUESTAO DE RACA
Objetivos: Fortalecer e intensificar o processo de articulação e
mobilização pelo fim das intolerâncias e defesa dos direitos humanos;
ampliar a discussão em torno de uma melhor qualidade de vida para
crianças, adolescentes, jovens, mulheres e homens, em especial os das
periferias e favelas; priorizar as mulheres nordestinas, sertanejas,
negras e indígenas, buscando sua valorização e o resgate de sua origem e
identidade; possibilitar o fortalecimento das mulheres em um processo de
construção e reconstrução de seu papel na sociedade pernambucana.
Atividades: Promover ações itinerantes de Roda de Escuta e Conversa com
quem Gosta de Aprender e Ensinar: Educação Popular é uma questão de
Raça.período de 23 a 29 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CIRCO DA CRIANCA (UNIPOP - NE)
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21283
Título: ENCONTRO DE COMUNICADORES POPULARES PELA CONSTITUINTE EXCLUSIVA E
SOBERANA DO SISTEMA POLITICO CONTR
Objetivos: Promover um encontro de comunicadores e multiplicadores da
Campanha, com vistas à continuidade e o fortalecimento dos processos
organizativos e de mobilização dos Comitês Locais; possibilitar um espaço
de reflexão e planejamento da continuidade da campanha com base nos
resultados alcançados; garantir a representação de todos dos comitês,
comunidades,
entidades
e
movimentos;
trabalhar
a
comunicação
e
multiplicação dos temas do plebiscito com a sociedade em geral.
Atividades: Realizar o Encontro de Comunicadores Populares pela
Constituinte exclusiva e Soberana do Sistema Político contra a PEC 352.28
a 31 de maio de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMITE ESTADUAL DO PLEBISCITO POPULAR PELA CONSTITUINTE EXCLUISIVA
E SOBERANA DO SISTEMA POLITICO
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21284
Título: CULTURA NEGRA EM MOVIMENTO
Objetivos: Promover por meio de atividades sócio-cultural-educativo
alternativas que contribuam para a construção e valorização de outras
perspectivas pela afirmação e reconhecimento da identidade negra na
Comunidade da Katyara;
Atividades: Realizar a Cerimônia de abertura do Projeto Cultura Negra em
Movimento; bate-papo sobre o Genocídio da juventude negra; oficinas discjóquei; dança de rua; dança afro; dreads de lã e grafite.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1200
Etnia: N

Gênero: G
Nome: NUCLEO DE NEGRAS E NEGROS - IRMANDADE SANKOFA
Cidade: Amargosa
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21285
Título: ENCONTROS DE GRUPOS PARA A AUTOGESTAO HABITACIONAL UMP-RJ
Objetivos: Estimular a troca de experiências entre os diversos caminhos
que cada grupo da UMP-RJ está implementando; equalizar as informações
objetivas do programa e as dificuldades encontradas pelos grupos;
promover capacitação sobre o tema autogestão e sua relação com os
direitos à moradia e à cidade; organizar ações coletivas para o conjunto
dos grupos e integrá-los na luta maior dos movimentos sociais pelo
direito à moradia e à cidade.
Atividades: Realizar Encontro de grupos da UMP/RJ para a Autogestão
Habitacional, maio 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: G
Gênero: G
Nome: UNIAO POR MORADIA POPULAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21288
Título: A SUSTENTABILIDADE, A IGUALDADE E A AUTONOMIA SAO DESAFIOS DAS
MULHERES
Objetivos:
Debater
políticas
públicas
sobre
geração
de
renda,
enfrentamento a violência contra a mulher, saúde, direitos sexuais e
reprodutivos; fortalecer a discussão de gênero e agroecologia entre os
grupos de mulheres através de um balanço sobre a atuação dos grupos que
compõem o MMNEPA, seus avanços, limites e atuais desafios.
Atividades: Realizar a VI Assembléia e a Feira de Saberes e Sabores do
MMNEPA, no período de 16 a 18 de abril de 2015 e terá como tema: A
Sustentabilidade, a Igualdade e a Autonomia são Desafios das Mulheres.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO DE MULHERES DO NORDESTE PARAENSE
Cidade: Capanema
Estado: PA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21291
Título: APOIO A MOBILIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO PARA E AMAPA PARA O
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2015
Objetivos: Articular os povos indígenas do Pará e Amapá para participar
da mobilização Terra Livre 2015; fortalecer a luta indígena nacional
contra as ameaças aos seus direitos indígenas e às lutas indígenas
locais; possibilitar o intercambio político e cultural entre os povos
indígenas; garantir a participação de 50 lideranças indígenas de 12 povos
do Pará e Amapá; discutir e aprofundar sobre a política indigenista atual
e suas influências; fortalecer a construção de alianças entre os povos

indígenas do Pará e Amapá com outros povos e movimentos; denunciar em
nível nacional a violência, a exploração predatória dos recursos
naturais,
a
concentração
de
terras
e
apontar
perspectivas
de
desenvolvimento sustentável, a partir da realidade socioeconômica e
cultura da região.
Atividades: Dar a apoio à Mobilização dos Povos Indígenas do Pará e do
Amapá no Acampamento Terra Livre 2015 em Brasília, 12 a 16 de abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NORTE II
Cidade: Belém
Estado: PA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21292
Título: II FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DE LAGOA DA
BAIXA E REGIAO
Objetivos: Promover a II Feira da Agricultura Familiar na comunidade de
Lagoa Baixa, baseada nos princípios sociais e comunitários; difundir a
Agricultura Familiar de forma solidária e contribuir para a troca de
experiência entre agricultores da região; fortalecer as relações de
produção e culturais das comunidades; incentivar a comunidade e os
agricultores familiares para participar ativamente das políticas públicas
de PAA, PNAE, PRONAFs PNRA e outras políticas públicas em geral da
agricultura familiar do semiárido.
Atividades: Realizar a II Feira da Agricultura Familiar na comunidade de
Lagoa Baixa. 07 de junho 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 390
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES LAVRADORAS UNIDAS DO POVOADO LAGOA DA BAIXA
Cidade: Cansanção
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.200
Número: 21293
Título: MULHERES E AGROECOLOGIA EM REDE RUMO A IV ACAO INTERNACIONAL DE
MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES
Objetivos: Viabilizar a participação de 36 mulheres agricultoras
familiares e camponesas de MG, articuladas em diferentes grupos,
sindicatos, coletivos e movimentos sociais na IVº Ação Internacional da
Marcha Mundial das Mulheres no Norte de Minas Gerais; dar visibilidade à
prdução agroecológica protagonizada pelas mulheres; visibilizar o GT
Gênero e Agroecologia como um importante espaço de articulacão das
mulheres no estado; incentivar uma maior participação política das
mulheres nos espaços de debate e decisão em suas comunidades; promover o
intercâmbio e a troca de experiências entre as mulheres de diferentes
grupos produtivos; promover a formação das mulheres em diferentes temas
que articulam o diálogo entre feminismo e agroecologia.
Atividades: Participar da IVª Ação Internacional da Marcha Mundial das
Mulheres que ocorrerá no município de Varzelândia, Norte de Minas Gerais,
no periodo de 17 a 19 de abril de 2015.
Programa: FPP

Beneficiários (proposta): 36
Etnia: G
Gênero: F
Nome: CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS - ZONA DA MATA
Cidade: Viçosa
Estado: MG
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21295
Título: II AUDIENCIA PUBLICA COM COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO DO
RECONCAVO
Objetivos: Monitorar e cobrar a efetivação das demandas protocoladas na
primeira audiência quilombola realizada em 2013; atualizar a informação
referente à violação dos direitos e aumento da violência contra as
comunidades, especialmente da juventude pesqueira quilombola; fortalecer
a articulação em defesa da comunidade quilombola Porto de D. Joao; dar
visibilidade aos problemas sócio-ambientais e ausência de políticas de
regularização fundiária dos territórios das comunidades Remanescentes de
Quilombos da região; denunciar o descaso dos órgãos públicos para com os
direitos das comunidades remanescentes; pressionar o poder público para
que haja imediata efetivação dos direitos das comunidades.
Atividades: Participar da Segunda Audiência Pública sobre a situação das
Comunidades Remanescente de Quilombo do Recôncavo e RMS, dia 25 de Março
de 2015, na sede do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra CDCN - Pelourinho, Salvador BA.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 120
Etnia: N
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.200
Número: 21296
Título: COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TOCANTINS EM BRASILIA LUTA CONTRA
APROVACAO DA ADIN 3239 NO SUPREMO TRIBU
Objetivos: Possibilitar a participação de comunidades Quilombolas do
Tocantins em Brasília, lutando contra aprovação da ADI: 3239 no Supremo
Tribunal Federal; ter comunidades quilombolas mobilizadas e compreendendo
a necessidades do embate na defesa das legislações já conquistada.
Atividades: Garantir a participação de 28 quilombolas de diferentes
comunidades do Estado de Tocantins, no manifesto em Brasília em prol do
decreto 4.887/2003, dia 19 de março de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 28
Etnia: N
Gênero: G
Nome: COORDENACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TOCANTINS
Cidade: Palmas
Estado: TO
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21299
Título: CURSO REALIDADE BRASILEIRA DOS VALES
Objetivos:
Estudar
a
realidade
sócio-histórica
Brasil;
formar
lideranças/educadores para que estes contribuam com o nível de
consciência da base de suas organizações a partir, dos princípios da
cidadania ativa e da educação popular; contribuir para o fortalecimento
dos movimentos e organizações sociais dos Vales do Rio Doce e Mucuri;
produzir saberes sobre a realidade do Brasil e do local, relacionando o
estudo teórico com o saber popular, a partir da pratica militante.
Atividades: Realizar o Curso Realidade Brasileira dos Vales do Aço, Rio
Doce e Mucuri, no período de 25 de abril a 29 de novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 90
Etnia: G
Gênero: G
Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - GOVERNADOR VALADARES
Cidade: Governador Valadares
Estado: MG
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21301
Título: (FORD) FORTALECENDO A AUTONOMIA DAS MULHERES QUILOMBOLAS DO
TERRITORIO ACRE- SANTA MARIA
Objetivos:
Desenvolver
a
capacidade
empreendedora
das
mulheres
quilombolas do Território Acre/Santa Maria; possibilitar sua autonomia
por meio da organização produtiva, gestão econômica e cidadania;
fortalecer a identidade étnica e as relações de gênero; fortalecer as
práticas coletivas na produção; estimular o interesse das participantes
em organizar, diversificar e agregar valor aos produtos a partir, do
beneficiamento das frutas, confecção de utensílios de produção e a cadeia
produtiva da mandioca; fomentar a inserção das mulheres quilombolas na
Economia.
Atividades: Realizar seminário e três cursos: cadeia produtiva da
mandioca, beneficiamento de frutas e artesanato na confecção de
utensílios.junho e julho.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: N
Gênero: G
Nome: COMUNIDADE NEGRA RURAL DO ACRE CURURUPU
Cidade: Cururupu
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.795
Número: 21302
Título: ABRIL INDIGENA 2015 ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - CIMI REGIONAL LESTE
Objetivos: Realizar o Abril Indígena 2015; visibilizar a situação dos
direitos indígenas, bem como redimensionar a pauta de demandas do
movimento e articular apoio da sociedade envolvente; discutir formas de
intervenção contra os megas-projetos desenvolvimentistas que provocam
grandes impactos nas terras indígenas, principalmente contra a aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional - PEC 215; reivindicar o
comprometimento do Governo na garantia dos direitos indígenas.
Atividades: Participar do Abril Indígena 2015 Acampamento terra livre, em
Brasília, no período de 12 a 16 de abril.
Programa: FPP

Beneficiários (proposta): 800
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (BELO HORIZONTE)
Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21303
Título: APOIO A PARTICIPACAO DOS POVOS INDIGENAS DO MARANHAO NO
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2015
Objetivos: Proporcionar a participação de indígenas e representantes de
comunidades tradicionais do Maranhão no Acampamento Terra Livre 2015 para
que possam incidir na defesa dos seus direitos constitucionais;
oportunizar um momento de formação na luta para as lideranças indígenas
do Maranhão, junto com outros indígenas do País para traçar estratégias
de enfrentamento e defesa dos direitos constitucionais; denunciar os
ataques aos direitos indígenas praticados por deputados da bancada
ruralistas e da chamada bancada Evangélica; fortalecer a rede/teia de
povos indígenas e comunidades tradicionais do Maranhão.
Atividades: Participar do Abril Indígena 2015 Acampamento terra livre, em
Brasília, no período de 10 a 18 de abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 42
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - MARANHAO
Cidade: São Luís
Estado: MA
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21305
Título: I CICLO DE OFICINAS DE COMUNICACAO DA VALERIA
Objetivos: Aprimorar os conhecimentos dos jovens para o uso eficiente e
político das tecnologias de comunicação; estimular a leitura crítica da
mídia e o empoderamento de forma a entender como a comunicação pode
contribuir para o desenvolvimento local; estimular a produção midiática
sobre o bairro da Valéria, o Lar Joana Angélica e assuntos que os jovens
acreditam ser pertinentes na sua formação político-social; fortalecer a
comunicação institucional do Lar Joana Angélica; identificar 10 jovens
comunicadores para criar e manter em funcionamento uma Agência de
Notícias no bairro da Valéria.
Atividades: Realizar o I Ciclo de Oficinas em Comunicação da Valéria com
50 jovens de 14 a 20 anos e que terá como produto final a criação de uma
Agência de Notícias do bairro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: LAR JOANA ANGELICA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21308
Título: XI ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 13 A 16 DE ABRIL DE 2015 - CIMI NAC
Objetivos: Potencializar a divulgação e a visibilização junto à sociedade
nacional e internacional do ATL 2015; 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 para que os direitos territoriais 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 nas diferentes regiões do país.
Atividades: Garantir a infraestrutura de apoio às lideranças indígenas;
possibilitar a articulação e mobilização durante os dias de atividades do
Acampamento Terra Livre 2015, em Brasília - DF de 13 a 16 de abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 800
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - NACIONAL
Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21312
Título: APOIO A PARTICIPACAO DOS POVOS INDIGENAS DO SUL E SUDESTE NO
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2015
Objetivos: Contribuir na formação e mobilização das lideranças indígenas
para que possam ser sujeitos na luta pela terra, na luta pela autonomia e
na conquista de seus direitos; participar de forma efetiva no Acampamento
Terra Livre 2015; intervir junto aos poderes públicos do Estado
Brasileiro para que os direitos territoriais dos povos indígenas sejam
respeitados e efetivados como prevê a Constituição Federal Brasileira;
sensibilizar a opinião pública a fim de que a mesma cobre do governo
brasileiro o atendimento das demandas indígenas.
Atividades: Participar do Abril Indígena 2015 Acampamento terra livre, em
Brasília, no período de 12 a 16 de abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 44
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - SUL
Cidade: Chapecó
Estado: SC
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21314
Título: MOBILIZACAO NACIONAL EM DEFESA DOS DIREITOS INDIGENAS DOS
DIREITOS TERRITORIAIS -CIMI RO
Objetivos: Fortalecer a articulação e a mobilização dos povos indígenas
do Brasil, com o apoio e adesão de outros movimentos e organizações
sociais, visando a defesa dos direitos indígenas assegurados pela
Constituição Federal; possibilitar a participação de 44 lideranças dos
povos de Rondônia, na mobilização nacional do Acampamento Terra Livre
2015, em Brasília; fortalecer as lutas locais e regionais do movimento e
organizações indígenas; ter clareza quanto às políticas públicas para
suas comunidades e sua relação e implicação com a sociedade não indígena;
fortalecer alianças e parcerias.

Atividades: Participar do Abril Indígena 2015 Acampamento terra livre, em
Brasília, no período de 12 a 16 de abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 44
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - RONDONIA E NORTE DO MATO GROSSO
Cidade: Porto Velho
Estado: RO
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21316
Título: OFICINA ESTADO E DIREITO DOS POVOS INDIGENAS CAPACITACAO DAS
LIDERANCAS AVA-GUARANI DO OESTE DO PARA
Objetivos: Capacitar as lideranças Avá-Guarani sobre os direitos dos
povos indígenas, em especial os direitos territoriais; Instruir sobre o
funcionamento do Estado e sua organização político-administrativa;
explicar sobre os procedimentos de demarcação da terra indígena; sobre o
andamento das ações judiciais (reintegração de posse); expor sobre a
conjuntura nacional atual (PEC 215 e projetos de leis que afetam os povos
indígenas); empoderar os Avá-Guarani nas suas reivindicações por direitos
e mobilizações do movimento indígena.
Atividades: Realizar oficina "Estado e Direito dos Povos Indígenas" Capacitação das Lideranças Avá-Guarani do Oeste do Paraná. Período 21 e
22 de abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 45
Etnia: I
Gênero: G
Nome: TERRA DE DIREITOS
Cidade: Curitiba
Estado: PR
Valor na Moeda: 3.840
Número: 21317
Título: OFICINA ESTADUAL DE JUVENTUDE E ECONOMIA SOLIDARIA
Objetivos: Capacitar a juventude para ocupar os espaços da Ecosol, de
forma que os mesmos tenham condições de contribuir para este debate como
todo, dando ênfase à participação dos mesmos nos processos produtivos, de
organização, representação e articulação de forma que possam contribuir
para o seu fortalecimento como uma economia capaz de transformar a
sociedade e os modelos de produção pautada na valorização da vida tendo
como referência a sustentabilidade dos recursos necessários à manutenção
dos ecossistemas e a qualidade e abundância da vida e em seu sentido mais
amplo, simbólico e real.
Atividades: Oficina de debate e troca de experiências de jovens com
atuação em economia solidária ou demais pessoas/instituições com atuação
com o público. Duração (20 h).
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COLETIVO DE EDUCADORES (AS) EM ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DA
BAHIA
Cidade: Campo Formoso
Estado: BA

Valor na Moeda: 4.500
Número: 21318
Título: ENCONTRO DE FORMACAO PARA LIDERANCAS INDIGENAS GUARANI E KAIOWA
VISANDO PARTICIPACAO NO ACAMPAMENTO
Objetivos: Empoderar lideranças, homens e mulheres indígenas em relação a
compreensão de seus direitos tanto para garantir uma participação
qualificada no encontro Terra Livre como para que sejam estes indígenas
formadores e atores sociais na busca por mudanças das condições de
miserabilidade que vivem as comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul.
Atividades: O encontro de formação ocorrerá entre os dias 06 à 09 de
Abril de 2015. Após o encontro o projeto ainda prevê o retorno dos
indígenas até suas aldeias de origem que deverá ocorrer no dia 19 de
Abril.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CRUZEIRA DE SAO FRANCISCO
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21325
Título: (UE-2015) MULHERES NEGRAS EM REDE - FORMACAO DO NUCLEO DE
COMUNICACAO DA REDE DE MULHERES NEGRAS DA
Objetivos: Promover a formação de comunicadoras negras integrantes de
instituições que compõem a Rede de Mulheres Negras no intuito de formar
um Núcleo de Comunicação e dar visibilidade às ações das suas
instituições; Criar uma rede de comunicação capaz de potencializar as
ações da Rede de Mulheres Negras da Bahia e as instituições que a
compõem.
Atividades: Realizar encontros sistemáticos para criação de um Núcleo de
Comunicação da Rede de Mulheres Negras da Bahia; promover encontros de
formação e capacitação para mulheres negras; Realizar oficinas de
aperfeiçoamentos tecnológicos; promover um show político/cultural para
lançamento do blog oficial; Criar site colaborativo da Rede de Mulheres
Negras da Bahia.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: N
Gênero: F
Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DA BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 15.000
Número: 21336
Título: (UE-2015) BATUCADA FEMINISTA NO BECO DOS ARTISTAS
Objetivos: Partilhar saberes e sabores entre os grupos de mulheres, bem
como traçar estratégias e alternativas na melhoria da produção e
comercialização nos territórios da cidadania, Sertão do Apodi, AçúMossoró e Mato Grande no Rio Grande do Norte, estabelecendo relação
direta de quem produz; Ampliar a ação da Batucada Feminista para outras
mulheres e difundir o feminismo a partir das oficinas e das intervençoes;

Construir debates sobre as desigualdades de gênero com outros coletivos
culturais da cidade e do estado.
Atividades: Realizar 6 oficinas para estudo e reflexão sobre literatura,
cultura e feminismo; 6 encontros da Batucada Feminista com oficinas de
organização das intervenções no Beco dos Artistas; 6 intervenções
feministas no Beco dos Artistas com oficinas de stencil, percussão,
música, poesia e construção de palavras de ordem; Festival de cultura e
feminismo.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: F
Nome: BATUCADA FEMINISTA
Cidade: Mossoró
Estado: RN
Valor na Moeda: 11.210
Número: 21339
Título: (UE-2015) CURSO DE MULHERES LUTADORAS POPULARES
Objetivos: Formar futuras referências da luta feminista no estado de
Sergipe; estudar e atuar sobre o combate às bases da discriminação de
gênero e racial no país e em Sergipe; aprofundar a conjuntura no que diz
respeito à luta das mulheres; organizar um comitê estadual das Mulheres
pela Reforma Política; estimular a auto-organização das mulheres com
total autonomia das mesmas; formar lideranças para o trabalho de base nos
movimentos e territórios nos quais as mulheres fazem parte; articular uma
agenda unitária na luta feminista no Estado.
Atividades: Realizar o Curso de Mulheres Lutadoras Populares dividido em
3 etapas: Como funciona a sociedade capitalista, patriarcal e racista (13
e 14 de junho de 2015); Economia Feminista (22 e 23 de agosto);
Organização e luta (14 e 15 de novembro)
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: F
Nome: INSTITUTO DE MORADIA EDUCACAO E CULTURA SAUDE MEIO AMBIENTE E
CIDADANIA - JOSUE DE CASTRO
Cidade: Nossa Senhora do Socorro
Estado: SE
Valor na Moeda: 9.365
Número: 21341
Título: (UE-2015) NEGRA - SENDO
Objetivos: Colaborar no fortalecimento da intervenção pública de mulheres
negras, em diálogo com outras mulheres para a defesa de direitos humanos
e de políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, raça-etnia e
diversidade sexual.
Atividades: Realizar Encontro de ativistas dos movimentos de mulheres
para análise das políticas públicas e construção de estratégia coletiva
de incidência na CEPPM; elaborar documento de posição e propostas para a
conferência; oficina de produção de intervenção artística nas CPPM de
2015; atividade artística de intervenção na conferência estadual;
promover a formação online sobre Participação política das mulheres
negras; oficina de reflexão e encontro presencial para assistir
videoconferência; oficina de reflexão e produção de turbantes; dar apoio
à participação às mulheres do Ceará na MMN em Brasília; oficina de fala

pública; realizar Encontro de articulação entre mulheres do campo e da
cidade.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1500
Etnia: G
Gênero: F
Nome: FORUM CEARENSE DE MULHERES
Cidade: Fortaleza
Estado: CE
Valor na Moeda: 30.000
Número: 21346
Título: (UE-2015) MULHERES SERTANEJAS CONSTRUINDO OUTRA HISTORIA
Objetivos: Garantir a participação das mulheres dos onze municípios da
Região do Sertão do Araripe, nas ações de planejamento, construção e
incidência política do Fórum de Mulheres; contribuir para participação do
Fórum de Mulheres do Araripe nas realizações de atividade articuladas com
parceiros em âmbito estadual e nacional, fortalecendo os avanços na
conquista de políticas públicas; fortalecer a luta pela democratização da
comunicação, através da veiculação dos programas de rádio, pautando os
direitos das mulheres.
Atividades: Espaços de reflexão e construção de conhecimento, trocas de
experiências e construção partilhada de lutas por efetivação de direitos
das mulheres; realizar a Veiculação de Programas de Rádio pautando os
direitos das mulheres.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: F
Nome: FORUM DE MULHERES DO ARARIPE
Cidade: Ouricuri
Estado: PE
Valor na Moeda: 15.000
Número: 21350
Título: (UE-2015) NEGRAS DA AMAZONIA BRASILEIRA COMPREENDENDO O ESTADO E
INCIDINDO POLITICAMENTE
Objetivos: Contribuir para o fortalecimento da Rede FULANAS - Negras da
Amazônia Brasileira- NAB, para que suas filiadas sejam capazes de se
apropriar e replicar informações sobre o papel e funcionamento do Estado
brasileiro - Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis municipal,
estadual e federal, e a importância da participação no mesmo para o
processo de empoderamento político das mulheres negras amazônicas;
Fortalecer as mulheres da Rede Fulanas Negras da Amazônia Brasileira;
Garantir a participação de uma delegação APA (Amapá-Pará) na Marcha das
Mulheres Negras a Brasília, em novembro de 2015 (MMNegras 2015).
Atividades: Mobilizar as Mulheres; Realizar Oficinas no Amapá e Pará;
Sistematizar as Oficinas em Relatório; realizar Seminário no estado do
Pará; Produzir documento subsídio MMNegras; participar Marcha das
Mulheres Negras a Brasília, em novembro de 2015 (MMNegras 2015).
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: N
Gênero: F
Nome: REDE FULANAS - NEGRAS DA AMAZONIA - NAB
Cidade: Macapá

Estado: AP
Valor na Moeda: 30.000
Número: 21351
Título: XIV JORNADA DE AGROECOLOGIA
Objetivos: Criar práticas e políticas que visem a conservação e uso
sustentável da biodiversidade por meio da utilização de praticas
agroecológicas na agricultura, desta forma viabilizar a produção de
alimentos saudáveis e a efetivação de políticas públicas destinadas ao
desenvolvimento rural sustentável.
Atividades: Realização da XIV Jornada de Agroecologia. 22 a 25 de julho
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 2500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA E REFORMA AGRARIA DO PARANA
Cidade: Curitiba
Estado: PR
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21354
Título: (UE-2015) SITIO ALTO - MULHERES NEGRAS CONSTRUCAO DE CONSCIENCIA
CIDADA
Objetivos: Promover processo formativo em parceria com o MMTR/SE em torno
das questões de gênero, raça e etnia com as mulheres negras da comunidade
quilombola Sítio Alto; contribuir com o emponderamento das mesmas;
fomentar a necessidade das mulheres serem multiplicadoras do conhecimento
adquirido no processo de formação; identificar direitos violados das
mulheres da comunidade contribuindo para o processo de implementação de
políticas públicas.
Atividades: Realizar: Oficina sobre fortalecimento das questões de
gênero; Encontros de Formação: Raça e Etnia (discussão preparatória para
a Audiência Pública); Audiência Pública; Intercâmbio com Comunidade
Tradicional; Reuniões Preparatórias para Mapeamento das diversas formas
de violência sofridas pelas mulheres de Sítio Alto; Campanha de
Enfrentamento Contra a Violência à Mulher Negra (com a comunidade
escolar).
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: N
Gênero: F
Nome: CENTRO DE ASSESSORIA E SERVICO AOS TRABALHADORES DA TERRA DOM JOSE
BRANDAO DE CASTRO
Cidade: Aracaju
Estado: SE
Valor na Moeda: 15.000
Número: 21357
Título: (UE-2015) MALUGAS MULHERES NEGRAS PARAIBANAS RUMO A MARCHA DAS
MULHERES NEGRAS - 2015
Objetivos: Fortalecer a organização política das mulheres negras na
Paraíba; contribuir com o desenvolvimento do processo preparatório da
Marcha das Mulheres Negras 2015, garantindo a ampliação das discussões e
a mobilização pró Marcha para 05 municípios da Paraíba; garantir a
participação de mulheres negras urbanas, de periferias, rurais, de

comunidades tradicionais e jovens nos processos preparatórios e
delegação da Paraíba para a Marcha das Mulheres Negras 2015.
Atividades: Realizar Reuniões de Articulação: Serão realizadas
reuniões ampliadas de articulação do Comitê Impulsor PB no município
João Pessoa e outras 05 reuniões, sendo 01 em cada um dos municípios
Campina Grande, Santa Rita, Rio Tinto, Guarabira e Alagoa Grande.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: N
Gênero: F
Nome: BAMIDELE - ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS NA PARAIBA
Cidade: João Pessoa
Estado: PB
Valor na Moeda: 14.920

na
06
de
de

Número: 21359
Título: (UE-2015) RAINHAS CANDACES PRODUCAO FEMINISTA E SOLIDARIA PARA A
AUTONOMIA DAS MULHERES NEGRAS DO C
Objetivos: Construir processos organizativos e de fortalecimento da
produção feminista e solidária para a autonomia das mulheres negras do
Ceará; Fortalecer a identidade, valorização e preservação das culturas
negras tradicionais; proporcionar processos formativos continuados sobre
a identidade negra a partir da construção de bonecas pretas de pano;
conscientizar as mulheres da importância e do papel das políticas
públicas para a autonomia das mulheres negras; fomentar a geração de
renda para os grupos de mulheres, mediante uma economia feminista e
solidária para a comercialização justa; incentivar o consumo solidário.
Atividades: Realizar duas oficinas sobre identidade e culturas negras
tradicionais: uma oficina sobre políticas públicas para as mulheres
negras; Intercâmbio entre as mulheres da AMA e mulheres quilombolas de
Alto Alegre; oficinas para construção de coleção de bonecas de pano afro;
oficinas produção de turbantes afro; Cinco reuniões de monitoramento
entre a Ama e o Instituto Negra do Ceará; evento para lançamento da
comercialização das produções; encontro de avaliação do projeto:
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES EM ACAO
Cidade: Fortaleza
Estado: CE
Valor na Moeda: 15.006,40

Número: 21362
Título: IV ENCONTRO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ESPIRITO
SANTOS
Objetivos: Promover o protagonismo e a troca de experiências entre as
comunidades quilombolas do ES, fortalecer a luta das mulheres para o
enfrentamento
no
acesso
a
terra,
defesa
da
ancestralidade,
territorialidade, promoção da educação quilombola, da saúde, dos direitos
socioambientais; fortalecer o movimento quilombola no ES e consolidar
suas estratégias para garantir os direitos das comunidades quilombolas.
Atividades: Realizar o IV Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas
do ES, tema: "Terra titulada liberdade conquistada e nenhum direito a
menos”. Período 12 a 14 de junho.

Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: N
Gênero: G
Nome: COORDENACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ESPIRITO SANTOS
- ZACIMBA GABA
Cidade: Santa Leopoldina
Estado: ES
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21369
Título: (UE-2015) CORES FEMININAS RESISTENCIA ARTISTICA NO ENFRENTAMENTO
AS DESIGUALDADES DE GENERO E RACA
Objetivos: Promover o empoderamento das mulheres sobre as temáticas de
gênero e raça; Fortalecer a articulação das mulheres negras enquanto
agentes de direitos feministas na rede de mulheres e no segmento do hip
hop; Propulsionar publicamente o Cores Femininas no cenário políticocutural na defesa e empoderamento das mulheres negras em Recife.
Atividades: Elaborar um plano e cronograma detalhado de atividades, ações
e articulações a serem realizadas; divulgar o projeto via redes sociais e
páginas da web, mala direta e contatos com a rede de mulheres locais;
promover um encontro de formação e realização de atividades pedagógicas
integradas; realizar a avaliação do processo de mensuração da eficácia do
projeto; elaborar o Relatório final e a Construção de um documento final
com um balanço geral de todos os processos propostos para a realização do
evento.12 e 13 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: N
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO SOCIAL E CULTURAL CORES DO AMANHA
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 8.777
Número: 21370
Título: (UE-2015) ENEGRECENDO SABERES E CONQUISTANDO PODER
Objetivos: Promover atividades contínuas de formação étnico racial e de
feminismo negro, através de oficinas temáticas; assegurar que as mulheres
negras ampliem conhecimentos e consciência política de forma a intervir
no processo de elaboração e controle social de políticas públicas;
contribuir com o fortalecimento do seu empoderamento pessoal e coletivo;
Contribuir para o empoderamento das integrantes do Instituto da Mulher
Negra do Piauí; Fortalecer o protagonismo de mulheres negras integrantes
de outras organizações negras; Potencializar a visibilidade das
integrantes das organizações negras no Piauí; Fomentar a articulação de
uma rede de mulheres negras piauienses; Colaborar com uma agenda coletiva
permanente de mobilizações e lutas das organizações negras.
Atividades: Realizar oficinas temáticas sobre: Gênero e Feminismo Negro;
Raça, Gênero e Políticas Publicas;
Enfrentamento ao Sexismo e Racismo
Institucional; Historia da Organização política das mulheres Negras; As
religiões de Matrizes Africanas e a importância das mulheres Negras ; A
Lei 10.639/03; Sororidade e Mulheres Negras - aliança como categoria
política; O papel das mulheres negras nas Comunidades Quilombolas; Saúde
da Mulher Negra no Brasil; Mulheres Negras e Política; Fortalecimento da

identidade da Mulher Negra; Políticas Publicas e o mundo do trabalho para
as Mulheres Negras.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 25
Etnia: N
Gênero: F
Nome: AYABAS - INSTITUTO DA MULHER NEGRA DO PIAUI
Cidade: Teresina
Estado: PI
Valor na Moeda: 15.000
Número: 21371
Título: (UE-2015) GENERO E RACA EM UMA NOVA GERACAO
Objetivos: Garantir uma estrutura para trabalhar a questão da Violência
sofrida pelas mulheres e pelos jovens em Alagoas, focando nas questões de
Gênero e Raça; promover ações que formem, informem e mobilizem as/os
beneficiadas/os; viabilizar o envolvimento, consciente e ativo das
mulheres e dos jovens, principais vítimas de violência no Estado e pelo
Estado; chamar a atenção do poder público de Alagoas para a sua
responsabilidade de proteger a população e sua obrigação de combater a
violência, em especial a sofrida por mulheres e jovens.
Atividades: Realizar a Articulação e Mobilização dos grupos de jovens e
de mulheres para discutir temáticas relacionadas às Relações de Gênero,
Raça e Geração, focando na luta pela eliminação da violência; Realizar
Encontro Estadual de Jovens: Mobilização no Dia 12 de agosto (Dia
Internacional da Juventude) com realização de Seminários Regionais; Serão
realizadas Mobilizações de Rua no dia 25 de novembro (Dia Internacional
de Luta pela Erradicação da Violência Contra as Mulheres) nas ruas de
Maceió; Mobilização no dia 08 de março: sair às ruas de Maceió, com o
intuito de discutir com o governo do estado, o Fórum Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS E PESCADORAS DE ALAGOAS
Cidade: Maceió
Estado: AL
Valor na Moeda: 15.000
Número: 21374
Título: (UE-2015) MARCHA DAS MULHERES NEGRAS 2015 FORMACAO POLITICA E
ARTICULACAO PARA FORTALECER A LUTA DA
Objetivos:
Contribuir
para
o
desenvolvimento
institucional
das
organizações do movimento de mulheres negras; Colaborar para o
empoderamento das mulheres, a partir da auto-organização destas,
estimulando denúncias nos casos de violência; promover a formação e
qualificação política das mulheres negras para a ação coletiva, o
engajamento em movimentos sociais e a luta por melhores condições de
vida; Fortalecer as mulheres negras tocantinenses para a participação na
Marcha Nacional das Mulheres Negras 2015; Criar a Articulação de Mulheres
Negras e Quilombolas no Tocantins.
Atividades: Reproduzir materiais gráficos de identidade visual da Marcha
Nacional das Mulheres Negras 2015; Realizar a Mobilização/ sensibilização
das participantes e o mapeamento das entidades representativas de
mulheres negras; realizar Seminário de Formação de Formadoras para

multiplicação e mobilização da Marcha 2015; promover Oficinas de Formação
nas cidades: Palmas, Tocantinópolis, Araguaína, Mateiros, Gurupi, Arraias
abordando os temas: Mulheres negras e espaços de poder: empoderar para
ocupar; A identidade da mulher negra e sua representação social e As
diversas faces da violência e opressão social/racial contra a mulher
negra; Participar da Marcha Nacional das Mulheres Negras em Brasília (DF)
no dia 18 de novembro de 2015; Criar a Articulação de Mulheres Negras e
Quilombolas no Tocantins.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: N
Gênero: F
Nome: COORDENACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TOCANTINS
Cidade: Palmas
Estado: TO
Valor na Moeda: 30.000
Número: 21376
Título: (UE-2015) MULHERES DAS AGUAS PESCANDO DIREITOS COM AS REDES DA
ORGANIZACAO
Objetivos: Fortalecer a Articulação das Pescadoras Artesanais do estado
da Bahia tendo em vista a afirmação do protagonismo destas mulheres na
luta pelo direito as políticas públicas de saúde e reconhecimento das
doenças e acidentes de trabalho relacionados à atividade da pesca;
Refletir sobre questões relacionadas ao acesso nos serviços e ações de
saúde das trabalhadoras das pesca artesanal; Construir estratégias de
incidência nas políticas de saúde para as comunidades tradicionais
pesqueiras; Ampliar o debate sobre reconhecimento, prevenção e tratamento
das doenças ocupacionais das pescadoras; Refletir a cerca do acesso aos
direitos trabalhistas e previdenciários das pescadoras artesanais;
Construir estratégias de incidência no Ministério da Saúde, Ministério do
Trabalho e da Previdência Social para inclusão, reconhecimento,
notificação das doenças e acidentes de trabalho relacionados à atividade
da pesca artesanal.
Atividades: Realizar reunião de 02 dias, com 1 representante de cada
região para preparar o Seminário estadual; Seminário Estadual de 03 dias,
como tema "Saúde e Direito da Mulher Pescadora" e busca resgatar a
memória da contribuição dessas mulheres na construção da sociedade
brasileira.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ARTICULACAO NACIONAL DAS PESCADORAS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.140

Número: 21377
Título: (UE-2015) CAMINHOS PARA CONQUISTA DE DIREITOS E VALORIZACAO DAS
MULHERES NEGRAS
Objetivos: Contribuir para o empoderamento e fortalecimento político das
trabalhadoras domésticas para combater as opressões destinadas as
mulheres negras; contribuir para desconstrução da cultura promotora da
discriminação e exclusão das mulheres negras junto a estudantes de

escolas públicas da cidade de Campina Grande e à sociedade em geral;
fortalecer a atuação política da Associação das trabalhadoras doméstica
de Capina Grande sobre a condição da mulher negra na sociedade;
incentivar a organização política das trabalhadoras doméstica em Campina
Grande.
Atividades: Realizar ações nas escolas públicas; promover cine oficinas
que consiste em espaços para apresentação de filmes e documentários que
demonstram a construção cultural de discriminação e opressão da população
negra; rodas de conversas; elaborar dois informativos abordando temáticas
sobre as condições da mulher negra na sociedade.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 130
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DAS TRABALHADORAS DOMESTICAS DE CAMPINA GRANDE
Cidade: Campina Grande
Estado: PB
Valor na Moeda: 10.565
Número: 21378
Título: II FEIRA DA REFORMA AGRARIA E AGRICULTURA FAMILIAR DO
ASSENTAMENTO SITIO DO MEIO HISTORIA,CULTURA
Objetivos: Possibilitar que a II Feira da Reforma Agrária seja um
intercambio de experiências entre os agricultores e as entidades que
defendem a convivência com o semiárido; resgatar os valores e potenciais
da região; trocar conhecimentos, principalmente os relacionados à
valorização das riquezas nativas; fortalecer as cadeias produtivas da
agricultura familiar e solidaria; possibilitar que os agricultores
acessem as técnicas de beneficiamento e comercialização dos produtos.
Atividades: Realizar a II Feira da Reforma Agrária e Agricultura Familiar
do Assentamento do Sitio do Meio no dia 07 de junho.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
DA FAZENDA SITIO DO MEIO
Cidade: Itiúba
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21379
Título: INTERCAMBIO CULTURAL DE MULHERES
Objetivos: Fortalecer e qualificar a organização das mulheres para o
desenvolvimento de projetos autogestionários de geração de renda e
trabalho na perspectiva da economia solidária e da cidadania.
Atividades: Realizar o Encontro e a I Feira das Mulheres do Araguaia, no
período de 28 de maio a 15 de junho.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: F
Nome: GRUPO DE MULHERES RAIO DE SOL
Cidade: Cuiabá
Estado: MT
Valor na Moeda: 3.000

Número: 21380
Título: I ENCONTRO BAIANO DE ARTICULACAO PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE
TURISOL
Objetivos: Promover o fortalecimento do protagonismo individual e
coletivo das iniciativas como sujeitos de direitos; possibilitar maior
comunicação entre comunidades dos diferentes territórios; incentivar a
colaboração solidária entre as mesmas; apoiar a sustentabilidade de cada
iniciativa; fortalecer o protagonismo em nível nacional e de forma
articulada; ampliar os processos de incidência política junto aos
governos e a construção unificada de princípios, valores e práticas
inspiradas na economia solidária; proporcionar um impacto positivo nas
mídias sociais, na imprensa e junto à sociedade atenuando a desinformação
e a discriminação para com o seus jeitos de ser, viver, saber e receber
visitantes.
Atividades: Realizar o I Encontro Baiano de Articulação para o Encontro
Nacional da REDE TURISOL no período de 4 de maio a 04 de junho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DO VALE DO IGUAPE
Cidade: Cachoeira
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.200
Número: 21382
Título: CPT 40 ANOS DE MEMORIA E RESISTENCIA
Objetivos: Avaliar a caminhada da CPT- Goiás bem como suas linhas de
ações retiradas do triênio 2012 a 2014; celebrar a resistência dos
camponeses/as e memória dos Mártires da caminhada; refletir sobre a
conjuntura regional e nacional; reforçar a luta pela Reforma Agraria e em
defesa do cerrado; finalizar a construção dos projetos políticos de
atuação pastoral para o triênio 2015-2017; eleger a Coordenação Executiva
e o conselho.
Atividades: Realizar a XXII Assembleia da CPT Regional Goiás com o tema:
CPT 40 anos de memória e resistência, no período de 22 a 24 de maio de
2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 70
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - REGIONAL GOIAS
Cidade: Goiânia
Estado: GO
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21384
Título: (FORD) REGIMENTO INTERNO E APRIMORAMENTO DO ESTATUTO DA
ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBOLA DO COR
Objetivos: Reformular o Estatuto da Associação Remanescente Quilombola do
Córrego Fundo e reestruturar o Regimento Interno da entidade para
possibilitar o acesso a gestão de direitos territoriais, sociais e
culturais; promover a convivência e a participação de pessoas de todas as
raças, religiões e idades nas ações associativas; incentivar a

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável com vista a
promover o bem estar social e a cultural da comunidade.
Atividades: Realização da 03 oficinas - temas: Identidade Negra
Quilombola; Direitos territoriais; Alteração e readequações no estatuto e
elaboração de regimento interno na associação.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO REMANESCENTE QUILOMBOLA DO CORREGO FUNDO
Cidade: Brejinho de Nazaré
Estado: TO
Valor na Moeda: 3.140
Número: 21385
Título: I ENCONTRO REGIONAL DOS POVOS E COMUNIDADES DA REGIAO SUL
Objetivos: Refletir sobre a conjuntura e as novas estratégias de luta dos
movimentos sociais no Paraná; retomar o processo de diálogo dos povos e
das comunidades tradicionais através da análise da conjuntura política
dos PCTs no governo Federal e Estadual; debater sobre as ameaças e
desafios da OIT 169, tendo em vista a leitura crítica das ações frente às
políticas públicas e estratégias do capital; avançar na rearticulação dos
PCTs no Paraná e Sul do Brasil.
Atividades: Realizar ao Iº Encontro Regional dos Povos e Comunidades da
Região Sul, dias 22 e 23 de maio.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: REDE PUXIRAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Cidade: Pinhão
Estado: PR
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21387
Título: (FORD) XXXXII FESTEJO DA ABOLICAO CONSOLIDACAO DA IDENTIDADE
QUILOMBOLA NO QUILOMBO DONA JUSCELINA
Objetivos: Discutir a identidade quilombola, a partir da apresentação de
trabalhos acadêmicos, produzidos na comunidade quilombola; promover o
resgate da Culinária negra e quilombola no Quilombo Dona Juscelina;
fortalecer as manifestações artística e cultural, no teatro, música e
dança da Comunidade Quilombola Dona Juscelina; Ter uma maior compreensão
sobre os conceitos de identidade negra e quilombola, o papel, estrutura
organizacional e funcionamento das associações e relações entre a
associação e a comunidade.
Atividades: Realizar as comemorações dos 42º Festejo da Abolição:
Consolidação da identidade quilombola no Quilombo Dona Juscelina;
promover debate sobre identidade negra e quilombola; IV Seminário de
Cultura Afro-Brasileira da Comunidade Quilombola dona Juscelina; realizar
a festa do rebolado; alvorada; celebração ecumênica; apresentações
culturais das comunidades Quilombolas Cocalinho e Pé do Morro; exibição
do filme.11 a 13 de maio de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 830
Etnia: N
Gênero: G

Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DONA JUSCELINA
Cidade: Muricilândia
Estado: TO
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21394
Título: MARCHA ESTADUAL DE MULHERES NEGRAS CONTRA O RACISMO, A VIOLENCIA
PELO BEM VIVER
Objetivos: Mobilizar e visibilizar a articulação das mulheres negras
mineiras, possibilitando a sua participação na Marcha Estadual de
Mulheres Negras contra o racimo, a violência e pelo Bem Viver, no dia 13
de maio de 2015.
Atividades: Realizar a Marcha Estadual dia 13 de maio com a participação
de
10
mil
mulheres
mineiras
negras,
jovens,
grupos
culturais,
intelectuais, quilombolas, sacerdotisas, etc, em Belo Horizonte.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 10000
Etnia: N
Gênero: F
Nome: NZINGA COLETIVO DE MULHERES NEGRAS DE BELHO HORIZONTE MG
Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21395
Título: V JORNADA DA MORADIA JUSTICA PARA QUEM O PAPEL DO SISTEMA DE
JUSTICA NOS CONFLITOS FUNDIARIOS
Objetivos: Formar uma rede de organizações sociais de defesa de direitos
humanos com foco na luta pela moradia; Fortalecer a luta popular; Chamar
a atenção da sociedade para os problemas da moradia e os conflitos
latifundiários urbanos; Chamar a atenção em relação aos despejos, com
vistas a realizar um registro estatístico, com base de dados
sistematizados.
Atividades: Realizar a V Jornada da Moradia - Justiça para quem? O papel
do sistema de justiça nos conflitos fundiários, dias 04 e 05 de julho de
2015, em São Paulo.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1700
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21397
Título: AGROECOLOGIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Objetivos: Sensibilizar o Governo do Estado para a construção de uma
Política Estadual de Agroecologia; Pautar junto ao Governo do Estado e os
Movimentos Sociais o tema da Agroecologia nas ações do desenvolvimento
rural.
Atividades: Realizar um seminário sobre Políticas Públicas para o
Desenvolvimento Sustentável e Agroecologia.12 a 31 de maio de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G

Gênero: G
Nome: SERVICO DE ASSESSORIA A ORGANIZACOES POPULARES RURAIS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21402
Título: PROJETO AGROFLORESTA NO SERTAO - TRABALHANDO COM A NATUREZA PARA
GERAR VIDA
Objetivos: Construir e desenvolver conceitos e práticas relativos ao
paradigma da Convivência com o Semiárido Brasileiro junto aos jovens da
EFA e aos (as) agricultores (as) das comunidades participantes; Implantar
SAFs demonstrativos nas comunidades participantes; adotar o sistema
agroflorestal de produção pelos agricultores de cada comunidade
participante e o manejo ecológico dos solos pelos jovens da EFA em suas
propriedades; fortalecer a organização comunitária nas áreas de atuação
do PAS e a participação e protagonismo dos educandos em suas comunidades;
valorizar e visitar boas experiências locais de Convivência com o
Semiárido - apicultura, beneficiamento de frutos nativos, produção e uso
de reservas estratégicas para alimentação animal (silagem, fenação,
plantio de palma).
Atividades: Realizar apresentação geral do projeto; Encontro de Formação
e aulas práticas sobre: Convivência com o Semiárido, Criação de Abelhas
no Semiárido, Sistemas Agroflorestais (SAFs); Construir Viveiros nas
comunidades; Mutirões de Plantio; Evento de Celebração. (data confusa)
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 205
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RUI BARBOSA
Cidade: Ruy Barbosa
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21404
Título: PROTAGONISMO JOVEM-CAMINHO PARA TRANSFORMACAO DO CAMPO ENCONTRO
DOS (AS) ESTUDANTES E EGRESSOS (AS)
Objetivos: Discutir o papel técnico (a) em agropecuária para o
desenvolvimento
da
agricultura
camponesa;
discutir
identidade,
habilidades e capacidades específicas do técnico (a) em agropecuária
formado pelas EFAs; contribuir para a formação da juventude do campo em
uma temática atual e de extrema necessidade para o desenvolvimento
sustentável; inserir os (as) estudantes nos espaços de discussão da Feira
Agro Centro-Oeste familiar 2015; ampliar os espaços de discussão da
Agroecologia; promover momentos de integração entre os estudantes e
egressos da EFAs de Goiás.
Atividades: Realizar o I Encontro de Técnicos do meio Rural do Estado de
Goiás; promover curso de formação: em Práticas Agroecologicas Simples
para o seu quintal; realizar exposição dos produtos das EFAs e dos (as)
estudantes para comercialização. 14 e 15 de maio de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE GOIAS
Cidade: Goiás

Estado: GO
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21405
Título: MOBILIZACAO POLITICA NOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS PARA ASSEGURAR
A EFETIVACAO DOS DIREITOS DAS COMUN
Objetivos: Viabilizar o deslocamento das lideranças para a mobilização
política do MPP-BA nos órgãos públicos federais em Brasília-DF; promover
a incidência sobre o senado federal a fim de garantir a manutenção dos
direitos trabalhistas e previdenciários dos pescadores e pescadoras;
pressionar o INCRA e SPU para acelerar os processos de regularização
fundiária dos territórios pesqueiros e quilombolas; promover a incidência
no Tribunal Regional Federal a fim de sensibilizar os desembargadores no
julgamento de processos judiciais envolvendo as comunidades quilombolas;
sensibilizar os Ministros do STF a fim de impedir retrocessos na
legislação que trata dos processos de regularização fundiária dos
Territórios das comunidades quilombolas.
Atividades: Realizar Audiência Pública no senado federal sobre as
recentes mudanças nas legislações trabalhista e previdenciária; programar
visitas ao INCRA, SPU, MPF e Fundação Cultural Palmares; realizar reunião
com
desembargadores
responsáveis
pelos
processos
judiciais
das
comunidades quilombolas de: São Francisco do Paraguaçu, Dom João, Rio dos
Macacos; visitar os ministros do Supremo Tribunal Federal - protocolo da
carta posicionamento do MPP em relação ao processo de julgamento da ADIN
3239 movida em 2004 pelo partido DEM (antigo PFL) contra o decreto
4887/2003 que regulamenta os procedimentos para a titulação dos
territórios das comunidades remanescentes de quilombo no Brasil. 25 a 30
de abril de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: N
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21406
Título: ENCONTRO DAS COMUNIDADES E PARCEIROS DA LUTA SOCIOAMBIENTAL DO
BAIXO-SUL
Objetivos: Reunir e fortalecer a luta das comunidades pesqueiras
diretamente
ameaçadas
pelo
empreendimento
turístico
Ponta
dos
Castelhanos; Ampliar a articulação e organizar estratégias de luta em
defesa dos territórios tradicionais e do patrimônio ambiental do baixosul; dar maior visibilidade às violações de direitos decorrentes dos
grandes empreendimentos implantados e projetos para a região; Contribuir
com formação sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais e
empoderá-las com relação aos instrumentos e políticas de regularização
fundiárias dos seus territórios tradicionais.
Atividades: Realizar Encontro das Comunidades e Parceiros da luta
socioambiental do Baixo-Sul.Período 01 a 03 de maio.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE MORADORES PESCADORES E MARISQUEIRAS DE
SAO SEBASTIAO

Cidade: Cairu
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000

Número: 21407
Título: VII ASSEMBLEIA DO POVO TERENA - VII HANAITI HO UNEVO TERENOE
Objetivos: Promover a organização do povo Terena e a articulação entre os
povos indígenas de Mato Grosso do Sul no enfrentamento pela reconquista
de seus territórios tradicionais; informar e formar lideranças indígenas
sobre seus direitos; dar continuidade junto ao Conselho Terena às
discussões e ações referentes aos direitos específicos da mulher indígena
e aos problemas enfrentados pela juventude dentro das aldeias; elaborar
medidas práticas para emponderar as mulheres em busca da garantia de seus
direitos.
Atividades: Realizar VII Assembleia do Povo Terena - VII Hánaiti Ho'únevo
Têrenoe, no período de 06 a 09 de maio de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 700
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO DA ASSEMBLEIA DO POVO TERENA
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21409
Título: VIII ENCONTRO ESTADUAL E FEIRA CAMPONESA ESTADUAL DO MPA
Objetivos: Valorizar e divulgar a produção de alimentos, artesanato e a
culinária, com expressões diversificadas de todas as regiões da Bahia;
fortalecer a organização camponesa feminina no estado da Bahia;
contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, para o
desenvolvimento sustentável do campo e para a produção agroecológica de
alimentos; proporcionar melhorias na qualidade de vida dos camponeses.
Atividades: Realizar o VIII Encontro Estadual e Feira Camponesa Estadual
do MPA, no período de 04 a 08 de junho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 600
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - BAHIA
Cidade: Feira de Santana
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21415
Título: (FORD) PROJETO APOIO E FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE
Objetivos: Contribuir para o reconhecimento dos direitos territoriais,
com base no aperfeiçoamento da gestão política organizativa da
associação, com envolvimento da diretoria e associados; assegurar a
formalização jurídica da Associação; possibilitar a mobilização das nove
comunidades quilombolas do Pólo de Arenhengaua para reunião e oficinas;
promover a capacitação para dirigentes de associação para melhor
desempenho de suas funções; desenvolver uma política de comunicação sobre
gestão com as comunidades do Pólo.

Atividades: Realizar reunião sobre a gestão e situação que se encontra a
associação; realizar duas oficinas sobre gestão do território étnico
quilombola de Alcântara; assegurar uma política de controle sobre a
gestão e sobre os encargos sociais.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 105
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO ARENHENGAUA
Cidade: Alcântara
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.380
Número: 21416
Título: IV ATO EM MEMORIA DE JOSE CLAUDIO E MARIA DO ESPIRITO SANTO UMA
VIDA EM DEFESA DOS DIREITOS DA MAE N
Objetivos:
Dar
visibilidade
ao
clamor
dos
moradores
do
P.A
Agroextrativista Praia Alta Piranheira e demais organizações da sociedade
civil que lutam por direitos humanos na região, em relação à impunidade e
à insatisfação pública diante da atitude do INCRA de proceder com a
regularização fundiária dos lotes do mandante dos assassinatos e de seus
familiares dentro do P. A Agroextrativista, legitimando os crimes e
contrapondo-se ao modelo agroambiental adotado pelas famílias assentadas;
visibilizar práticas sócio e agroambientais, desenvolvidas pelas famílias
dos trabalhadores rurais assentados no Projeto de Assentamento; denunciar
os crimes ambientais que vêm ocorrendo na região; cobrar das autoridades
mais empenho na captura do mandante dos assassinatos, bem como, agilidade
do poder judiciário no seu novo julgamento.
Atividades: Organizar o IV ato em memória da vida e da 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 e contra a impunidade e por mais justiça no campo. 25
de maio de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - MARABA
Cidade: Marabá
Estado: PA
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21418
Título: EXPOAGRISOL - EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS E FEIRA DE
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA
Objetivos:
Promover
um
intercambio
de
experiências
entre
os
agricultores/as das comunidades visando melhorias na produção da
comunidade e na região; possibilitar aos agricultores
o acesso às
técnicas de manejo alimentar, sanitário, e reprodutivo desenvolvidos
pelas entidades; proporcionar melhorias na atividade familiar e
agroecológica; fortalecer a produção agroecologica através da economia
solidária; reproduzir conhecimentos adquiridos a partir de experiências
nas comunidades de origem dos agricultores.
Atividades: Realizar a EXPOAGRISOL - Exposição de Caprinos e ovinos e
Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária da Comunidade de Lagoa
Grande e Região.1º semana de maio de 2015

Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA LAGOA
GRANDE
Cidade: Cansanção
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21424
Título: A REALIDADE BRASILEIRA E NORDESTINA E OS DESAFIOS PARA A
CONSOLIDACAO DEMOCRATICA
Objetivos: Aprofundar a leitura critica da realidade brasileira e
nordestina, projetos em disputa e desafios para a consolidação da
democracia; refletir sobre as mobilizações de massa mediadas pelas redes
sociais e como estas se colocam frente às diferenças regionais, a Reforma
Política, a radicalização da democracia; aprofundar a compreensão sobre
os projetos em disputas, a resistência às políticas sociais e aos
direitos humanos das mulheres, homo afetivos, jovens, negros/as,
indígenas e no enfrentamento ao modelo econômico e por um projeto popular
para o Brasil; construir estratégias de participação e fortalecimento dos
movimentos sociais populares frente aos desafios e ameaças do atual
contexto.
Atividades: Realizar um Seminário de Análise de Conjuntura, e os Desafios
para os Movimentos Sociais e a Democracia no Brasil e no Nordeste
Brasileiro, no período de 04 a 07 de junho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ESCOLA DE FORMACAO QUILOMBO DOS PALMARES
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21426
Título: AGROECOLOGIA EM REDE NO ESTADO DO TOCANTINS
Objetivos: Possibilitar que os/as agricultores/as familiares camponeses,
populações tradicionais e as organizações sociais do Estado do Tocantins
se articulem e se empoderem dos processos para o fortalecimento da
agroecologia na região.
Atividades: Realizar reuniões para preparação do encontro estadual de
agroecologia; confeccionar materiais de divulgação e de apoio do
encontro; Realizar um encontro estadual de agroecologia, no período de 25
a 28 de junho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 250
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ALTERNATIVAS PARA PEQUENA AGRICULTURA NO TOCANTINS - AUGUSTINOPOLIS
Cidade: Augustinópolis
Estado: TO
Valor na Moeda: 9.000

Número: 21428
Título: I INTERCAMBIO ESTADUAL DAS MULHERES DA CPT PODER E RELACAO DE
GENERO E AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS
Objetivos: Possibilitar a troca de experiências da realidade de vida das
mulheres de cada uma das regiões participantes, valorizando as suas
iniciativas para a construção da sua autonomia financeira; discutir as
relações de poder e gênero, o desenvolvimento econômico e social que as
mulheres querem, na perspectiva de uma economia mais humana e solidária
e, que priorize o bem viver e o desenvolvimento sustentável; reconhecer a
importância do protagonismo feminino na construção de uma nova sociedade.
Atividades: Realizar o I Intercâmbio Estadual das Mulheres no Araguaia,
reunindo mulheres representantes das regiões Araguaia, Sul, Noroeste,
Baixada Cuiabana, Norte e da periferia de Cuiabá. 28 a 30 de maio de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: F
Nome: PRELAZIA DE SAO FELIX DE ARAGUAIA
Cidade: São Félix do Araguaia
Estado: MT
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21429
Título: REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO E ENCONTRO DOS INDIGENAS DA
CIDADE
Objetivos: Promover autonomia econômica e inclusão social de famílias
indígenas que moram na cidade, favorecendo a geração de renda para
subsistência familiar; capacitar as artesãs indígenas para a conjuntura
de mercado, favorecendo o comercialização de seus produtos; despertar a
conscientização
dos
indígenas
da
cidade,
sobre
seus
direitos,
empoderando-os na luta pela garantia dos mesmos; promover a união dos
povos, troca de saberes e unificação das lutas; fortalecer a identidade
cultural e valorização das práticas tradicionais.
Atividades: Realizar Oficina de Artesanato e Encontro dos Indígenas da
Cidade de Cruzeiro do Sul/ AC.15 de julho a 16 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 130
Etnia: I
Gênero: G
Nome: PASTORAL INDIGENISTA - DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL
Cidade: Cruzeiro do Sul
Estado: AC
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21430
Título: FORMACAO PARA A DIRECAO POLITICA DO MMC - SC
Objetivos: Aprofundar o contexto e as mudanças que vem ocorrendo no
campo; promover capacitação e formação para lideranças do MMC/SC para
aprofundar os elementos da luta das mulheres a fim de resignificar a
atuação do Movimento neste momento histórico.
Atividades: Realizar duas etapas de estudo e formação: estudar o Dialogo
de Clara Zetkin com Lenin e a emancipação feminina; discutir métodos de
como o MMC olha a realidade, como organiza e como dirige este movimento
para avançar na libertação da mulher e na construção do projeto popular
de agricultura camponesa agroecológico.27 e 28 de junho e 29 e 30 de
agosto de 2015

Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO ESTADUAL DE MULHERES CAMPONESAS DE SANTA CATARINA
Cidade: Chapecó
Estado: SC
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21431
Título: FEIRA DE ECOMONIA SOLIDARIA
Objetivos: Melhorar a estrutura física da Feira da Economia Solidária;
fortalecer e qualificar o atendimento aos consumidores.
Atividades: Padronizar a infraestrutura da Feira.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 622
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO TECENDO ECONOMIA SOLIDARIA
Cidade: Palmares
Estado: PE
Valor na Moeda: 6.800
Número: 21432
Título: III ASSEMBLEIA DE MULHERES INDIGENAS DE MATO GROSSO
Objetivos: Dar continuidade aos processos de articulação e trabalho em
rede na perspectiva de melhorias da qualidade de vida das mulheres
indígenas em suas comunidades; oportunizar às mulheres e jovens indígenas
debaterem sobre empreendedorismo na perspectiva do fortalecimento de seu
protagonismo.
Atividades: Realizar a III Assembléia das Mulheres Indígenas de Mato
Grosso.17 a 20 de julho de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 90
Etnia: I
Gênero: F
Nome: ORGANIZACAO DE MULHERES INDIGENAS TAKINA
Cidade: Cuiabá
Estado: MT
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21433
Título: V ENCONTRO ESTADUAL DA ANEPS PR
Objetivos: Continuar avaliando e estruturando o processo construído desde
2003 de articulação de movimentos e práticas de educação popular e saúde;
refletir sobre a contribuição da ANEPS na consolidação do SUS na
perspectiva de sua efetiva implantação, visando a qualidade de vida e
saúde da população brasileira e o fortalecimento do controle social do
SUS; potencializar ações articuladas entre as várias práticas de educação
popular em saúde; aprofundar as formas de articulação de movimentos e
práticas de educação popular e saúde com os Conselhos de Saúde e
trabalhar a Conjuntura das Conferências Municipais Estaduais; construir
as linhas de ação para os anos 2.015/2.016
na perspectiva de
estruturação de uma política Estadual de educação popular e saúde.
Atividades: Realizar o V Encontro Estadual da ANEPS, 30 de maio de 2015.
Programa: FPP

Beneficiários (proposta): 70
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ARTICULACAO NACIONAL DE MOVIMENTOS DE PRATICAS DE EDUCACAO POPULAR
E SAUDE
Cidade: Londrina
Estado: PR
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21434
Título: (01) TRANS FORMA ACAO II A EXPRESSAO TRANS FAZ ALUSAO AO SEGMENTO
DO PUBLICO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAL
Objetivos: Combater a violência institucional e a discriminação em razão
da identidade de gênero em órgão público no Estado do Piauí; discutir a
discriminação no acesso ao serviço público, de gênero, de raça, de etnia,
de orientação sexual e ou em razão de condição econômica; contribuir para
o fortalecimento dos direitos de Travestis e Transexuais nos setores
públicos do Piauí bem como o reconhecimento e auto afirmação de sua
identidade de gênero; promover ações educativas informativas para o
fortalecimento dos Direitos Humanos e de uma cultura de respeito à
identidade de gênero de Travestis e Transexuais.
Atividades: Elaborar material educativo sobre Direitos Humanos e
Identidade de Gênero; Realizar oficinas de Informação e Sensibilização
para Gestores Públicos; oficinas Educativas e Informativas para Travestis
e Transexuais; visitar Órgãos Públicos de Educação, Saúde, Assistência
Social e Segurança Pública e Justiça.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO PIAUIENSE DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS
Cidade: Teresina
Estado: PI
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21435
Título: SEMINARIO REGIONAL MINERACAO - CONFLITOS E RESISTENCIAS NO
SEMIARIDO NORTE MINEIRO
Objetivos: Promover um seminário regional sobre a mineração e seus
impactos; aumentar o poder de influência das comunidades e movimentos
sociais, pastorais, sindicatos, etc, em relação aos grandes projetos que
estão sendo planejados em seus territórios, sobretudo os projetos
relacionados à mineração dos recursos minerais; fortalecer a luta pelos
direitos das populações afetadas e indicar possibilidades reais de
produção e reprodução da vida.
Atividades: Realizar o Seminário Regional: Mineração - conflitos e
resistências no Semiárido Norte Mineiro. 29 e 30 de maio de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS
COMUNIDADES RURAIS DO CERRADO
Cidade: Montes Claros
Estado: MG
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21436
Título: I FESTIVAL DA JUVENTUDE DO CAMPO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
Objetivos: Criar um espaço de articulação da juventude do campo no
Município, no marco das análises críticas sobre as políticas de
juventude, que promovam a integração e cooperação para maior incidência
sobre a agenda de governo; articular propostas e definir formas de
desempenho e atuação comum no Município; aprofundar as discussões em
torno de temas estruturantes para a juventude do campo, no sentido de
assegurar o direito à permanência no campo e a sucessão rural, tomando
como referência o direito a terra e à Agroecologia; promover a troca de
experiência entre os e as jovens do campo, na perspectiva de valorizar e
visibilizar o seu protagonismo nas comunidades rurais, estimulando
processos de articulação local, fortalecendo laços de solidariedade;
promover atividades de valorização das manifestações culturais e
esportivas enquanto instrumentos educativos de afirmação da identidade
juvenil rural.
Atividades: Realizar o I Festival da Juventude do Campo no Município de
Nova Russas, tendo como LEMA: Juventude do campo no processo organizativo
na Luta por Terra, Políticas Públicas e Sucessão Rural.29 de junho a 30
de julho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE NOVA RUSSAS
Cidade: Nova Russas
Estado: CE
Valor na Moeda: 2.800
Número: 21437
Título: XIV ENCONTRO ESTADUAL DO MPA E FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E
CAMPONESA
Objetivos: Mobilizar a base do movimento e pessoas simpatizantes, para
participarem do I Congresso Nacional do MPA; debater e planejar ações do
Movimento no Estado e constituir um espaço de divulgação, troca e
comercialização de produtos da agricultura familiar e camponesa; animar
os sujeitos participantes, no sentido de mostrar perspectivas que passam
pelo engajamento na luta, na participação das diversas atividades do
movimento e na produção de alimentos para o auto-sustento da família e
comercialização.
Atividades: Realizar o XIV Encontro Estadual do MPA e Feira da
Agricultura Familiar e Camponesa.26 a 29 de junho de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - PIAUI
Cidade: Picos
Estado: PI
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21438
Título: II SEMINARIO AIDS E RELIGIOES FORTALECENDO LACOS O PAPEL DAS
INSTITUICOES RELIGIOSAS NA
Objetivos: Dar continuidade ao diálogo inter-religioso no enfretamento à
epidemia do HIV/AIDS e acolhimento solidário às pessoas vivendo com
HIV/AIDS; desenvolvendo ações em conjunto com as instituições religiosas;
ampliar as ações informativas e educativas que contribuam para o diálogo
com diferentes segmentos religiosos a fim de superar as práticas que
propagam promessas de cura da AIDS; fomentar a criação de grupos de
trabalho que enfoquem o tema AIDS e Religião em diferentes localidades do
país, agregando a participação de diferentes matrizes religiosas,
organizações da sociedade civil e governos locais; difundir práticas bem
sucedidas e compartilhar experiências; formar multiplicadores e elaborar
materiais educativos.
Atividades: Realizar o II Seminário AIDS e Religiões: Fortalecendo laços,
o papel das instituições religiosas na luta contra a AIDS e o incentivo
ao diagnóstico precoce. 19 a 21 de junho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA A AIDS
Cidade: Juazeiro do Norte
Estado: CE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21440
Título: CURSO DE FORMACAO SOBRE GENERO E RACA PARA MULHERES DO MOVIMENTO
DE LUTA PELO TETO
Objetivos: Promover a capacitação 40 mulheres militantes do MLT, tendo
como objetivo geral torna-las agentes multiplicadoras de direitos e
cidadania, na luta contra as desigualdades de gênero e a discriminação
racial; desenvolver o trabalho de conscientização nas ocupações e núcleos
de moradia do movimento, contribuindo para o processo de formação; elevar
a autoestima através do regaste histórico da luta das mulheres, da
desconstrução dos pensamentos e atitudes racistas e sexistas existentes
nas ocupações e na sociedade; ampliar a atuação das mulheres do MLT nos
diversos espaços participativos que tratam das questões de gênero e de
raça em Pernambuco.
Atividades: Realizar o curso de formação sobre gênero e raça para
mulheres do Movimento de Luta pelo Teto. 03 de julho a 28 de agosto de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO DE LUTA PELO TETO
Cidade: Paulista
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21442
Título: RELATORIO DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2015
Objetivos: Proporcionar um amplo e aprofundado panorama dos direitos
humanos no Brasil; articular entidades de diferentes setores visando

reforçar a defesa dos direitos humanos no Brasil; ampliar o conceito de
direitos humanos e, com isso, gerar maior conhecimento e apoio na
sociedade para a defesa dos mesmos; incidir nos meios jurídico,
intelectual, universitário, artístico, dos movimentos sociais, entre
jornalistas, organizações não governamentais e órgãos do governo, que
utilizam o relatório como instrumento de denúncia, para formular
políticas públicas, além de servir como fonte de pesquisa, análise,
incidência e monitoramento; difundir a defesa dos direitos humanos para o
público em geral, de forma educativa, como instrumento de informação e
incidência por políticas públicas na defesa de direitos fundamentais.
Atividades: Planejar e articular com autores e com as entidades
parceiras; realizar pesquisas, elaboração, revisão e edição de textos;
diagramação e impressão do livro; divulgar a organização do evento e a
distribuição do livro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: REDE SOCIAL DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21447
Título: FORTALECIMENTO DO COLETIVO DE GENERO E ESTRUTURACAO DA CADEIA
PRODUTIVA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS
Objetivos: Fortalecer a organização do coletivo de gênero e dos grupos
produtivos dos assentamentos do movimento CETA através da estruturação da
unidade de beneficiamento de frutas; criar condições de trabalho local,
inserindo a participação da mulher nos espaços de geração de renda;
promover a segurança alimentar das famílias diretamente e indiretamente
envolvidas no processo produtivo; divulgar a experiência de coletividade,
organização, produção orgânica e comercialização do grupo.
Atividades: Estruturar a unidade de frutas no assentamento Serra Verde.01
de julho de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS E ASSENTADAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
SERRA VERDE
Cidade: Senhor do Bonfim
Estado: BA
Valor na Moeda: 2.536
Número: 21448
Título: I SEMINARIO SOBRE RELACOES DE GENERO E VIOLENCIA SEXISTA
Objetivos: Possibilitar às mulheres o conhecimento para que possam
identificar as atitudes e as ações sobre as mais variadas formas da
violência contra a mulher, e os mecanismos de enfrentamentos; elevar
autoestima das mulheres conscientizando-as sobre o seu poder de defesa e
a busca por instrumentos que garantam a sua integridade física e moral.
Atividades: Realizar o I Seminário sobre Relações de Gênero e Violência
Sexista.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100

Etnia: G
Gênero: F
Nome: CLUBE DE MAES TIA REGINA
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21451
Título: V ENCONTRO DE UMBANDISTAS DE SERGIPE UNIAO REDES CONHECIMENTO E
ACAO TODOS JUNTOS TROCANDO EXP
Objetivos: Abrir um espaço em Sergipe para a interlocução dos movimentos
sociais, redes e movimentos, com Instituições públicas e privadas que
desenvolvem experiências pioneiras e/ou inovadoras dentro do campo do
enfrentamento do racismo e da intolerância religiosa em outros Estados do
Brasil; proporcionará o estímulo e o acúmulo que militantes sociais,
organizações de sociedade civil, governo, universidades, pesquisadores, e
demais interessados no assunto, necessitam para potencializar a sua
atuação e a sua intervenção dentro do campo das políticas e ações de
promoção da igualdade racial e religiosa no Estado.
Atividades: Realiza o V Encontro de Umbandistas de Sergipe com
conferência e mesas redondas; oficinas de capacitação e uma sessão de
lançamento de livros. 06 e 07 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 130
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE UMBANDA CABOCLO TUPY
Cidade: Aracaju
Estado: SE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21452
Título: PERCEPCAO DAS MULHERES NEGRAS SOBRE OS EFEITOS DO RACISMO EM SUAS
VIDAS
Objetivos: Identificar a percepção das mulheres negras sobre os efeitos
que o racismo provoca em sua saúde física e mental, assim como em sua
inserção social, econômica, educacional, cultural e no mercado de
trabalho, contemplando moradoras da área urbana e rural; apreender as
diferentes formas que as mulheres negras identificam a existência do
racismo; debater propostas para resolução dos problemas levantados sobre
os efeitos do racismo; analisar as diferentes percepções sobre os efeitos
do racismo nas vivências das mulheres moradoras nas áreas rural e urbana.
Atividades: Desenvolver a pesquisa Percepção das Mulheres Negras sobre os
efeitos do racismo em suas vidas; realizar grupos focais todas as regiões
do Brasil; entrevistas individuais qualitativas; produzir um vídeo com
imagens dos grupos e depoimentos de entrevistadas e pesquisadoras;
elaborar artigos científicos a partir da pesquisa e publicá-los. Junho a
agosto de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 25
Etnia: N
Gênero: F
Nome: INSTITUTO AMMA PSIQUE E NEGRITUDE
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 6.000

Número: 21453
Título: CONEXAO COMUNIDADE MUNDO COMUNIDADE DE TERRA VERMELHA
Objetivos: Fomentar o desenvolvimento cultural, ambiental, social e
econômico das comunidades com altos índices de vulnerabilidade social;
revitalizar e valorizar a cultura e história das comunidades e de seu
patrimônio cultural; trabalhar a autoestima da comunidade; ocupar as
áreas devolutas da comunidade com ações contínuas de cultura, esporte e
educação; fornecer ferramentas para o fortalecimento cultural da
comunidade e do movimento cultural local; fomentar a criação artística e
o protagonismo de jovens da comunidade; inserir novos elementos da
cultura popular e da cultura afro somando à diversidade de saberes da
comunidade; fomentar a construção e a socialização dos saberes críticos,
promovendo o diálogo entre o saber popular e o conhecimento científico;
dialogar entre comunidades em busca de uma cultura de paz.
Atividades: Realizar oficinas periódicas na comunidade de percussão;
estética africana; dança afro; consciência corporal; pintura artística;
manuseio e funcionamento de toca discos; ciranda infantil; introdução à
historia da África; realizar intercambio cultural.03 a 25 de julho de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: N
Gênero: G
Nome: NACAO ZUMBI - OJAB - ORGANIZACAO DA JUVENTUDE AFRO-BRASILEIRA
Cidade: Vila Velha
Estado: ES
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21454
Título: FORTALECENDO A ALIANCA ENTRE O CAMPO E A CIDADE
Objetivos: Mobilizar lideranças camponesas e operarias do sertão
pernambucano para a construção da aliança camponesa e operaria em torno
da pauta da soberania alimentar; promover o diálogo e reflexões sobre o
domínio das empresas de produção e comercialização de sementes, insumos
agropecuários e fármacos.
Atividades: Realizar seminário: Aliança Camponesa e Operaria em Defesa da
Soberania Alimentar, com a participação de 120 lideranças camponesas e
operárias. Periodo 10 a 14 de junho/15
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 120
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CAMPONESA JOSUE DE CASTRO - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS
AGRICULTORES DA REGIAO NORDESTE E SEM
Cidade: Ouricuri
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21456
Título: (FORD) FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO QUILOMBO ALTO FORMOSO
Objetivos: Fortalecer o campo social da Associação do Quilombo Alto
Formoso; intensificar a participação da comunidade nas reuniões da
associação e nas assembleias para dialogar sobre as problemáticas que
envolvem a situação territorial e legalização da situação fiscal.

Atividades: Realizar: 4 oficinas formativas sobre Gestão de Unidades
Associativas, compreendendo as atribuições dos membros da associação,
prestação de conta, a importância das documentações da associação; 2
assembleias
gerais; 3 reuniões da associação. 20 de junho a 20 de
dezembro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 120
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DO POVOADO ALTO FORMOSO
Cidade: Santa Quitéria do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.280
Número: 21457
Título: (FORD) INTERCAMBIO DAS CERAMISTAS DO QUILOMBO ITAMATATIUA
Objetivos: Fortalecer a identidade das Ceramistas na comunidade de
Itamatatiua; possibilitar a troca de experiência entre as práticas e as
técnicas desses povoados; dialogar sobre valores e identidade das
Ceramistas nos Estados do Maranhão e Piauí; estimular o mercado de
artesanato nos dois Estados.
Atividades: Realizar um intercâmbio cultural entre as mulheres Ceramistas
de Itamatatiua Maranhão e as Ceramistas do Quilombo Pote Velho no Piauí.
14 de julho a 20 de novembro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES DE ITAMATATIUA
Cidade: Alcântara
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.656
Número: 21458
Título: (FORD) MOVIMENTOS CULTURAIS AFROS DO QUILOMBO BOA ESPERANCA DA
DATA SACO DAS ALMAS
Objetivos: Fortalecer e valorizar as manifestações culturais existente no
território quilombola de Saco das Almas; dialogar com o poder público
local sobre as tradições culturais do território de Saco das Almas com
vista à valorização das manifestações no município.
Atividades: Realizar; quatro oficinas sobre tradições culturais do
território de Saco das Almas; duas audiências com Secretário Municipal de
Cultura do Município de Brejo, sendo uma na Prefeitura e outra no
território quilombola; um Festival sobre tradições culturais negra no
município de Brejo com participações de comunidades quilombolas.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE ANTEPASSADOS DE QUILOMBO
DATA SACO DAS ALMAS DO POVOADO
Cidade: Brejo
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.780

Número: 21459
Título: (FORD) A VALORIZACAO DA CULTURA AFRO NO QUILOMBO
Objetivos: Desenvolver e compreender as políticas públicas voltadas para
as comunidades quilombolas, através do resgate da autoestima e da
identidade cultural; fortalecer e enaltecer as comunidades quilombolas no
seu convivo social; estimular e valorizar as manifestações afros dentro
das políticas públicas quilombolas.
Atividades: Realizar mobilização territorial; reunião de articulação com
o poder público; articular com os grupos culturais locais para
apresentações; três seminários temáticos sobre: Identidade Negra e
Quilombola; Direitos Humanos (regularização da terra e políticas
públicas) e Manifestações Culturais Quilombolas; promover apresentações
culturais.julho a setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EXTRATIVISTAS DO POVOADO
FORMIGAS MUNICIPIO DE PENALVA
Cidade: Penalva
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.600
Número: 21461
Título: (FORD) PROJETO PADRAO PSICULTURA
Objetivos: Apoiar as comunidades afrodescendentes dos territórios
quilombolas oferecendo-lhes um modelo de pequenos criatórios de peixes de
água doce, com tecnologia e escala adequada ao mercado da rede e
território, e aos recursos naturais e materiais disponíveis, dentro dos
princípios e preservações do meio ambiente; proporcionar melhorias na
qualidade de vida e na geração de renda da comunidade; despertar o
espírito de associativismo entre os comunitários com vistas a uma melhor
estrutura organizacional dos mesmos; estimular a criação de peixes de
água doce como um produto alternativo para a alimentação e para o
mercado.
Atividades: Implantar um criatório comunitário de peixes de água doce em
açudes e ou tanques.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO QUILOMBO
TANQUE DE VALENCA
Cidade: Matinha
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.250
Número: 21462
Título: (FORD) PROJETO PAIS
Objetivos: Propiciar a inclusão de jovens lideranças quilombolas do
Quilombo Cana Brava no processo produtivo e na comercialização;
incentivar a produção de alimentos limpos e sadios através do sistema
agroecológico de produção; promover o desenvolvimento rural sustentável e
solidário; oportunizar meios que garanta a permanência da mulher, do
homem, e do jovem rural no campo e o seu retorno econômico e social; dar

visibilidade às políticas de geração de emprego e renda e gênero;
promover a igualdade social e política de geração de emprego e renda.
Atividades: Realizar treinamentos e acompanhamento técnico com as
famílias quilombolas para o cultivo racional; diversificar a produção das
famílias quilombolas; plantar alimentos saudáveis estimulando a produção
sustentável e a preservação do meio ambiente.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO CANA BRAVA - QUILOMBO CANA
BRAVA
Cidade: Santa Quitéria do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21464
Título: (FORD) PROJETO AVICULTURA - CHAPADINHA
Objetivos: Apoiar e instalar no território quilombola de Barro Vermelho
dos Pretos uma infraestrutura que possibilite a criação de aves Caipiras;
proporcionar a geração de emprego e renda para as famílias quilombolas;
oferecer condições adequadas para o desenvolvimento e a prática da
avicultura nas comunidades quilombolas; estimular o aumento do consumo de
aves nas comunidades; despertar o espírito de associativismo nos
quilombos e a união dos mesmos para o trabalho em conjunto; orientar o
processo de abate e comercialização na busca de novos mercados.
Atividades: Aumentar a capacidade de criação aves caipiras nas
comunidades quilombolas; promover curso de capacitação para quilombolas
sobre as funções de criação de aves caipira, manejo adequado, com maior
segurança, qualidade e bom preço.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: N
Gênero: G
Nome: QUILOMBO BARRO VERMELHO
Cidade: Chapadinha
Estado: MA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21465
Título: (FORD) FORTALECIMENTO POLITICO E INSTITUCIONAL DO QUILOMBO SANTA
HELENA
Objetivos: Fortalecer o campo político e social do Quilombo Santa Helena
no município de Milagres do Maranhão; promover processos formativos de
valorização da identidade quilombola com vista ao fortalecimento
institucional da associação; intensificar a participação dos moradores do
território quilombola de Santa Helena em reuniões da associação no
território.
Atividades: Elaborar um de plano de ação do projeto; mobilizar as
comunidades; realizar 4 oficinas formativas sobre: Gestão de Associação;
Direitos Étnicos; Tributos Fiscais; Identidade; realizar 2 assembleias
extraordinárias sobre gestão territorial; realizar 4 reuniões gerais no
território.julho a dezembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: N

Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO DE SANTA HELENA
Cidade: Milagres do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.280
Número: 21466
Título: (FORD) FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO INSTITUCIONAL DO QUILOMBO
TUCUNS
Objetivos: Desenvolver mecanismo de formação sobre as políticas públicas
voltadas para a população quilombola de Tucuns no município de Milagres
do Maranhão; fortalecer e enaltecer as comunidades quilombolas no seu
convivo social; estimular e valorizar as manifestações afros dentro das
políticas públicas quilombolas.
Atividades: Realizar 3 seminários temáticos sobre: Política de Igualdade
Racial; Direitos Humanos e Gestão de Unidades Associativas; realizar
palestra sobre DST/HIV e AIDS para jovens e adultos; palestras sobre
escola quilombola; palestra sobre a valorização das manifestações
culturais de comunidades quilombolas. Julho a setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DO POVOADO TUCUNS
Cidade: Milagres do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.238
Número: 21468
Título: (FORD) PROJETO QUILOMBO SUSTENTAVEL
Objetivos: Garantir a segurança alimentar das famílias na comunidade de
Olho D Água; melhorar e ampliar a renda das famílias; incentivar o
consumo de alimentos saudáveis provocando mudanças sociais das famílias,
evitando o êxodo rural e proporcionando melhorias na qualidade de vida;
qualificar os beneficiários sobre a implantação da horta comunitária nos
princípios agroecológicos.
Atividades: Implantar uma horta comunitária; realizar reunião de
mobilização e definição dos participantes; realizar oficinas sobre horta
comunitária baseado nos princípios agroecológicos, segurança alimentar e
gestão de negócios.01 de julho até 30 de dezembro.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 75
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA RURAL QUILOMBOLA MALUNGOS DE OLHO
DAGUA
Cidade: Serrano do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.500
Número: 21469
Título: (FORD) FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO TERRITORIO QUILOMBOLA DE
MONTE CRISTO CENTRAL DO MARANHAO
Objetivos: Possibilitar uma estratégia de articulação e formação política
das lideranças quilombolas do território para atuar como protagonistas na
efetivação dos direitos secularmente negados; formar e motivar as

lideranças
quilombolas,
visando
potencializá-las
para
atuar
como
protagonistas no enfrentamento às questões pertinentes a esta população;
estimular a legalização das documentações das associações das comunidades
quilombolas.
Atividades: Realizar reuniões periódicas nas sete comunidades do
território; articulação política para discussão das estratégias de
implementação das agendas; oficinas temáticas sobre associativismo,
gestão territorial, documentação jurídica e tributária. Agosto de 2015 a
janeiro de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1650
Etnia: N
Gênero: G
Nome: UNIAO DE MORADORES DO QUILOMBO MONTE CRISTO
Cidade: Central do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.385
Número: 21470
Título: (FORD) PROJETO COSTURANDO SONHOS
Objetivos: Implantar na comunidade quilombola Jamary dos Pretos um
trabalho coletivo de corte e costura para jovens e mulheres, com o
intuito de melhorar a renda das mulheres e contribuir com autoestima de
jovens e mulheres quilombolas; promover a qualificação de jovens e
mulheres na área de associativismo e gestão de negocio; incentivar a
integração das mulheres e jovens com a comunidade; promover atividade de
geração de renda que possa contribuir com a permanência dos jovens no
quilombo.
Atividades: Realizar curso de aperfeiçoamento em corte/costura; curso
sobre associativismo e gestão de negócios; rodas de conversas tratando de
temas ligados a identidade étnica, questões de gênero, violência
domestica, extermínio da juventude negra, entre outros de interesse do
quilombo.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 12
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO RURAL DE MORADORES DO QUILOMBO JAMARI DOS PRETOS
Cidade: Turiaçu
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.950
Número: 21471
Título: (FORD) FORTALECIMENTO E UNIFICACAO DO TERRITORIO E DAS LUTAS DO
QUILOMBO DATA SACO DAS ALMAS
Objetivos: Desenvolver mecanismo de formação sobre a identidade
quilombola e as formas de luta e organização da comunidade para lidar com
os conflitos e para efetivação de políticas públicas básicas; fortalecer
e enaltecer as comunidades quilombolas no seu convivo social; estimular e
valorizar a participação dos jovens em espaços de organização e
mobilização política.
Atividades: Mobilizar a comunidade para reuniões locais; promover a
articulação local com as associações dos povoados que compõe o quilombo
Data Saco das Almas; realizar 7 oficinas formativas sobre identidade e
juventude; apresentações culturais; realizar 1 seminário geral sobre

território, juventude e luta quilombola; realizar reunião com as
Associações para construção de um plano conjunto de ação.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 280
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS NEGROS DE QUILOMBO DATA SACO DAS ALMAS
DO POVOADO FAVEIRA
Cidade: Brejo
Estado: MA
Valor na Moeda: 4.699
Número: 21472
Título: (FORD) MARES E FLORAS
Objetivos: Contribuir para a participação de todos os quilombolas da
comunidade nas atividades que visam o fortalecimento da mesma, através de
temas que valorizem a cultura, o bem viver e o respeito a todo tipo
diversidade, religiosa, cultural e orientação sexual; contribuir com o
fortalecimento institucional e comunitário a partir de princípios
agroecológicos e da economia solidaria; aumentar a renda das famílias
quilombolas
da
região;
diversificar
as
atividades
produtivas
e
incrementar a produção no quilombo; melhorar a segurança alimentar e
nutricional das famílias quilombolas; possibilitar a permanência dos
jovens na comunidade.
Atividades: Realizar reunião de planejamento para detalhar e executar as
atividades; promover a capacitação dos beneficiários sobre manejo em
apicultura (escolha da área para apiário; construção do apiário; captura
e transporte do exame; transferência das abelhas, alimentação; revisão
das caixas; produção de mel; embalagem e comercialização).15 de julho a
15 de dezembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS E DAMAIS MORADORES DA
COMUNIDADE DE CONCEICAO
Cidade: Bequimão
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.020
Número: 21473
Título: (FORD) PLANTANDO ALIMENTO E COLHENDO ORGANIZACAO - CRUZEIRO E
TRIANGULO
Objetivos: Aprofundar os debates na busca de políticas publicas voltadas
para o desenvolvimento da comunidade e da gestão territorial; contribuir
para o desenvolvimento econômico da comunidade; fortalecer a união e a
mobilização da comunidade para atividades coletivas; implementar o
gerenciamento de recursos e do território; evitar o êxodo rural;
proporcionar melhorias na qualidade de vida
e garantir a segurança
alimentar.
Atividades: Promover encontro sobre agroecologia; realizar oficina de
produção de adubo orgânico e produção de defensivos; oficina sobre Gestão
e Autonomia do Território; implantar uma horta comunitária.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 84
Etnia: N

Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLAS DOS REMANESCENTES DE CRUZEIRO E TRIANGULO
Cidade: Palmeirândia
Estado: MA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21474
Título: (FORD) PLANTANDO ALIMENTO E COLHENDO ORGANIZACAO - POVOADO
GURUTIL
Objetivos: Aprofundar os debates na busca de políticas publicas voltadas
para o desenvolvimento da comunidade e da gestão territorial; contribuir
para o desenvolvimento econômico da comunidade; fortalecer a união e a
mobilização da comunidade para atividades coletivas; implementar o
gerenciamento de recursos e do território; evitar o êxodo rural;
proporcionar melhorias na qualidade de vida
e garantir a segurança
alimentar.
Atividades: Promover encontro sobre agroecologia; realizar oficina de
produção de adubo orgânico e produção de defensivos; oficina sobre Gestão
e Autonomia do Território; implantar uma horta comunitária.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DOS MORADORES DO POVOADO GURUTIL
Cidade: Mirinzal
Estado: MA
Valor na Moeda: 6.370
Número: 21475
Título: (FORD) RECUPERACAO E PRESERVACAO DA NASCENTE E O RIO DA MAGAIDA
Objetivos: Intensificar o processo de conscientização para recuperação e
preservação da natureza; fortalecer a conscientização das famílias da
comunidade sobre seus direitos e incentivar a sua participação na luta em
defesa do território; aprofundar o conhecimento sobre legislação
ambiental para possibilitar a elaboração de acordos que venham garantir a
vida da natureza; proporcionar a recuperação das nascentes para favorecer
o aumento do volume de água no riacho, a preservação das espécies
vegetais nativas e o aumento de peixes.
Atividades: Sensibilizar as famílias da comunidade; realizar visitas às
famílias; oficina sobre gestão e autonomia do território; oficina sobre
Legislação Ambiental; oficina para preparação do canteiro e das mudas;
realizar Caminhada da nascente até ao rio da Magaida e coletar sementes
nativas; Mutirão para limpeza da nascente da Magaida; Plantio de
sementes.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: N
Gênero: G
Nome: COMUNIDADE QUILOMBOLA CABANIL
Cidade: Serrano do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.000

Número: 21476
Título: (FORD) PLANTANDO SEMENTES E COLHENDO ORGANIZACAO - POVOADO DO
CHARCO
Objetivos: Contribuir para o fortalecimento da organização interna da
comunidade em vista da garantia da autonomia do seu território;
fortalecer a luta por políticas publicas voltadas para o desenvolvimento
da comunidade; contribuir para o desenvolvimento econômico e a geração de
renda das famílias da comunidade; fortalecer a união e a mobilização da
comunidade para atividades coletivas; implementar o gerenciamento de
recursos e do território; proporcionar melhorias na qualidade de vida e
garantir a segurança alimentar.
Atividades: Promover encontro sobre agroecologia; realizar oficina de
produção de adubo orgânico e produção de defensivos; oficina sobre Gestão
e Autonomia do Território; implantar uma horta comunitária.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DOS MORADORES DO POVOADO DO CHARCO
Cidade: São Vicente Ferrer
Estado: MA
Valor na Moeda: 6.370
Número: 21477
Título: (FORD) RECUPERACAO E PRESERVACAO DA NASCENTE E DO RIACHO CUCURANA
Objetivos: Fortalecer a questão identitária quilombola na comunidade
Lagoa Grande, contribuindo especialmente, para assegurar que os jovens se
sintam incluídos a animados em dar continuidade ao processo de luta em
defesa do território coletivo e do modo de viver quilombola; elevar a
conscientização sobre os cuidados com a natureza e com o território em
geral.
Atividades: Sensibilizar a comunidade Lagoa Grande; realizar oficina
sobre gestão e autonomia do território; oficina sobre Legislação
Ambiental; identificar, coletar e catalogar amostras de plantas para
replantio da margem do riacho; caminhada da nascente até o rio Munin;
oficina prática para preparação do canteiro e das mudas.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: N
Gênero: G
Nome: UNIAO DOS MORADORES DO POVOADO LAGOA GRANDE - ASSOCIACAO QUILOMBOLA
LAGOA GRANDE
Cidade: Vargem Grande
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21478
Título:
(FORD)
FORTALECIMENTO
DA
IDENTIDADE
QUILOMBOLA
E
NOSSA
ORGANIZACAO
Objetivos: Proporcionar a formação de lideranças comunitárias quilombolas
para que as mesmas, compreendam o contexto histórico-cultural de suas
comunidades e possam intervir positivamente na luta por direitos;
proporcionar o conhecimento das leis de proteção aos seus direitos e a
reivindicação dos mesmos num contexto de graves ameaças e retrocessos;
legalizar a Associação Quilombola de Marfim.

Atividades: Realizar 5 encontros na comunidade: construção do diagnóstico
da comunidade; levantamento histórico das comunidades; oficina sobre a
Legislação que garante o direito das comunidades quilombola; construção
do Estatuto da Associação; Assembleia para Aprovação do Estatuto;
Registro do Estatuto; Intercâmbio.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 190
Etnia: N
Gênero: G
Nome: COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MARFIM
Cidade: Santa Inês
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.880
Número: 21479
Título: (FORD) MULHERES DESCOBRINDO OS SEGREDOS DAS SEMENTES PARA
FORTALECER A DEFESA DO TERRITORIO
Objetivos: Oferecer oportunidades de formação para 22 mulheres das
comunidades visando contribuir para fortalecimento da organização
quilombola e da organização de mulheres quilombolas trabalhando em rede;
elevar a autoestima das mulheres para atuar de forma mais ativa na luta
em defesa da vida e do território; iniciar o processo de construção de
Rede Regional de Mulheres Quilombolas Guardiãs de Sementes; implantar um
Banco de Sementes e confecção de defensivos Naturais.
Atividades: Realizar: Rodas de conversa para fomentar o resgate das
tradições culturais na comunidade; Encontro Regional de Mulheres:
Empoderamento, construção de redes e troca de experiências; Oficina de
organização, armazenamento e catalogação de sementes crioulas; Minicurso
de preparação de adubo orgânico e defensivos naturais; Conversa de
organização interna do grupo: Mulheres cuidando das sementes; Assembleia
comunitária territorial para apresentação dos resultados do trabalho
realizado pelo grupo de mulheres bem como, envolver os homens da
comunidade.02 de agosto de 2015 até abril de 2016.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 22
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO TERRITORIO ALDEIA VELHA
Cidade: Pirapemas
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21480
Título: (FORD) MULHERES TECENDO REDES E CUIDANDO DAS SEMENTES NA DEFESA
DO TERRITORIO
Objetivos: Oferecer oportunidades de formação para 22 mulheres das
comunidades visando contribuir para fortalecimento da organização
quilombola e da organização de mulheres quilombolas trabalhando em rede;
elevar a autoestima das mulheres para atuar de forma mais ativa na luta
em defesa da vida e do território; iniciar o processo de construção de
Rede Regional de Mulheres Quilombolas Guardiãs de Sementes; implantar um
Banco de Sementes e confecção de defensivos Naturais.
Atividades: Realizar: Rodas de conversa para fomentar o resgate das
tradições culturais na comunidade; Encontro Regional de Mulheres:
Empoderamento, construção de redes e troca de experiências; Oficina de
organização, armazenamento e catalogação de sementes crioulas; Minicurso

de preparação de adubo orgânico e defensivos naturais; Conversa de
organização interna do grupo: Mulheres cuidando das sementes; Assembleia
comunitária territorial para apresentação dos resultados do trabalho
realizado pelo grupo de mulheres bem como, envolver os homens da
comunidade.15 de agosto de 2015 até 30 abril de 2016.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 22
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PINDOBAL DE FAMA
Cidade: Turilândia
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.900
Número: 21481
Título: (FORD) RECUPERACAO E PRESERVACAO DA NASCENTE DO RIACHO SAO JOSE
Objetivos: Dar continuidade e fortalecer as práticas de convivência com a
natureza nas comunidades São José e São Raimundo; fortalecer a atividade
pesqueira na região; melhorar a qualidade de vida das pessoas nas
comunidades; garantir a existência de espécies ameaçadas de extinção;
despertar a conscientização da nova geração sobre a importância dos
recursos naturais.
Atividades: Sensibilizar as famílias das Comunidades São José e São
Raimundo; realizar oficina sobre gestão e autonomia do território;
oficina sobre Legislação Ambiental; coletar e catalogar amostras de
plantas para replantio da margem das nascentes; caminhada as margens das
nascentes; oficina prática para preparação do canteiro e das mudas.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 360
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DOS POVOADOS SAO JOSE E SAO
RAIMUNDO
Cidade: Santa Helena
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21482
Título: (FORD) CULTIVANDO SAUDE
Objetivos: Contribuir para o fortalecimento da associação quilombola a
partir da prática agroecológica e com os princípios da economia
solidaria; fortalecer a organização comunitária e o aumento da geração de
renda das famílias; diversificar as atividades produtivas e incrementar a
produção no quilombo; melhorar a segurança alimentar e nutrição das
famílias quilombolas.
Atividades: Realizar visita a uma experiência de horta orgânica;
implantar horta; coletar o adubo orgânico; construir os canteiros;
plantar as mudas e transportar para os canteiros; realizar a colheita dos
produtos.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO QUILOMBO
PAU POMBO
Cidade: Santa Helena

Estado: MA
Valor na Moeda: 5.670
Número: 21483
Título: (FORD) MULHERES GUARDIAS DE SEMENTES - SE DESCOBRINDO E
APRENDENDO JUNTAS
Objetivos: Oferecer oportunidades de formação para as mulheres da
Comunidade Guerreiro visando contribuir para o protagonismo das mesmas em
suas comunidades; Contribuir para o fortalecimento da organização
quilombola e da organização de mulheres quilombolas trabalhando em rede;
iniciar o processo de construção de Rede Regional de Mulheres Quilombolas
Guardiãs de Sementes; implantar um Banco de Sementes e confecção de
defensivos Naturais.
Atividades: Realizar: Rodas de conversa para fomentar o resgate das
tradições culturais na comunidade; Encontro Regional de Mulheres:
Empoderamento, construção de redes e troca de experiências; Oficina de
organização, armazenamento e catalogação de sementes crioulas; Minicurso
de preparação de adubo orgânico e defensivos naturais; Conversa de
organização interna do grupo: Mulheres cuidando das sementes; Assembleia
comunitária territorial para apresentação dos resultados do trabalho
realizado pelo grupo de mulheres bem como, envolver os homens da
comunidade. 20 de agosto de 2015 até abril de 2016.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 15
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA GUERREIRO
Cidade: Parnarama
Estado: MA
Valor na Moeda: 5.000
----------Número: 21485
Título: I ENCONTRO DA JUVENTUDE DA COMUNIDADE DE BEIRINHA TEMA JOVENS
DEBATENDO E CONSTRUINDO AS POLITICAS
Objetivos: Reunir a juventude do bairro para dialogar de forma coletiva
sobre os principais temas de políticas públicas relacionadas à mesma que
estão sendo abordadas na sociedade; sensibilizar a juventude para atuar
de formar mais ativa nos espaços de discussão e de articulação,
objetivando a implantação das políticas públicas no bairro; contribuir
para a construção da participação democrática e do exercício de cidadania
dos jovens.
Atividades: Realizar palestras, oficinas, rodas de diálogos e exibição de
vídeo para os jovens da comunidade.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21486
Título: SARAU DO BECO
Objetivos: Despertar e estimular o hábito da leitura e oralidade entre os
moradores do Beco de Careca em Paripe contribuindo para formação cidadã
dos mesmos.
Atividades: Realizar os Saraus temáticos uma vez por mês na comunidade
com: concurso de nomes para Biblioteca Comunitária; oficinas de leitura;
rodas de Griot com contação de história; oficinas de fotografia e poemas;
exposição de fotografia literária; sessões de cinema; realizar concurso
de declamação; rodas de discussão sobre violência, cidadania, leitura
critica e uso das drogas.setembro a março de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 15
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SOS PARIPE
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21489
Título: II CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE LIDERANCAS E FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL DAS ORGANIZACOES COM
Objetivos: Fortalecer a articulação em rede de grupos e entidades
comunitárias de mulheres, integrantes do CEFEMINISTA; ampliar sua atuação
nos conselhos, conferências e demais espaços institucionais que tratam
das políticas públicas; ampliar a relação institucional do CEFEMINSTA com
outras entidades parceiras da sociedade civil; promover uma troca de
experiência vivenciada por cada associação sobre seu desenvolvimento
institucional e sustentabilidade financeira; promover o fortalecimento
institucional interno das associações e grupos de mulheres; proporcionar
uma análise das implementações das políticas públicas nas comunidades, e
até que ponto elas têm contribuído para as mudanças sociais na vida das
mulheres; contribuir e incentivar nas organizações comunitárias de
mulheres, o debate das políticas públicas, principalmente as que tratam
das dimensões de gênero e raça e o fim da violência contra a mulher.
Atividades: Realizar o II Curso de Formação e Capacitação de lideranças e
Fortalecimento
Institucional
das
Organizações
Comunitárias
de
Mulheres.Julho a agosto de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: F
Nome: CENTRO DE PESQUISA, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO FEMINISTA
Cidade: Olinda
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21490
Título: OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE VIDRO PARA MULHERES CATADORAS DE
LIXO DA COMUNIDADE DE NOVA CONSTITUI
Objetivos: Promover a emancipação social e econômica das catadoras de
materiais recicláveis da Associação RECICOOPER no Bairro de Nova
Constituínte, periferia de Salvador.

Atividades: Realizar a Oficina de Reaproveitamento de Vidro para Mulheres
Catadoras de Lixo da Comunidade de Nova Constituinte.Junho a setembro de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: F
Nome: COOPERATIVA DE SERVICOS DE RECICLAGEM, MEIO AMBIENTE E PROMOCAO DA
CIDADANIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21492
Título: (MARCHA DAS MARGARIDAS 2015) MARGARIDAS SEGUEM EM MARCHA POR
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL COM
Objetivos: Fortalecer e ampliar a organização, mobilização e formação
sindical e feminista das mulheres trabalhadoras rurais; contribuir para a
democratização das relações sociais no MSTTR e nos demais espaços
políticos visando a superação das desigualdades de gênero e étnicos
raciais; reafirmar o protagonismo e dar visibilidade a contribuição
econômica, política e social das mulheres do campo, da floresta e das
águas na construção de um novo processo de desenvolvimento rural voltado
para a sustentabilidade da vida humana e do meio ambiente; apresentar uma
critica ao modelo de desenvolvimento hegemônico a partir de uma
perspectiva feminista; denunciar e protestar contra todas as formas de
violência, exploração, discriminação e dominação e avançar na construção
da igualdade para as mulheres.
Atividades: Possibilitar a participação de trabalhadoras/es rurais,
mulheres, jovens e 3ª idade, homens, dirigentes sindicais rurais da
FETAG/AL e representantes de movimentos de mulheres, na Mobilização
Nacional da Marcha das Margaridas nos dias 11 e 12 de agosto de 2015 em
Brasília/DF.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ESTADO DE ALAGOAS
Cidade: Maceió
Estado: AL
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21494
Título: IV ASSEMBLEIA GERAL DO POVO INDIGENA MAMAINDE
Objetivos: Fortalecer a luta do povo Indígena Mamaindê na defesa dos seus
direitos e interesses; discutir um planejamento estratégico para a
organização social, cultural e ambiental da Terra Indígena Vale do
Guaporé; reconstruir a sua autonomia estimulando a proteção e a
conservação da biodiversidade; promover a organização e o fortalecimento
cultural do povo Mamaindê.
Atividades: Realizar a IV Assembléia Geral do Povo Indígena Mamaindê.21 a
23 de agosto de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 360
Etnia: I
Gênero: G

Nome: ASSOCIACAO COMUNIDADE INDIGENA MAMAINDE - YUCOTINDU
Cidade: Vilhena
Estado: RO
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21498
Título: (JULHO DAS PRETAS-2015) PASSOS QUE VEM DE LONGE SEGUINDO OS
CAMINHOS E O CHAMADO DE NOSSAS ANCESTRAI
Objetivos: Desenvolver ações voltadas para a celebração do Dia da Mulher
Negra; contribuir para o fortalecimento da Rede de Mulheres Negra da
Bahia; articular e empoderar as produtoras e empreendedoras culturais
afro brasileiras; promover um ambiente de conforto, afetividade e união
entre mulheres negras oriundas de diferentes comunidades.
Atividades: Realizar a I Feira da Mulher Negra Cabeça Feita, dia 25 de
julho de 2015, com exposição, artesanato, oficinas, workshop e show.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO CARNAVALESCA BLOCO AFRO GINGA DO NEGRO
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.715
Número: 21499
Título: (UE-2015) (JULHO DAS PRETAS- 2015) A PARTICIPACAO DAS MULHERES
NEGRAS NA POLITICA ESTRATEGIAS E DES
Objetivos: Promover um seminário de dois dias envolvendo membros da Rede
de Mulheres Negras da Bahia, tomando como base as ações concretas de
mulheres negras que, com maior capilaridade, possibilitam a tomada de
consciência e politização da RMNB; fomentar a reflexão sobre o cenário
político, com destaque para os entraves, desafios e estratégias voltadas
para melhoria dos indicadores que apontam para um déficit democrático de
raça e gênero que perpassa a história e a política brasileira; construir
uma agenda positiva para as Mulheres Negras e organizações, do norte,
nordeste e da Bahia, rumo às eleições 2016 e a I Marcha de Mulheres
Negras Contra o Racismo, Violência e pelo Bem Viver.
Atividades: Realizar um Seminário de dois dias com o tema Participação
das Mulheres Negras na Política: Estratégias e Desafios.23 e 24 de julho
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ODARA - INSTITUTO DA MULHER NEGRA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21500
Título: (JULHO DAS PRETAS-2015) MULHER NEGRA O QUE ESPERAR DESSA
SOCIEDADE
Objetivos: Refletir sobre o racismo como o maior causador de exclusão da
mulher negra na sociedade brasileira; Refletir sobre o papel da mulher
negra na sociedade brasileira, visualizando várias possibilidades de
empoderá-las; Fortalecer a Rede de Mulheres Negras do estado da Bahia

através de roda de conversa sobre as estratégias de empoderamento e
fortalecimento das organizações de Mulheres Negras; Mobilizar e buscar a
adesão de um maior número das mulheres presentes no seminário para
participar da Rede.
Atividades: Realizar um seminário composto de mesa de abertura, mesa
redonda, palestras, rodas de conversas, momento cultural provocando uma
reflexão e promovendo o diálogo entre as mulheres presentes. 11 de julho
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 120
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DE SAMBADORES E SAMBADEIRAS DO ESTADO DA BAHIA
Cidade: Santo Amaro
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21501
Título: (JULHO DAS PRETAS-2015) SEMINARIO O LUGAR DA MULHER NEGRA E ONDE
ELA QUER ESTAR
Objetivos: Apresentar para a comunidade local e adjacências e aos
convidados a importância da luta das mulheres negras nas diversas áreas,
dando ênfase nas semelhanças e diferenças das realidades vividas pelas
mesmas em diversas partes do mundo; Fortalecer a identidade e elevar a
autoestima das mulheres; Promover ações que estimulem as práticas de
novas relações entre gênero, saúde sexual, violência contra mulher;
Ampliar o universo cultural; Promover a discussão sobre o papel e o lugar
da mulher negra; Consolidar no calendário de atividades do GRUCON-BA as
lutas enfrentadas pelas mulheres negras, contra as opressões de gênero e
étnico-raciais; celebrar e refletir sobre o papel das mulheres negras da
América Latina e Afro Caribenhas e as diversas formas de luta,
enfrentamento e resistência e superação.
Atividades: Realizar Roda de diálogos com temas relacionados à raça,
gênero, violência e saúde voltada para as mulheres; rodas de diálogos
sobre Empreendedorismo social; promover atividades culturais com dança,
música, poesia e teatro no Espaço Cultural de Alagados.24 e 25 de julho
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: N
Gênero: F
Nome: GRUPO DE UNIAO E CONSCIENCIA NEGRA - BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21504
Título: ENCONTRO MUNDIAL DOS MOVIMENTOS POPULARES COM PAPA FRANCISCO
SECAO AMERICA LATINA
Objetivos: Viabilizar a participação da delegação Brasileira no Encontro
Mundial dos Movimentos Populares com Papa Francisco - Seção America
Latina; dar continuidade ao diálogo com o Papa Francisco e elaborar três
documentos: Um de denúncia sobre os impactos causados pelo Capitalismo;
as reivindicações dos Movimentos; os compromissos acordados.

Atividades: Participar do Encontro Mundial dos Movimentos Populares com
Papa Francisco - Seção America Latina, na Bolívia, no período de 07 a 09
de julho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 55
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO PACHAMAMA
Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21505
Título: O CENTRO ANTIGO SANGRA EM DEFESA DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR-BA
Objetivos: Denunciar para a população soteropolitana a arbitrariedade e o
autoritarismo na gestão da política pública de Preservação do Patrimônio
Cultural; mobilizar e informar a comunidade do Centro Antigo de Salvador,
sobre as demolições e expulsões a que vem sendo acometida, durante as
comemorações do 2 de julho de 2015; pressionar pela apresentação dos
laudos que subsidiaram as 31 demolições no Centro Histórico; exigir a
elaboração de plano participativo para salvaguarda do patrimônio
imaterial e material; Campanha pela criação de linha de financiamento e
subsídio de projeto de recuperação de imóveis históricos para a garantia
da permanência da população pobre e negra no Centro Histórico.
Atividades: Realizar o Cortejo de moradores e Movimentos Sociais - que
contará com performances visuais, artísticas e poéticas - na parada
cívica pelo 02 de julho, em 2015, com vistas a divulgar fatos
relacionados as expulsões de moradores e desapropriações no Centro
Histórico de salvador.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 2000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ARTICULACAO DOS MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21510
Título: FORMACAO DE AGENTES MULTIPLICADORES VISLUMBRANDO A CONSTRUCAO
POLITICA A PARTIR DA REALIDADE LOCAL E
Objetivos: Estudar a realidade sócio-histórica do Brasil, utilizando como
guia os principais pensadores brasileiros e suas obras; elevar o nível
sociocultural e intelectual das lideranças, bases das organizações e
movimentos sociais urbanos e rurais; socializar conhecimentos e
experiências entre universidade, professores e educadores/lideranças dos
diferentes movimentos e organizações sociais; promover um conhecimento
sobre a realidade do Brasil relacionando ao saber popular a partir da
prática militante com o estudo teórico.
Atividades: Promover a Formação de Agentes Multiplicadores vislumbrando a
construção política a partir da realidade local e brasileira, promovendo
o protagonismo e a transformação social.01 de setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G

Nome: PASTORAL DOS MIGRANTES - DIOCESE DE ARACUAI
Cidade: Araçuaí
Estado: MG
Valor na Moeda: 8.500
Número: 21512
Título: MOBILIZACAO PARA O IV CONGRESSO DA CPT FAZ ESCURO MAIS EU CANTO
MEMORIA, REBELDIA, ESPERANCA DOS POB
Objetivos: Fortalecer a luta pela terra e território e a ação da CPT
junto às comunidades; proporcionar um espaço amplo de formação, debate,
articulação, e de projeção das principais linhas de atuação da CPT para
os próximos 05 anos; garantir a participação de camponeses, agentes de
pastoral e convidados/as no IV Congresso das Comunidades acompanhadas
pela CPT no Estado de Mato Grosso.
Atividades: Participar do IV Congresso da CPT: Faz escuro mais eu canto.
Memória, rebeldia, esperança dos pobres da terra. em Porto Velho.12 a 17
de julho de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - REGIONAL MATO GROSSO
Cidade: Cuiabá
Estado: MT
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21515
Título: JOVENS EM ACAO NA LUTA PELAS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA A
JUVENTUDE, EM BUSCA DE UMA SOCIEDADE
Objetivos: Propor aos jovens um momento de reflexão sobre a realidade
vivenciada com ações para a socialização de informação referente às
política
públicas
com
ênfase
na
habitação;
torná-los
agentes
multiplicadores dos conhecimentos; construir uma nova compreensão da
realidade vivenciada nas suas particularidades.
Atividades: Realizar rodas de diálogos, palestras, apresentação de vídeo,
oficinas, debates e convivência. 24 a 27 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO DE PERNAMBUCO
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21516
Título: APOIO AOS CURSOS REGIONAIS DO MAM
Objetivos: Promover cursos regionais de formação para juventude e
militantes atingidos pela mineração, tornando-os agentes de atuação nas
comunidades; empoderá-los da discussão sobre a mineração no Brasil,
compreendendo os termos utilizados pelos grandes empreendimentos
Atividades: Realizar os cursos regionais de formação para juventude e
militantes atingidos pela mineração, cursos preparatórios para o III
Curso Nacional do MAM. Minas Gerais, Bahia, Goiás, Maranhão, Piauí, São
Paulo, Pará.25 de julho a 24 de outubro de 2015
Programa: FPP

Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO NACIONAL PELA SOBERANIA POPULAR FRENTE A MINERACAO
Cidade: Marabá
Estado: PA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21517
Título: CURSO SISTEMA POLITICO BRASILEIRO E PROJETO DE SOCIEDADE
Objetivos: Popularizar o tema da reforma política, a partir de uma
Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político; promover formação
para jovens, adultos e idosos no intuito de elevar o nível de consciência
do povo tocantinense sobre Reforma Política a partir de uma Constituinte
Exclusiva e Soberana do Sistema Político no Estado do Tocantins;
incentivar a participação em reuniões do Comitê Estadual; reorganizar os
Comitês locais do Plebiscito pela Constituinte.
Atividades: Realizar o Curso Sistema Político Brasileiro e Projeto da
Sociedade. 08 de agosto a 01 de dezembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - PALMAS
Cidade: Palmas
Estado: TO
Valor na Moeda: 6.500
Número: 21519
Título: (FORD) AFIRMACAO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E ELABORACAO DO PLANO
DE GESTAO TERRITORIAL
Objetivos: Oferecer aos associados e membros da comunidade, conhecimentos
sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos na atualidade e sobre os
processos educacionais em sentido de reafirmação da identidade quilombola
e organização territorial das comunidades; debater e construir a partir
da opinião coletiva dos associados o Plano de Gestão Territorial;
discutir, em oficinas e encontros presenciais, os temas: Conceito de
quilombo contemporâneo; Saberes tradicionais; A organização social das
comunidades quilombolas; As festas como veículo de educação não formal;
as experiências inovadoras em educação em quilombos; a Educação
Quilombola e a Lei n. 10.639/2003 e o decreto 4887; assumir o papel de
representantes do povo quilombola no intuito garantir a posição
representativa de uma comunidade com identidade e regulamentações de
organização, possibilitando o acesso e gestão dos direitos culturais e
sociais dentro e fora do quilombo.
Atividades: Realizar oficinas e discussões sobre: identidade negra e
quilombola juntamente com o Decreto 4887 de 2003; saberes tradicionais; a
organização social das comunidades quilombolas; as festas como veículo de
educação não formal; as experiências inovadoras em educação em quilombos
e a Lei n. 10.639/2003 e o decreto 4887. 15 de agosto a 19 de setembro de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 110
Etnia: N
Gênero: G

Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA DO MIMOSO
DO TOCANTINS
Cidade: Arraias
Estado: TO
Valor na Moeda: 4.460
Número: 21520
Título: (FORD) CAPTACAO DE RECURSOS PARA AS OLIMPIADAS QUILOMBOLAS
PALESTRA E OFICINAS SOBRE IDENTIDADES QU
Objetivos: Proporcionar à associação e a comunidade uma compreensão sobre
sua identidade negra e quilombola; ter uma associação organizada
desenvolvendo seu o papel e com um estatuto contendo definições
suficientes para garantir que seja uma entidade; representar uma
comunidade com identidade quilombola e regulamentações que possibilitem o
acesso e gestão de direitos territoriais, sociais e culturais; incentivar
os jovens a praticar esportes e ampliar o seu conhecimento sobre ser
quilombola; diminuir a evasão escolar dentro das comunidades.
Atividades: Realizar debates sobre identidade negra e quilombola com a
organização da associação; realizar duas oficinas uma sobre identidade
negra e quilombola e outra sobre associativismo e planejamento
participativo; definir as modalidades que serão disputadas durante as
olimpíadas. 28 a 30 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS AGRICULTORES DE MALHADINHA
Cidade: Brejinho de Nazaré
Estado: TO
Valor na Moeda: 4.160
Número: 21523
Título: (FORD) REGULARIZACAO E FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL ANDANDO
JUNTOS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA ILHA
Objetivos: Debater com a comunidade sobre a importância do território e
os possíveis impactos para a mesma diante a construção da hidrelétrica de
Marabá-PA; fazer com que a comunidade através de apresentações e debates
compreenda a importância de estar organizada e de fortalecer o trabalho
da associação; socializar com os novos integrantes os principais
objetivos da associação, de acordo com o seu estatuto; tornar associação
legalizada junto aos diferentes órgãos públicos fiscais, e apta a
participar de editais.
Atividades: Regularizar a associação; Realizar uma reunião entre
diretoria e associados para planejar as ações de organização e
fortalecimento a serem realizadas; realizar palestra sobre a construção
das hidrelétricas de Tucuruí, Xingu, Marabá e possíveis impactos para
comunidade e região; exibição de vídeo com depoimentos de famílias
impactadas pela construção das hidrelétricas; socializar as publicações
da comunidade e os objetivos da associação seguindo seu estatuto.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 35
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUILOMBOLAS DA ILHA SAO VICENTE
Cidade: Araguatins
Estado: TO

Valor na Moeda: 5.155
Número: 21526
Título: HISTORIAS, LUTAS E CONQUISTAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA
POPULACAO NEGRA DO MARANHAO - III EN
Objetivos: Discutir, analisar e ampliar o nível de entendimento das
entidades e organizações do Movimento Negro Maranhense, sobre as
histórias do povo negro, as lutas, as conquistas, o combate ao racismo,
ao preconceito, a discriminação, a desigualdade social e racial,
refletindo e construindo uma política de igualdade étnico racial no
Maranhão.
Atividades: Realizar o III Encontro Estadual do Movimento Negro do
Maranhão.12 a 14 de novembro 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: N
Gênero: G
Nome: FORUM DE ENTIDADES NEGRAS DO MARANHAO
Cidade: São Luís
Estado: MA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21528
Título: CARAVANA DO TOCANTINS RUMO AO IV CONGRESSO NACIONAL DA CPT MEMORIA REBELDIA E ESPERANCA DOS POBRES
Objetivos:
Garantir
a
participação
de
45
dos
trabalhadores
e
trabalhadoras do Tocantins no IV Congresso da CPT; fortalecer a luta e
resistência dos trabalhadores/as que lutam pela terra e na terra;
promover um espaço de ecumênico para os grupos de diferentes orientações
religiosas.
Atividades: Participara do IV Congresso Nacional da CPT - Memória,
Rebeldia e Esperança dos pobres do campo.12 a 17 de julho em Porto
Velho/RO
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 45
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - ARAGUAIA/TOCANTINS
Cidade: Araguaína
Estado: TO
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21531
Título: EDUCACAO POPULAR E LEITURA CONTEXTUAL DA BIBLIA
Objetivos: Capacitar 30 lideranças da região Nordeste, vinculadas ao
CEBI, à REFJU e à Aliança Brasileira de Batistas para o trabalho
sociotransformador de Educação Popular por meio da Leitura Libertadora da
Bíblia; propiciar a vivência de experiências ecumênicas e de novas
relações de gênero entre as pessoas participantes do curso, a fim de
qualificar os seus engajamentos em ambientes eclesiais e em atividades de
construção de cidadania, inclusão social e superação do preconceito;
socializar e aprofundar os fundamentos da Educação Popular na Leitura
Contextual da Bíblia, no intuito de se elaborar ferramentas de ação
sociotransformadora, especialmente junto às juventudes; fortalecer uma
espiritualidade que ajude pessoas e comunidades a viverem como células

vivas na superação de todas as formas de intolerância e de violência,
vivendo relações de respeito na diversidade.
Atividades: Realizar o Curso de Educação Popular à luz da Leitura
Libertadora da Bíblia, 08 a 18 de julho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS BIBLICOS - NACIONAL
Cidade: São Leopoldo
Estado: RS
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21532
Título: (EDITAL C&A-04) CAMINHOS PARA SUATENTABILIDADE
Objetivos: Contribuir para potencializar o DI do CMC, implementando novas
estratégias de captação de recursos para a sustentabilidade políticofinanceira; desenvolver expertises de MR; otimizar o potencial de
comunicação; fortalecer a gestão da organização.
Atividades: Reuniões com a equipe CMC e parceiros sobre desafios no
contexto em relação à sustentabili-dade para ações de IP; encontros com
grupos focais de mulheres; pesquisa nos sites do comércio e empresas
locais; intercâmbio visando troca de experiências de MR junto a pessoas
físicas; confecção de materiais audiovisuais; conteúdos de um plano de
MR.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 72
Etnia: G
Gênero: F
Nome: CENTRO DAS MULHERES DO CABO
Cidade: Cabo de Santo Agostinho
Estado: PE
Valor na Moeda: 20.000
Número: 21533
Título: (EDITAL C&A-04) JUVENTUDES DE PERNAMBUCO CONTRIBUICOES NAS VARIAS
FORMAS DE MUDAR O BRASIL
Objetivos: Difundir o FOJUPE como instância de articulação e intervenção
coletiva no controle e garantia de direitos da juventude do campo e das
cidades nos eixos de Mobilização, Formação, Incidência Política e
Comunicação .
Atividades: Realizar Encontros da coordenação colegiada do fórum;
campanha com produção de vídeos e cartazes; produção de kit materiais de
divulgação do estatuto; realização de conferências; monitorar a
promulgação do Plano Municipal de Educação e a instalação de fóruns
municipais.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: FORUM DAS JUVENTUDES DE PERNAMBUCO
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 20.000
Número: 21534

Título: (EDITAL C&A-04) PEDAGOGIA GRIO E EDUCACAO INTEGRAL NO QUILOMBO
Objetivos: Sistematizar e implementar um Projeto Político e Pedagógico
(PPP) de gestão escolar na comunidade quilombola da Chapada Diamantina,
com referência na Pedagogia Griô; promover formação para 30 educadores/
lideranças comunitárias quilombolas na Pedagogia Griô .
Atividades: Realizar ciclo de vivências; ciclo de Pactuação/Formação
através de 3 encontros; ciclo de compartilhamento através de registros de
indicadores e produções audiovisuais sobre o processo de implementação
dos PPPs; formação de 30 educadores/lideranças; edição de um vídeo
relacionado à Meta 6 do PNE.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 90
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO GRAOS DE LUZ E GRIO
Cidade: Lençóis
Estado: BA
Valor na Moeda: 20.000
Número: 21536
Título: (EDITAL C&A-04) CONSTRUINDO SINERGIAS NA MISSAO DO CIMI EM MATO
GROSSO DO SUL
Objetivos: Contribuir na formulação de estratégias organizacionais que
viabilize a atuação qualificada dos missionários e assessores; uma
comunicação segura em defesa dos povos indígenas; reforçar junto a poder
público a interculturalidade como direito.
Atividades: Produzir kit institucional com materiais desenvolvidos pelo
CIMI; produzir 3 exemplares de um informativo regional em defesa dos
povos indígenas, entre os quais o direito à educação diferenciada;
estudar novos mecanismos e novas posturas em áreas de conflito;
assessoria específica no tema Scan organizacional.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 41
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - MATO GROSSO DO SUL
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 20.000
Número: 21537
Título: (EDITAL C&A-04) FORTALECENDO A NOSSA HISTORIA
Objetivos: Sistematizar e produção de conhecimento sobre Desenvolvimento
Institucional e ou aprendizados da organização.
Atividades: Realizar Curso de formação para gestores de unidades
comunitárias visando o fortalecimento institucional.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS DE PERNAMBUCO
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21538
Título: (EDITAL C&A-04) FORTALECENDO O PLANO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL
Objetivos: Proporcionar maior visibilidade à Etapas para reforçar a luta
política
dos
seus
eixos
temáticos
para
garantia
de
direitos;
potencializar ações de comunicação.
Atividades: Modernizar a identidade visual e de comunicação digital
(site); produção de materiais impressos; produção de boletim online;
aprimorar e intensificar a cobertura jornalística;
produzir um vídeo
institucional.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: EQUIPE TECNICA DE ASSESSORIA, PESQUISA E ACAO SOCIAL
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21539
Título: (EDITAL C&A-04) PROMOVENDO EDUCACAO QUILOMBOLA NO SERTAO
PERNAMBUCANO
Objetivos: Fortalecer a educação e a organização quilombola; contribuir
para a sustentabilidade da AQCC.
Atividades: Realizar 3 oficinas de formação política (DH, direito à
terra, direitos quilombolas, gênero e cidadania;
3 oficinas de gestão
do território; promover formação para 15 professoras nas múltiplas
dimensões de uma educação contextualizada; produção de cartilhas ;
realizar a II Conferência de Educação Quilombola; realizar oficina de MR.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DE CONCEICAO DAS CRIOULAS
Cidade: Salgueiro
Estado: PE
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21540
Título: (EDITAL C&A-04) PASSANDO A LIMPO ANO 2 CICLO DE OFICINAS DE
FORMACAO PARA EDUCADORES DO TERCEIRO SET
Objetivos: Revisar o Projeto Político Pedagógico, apropriando-se de mais
tecnologias de comunicação; elabora e gerenciar projetos e ampliar os
conhecimentos burocrático-fiscais.
Atividades: Alinhar o conceitual sobre identidade e relações, processos e
recursos; elaborar material pedagógico (pré-produção); realizar um
planejamento estratégico institucional; Revisar o Projeto Político
Pedagógico; elaborar um Plano de Comunicação Institucional; aprofundar o
domínio das técnicas contábeis.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: G
Nome: LAR JOANA ANGELICA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21541
Título: (EDITAL C&A-04) ESCOLA ABERTA DO CALABAR PATRIMONIO COMUNITARIO
32 ANOS DE RESISTENCIA
Objetivos: Resgatar a história da Escola Aberta do Calabar e sensibilizar
os beneficiários para uma leitura mais crítica sobre o contexto em que
foi concebida.
Atividades: Sistematizar e comunicar a história da Escola Aberta do
Calabar através de um livro, de vídeo e textos para a rádio comunitária;
mostra de fotos e relatos; promover seminário para educadores de escolas
comunitárias.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 10
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO RENASCER
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21542
Título: (EDITAL C&A-04) MIDIA DO BAIRRO CULTIVANDO A EDUCACAO ATRAVES DA
COMUNICACAO
Objetivos: Fortalecer e apoiar iniciativas de comunicação a partir dos
jovens e adolescentes que atuam neste campo no Barreiro; desenvolver
ações e reflexões sobre: redução da maioridade penal, reforma Política e
o direito à educação e perspectivas.
Atividades: Promover formação para 50 pessoas, especialmente jovens;
produção de boletins informativos; produção de vídeo-documentário sobre a
trajetória da associação; sistematização de relatórios para a produção de
um dossiê registrando a história da comunidade, das lideranças e
entidades.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DO BARREIRO - VALE DO
PARAGUARY E ADJACENCIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21543
Título: (EDITAL C&A-04) FORTALECIMENTO DA COMUNICACAO E DA ATUACAO DO
FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DO CEARA (F
Objetivos: Qualificar o fórum em defesa da educação pública, gratuita e
de qualidade; formar militantes para monitorar a implantação de planos de
educação nos municípios do Ceará; qualificar práticas de monitoramento
por integrantes do FEIC em relação às PPs nos municípios onde atua;
aumentar a incidência política do FEIC na luta pelo direito à educação.
Atividades: Realizar 2 oficinas de monitoramento p a implantação de
planos municipais de educação (maior conhecimento sobre esses processos e
estratégias sobre possíveis ações de judicia-lização para o cumprimento
das metas; criar um site que dê visibilidade a este processo e a outros
que reforcem o protagonismo do FEIC; confecção de uma cartilha sobre

procedimentos para a criação e sustentabilidade dos fóruns municipais ou
regionais de educação infantil.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: G
Gênero: G
Nome: FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DO CEARA
Cidade: Fortaleza
Estado: CE
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21544
Título: (EDITAL C&A-04) FORTALECENDO PRATICAS LIBERTADORAS
Objetivos: Dar visibilidade às ações coletivas e a busca pela autosustentabilidade das organizações beneficiárias; promover campanha
publicitária sobre o CEPC e estimular a mobilização de recursos; promover
aumento nos atendimentos.
Atividades: Oferecer 2 cursos de capacitação para MR para a equipe e às
instituições da Rede Leitora e Rede Coroado de Natal; um seminário de
devolução sobre os projetos elaborados; elaboração de um plano de
comunicação.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO COROADINHO
Cidade: São Luís
Estado: MA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21545
Título: (EDITAL C&A-04) E DE DIREITO GARANTIR O DIREITO HUMANO A EDUCACAO
NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Objetivos: Realizar estudo ou pesquisa sobre o sistema socioeducativo de
Palmas observando o cumprimento ou violações a partir da legislação
brasileira e normas internacionais; interagir com diferentes instâncias
como conselhos DCAs, MPE, Defensoria Pública entre outras; dar
visibilidade às intervenções do CEDECA-TO.
Atividades: Produzir conhecimento ou diagnóstico e recomendações em
formato de relatório impresso com ênfase na violação do direito à
educação; dispor de subsídios para a proposição de um projeto político
pedagógico como referência voltada ao sistema socioeducativo.
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CEDECA
GLORIA DE IVONE
Cidade: Palmas
Estado: TO
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21546
Título: (EDITAL C&A-04) VISIBILIDADE DA EDUC
Objetivos: Ampliar a visibilidade da EDUC visando aumentar o número de
seus associados e voluntários, bem como o número de parceiros e doadores.

Atividades: Realizar ações de comunicação; melhorar o site; produção de
camisas, banner e folder; promover melhorias na fachada da sede; realizar
eventos para reforçar a comercialização de produtos artesanais; divulgar
o E-commerce (loja virtual).
Programa: PDP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO DA EDUCACAO E CIDADANIA DO VALE DO JARI EDUC
Cidade: Laranjal do Jari
Estado: AP
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21547
Título: ASSEMBLEIA DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO MPP - RECONCAVO BAIANO
Objetivos: Promover uma análise da conjuntura sócio-política e econômica
apontando desafios para a luta do MPP; Fazer um processo de escuta das
bases, tendo em vista a avaliação dos processos de luta e organização do
MPP Recôncavo; Deliberar sobre os processos organizativos do MPP
Recôncavo em nível comunitário, local e regional;Discutir estratégias de
mobilização de recursos tendo em vista sustentabilidade financeira do
MPP; Fazer memória sobre a história de luta do MPP Recôncavo, vivenciando
e celebrando lutas, conquistas e desafios nos últimos anos; Fortalecer a
participação da juventude tendo em vista a construção de uma articulação
especifica; Construir um planejamento estratégico de atuação do MPP para
os próximos anos; Discutir sobre o papel das assessorias junto ao MPP.
Atividades: Realizar a Assembléia de Avaliação e Planejamento do MPP Recôncavo Baiano, 16 a 18 de julho de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 110
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21548
Título: I PROGRAMA INTENSIVO DE FORMACAO E EMPODERAMENTO DA JUVENTUDE
NEGRA PERIFERICA DE CACHOEIRA-BA
Objetivos: Desenvolver ações interdisciplinares de cunho artísticocultural e político-educacional para com jovens negras e negros de
comunidades periféricas da cidade de Cachoeira-BA, como mecanismo de
formação e empoderamento sócio-racial; elaborar ações de formação sobre
identidade, estética negra, direito e empoderamento; estimular a
composição de jovens lideranças negras representativas e com qualificação
política; articular uma rede de contatos e intercâmbios entre os
movimentos políticos-culturais; valorizar o histórico de resistência
negra e elaborar mecanismos de organização e fortalecimento comunitário.
Atividades: Realizar oficinas da arte-cultura negra e periférica,
atreladas às discussões temáticas de cunho político; oficinas de:
Agitação e Propaganda; Fotografia e Registro; Grafismo e arte Impressa;
Estética Negra; Produção Literária; Painelismo e Muralismo.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300

Etnia: N
Gênero: G
Nome: CINECLUBE COMUNITARIO DO POVO
Cidade: Cachoeira
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.999
Número: 21550
Título: JUVENTUDE AFRODESCENDENTE-TECENDO CIDADANIA E DIREITOS
Objetivos: Despertar a consciência juvenil sobre os direitos e cidadania
segundo o DhESCA; debater a sexualidade juvenil, relações de gênero e
direitos sexuais; formar jovens com capacidade crítica de intervir nas
questões de violações de direitos humanos; trabalhar a cultura afro e
promover
lazer
aos
jovens
e
adolescentes;
resgatar
socialmente
adolescentes
e
jovens
em
situação
de
vulnerabilidade;
prevenir
adolescentes e jovens contra a criminalidade, alcoolismo, prostituição.
Atividades: Realizar oficinas sobre: Direitos e cidadania; Historia da
Capoeira;
Saúde
e
sexualidade;
Movimentos
da
capoeira;
Doenças
sexualmente
transmissíveis;
Instrumentos
percussivos
da
capoeira;
Políticas públicas para Juventude Afro; Capoeira e musicalidade; Direitos
sexuais e reprodutivos; Roda de Capoeira; Visitar uma casa de apoio a
jovens em situação de vulnerabilidade e a um grupo de capoeira. 01 a 08
de agosto de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS DO VALE DO JEQUITINHONHA
Cidade: Itinga
Estado: MG
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21551
Título: (PC&R - PG) AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA- PROMOVE SEGURANCA,
SOBERANIA ALIMENTAR E RENDA NO TERRI
Objetivos: Promover a segurança e soberania alimentar das famílias a
partir do aumento da diversificação da produção e beneficiamento das
frutas nativas; possibilitar o acesso aos mercados local e institucional
no território do Coletivo; fortalecer o trabalho realizado com os grupos
de mulheres e jovens, no intuito de garantir seu protagonismo e
proporcionar uma autonomia financeira; propiciar o acesso das famílias à
uma alimentação saudável.
Atividades: Realizar reuniões municipais com os grupos de mulheres para
falar sobre beneficiamento de frutas nativas; reunião com a juventude
para discutir sobre papel da juventude camponesa e divulgar o trabalho da
agricultura familiar no território; promover oficinas de boas práticas de
manipulação de alimentos; adequar as unidades de beneficiamento de frutas
nativas e adaptá-las à região semiárida. 03 de agosto de 2015 a 04 de
abril de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 8
Etnia: G
Gênero: F
Nome: COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAOES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Cidade: Soledade
Estado: PB

Valor na Moeda: 9.700
Número: 21553
Título: ENCONTRO FE E TERRITORIO
Objetivos: Construir articulações em rede entre organizações da sociedade
civil e de igrejas nos 4 continentes para suas resistências em suas
religiosidades e inserção das igrejas ou comunidades de fé nos processos
sociais e políticos de transformação social; incidir nas igrejas, nas
organizações da sociedade civil e nos governos em favor das resistências
e dos direitos dos povos e do meio ambiente; compartilhar experiências de
resistência frente à mineração, ao agronegócio, aos grandes projetos do
capital, dentre outros, que afetam comunidades da América Latina, Ásia e
África; articular experiências de fé em defesa dos territórios das
distintas igrejas, comunidades, pessoas e organizações que respaldam as
lutas pelo direito ao território.
Atividades: Realizar o Encontro Fé e Território, reunindo cerca de 70
pessoas de países da América Latina, África, Ásia e Europa para uma
reflexão a partir das lutas pela defesa dos territórios. 25 a 27 de
setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 70
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - NACIONAL
Cidade: Goiânia
Estado: GO
Valor na Moeda: 9.000
Número: 21555
Título: CAPACITACAO DE JOVENS ASSENTADOS- ACAMPADOS EM COOPERACAO
AGRICOLA
Objetivos: Promover capacitação sobre Cooperação Agrícola com a juventude
dos acampamentos e assentamentos de reforma agrária, na região do Norte
de Minas Gerais; fomentar o envolvimento da juventude com as suas
cooperativas locais e regionais.
Atividades: Realizar Curso de Capacitação de jovens assentados e
acampados em Cooperação Agrícola, dias 15 e 16 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COOPERATIVA CAMPONESA VEREDAS DA TERRA
Cidade: Montes Claros
Estado: MG
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21556
Título: FORMACAO SOBRE O ESTADO FINANCEIRIZADO (CURSOS)
Objetivos: Discutir, debate o Estado Financeirizado; ampliar o debate
sobre o modelo de financiamento estatal e a serviço de que ou de quem
está o Estado brasileiro nos dias atuais; promover formação a partir do
estudo teórico sobre a atual situação do Estado em relação ao
endividamento; estudar o processo de financeirização promovido pelo
Estado e fortalecer as discussões sobre as alternativas com o apoio
documental do processo da 5ª SSB; fortalecer a luta e a resistência a

partir da formação e o empoderamento das lideranças locais e regionais,
gerando multiplicadores (as).
Atividades:
Realizar
5
Cursos
de
Formação
sobre
o
Estado
Financeirizado.Agosto a novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21557
Título: I SEMINARIO DE ATENCAO INTEGRAL A INFANCIA DO VALE DO SAO
FRANCISCO FOCO- NOS DIREITOS DAS CRIANCAS
Objetivos: Garantir um espaço de compartilhamento de conhecimento e
experiências focados na atenção integral à infância e na garantia dos
direitos desse público.
Atividades: Realizar o I Seminário de Atenção Integral à Infância do Vale
do São Francisco Foco: Nos Direitos das Crianças e os Adolescentes (25
anos de ECA). 25 a 27 de agosto de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO CIVIL DE ARTICULACAO PARA A CIDADANIA
Cidade: Petrolina
Estado: PE
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21558
Título: FORMANDO LIDERANCAS, CONSTRUINDO DIREITOS
Objetivos: Contribuir para o aumento da capacidade de incidência política
e pública do MAB; fortalecer a sua articulação com outros grupos da
sociedade civil na promoção de um modelo energético social e
ambientalmente sustentável para o Brasil; potencializar a organização dos
atingidos, através do processo de formação política de novas lideranças,
buscando garantir os direitos das populações atingidas na bacia do Xingu
e do Tapajós; formar multiplicadores de resistência aos projetos e na
busca por direitos.
Atividades: Realizar dois encontros de formação política e pública do
MAB, para capacitar 60 novos militantes (jovens e mulheres) nas bacias do
Xingu e Tapajós em busca da garantia de direitos e do fortalecimento da
organização do MAB no próximo período de 2015 até 2017. 10 de agosto a 10
de setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS DA TRANSAMAZONICA E XINGU
Cidade: Brasil Novo
Estado: PA
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21562
Título: COMUNICADORES POPULARES EM FORMACAO
Objetivos: Promover a formação política de mulheres organizadas em
Movimentos
Sociais
Populares;
formar
comunicadoras
populares,
especialistas no assunto e que sejam capazes de produzir materiais de
comunicação; contribuir com a comunicação popular considerando a
diversidade das sujeitas quanto aos aspectos regional, geracional,
política, a diversidade do campo e da cidade; construir uma comunicação
feminina em convergência com os movimentos sociais aliados; estimular a
produção descentralizada dos conteúdos de comunicação para os movimentos
sociais; ampliar a formação nos Estados e incluir mais mulheres no
coletivo de comunicadoras; integrar redes, ruas roçados, por uma
comunicação sem cercas.
Atividades: Realizar o Curso Comunicadoras Populares em Formação, nos dia
10, 11 e 12 Outubro com a participação de 70 mulheres.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 70
Etnia: G
Gênero: F
Nome: INSTITUTO POPULAR FREI CANECA
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21564
Título: CURSO SOBRE A REALIDADE DO SISTEMA POLITICO BRASILEIRO
Objetivos: Contribuir com a formação e a compreensão da dimensão
política, e organizativa da luta social pela Constituinte Exclusiva e
Soberana para Reforma do Sistema Político no estado da Paraíba; Conhecer
o processo histórico e social da realidade brasileira, o processo
constituinte de 1987 e 1988, as marcas que o Regime Militar deixou no
sistema político e as contribuições de Florestan Fernandes neste
contexto; avaliar quais mudanças serão necessárias para avançar na
democratização do sistema político.
Atividades: Realizar Curso Sobre a Realidade do Sistema Político
Brasileiro para lideranças populares e agentes sociais no estado da
Paraíba.29 de agosto a 27 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE COOPERACAO E EDUCACAO POPULAR DA PARAIBA
Cidade: João Pessoa
Estado: PB
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21565
Título: MOBILIZACAO EM BRASILIA
Objetivos: Fortalecer a luta dos trabalhadores domésticos na discussão e
na participação de audiência pública em Brasília sobre as novas leis que
regulam a categoria.
Atividades: Participar da audiência com a Casa Civil da Presidência da
República em Brasília; participara da Assembleia de prorrogação do
mandato da FENATRAD; discutir sobre o XI congresso de 2016. 31 de julho a
2 agosto de 2015.

Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 7
Etnia: G
Gênero: G
Nome: FEDERACAO NACIONAL DAS TRABALHADORAS DOMESTICAS - SALVADOR
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 9.000
Número: 21566
Título: MULHERES POR MAIS DIGNIDADE E JUSTICA
Objetivos: Promover a prestação de atendimento jurídico gratuito às
mulheres em situação de prisão, violência institucional, discriminação e
não prestação integral ou precarização de serviços públicos garantidos
por lei, pela Constituição Federal e pelos Tratados e Acordos
Internacionais ratificados pelo Brasil.
Atividades: Oferecer às mulheres atendimento jurídico gratuito e de
qualidade, serviços públicos garantidos por lei ou tratados de Direitos
Humanos internacionais ratificados pela Constituição pátria.agosto de
2015 a fevereiro de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ORGANIZACAO POPULAR FEMINISTA PARA OS DIREITOS HUMANOS - MEGERAS
Cidade: Goiânia
Estado: GO
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21567
Título: FORMACAO DE LIDERANCAS DA PASTORAL DA JUVENTUDE RURAL NO RIO
GRANDE DO SUL
Objetivos: Desenvolver um trabalho voltado à formação humana e técnica a
partir da fé cristã e articulação de grupos de jovens nas comunidades
rurais; qualificar e articular lideranças, os jovens camponeses, em vista
de consolidar e dirigir a PJR na Região onde atua; promover a capacitação
dos jovens com técnica e metodologia voltada para uma melhor qualificação
no trabalho de base; conhecer as lutas e experiências históricas dos
camponeses para melhor entender o presente e construir um projeto
alternativo ao agronegócio no campo com base na agroecologia.
Atividades: Realizar atividades de formação para as lideranças da
Pastoral da Juventude Rural no Rio Grande do Sul; visitas aos jovens nas
comunidades rurais; Encontro de formação regional. 09 de agosto de 2015 a
01 de março de 2016.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO TERRA LIVRE - RIO GRANDE DO SUL
Cidade: Porto Alegre
Estado: RS
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21568
Título: REALIZACAO DA XV ASSEMBLEIA DOS POVOS INDIGENAS DA REGIAOO DE
GUAJARA-MIRIMObjetivos: Avaliar os trabalhos e encaminhamentos realizados na última
assembleia; levantar os desafios, buscar soluções e encaminhar as
reivindicações e as denúncias ao MPF e aos respectivos órgãos; fortalecer
o movimento indígena na região.
Atividades: Realizar a XV Assembleia dos Povos Indígenas da região de
GuajarA-Mirim-2015.22 a 25 de novembro
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 140
Etnia: I
Gênero: G
Nome: PASTORAL INDIGENISTA - MITRA DIOCESANA DE GUAJARA-MIRIM
Cidade: Guajará-Mirim
Estado: RO
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21569
Título: V ENCONTRO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA VALE
Objetivos: Reunir representantes dos movimentos de resistência a
mineração no Brasil e no mundo para a troca de experiências, favorecendo
a construção de estratégias conjuntas que possam potencializar as
resistências locais e que permitam, a curto prazo, minimizar as
consequências negativas da mineração impostas arbitrariamente aos
diretamente atingidos.
Atividades: Realizar o V Encontro Internacional dos Atingidos pela
Vale.13 a 15 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ARTICULACAO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA VALE
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21572
Título: ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS
Objetivos: Proporcionar para as pessoas com deficiência e seus familiares
o conhecimento dos seus Direitos no que concerne a habitação e ao
transporte; possibilitar a atuação dos mesmos em suas cidades e junto ao
Poder Público traçando uma linha de agentes multiplicadores que possam
transformar seus municípios.
Atividades: Promover formação e capacitação para os associados com vistas
à promoção de igualdade de oportunidade em sociedade e para tratar dos
assuntos relacionados a transporte e moradia.20 e 21 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES MOTORES DE SERGIPE
Cidade: Aracaju
Estado: SE
Valor na Moeda: 3.300

Número: 21574
Título: CIRCUITO CONTRA A REDUCAO DA MAIORIDADE PENAL
Objetivos: Promover uma jornada/circuito de discussão com a juventude nas
escolas públicas localizadas na periferia de Porto Alegre e Região
Metropolitana e escolas do interior, com o tema da redução da maioridade
penal; realizar intervenções culturais públicas no centro de Porto
Alegre, com o objetivo de chamar a atenção dos transeuntes para os
impactos da redução da maioridade penal; realizar a Marcha contra a
redução da maioridade penal em Porto Alegre no mês de novembro, ou
anteriormente, caso o senado coloque o projeto em pauta.
Atividades: Realizar; Reunião com a Coordenação Estadual do Levante
Popular da Juventude; Atividades de discussão nas escolas e intervenções
culturais na capital; Visitar as escolas onde foram feitas as discussões
e mobilização para a Marcha contra a redução da maioridade penal. 22 de
agosto a 10 de dezembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO ACAO EM MOVIMENTO
Cidade: Porto Alegre
Estado: RS
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21576
Título: JUVENTUDE CAMPONESA NA DEFESA DA TERRA E DOS TERRITORIOS
Objetivos: Possibilitar a articulação da juventude e fortalecer a sua
identidade camponesa; incentivar a sua participação ativa nas lutas
pautadas por suas organizações, visando à resistência, a defesa da terra
da terra/território ameaçados pelos empreendimentos, a sustentabilidade e
a permanecia no campo; discutir com a juventude dos movimentos sociais,
organizações e pastorais sobre a realidade da juventude camponesa da
região e propor ações comuns; estimular e reforçar o protagonismo da
juventude.
Atividades: Realizar 2 encontros de formação com enfoque na autoafirmação
da identidade da juventude camponesa na região de Senhor do Bonfim.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DO SEMIARIDO BAIANO UMBUZEIRO
Cidade: Senhor do Bonfim
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21577
Título: DIALOGO DE CONHECIMENTOS EM AGROECOLOGIA-TERRA, AGUA, TERRITORIO
E SOBERANIA ALIMENTAR (III SEMINARIO)
Objetivos: Promover de forma participativa um processo abrangente de
diálogo e de conhecimentos, com a finalidade de articular experiências e
elaborar proposições para o fortalecimento da Agroecologia e das lutas
dos povos do campo e das cidades de Pernambuco por terra, água,
território e soberania alimentar; elaborar diretrizes para fortalecimento
da Agroecologia e das lutas populares das comunidades e povos do campo e

das cidades por terra, território, água e soberania alimentar; ser um
espaço
de
formação
para
estudantes,
professores
e
técnicos
de
instituições de ensino, pesquisa e extensão rural de Pernambuco sobre
Agroecologia
e
sobre
os
conhecimentos
das
comunidades
e
povos
tradicionais.
Atividades: Realizar o III Seminário Internacional de Agroecologia e a II
Jornada dos Povos de Pernambuco Diálogo de conhecimentos em Agroecologia:
Terra, Água, Território e Soberania Alimentar. 22 a 29 de setembro de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLOGICO SABIA
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21578
Título: SEMINARIO ECUMENICO SOBRE ASSISTENCIA RELIGIOSA JUNTO AO SISTEMA
NACIONAL DE SOCIOEDUCACAO
Objetivos: Refletir sobre a prática da assistência religiosa para
adolescentes e jovens privados de liberdade; propor um protocolo de
atendimento
religioso
nas
unidades
socioeducativas;
encaminhar
o
protocolo à SDH.
Atividades: Realizar Seminário Ecumênico sobre Assistência Religiosa
junto ao Sistema Nacional de Socioeducação junto ás Unidades de
Internação de Menores. 01 a 03 de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTAS DO BRASIL - BRASILIA
Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21579
Título: MULHERES EM MARCHA PELA DESMILITARIZACAO DOS NOSSOS CORPOS, VIDAS
E TERRITORIOS
Objetivos: Contribuir com o fortalecimento das lutas e da pauta pela
desmilitarização e do engajamento político de mulheres, sobretudo das que
vivem em áreas que são alvo de remoções, especulação imobiliária e força
policial, assim como as que são caracterizadas pelo controle do tráfico,
a partir de uma perspectiva feminista anticapitalista, antirracista e
antilesbofóbica; construir espaços de diálogo sobre a militarização das
cidades e dos corpos das mulheres, sistematizando as experiências das
mesmas como protagonistas, e produzir ações de contraposição à
militarização na cidade do Rio de Janeiro, evidenciando os impactos dessa
ação na vida das mulheres - ações culturais, formativas, ocupações
urbanas e atos.
Atividades: Realizar a Ação Internacional, um momento de atualização e
fortalecimento da pauta e da luta feminista; construir espaços de
diálogos sobre a militarização das cidades e dos corpos das mulheres;
debates; intercâmbio sobre as experiências das mulheres em diferentes
situações
de
militarização
do
seu
cotidiano;
realizar
pequenas

intervenções - grafite, batucada, stencil, ocupações, teatro; rodas de
conversas. 28 a 30 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: F
Nome: MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES - RIO DE JANEIRO
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21580
Título: MULHERES CIDADAS
Objetivos: Contribuir na participação das mulheres na Conferência de
Política para as Mulheres no município do Paulista, para construção de
propostas em defesa da política para as mulheres, como sujeito político .
Atividades: Convidar 20 mulheres que participaram da pré-conferência da
cidade de Paulista, para que juntas passam construir propostas adequandoas, à realidade das mulheres enquanto sujeito político.10 e 11 de
setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 20
Etnia: G
Gênero: F
Nome: CENTRO SOCIAL DAS MULHERES DE ARTHUR LUNDGREN II
Cidade: Paulista
Estado: PE
Valor na Moeda: 2.000
Número: 21582
Título: CARAVANA DO TERRITORIO PESQUEIRO EM BOM JESUS DA LAPA-BA
Objetivos: Divulgar a Campanha da regularização do Território das
Comunidades Tradicionais Pesqueiras entre os romeiros de diferentes
regiões do Brasil; coletar um número significativo de assinaturas;
fortalecer a articulação dos pescadores e pescadoras da região do Médio
São Francisco.
Atividades: Visitar locais de concentração dos romeiros para distribuição
de panfletos e outros materiais da Campanha, sensibilizar e coletar
assinaturas; contatar agentes de pastorais locais e outras organizações
que atuam na região para contribuir com a Campanha do Território das
Comunidades
Tradicionais
Pesqueiros;
realizar
intercâmbio
entre
pescadores do Sub Médio e Médio São Francisco: promover momento de
conversa entre os integrantes da caravana e pescadores de Paratinga e/ou
Ibotirama.30 de julho a 03 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - REGIONAL BAHIA/MEDIO SAO
FRANCISCO
Cidade: Juazeiro
Estado: BA
Valor na Moeda: 8.000

Número: 21586
Título: I FEIRA DAS SEMENTES CRIOLAS E ECONOMIA SOLIDARIA - CUIDAR,
MULTIPLICAR E PARTILHAR
Objetivos: Promover a formação para trabalhadores/as sobre a importância
da preservação e conservação das sementes Criolas e defesa de seus
direitos, assim como a produção diversificada de alimentos nos princípios
da agroecologia , e a valorização da cultura, saberes e fazeres
populares.
Atividades: Realizar a I Feira das Sementes Criolas e Economia Solidária
- Cuidar, Multiplicar e Partilhar, dia 04 de setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO NOVO PROGRESSO - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE
FLORES DE GOIAS
Cidade: Flores de Goiás
Estado: GO
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21587
Título: (UE-2015) (01) DIALOGOS FORMATIVOS PARA A PROMOCAO DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA - ENFRENTAMENTO
Objetivos: Preparar as mulheres para enfrentar a luta contra o
preconceito; fortalecer as mulheres e contribui para que outras mulheres
se sintam incluídas, aumentando a relação de solidariedade entre as
mulheres lésbicas e com isso, aumentar também a solidariedade com o
mundo; contribuir para que as mulheres conheçam melhor seu corpo e se
sintam mais seguras para viver sua sexualidade; mulheres mais seguras e
com mais força para se colocar como sujeitas da própria história.
Atividades: Realizar diálogos formativos para a promoção de direitos
humanos e cidadania: Enfrentamento ao racismo, machismo, lebofobia e a
violência contra as mulheres. 25 a 27 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: F
Nome: GRUPO AFIRMATIVO DE MULHERES INDEPENDENTES
Cidade: Natal
Estado: RN
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21588
Título: NAO ME CALE, NEM ME CULPE ME RESPEITA AE
Objetivos: Dar maior visibilidade e contribuir para o enfrentamento ao
assédio e violência sexual sofrida por mulheres jovens em seus espaços de
circulação, através da ampliação da campanha Não Me Cale, Nem Me Culpe
:merespeitaae.
Atividades: Realizar ações de sensibilização sobre violência contra as
mulheres, através das seguintes atividades: 03 encontros preparatórios e
de formação do Núcleo de Mulheres Jovens da CAMTRA; 05 apresentações e
distribuição dos materiais da Campanha Não me cale, nem me culpe.
:merespeitaae em escolas públicas, universidades, instituições, grupos
e/ou associações comunitárias da região metropolitana do Rio de Janeiro;
disseminar campanha na internet e redes sociais.
Programa: FPP

Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: F
Nome: CASA DA MULHER TRABALHADORA
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21593
Título: TECENDO INVENCOES E RECICLANDO IDEIAS
Objetivos: Promover um processo de formação baseados nas características
locais e culturais; melhorar e capacidade de inovação e da criação dos
produtos OkYRA - Reciclagem e Educação Ambiental ; agregar valor aos
produtos comercializados, possibilitar a geração de renda e melhorias na
qualidade de vida dos envolvidos.
Atividades: Realizar oficinas com foco em bordado, encadernações e
corantes naturais; visitas de intercambio aos empreendimentos da região;
realizar um seminário expositivo com os produtos criados nas oficinas;
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 25
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO PRO-DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
Cidade: Palmeira dos Índios
Estado: AL
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21595
Título: (MARCHA DAS MARGARIDAS 2015) - MULHERES DO NORDESTE RUMO A MARCHA
DAS MARGARIDAS
Objetivos: Fortalecer a luta das mulheres trabalhadoras rurais do
Nordeste, na proposição e acesso às políticas públicas, e na garantia dos
direitos adquiridos; Divulgar a importância política do processo
organizativo das mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste; Denunciar e
protestar
contra
a
todas
as
formas
de
violência,
exploração,
discriminação e avançar na construção da igualdade para as mulheres.
Atividades: Viabilizar a participação de 500 mulheres trabalhadoras
rurais do Nordeste representantes do Movimento na Marcha das Margaridas
2015. 08 a 14 de agosto de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO DA MULHER TRABALHADORA RURAL DO NORDESTE
Cidade: Caruaru
Estado: PE
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21596
Título: SEMINARIO SOBRE TERRAS PUBLICAS QUE INTEGRAM O TERRITORIO DAS
COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS
Objetivos: Contribuir para o fortalecimento das comunidades tradicionais
(pesqueiras, vazanteiras e quilombolas) no âmbito de atuação do CPP
(Alto/médio, Sub Médio e baixo São Francisco e BTS), para que garantam a
permanência nos seus territórios e a defesa dos seus direitos

socioambientais
ameaçados
pela
exploração
econômica
e
política
desenvolvimentista estatal.
Atividades: Realizar o Seminário sobre Terras Públicas que integram o
território das Comunidades Tradicionais pesqueiras.02 a 04 de setembro de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 35
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21597
Título: V EXPOR CAPRINOS E OVINOS E A AGRICULTURA FAMILIAR NO
ASSENTAMENTO NOVA VIDA
Objetivos: Expor para o homem do campo a necessidade de produzir o seu
próprio elemento e fortalecer as relações de produção, comercialização,
as relações culturais, fortalecendo a comunidade em geral; possibilitar
um momento de intercambio e troca de experiência entre os agricultores da
comunidade visando melhorias na produção da comunidade e da região;
possibilitar o acesso ás técnicas de manejo sustentável; fortalecer a
produção agroecologica através da economia solidaria; repassar os
conhecimentos adquiridos para as suas comunidades de origem.
Atividades: V Expor caprinos e ovinos e a agricultura familiar no
Assentamento nova Vida, no município de Cansanção, dias 12 e 13 de
dezembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO BAIANA DE TECNICOS EM AGROPECUARIA E SERVICOS
SOCIOAMBIENTAIS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMI
Cidade: Cansanção
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21598
Título: XXIX SEMANA DA TERRA EUGENIO LYRA - HEGEMONIA DO AGRONEGOCIO AS
RESISTENCIAS DOS POVOS DO CAMPO
Objetivos: Promover uma reflexão em conjunto com as comunidades,
movimentos sociais e organizações parceiras sobre a hegemonia do
agronegócio como modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro e como
se reflete nos aspectos jurídicos, socioeconômico, políticos, ambientais
e territoriais; identificar e traçar estratégias de contraponto a este
modelo de desenvolvimento; fortalecer as articulações locais, regionais e
estaduais de forma a potencializar o enfrentamento ao agronegócio;
fortalecer ar relações autônomas e igualitárias no meio rural.
Atividades: Realizar a XXIX Semana da Terra Eugenio Lyra - Hegemonia do
agronegócio e as resistências dos Povos do Campo, das Águas e das
Florestas.18 a 20 de setembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 70
Etnia: G
Gênero: G

Nome: ASSOCIACAO DE ADVOGADOS DE TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DA BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21599
Título: I CURSO BASICO REGIONAL BA-MG DO MAM
Objetivos: Capacitar e Articular a juventude trabalhadora de mineração e
a camponesa atingidas por empresas de minerarias instaladas em seu
território; garantir o processo de formação com vista à atuação dessa
juventude na construção de núcleos de enfrentamento a mineração nas suas
respectivas regiões; Discutir e colocar em pauta um modelo alternativo de
extração mineral para o Brasil.
Atividades: Realizar o I Curso de formação regional BA-MG do Movimento
Pela soberania Popular na Mineração - MAM09 a 15 de outubro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO
Cidade: Ilhéus
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21605
Título:
(PC&R
PG)
ESTRATEGIAS
DE
COMERCIALIZACAO
PARA
O
AGROEXTRATIVISMO DO CERRADO-MT
Objetivos: Ampliar novos canais de comercialização para os produtos
agroextrativista da ARPEP, garantindo a melhoria na identidade visual dos
produtos de acordo com as Normas Sanitárias e da Fazenda exigidas para
circulação
dos
mesmos;
ampliar
o
acesso
dos
produtos
da
sociobidiversidade a novos consumidores e consequentemente uma melhoria
na qualidade de vida e na renda das famílias envolvidas; melhorar a
organização produtiva dos grupos de mulheres através da realização de
estudos de mercado e plano de negócios/gestão dos empreendimentos;
possibilitar uma boa gestão das associações e um planejamento de
produção.
Atividades: Realizar reunião de planejamento; dar continuidade ao
processo de organização produtiva, por meio de oficinas sobre Viabilidade
Econômica de Empreendimentos; elabora um plano de gestão/negócio da
Associação; adequar os rótulos e marca comercial dos produtos; oficina de
avaliação e de plano de continuidade das ações. 15 de agosto de 2015 a
agosto de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 45
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DAS PRODUTORAS/ES EXTRATIVISTAS DO PANTANAL
Cidade: Cáceres
Estado: MT
Valor na Moeda: 10.000

Número: 21606
Título: IV FEIRA AGROECOLOGICA DAS MULHERES NO BAIXO SUL CONTRA A
VIOLENCIA
Objetivos: Dar visibilidade a produção agrícola e artesanal das mulheres
do Baixo Sul; estabelecer um espaço comercialização direta dos produtos
com a população de Camamu; fazer incidência pública sobre as situações de
vulnerabilidades das mulheres: violência, invisibilidade do trabalho,
dependência
econômica,
falta
de
acesso
a
políticas
públicas,
implementação de DEAM na região do Baixo Sul da Bahia; possibilitar uma
aproximação dos movimentos sociais que lutam pelos direitos das mulheres.
Atividades: Realizar a IV Feira Agroecológica das Mulheres no Baixo Sul
contra a Violência. 04 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: F
Nome: STR DE CAMAMU
Cidade: Camamu
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21608
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) YVY AKANDIRE JOVENS EM ACAO
Objetivos: Melhorar a qualidade da cadeia alimentar da população, vida
social e econômica; Proporcionar aos envolvidos diretamente oportunidades
de se tornarem autossuficientes e capazes de viver o "bem viver"",
filosofia de vida dos povos indígenas tão vivenciado pelos kaiowa, que
também são muito ligados à religigosidade.
Atividades: Restaurar os tanques 1 e 2 da comunidade Kaiowá.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 23
Etnia: I
Gênero: G
Nome: INSTITUTO MAE TERRA - MS
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 11.900
Número: 21609
Título: A BALA NAO ESCOLHE SUA FE- ENCONTRO INTER-RELIGIOSO DE JUVENTUDE
Objetivos: Promover o diálogo inter-religioso das juventudes, pensando na
importância desta união para a conquista de direitos; analisar a situação
da juventude negra no cenário baiano e o extermínio que tem sido
promovido pelo Estado; construir novos passos para Campanha Agô; informar
e discutir políticas públicas para juventude; elaborar com os jovens um
plano de ações e intervenções.
Atividades: Sensibilizar e mobilizar a juventude; promover formação e
capacitação na área de Políticas para juventude; Diálogo inter-religioso;
Juventudes e violências; realizar debates e exibição de filmes e vídeos;
rodas de diálogos; feiras expositivas; intercâmbio de experiências. 06 a
08 de novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 70
Etnia: N
Gênero: G
Nome: KOINONIA - PRESENCA ECUMENICA E SERVICO - RIO DE JANEIRO

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21611
Título: SEMINARIO ONDE ESTAO AS MULHERES
Objetivos: Sensibilizar as mulheres para a questão da identidade racial;
discutir e desenvolver ações para enfrentar a ausência das mulheres nos
espaços
do
Executivo
e
Legislativo;
desenvolver
estratégias
de
enfrentamento do preconceito, discriminações, intolerância religiosa e a
violência doméstica; refletir e aprimorar o combater a todas as formas de
desigualdades que atingem as mulheres, em especialmente as mulheres
negras.
Atividades: Realizar o Seminário Onde estão as mulheres? Em salvador, no
período de 21 a 23 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU DA LIMA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21615
Título: III CAMPEONATO DE CANOAS A VELA DA RDS ESTADUAL PONTA DO TUBARAO
Objetivos: Valorizar a arte de navegar dos pescadores artesanais;
proporcionar um momentos de lazer e de formação na área da Educação
Ambiental, Direitos Fundamentais do homem relacionados a pesca e a
segurança no trabalho do mar, Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Estadual Ponta do Tubarão.
Atividades: Realizar a III Campeonato de Canoas a Vela da RDS Estadual
Ponta do Tubarão.21 de novembro/15 a janeiro 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 75
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COOPERATIVA DE PESCA ARTESNAL E BENEFICIAMENTO DE PESCADO DO
TUBARAO
Cidade: Macau
Estado: RN
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21616
Título: JORNADA DA CONFIANCA
Objetivos: Despertar a consciência dos jovens para a importância que cada
indivíduo tem na construção da sociedade; incentivar a percepção do
sentido da vida e as inúmeras possibilidades que ela tem a oferecer;
afastá-los do mundo das drogas e da violência; celebrar a vida,
fortalecer e ampliar laços de amizade e se confraternizar com peregrinos
do Brasil e de outras partes do mundo; proporcionar uma aproximação e
diálogo com diferentes culturas.
Atividades: Realizar a Jornada da Confiança com Acolhida dos Peregrinos;
Oração da Cruz e Celebração dos mártires; Mesa Redonda; Rodas de
Conversas
Temáticas;
Visitas
Missionárias;
Celebração
da
Luz
e

Peregrinação; Missa da Alegria; Oficinas de Construção;
Juventude; Celebração de Envio.09 a 12 de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LAPINHA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 9.000

Festival

da

Número: 21618
Título: I ENCONTRO DE FORMACAO E ORGANIZACAO PAN-AFRICANISTA CONTRA O
GENOCIDIO DO POVO NEGRO - EFOP
Objetivos: Construir um espaço autônomo, solidário e independente, onde
negras/os
possam
formular
e
planejar
coletivamente
estratégias
comunitárias de enfrentamento a condição de violência e genocídio a que
está submetido.
Atividades: Realizar o I Encontro de Formação e Organização Panafricanista: Contra o Genocídio do Povo Negro - EFOP, no período de 22 a
24 de agosto de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 350
Etnia: N
Gênero: G
Nome: CAMPANHA REAJA OU SERA MORTO
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21622
Título: V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOULAS E MUDAS DE CUNHA E REGIAO
Objetivos: Garantir a manutenção e disponibilidade da diversidade de
espécies nativas e cultivadas e disponibiliza-las às famílias; promover o
intercâmbio de saberes sobre seus cuidados, cultivo e uso, bem como
estimular a reciprocidade, solidariedade e partilha como estratégias
prioritárias de conservação do legado genético e do saber tradicional;
aprofundar o debate sobre a importância e empoderamento das famílias na
conservação e manejo da biodiversidade, tanto do ponto de vista
ambiental, como do desenvolvimento local sustentável; promover a troca de
experiências e articulação entre agricultores e agricultoras familiares,
assentadas e assentados, povos indígenas e comunidades tradicionais da
região; contribuir no fortalecimento das mesmas e ao mesmo tempo no
desenvolvimento local sustentável; ampliar a visibilidade, valorização,
mapeamento, manutenção e multiplicação de sementes crioulas.
Atividades: Realizar a V Feira de Trocas de Sementes Crioulas e Mudas de
Cunha e Região.05 e 06 de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE CUNHA
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21625
Título: (UE-2015) NA LUTA CONTRA O RACISMO PELO BEM VIVER
Objetivos: Garantir a participação das mulheres na I Marcha das Mulheres
Negras para manifestar sua indignação contra o racismo à violência e pelo
bem viver; promover a sua afirmação como sujeito político e reivindicar
mais direitos no mundo do trabalho, na segurança pública, no setor
econômico, na participação em instâncias de poder político e da saúde.
Atividades: Participar da I Marcha das Mulheres Negras.novembro 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: N
Gênero: F
Nome: FORUM NACIONAL DE MULHERES NEGRAS - BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21628
Título: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS MULHERES NEGRAS DO RN RUMO A
MARCHA DAS MULHERES NEGRAS NA LUTA CON
Objetivos: Promover o fortalecimento organizacional da Marcha das
Mulheres Negras do RN rumo à Brasília; possibilitar a realização do
Seminário na Assembléia Legislativa e Marcha Estadual das Mulheres Negras
do RN Contra o Racismo, Violência e o Bem Viver.
Atividades: Participar da Marcha das Mulheres Negras em Brasília;
realizar Seminário na Assembleia Legislativa e Marcha Estadual das
Mulheres Negras do RN Contra o Racismo, Violência e o Bem Viver.20 de
setembro a 30 de dezembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 300
Etnia: G
Gênero: F
Nome: AJAGUN OBIRIN - ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS DO RIO GRANDE DO
NORTE
Cidade: Parnamirim
Estado: RN
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21631
Título: I CONGRESSO NACIONAL CAMPONES E I FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA
CAMPONESA
Objetivos: Reunir 4 mil camponesas (es) em São Bernardo do Campo/SP, para
debater aspectos relacionados a agricultura camponesa, como Soberania
Alimentar, políticas públicas, estratégias organizativas, entre outros;
promover a exposição dos alimentos produzidos e elaborados pela pequena
agricultura nas distintas regiões do país; estimular e valorizar a
produção camponesa; compor um acervo da historia do MPA; possibilitar um
processo de articulação nacional entre os militantes responsáveis pela
comunicação no MPA; garantir uma melhor divulgação das ações e
experiências desenvolvidas pelo MPA de forma a qualificar a sua
comunicação interna e, dessa forma manter a alimentação do seu site.
Atividades: Realizar o I Congresso Nacional Camponês e I Feira Nacional
da Agricultura Camponesa.12 a 16 de outubro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 4000
Etnia: G

Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - NACIONAL
Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21633
Título: SERVIR E NOSSA MISSAO
Objetivos: Promover a capacitação para as delegações de cada diocese em
nível regional sobre Aids, DST e doenças oportunistas; Igreja e Aids;
Ações estratégicas da pastoral da Aids.
Atividades: Realizar curso de formação e capacitação de agentes da
Pastoral da Aids, em S. Luis, Maranhão, no período de dezembro de 2015 a
dezembro de 2016.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 115
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PASTORAL DA AIDS - REGIONAL NE - MARANHAO
Cidade: São Luís
Estado: MA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21634
Título: II ENCONTRO DE CULINARISTAS NEGRAS DA BAHIA
Objetivos: Evidenciar o protagonismo das mulheres negras empreendedoras;
Fortalecer a Rede de Culinaristas Negras de Salvador; Garantir a
preservação da influência da culinária africana no cardápio Brasileiro;
Articular e fortalecer a participação das culinaristas negras em redes e
articulações políticas de mulheres negra na luta por direitos; Mobilizar
as culinaristas para participar da I Marcha nacional de Mulheres Negras
Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver, em Brasília dia 18
novembro; Intensificar o debate sobre direitos humanos e políticas
públicas direcionadas as mulheres negras Culinaristas; Consolidar as
demandas e pautas específicas do segmento.
Atividades: Realizar II Encontro de Culinaristas Negras da Bahia.06 de
novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: N
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO CIVIL E BENEFICENTE AMIGOS DE BOIADEIRO DO TERREIRO ILE
AXE OMIM J OBA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21636
Título:
AGRICULTURA
FAMILIAR
GUARDIA
DA
SOCIOBIODIVERSIDADE
PELA
SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Objetivos: Valorizar o papel das famílias agricultoras guardiãs das
sementes da paixão; promover o intercambio de redes e trocas de
experiências das famílias na região e conservação de sementes da paixão;
fortalecer a Rede de Bancos Comunitários de sementes ASA Paraíba;
refletir sobre a importância das sementes da paixão na soberania e
segurança alimentar; analisar os avanços dos transgênicos no Estado da

Paraíba; avaliar o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica;
construir subsídios para fortalecer e livre uso das sementes crioulas;
avaliar as ações com sementes crioulas do Governo do Estado; avaliar a
implementação dos programas de semente no contexto do semiárido; avaliar
os avanços e desafios na atual modalidade do Programa de aquisição de
sementes no PAA.
Atividades: Realizar a VI Festa Estadual das Sementes da Paixão. 14 a 16
de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ARTICULACAO NO SEMI-ARIDO PARAIBANO
Cidade: Boqueirão
Estado: PB
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21638
Título: PEQUI DE OURO 2015
Objetivos: Luta pela preservação do Cerrado baiano fortalecida; ganho de
integração da militância geraizeira; cultura gerazeira apresentada;
situação das águas nos gerais baiano (tema do Pequi de Ouro 2015) e
impulsos da Encíclica "Laudato Si" referenciadas; sobreposição política e
midiática do agronegócio de grande escala questionada e combatida .
Atividades: Realizar o Pequi de Ouro 2015.02 de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO E SUSTENTAVEL
Cidade: Barreiras
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.800
Número: 21639
Título: GRITO DOS EXCLUIDOS(AS) NE3 2015 - QUE PAIS E ESTE, QUE MATA
GENTE, QUE A MIDIA MENTE E NOS CONSOME
Objetivos: Articular os representantes dos movimentos e pastorais sociais
para participação e construção do Grito dos Excluídos 2015; incentivar os
grupos de base para seu protagonismo e investimento na participação
popular e incidência política; promover espaços de escuta e discussão
acerca do tema: "Que pais é este, que mata gente, que a mídia mente e nos
consome?.
Atividades: Realização do Grito dos Excluídos em Salvador em torno de
eixos e temas atuais: Redução da maioridade, reforma política, perda de
direitos etc.07 de setembro 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 5000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CARITAS BRASILEIRA - SECRETARIADO REGIONAL NORDESTE III
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000

Número: 21642
Título: FORMANDO JOVENS LIDERANCAS DO CAMPO E DA CIDADE, POR RESISTENCIA,
ORGANICIDADE E BEM VIVER
Objetivos: Fortalecer a identidade camponesa da juventude atingida por
barragens, bem como gerar trocas de vivencias com a juventude da cidade
também atingida pela usina de santo Antônio e Jirau; formar jovens
lideranças nas comunidades, permitindo a organização dos mesmos na luta
por seus direitos.
Atividades: Realizar e Encontro Estadual da Juventude do Campo e da
Cidade no período outubro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - RONDONIA
Cidade: Porto Velho
Estado: RO
Valor na Moeda: 9.000
Número: 21643
Título: SONHANDO DIREITOS HUMANOS
Objetivos:
Proporcionar
a
inclusão
sociocultural,
desenvolvendo
habilidades por meio de oficina de dança e da Mostra Artística e
Pedagógica; valorizar a cultura e os princípios fundados nos Direitos
Humanos; incentivar o protagonismo das crianças, adolescentes e jovens,
matriculadas na Associação, através da educação artística.
Atividades: Realizar Oficina Artística de Dança com reflexão teórica
sobre direitos humanos; promover a Formação Humana e Cidadã por meio de
palestras e atividades lúdicas, segundo a faixa etária, com temas
referentes
aos
Direitos
Humanos;
Mostra
Artística
e
Cultural
(Espetáculo). Outubro e novembro de 2014
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 40
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.500
Número: 21644
Título: FORTALECIMENTO TERRITORIAL E CULTURAL DO POVO JIAHUI
Objetivos: Fortalecer a luta pelo território e reafirmar a identidade
cultural do povo indígena Jiahui.
Atividades: Realizar a Assembleia do povo Jiahui no município de
Humaitá/AM, no período de 17 a 19 de outubro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - RONDONIA E NORTE DO MATO GROSSO
Cidade: Porto Velho
Estado: RO
Valor na Moeda: 6.730

Número: 21647
Título: COMUNIDADE E FE CONSTRUINDO SOBERANIA NO SERTAO
Objetivos: Resolver o déficit hífrico da comunidade através de isntalação
de poço artesiano comunitario; diminuir a distância entre a fonte hidrica
e as casas dos moradores(as), sobre tudo diminuir o tempo em que as
mulheres passa na busca da água.
Atividades: Realizar o Festejo de Santa Terezinha do Menino Jesus;
proporcionar interação e continuidade da tradição dos festejos na região
de Engorda; resolver o problema da escassez de água nesta localidade.01
de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 607
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO POVOADO DE
ENGORDA
Cidade: Monte Santo
Estado: BA
Valor na Moeda: 2.050
Número: 21652
Título: (UE-2015) MULHERES NEGRAS EM MARCHA CONTRA A VIOLENCIA E PELO BEM
VIVER
Objetivos: Fortalecer o protagonismo das mulheres negras contra o
racismo, o capitalismo e o patriarcado fundantes das desigualdades
sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade brasileira;
mobilizar as mulheres para Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a
Violência e Pelo Bem viver em 18 de novembro de 2015; apoiar e articular
a luta das mulheres negras na defesa dos direitos e políticas públicas no
Estado de Pernambuco.
Atividades: Mobilizar as mulheres de Pernambuco para Marcha das Mulheres
Negras contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem viver em 18 de novembro
de 2015;
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 170
Etnia: N
Gênero: F
Nome: COMITE IMPULSOR DA MARCHA DAS MULHERES NEGRAS - PE
Cidade: Recife
Estado: PE
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21656
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) POVO XAKRIABA SUPERANDO DESAFIOS PARA A
CONSTRUCAO DA AUTONOMIA
Objetivos: Discutir medidas de proteção para que a jovem Juvana Xakriabá
possa concluir os seus estudos na cidade de Montes Claros, sem ter que
sofrer nenhum tipo de represália; mobilizar os nossos jovens Indígenas
Xakriabá para dar uma resposta ao sistema que quer exterminar, humilhar,
e calar o seu povo; combater a violência e a violação dos direitos dos
povos indígenas, principalmente a demarcação do território, garantidos na
constituição federal; fortalecer a organização dos jovens Xakriabá;
desmistificar o processo de criminalização das lideranças indígenas;
denunciar de forma estratégica e articulada o processo de violência e o
ataque aos seus direitos; garantir o andamento do processo administrativo

de demarcação do território, paralisado desde abril, aguardando resposta
da FUNAI.
Atividades: Participara da audiência pública dia 28 de setembro de 2015
na plenária da Câmara de vereadores de Montes Claros MG.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 5000
Etnia: I
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO INDIGENA XAKRIABA ALDEIA BARREIRO PRETO
Cidade: São João das Missões
Estado: MG
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21657
Título: V SEMINARIO PESCA ARTESANAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTALEDUCACAO E GOVERNANCA
Objetivos:
Discutir
educação,
governança
e
sustentabilidade
socioambiental na pesca artesanal; discutir e avaliar as políticas
públicas de educação voltadas para as comunidades pesqueiras; evidenciar
as peculiaridades das comunidades tradicionais pesqueiras e a sua
participação
nos
processos
de
governança
na
pesca;
apresentar
experiências sobre educação em comunidades pesqueiras.
Atividades: Realizar o V Seminário Pesca Artesanal e Sustentabilidade
Socioambiental: Educação e Governança.14 a 16 de outubro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NACIONAL
Cidade: Olinda
Estado: PE
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21659
Título: ARTICULANDO TRAJETORIAS DA EDUCACAO DO CAMPO NO ALTO VALE DO
JEQUITINHONHA
Objetivos: Contribuir para a construção de uma política efetiva de
educação do campo no Alto Vale do Jequitinhonha; refletir sobre os
desafios postos e a efetivação de uma educação rural segundo as
diretrizes nacional de educação; divulgar a experiência da Escola Família
Agrícola de Veredinha como alternativa possível de reaplicação em outras
regiões; estreitar parcerias com órgãos públicos e entidades da sociedade
civil da região.
Atividades: Reunir com parceiros; elabora materiais de divulgação;
Realizar o I Seminário de Educação do Campo - Articulando Trajetórias da
Educação do Campo no Alto Vale do Jequitinhonha; elabora um folder sobre
as experiências de Educação do Campo.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 192
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FAMILIAR E
AGROPECUARIO DE VEREDINHA
Cidade: Veredinha
Estado: MG
Valor na Moeda: 4.300

Número: 21661
Título: ESCOLA ESTADUAL DE FORMACAO MILITANTES DO MNLM
Objetivos: Promover Cidadania e igualdade de direitos, a partir da
criação de espaço de convivência social, que valorize a memória e a
identidade, na construção de novas relações sociais; conscientizar,
potencializar a capacitação e atuação política das mulheres e jovens Sem
teto, acampados nos conjuntos residencial das cidades da zona da mata de
Alagoas.
Atividades: Realizar uma atividade de formação política com mulheres e
jovens sem teto participantes do MNLM.19 a 28 de outubro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA - ALAGOAS
Cidade: Maceió
Estado: AL
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21662
Título: ENCONTRO O MATOPIBA, A DESTRUICAO SOCIOAMBIENTAL E AS ESTRATEGIAS
DE RESISTENCIA DOS POVOS DO CERRAD
Objetivos: Reunir os Povos do Cerrado para discutir o que representa o
MATOPIBA no contexto da potencialização da expansão do agronegócio no
território; realizar uma leitura crítica do PDA Matopiba para as
comunidades, discutindo os impactos causados pelo mesmo; trocar
experiências sobre as formas de resistência adotadas pelas comunidades
afetadas; elaborar uma estratégia de enfrentamento político ao PDA
Matopiba.
Atividades: Realizar o Encontro: O MATOPIBA, a destruição socioambiental
e as estratégias de resistência dos povos do Cerrado.27 e 28 de novembro
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: REDE CERRADO
Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21665
Título: II COLOQUIO INTERNACIONAL DE QUILOMBOLAS, CIMARRONES, PALENQUES,
GARRIFUNAS, AFROMEXICANOS,CARBOVERD
Objetivos: Fortalecer as relações entre os povos e comunidades
tradicionais
de
distintas
regiões
e
países
latino-americanos
e
caribenhos;
possibilitar
diálogos
para
aproximar
agentes
sociais
envolvidos às situações de uso comum dos recursos naturais; propor uma
nova combinação entre os fatores ambientais e identitários possibilitando
comparar as suas estratégias, atentando para o quadro jurídico-formal,
face aos conflitos sociais e às pressões sobre seus territórios.
Atividades: Participar do II Colóquio Internacional de quilombolas,
cimarrones,
palenques,
garrifunas,
afromexicanos,
carboverdianos,
indígenas e assemelhados.Período: 25 a 29 novembros 2015 Cidade:Puerto
Escondido - Oaxaca de Juárez - México

Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 12
Etnia: N
Gênero: G
Nome: CENTRO DE CULTURA NEGRA DO MARANHAO
Cidade: São Luís
Estado: MA
Valor na Moeda: 7.680
Número: 21668
Título: III ENCONTRO DAS JUVENTUDES TERENA-PROTAGONISMO, IDENTIDADE E
AUTODETERMINACAO
Objetivos: Promover a formação jurídico-política, que permita ampliar o
conhecimento da juventude em relação aos seus direitos e aos direitos de
suas comunidades enquanto povos indígenas; proporcionar uma intensa
reflexão em todos os âmbitos que envolvem a realidade Terena e a
realidade de sua juventude; potencializar e ajudar no desenvolvimento do
jovem Terena enquanto agente ativo das mudanças sociais e políticas
necessárias para melhorias de sua condição.
Atividades: Realizar o III Encontro das Juventudes Terena: Protagonismo,
Identidade e autodeterminação.
25,26 e 27 de setembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - MATO GROSSO DO SUL
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 6.700
Número: 21672
Título: VI ACAO AMALA DA PEDRA DE XANGO
Objetivos: Proteger e preservar a Pedra de Xangô enquanto patrimônio
cultural, ambiental, historico e religioso da cidade de Salvador, com
consequente tombamento e registro especial da área pelos órgãos
responsáveis; garantir um espaço para a realização de práticas liturgicas
e do camdomblé, bem com garantir a comunidade local o uso e gozo da única
reserva de mata atlântica existente em Cajazedira e adjacêncis.
Atividades: Realizar a VI ação Amalá da Pedra de Xangô, 25 de outubro;
ceremonial matrimonial com uma roda de Xangô.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 350
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL CULTURAL E RELIGIOSA DEUSA VO NAN
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21679
Título: INTERCAMBIO ENTRE POVOS QUILOMBOLAS E INDIGENAS - LUTA,
RESISTENCIA E USO DO TERRITORIO
Objetivos: Entender outras formas de lidar com o território, através de
outras culturas é especificamente para se pensar estratégias que atendam
a comunidade com suas especificidades como, por exemplo, educação

quilombola, uso e divisão da terra, valorização da cultura negra e da
religiosidade de matriz africana.
Atividades: Realizar Intercâmbio entre povos Quilombolas e Indígenas Luta, resistência e uso do território.28 de outubro á 02 de novembro 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 35
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MITRA ARQUIDIOCESANA DE MONTES CLAROS
Cidade: Montes Claros
Estado: MG
Valor na Moeda: 9.000
Número: 21680
Título: I CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE INTOLERANCIA RELIGIOSA E
LIBERDADES LAICAS
Objetivos: Promover espaços de debates e reflexões sobre Intolerância
Religiosa e Liberdades Laicas; Animar as entidades nacionais na luta
contra a intolerância religiosa e para produção sobre o tema; Promover
campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar
cultura da paz e de respeito às diferentes crenças.
Atividades: Realização do I Congresso Internacional Sobre Intolerância
Religiosa e Liberdades Laicas, em Salvador/BA.05 a 07 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ALIANCA BATISTA DO BRASIL
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21682
Título: OBINRIN DUDU - RUMO A MARCHA NACIONAL DE MULHERES
Objetivos: Participar da Marcha das Mulheres Negras em Brasilia.
Atividades: Realizar um encontro para discutir e organizar a participação
das Mulheres de Terreiro da Bahia na Marcha de Mulheres Negras de 2015,
em Brasília/DF17 de outubro 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: N
Gênero: F
Nome: REDE DE MULHERES DE TERREIRO
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 4.400
Número: 21684
Título: IX MOSTRA - A CIDADE CRIA CENÁRIOS DE CIDADANIA - 2015
Objetivos: Aprimorar a proposta de arte-educação desenvolvida pelo CRIA;
Promover a produção artística de adolescentes e jovens moradores de
comunidades periféricas de Salvador, expressando a diversidade, suas
vivências e referências culturais; Estimular a participação para
iniciativas de articulação comunitária e processos de democratização
cultural,
a
partir
da
atuação
da
juventude
e
movimentos
de
descentralização da produção e do acesso aos bens culturais da cidade;

Sensibilizar a sociedade para as temáticas abordadas nos espetáculos,
promovendo a formação de plateias e fomentando intercâmbios com outras
experiências de arte e transformação social.
Atividades: Realizar a IX Mostra - A Cidade Cria Cenários de Cidadania 2015.15 a 17 de outubro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 6720
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE REFERENCIA INTEGRAL DE ADOLESCENTES
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21685
Título: MINI ABATEDOR DE FRANGOS CAIPIRA E SEMI-CAIPIRA COMO ALTERNATIVA
DE RENDA PARA AS MULHERES AFRODESCE
Objetivos: Promover mudanças relevantes na qualidade de vida das
mulheres; empoderá-las através da geração de renda e de atividades de
formação; valorizar a cultura afrodescendente resgatando os costumes
rurais; Despertar a conscientização dos jovens, dos adolescentes e
crianças para o combate ao preconceito étnico-racial e de gênero;
proporcionar melhorias nas condições de trabalho e aumentar a produção e
comercialização dos produtos.
Atividades: Equipar o abatedouro; promover cursos de formação com
oficinas
sócio-educativas
sobre
cooperativismo,
associativismo
e
comercialização; receber treinamento da Vigilância Sanitária sobre
técnicas de manuseio dos equipamentos com segurança; comercializar os
produtos.novembro de 2015 a março de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 23
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES AFRO DESCENDENTES ORIUNDAS DA GLEBA CASCATA
EM DEFESA DAS QUESTOES SOCIO-POLI
Cidade: Rondonópolis
Estado: MT
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21686
Título: ARTE CONSCIENTE
Objetivos: Dar visibilidade ao trabalho do Grupo Arte Consciente; divulga
os trabalhos das entidades e os projetos culturais que atuam no bairro da
Saramandaia; desconstruir a imagem de bairro violento; transmitir ao
publico o encantamento e a magia do universo da cultura e das atividades
artísticas da região; possibilitar a inserção das famílias e comunidades
em espaços sociais, a interação de diferentes grupos e promoção de
momentos lúdicos.
Atividades: Realizar o espetáculo de dança A Magia da Arte, formado por
membros do Arte Consciente. 19 de outubro a 19 de dezembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 2000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO CULTURAL ARTE CONSCIENTE
Cidade: Salvador

Estado: BA
Valor na Moeda: 5.000
Número: 21688
Título: I ACAMPAMENTO ESTADUAL DA JUVENTUDE DO CAMPO E DA CIDADE
Objetivos: Fortalecer a identidade política e social dos integrantes do
Levante Popular da Juventude e a juventude do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, através de espaços de vivência e partilha entre os
jovens; Empoderar os jovens participantes do encontro para o pleno
exercício da sua cidadania, reivindicando seus direitos e cumprindo com
seus deveres; discutir os novos valores sociais almejados para juventude;
Traçar bandeiras e linhas comuns de atuação entre a juventude dos
movimentos do campo e da cidade.
Atividades: Realizar o I Acampamento Estadual da Juventude do Campo e da
Cidade do estado de Pernambuco, durante os dias 16, 17, 18 e 19 de
Novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO NORDESTE
Cidade: Caruaru
Estado: PE
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21689
Título: ENCONTRO NACIONAL DA REJU - DIREITOS FE E LUTAS
Objetivos: Reunir jovens das diferentes regionais da Rede promovendo
reconhecimento e partilha das diferenças; Potencializar as lideranças a
partir do reconhecimento das diferentes realidades locais, nas esferas
sociais, políticas e religiosas; Repensar a estrutura da rede; Avaliar a
atuação e a incidência política da REJU nacionalmente; Analisar a
conjuntura política e social do país, sobretudo a partir das realidades
das juventudes e do crescente fundamentalismo que avança em direção
contrária à garantia dos direitos; Analisar o cenário local e os difíceis
desafios da REJU Rio de Janeiro.
Atividades: Realizar o Encontro Nacional de planejamento da REJU;
promover a capacitação em Incidência Política e direitos de juventude, em
São Paulo.12 a 14 de dezembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: REDE ECUMENICA DA JUVENTUDE
Cidade: Estrela
Estado: RS
Valor na Moeda: 8.000

Número: 21690
Título: CONSCIENCIA RACIAL, SAUDE E AUTOESTIMA DO POVO NEGRO RIOCONTENSE
Objetivos: Promover e fortalecer a Consciência Racial, Saúde preventiva e
Autoestima do Povo Negro Riocontense através da disseminação do
conhecimento, valorização da identidade e fortalecimento das tradições
culturais.

Atividades: Realizar um encontro cultural de comunidades negras e
quilombolas de Rio de Contas no quilombo de Baraúnas; Promover espaço de
discussão e mesa redonda sobre: Consciência Negra: Identidade Racial:
Saúde e Autoestima do povo negro Riocontense na rádio comunitária local;
Realizar Celebração na Igreja; manifestações culturais tradicionais e
show com o Grupo Afro Sambam; Realizar palestra sobre Autoestima e saúde
da população negra.15 de novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE DESENV COMUNITARIO RURAL DE BARRA DO BRUMADO
Cidade: Rio de Contas
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21692
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) II ASSEMBLEIA DO POVO KINIKINAU - II
IPUXOWOKUHOUKOINUKUNOEN
Objetivos: Promover e fortalecer a organização de povo indígena kinikinau
e a articulação entre os povos indígenas de Mato Grosso do Sul no
enfrentamento pela reconquista de seus territórios tradicionais; Informar
e formar lideranças indígenas kinikinau e de outros povos sobre seus
direitos garantidos na Constituição Federal Brasileira; dar continuidade
junto ao Conselho kinikinau e suas bases ao processo de discussões
referentes aos direitos específicos de cada povo, do jovem, da mulher
indígena; elaborar medidas práticas para emponderá-los para a garantia de
seus direitos; Elevar a autoestima povo kinikinau, tanto culturalmente
como estruturalmente.
Atividades: Realizar a IIª Grande Assembleia do Povo Kinikinaucom a
participação de outros povos indígenas do MS e do Brasil. 14 de outubro
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CONSELHO DO POVO KINIKINAU
Cidade: Campo Grande
Estado: MS
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21693
Título: OFICINA DO SABER DA MULHER INDIGENA
Objetivos: Desenvolver iniciativas nas áreas de valorização cultural e
das artes tradicionais diversificadas, em especial a produção de cerâmica
de qualidade; incentivar a produção artesanal como um trabalho de autosustentação e oportunidade para geração de renda familiar sustentável;
proporcionar melhorias na qualidade de vida das mulheres indígenas, de
suas famílias e comunidades da região de Taracua; fortalecer o movimento
de mulheres e de jovens indígenas na produção de artesanatos; concretizar
os produtos oriundos dos seus saberes tradicionais.
Atividades: Articular as mulheres indígenas na região do Baixo Rio
Waupés, Baixo Rio Tiquiê e Médio Rio Waupés; realizar oficina de troca de
conhecimentos com as mulheres sábias artesãs e com as mulheres e jovens
das comunidades; discutir e elaborar um catálogo dos produtos artesanais

de cerâmica; criar logotipo da associação e a marca de identificação dos
produtos artesanais de cerâmica.14 a 19 de dezembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 1286
Etnia: I
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES INDIGENAS DA REGIAO DE TARACUA
Cidade: São Gabriel da Cachoeira
Estado: AM
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21695
Título: CAMPO - CIDADE EM DEFESA DA VIDA
Objetivos: Contribuir com o processo sócio organizativo dos grupos e
movimentos sociais da região Sudoeste e Sul do Estado, na perspectiva de
produção, comercialização e articulação política para a defesa e
conquista do território camponês; dar assessoria sociopolítica às lutas
conjuntas dos movimentos sociais do campo e da cidade na defesa do meio
ambiente; promover encontros formativos com a juventude da região Sul e
Sudoeste do Estado; acompanhar tecnicamente os projetos produtivos de
comercialização da agricultura camponesa no mercado Institucional (PAA e
PNAE)
Atividades: Realizar um seminário para apresentação do projeto Lei de
Iniciativa Popular; promover encontros formativos com a juventude da
região Sul e Sudoeste do Estado; promover acompanhamento técnico para 30
famílias de agricultores beneficiados com contratos de comercialização da
agricultura camponesa nos municípios de Itarantim e Maiquinique para
alimentação escolar.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 95
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CENTRO DE ESTUDOS E ACAO SOCIAL - BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.100
Número: 21697
Título: VI CAMINHADA PELA VIDA E LIBERDADE RELIGIOSA DO RECONCAVO BAIANO
Objetivos: Difundir a cultura do povo do candomblé, celebrando, a
perpetuação da paz entre as religiões; refletir sobre cidadania e
direitos humanos, celebrando o respeito às tradições de matrizes
africanas do povo do Recôncavo e as diversas religiões; Sensibilizar a
comunidade sobre a importância das tradições de matrizes africanas,
direitos humanos, cidadania e tolerância religiosa.
Atividades: Realizar VIª Caminhada pela Vida e Liberdade Religiosa do
Recôncavo Baiano contra Intolerância e pela Paz 2015.17 e 18 de novembro
de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 2000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: TERREIRO DE CANDOMBLE ILE AXE OJU ONIRE
Cidade: Santo Amaro
Estado: BA
Valor na Moeda: 4.000

Número: 21699
Título: V ENCONTRO REGIONAL DE AGRICULTORES(AS) EXPERIMENTADORES(AS)
Objetivos: Possibilitar a troca de experiências entre agricultores/as do
Território Piemonte da Diamantina, que adotaram a agroecologia como meio
de produção; dar visibilidade às experiências exitosas de convivência com
o semiárido, associativismo, economia solidária, finanças solidárias e
comercialização; Fortalecer a Rede de Feiras Agroecológicas - REFAS;
Fortalecer a participação dos jovens e mulheres nos processos produtivos
da agricultura familiar; Possibilitar o debate em torno de políticas
públicas voltadas para a agricultura familiar e convivência com o
Semiárido.
Atividades: Realizar o Vº Encontro Regional de Agricultores (as)
Experimentadores
(as)
com
Tema:
Agroecologia,
Caminho
para
uma
agricultura familiar sustentável.18, 19 e 20 de novembro de 2015 em
Jacobina-BA
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 150
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTAVEL DO
PIEMONTE
Cidade: Jacobina
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.500
Número: 21700
Título: III ACAMPAMENTO MUNICIPAL DO LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
Objetivos: Contribuir com o fortalecimento do tripé da formação política,
organização
popular
e
lutas
concretas
no
seio
da
juventude
soteropolitana; resgatar a memória das lutas e movimentos pela libertação
que ocorreram na Bahia; estudar de forma mais aprofundada a formação
econômica e social do Estado, pouco explorada pelas instituições formais
de ensino.
Atividades: Realizar o II Acampamento Municipal do Levante Popular da
Juventude de Salvador.27 a 30 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 200
Etnia: G
Gênero: G
Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - SALVADOR
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21701
Título: OLHARES FEMINISTAS SOBRE A ECONOMIA POLITICA E O MUNDO DO
TRABALHO - HISTORIAS DE PRODUCAO DE VIDA N
Objetivos: Possibilitar uma maior incidência das mulheres nos espaços
políticos da Zona Oeste/RJ a partir, da compreensão do papel primordial
que ocupam na organização (re) produtiva e social da região.
Atividades: Realizar o Seminário Olhares Feministas Sobre a Economia
Política e o Mundo do Trabalho - Histórias de produção de vida na Zona
Oeste-RJ.13 a 15 de novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100

Etnia: G
Gênero: F
Nome: INSTITUTO DE POLITICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21703
Título: OBSERVATORIO DE VIOLENCIA RACIAL DO ESPIRITO SANTO - PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO 2016/2017
Objetivos: Elaborar o planejamento estratégico 2016/2017 do Observatório
de Violência Racial do Espírito Santo; dar visibilidade, repercussão e
acompanhamento aos casos de violência raciais ocorridos no Espírito
Santo, principalmente cometidas pelo Estado; evidenciar a perpetuação do
racismo no cotidiano da sociedade, despertando uma reflexão sobre as suas
consequências na vida de pessoas negras; criar uma rede de atendimento às
vítimas de violência racial na busca de justiça e reparação;
potencializar as denúncias e processos de pressão desenvolvidos pelo
Movimento Negro Capixaba, sobretudo por meio da Campanha Estadual Contra
o Extermínio da Juventude Negra.
Atividades: Elaborar o planejamento estratégico do Observatório de
Violência Racial do Espírito Santo; realizar uma etapa de formação para
estudar o racismo e seus reflexos na sociedade; promover uma discussão
sobre os procedimentos do Observatório criando elementos para a
instalação do Comitê Gestor; criar uma Rede composta por instituições
públicas e privadas; pensar estratégias de monitoramento dos casos que
possam ensejar a atuação do Observatório; planejar o lançamento do Grupo
de Pesquisa composto por integrantes do Comitê Gestor e convidados.01 de
dezembro a 30 de março de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 15
Etnia: N
Gênero: G
Nome: OBSERVATORIO DE VIOLENCIA RACIAL DO ESPIRITO SANTO
Cidade: Vitória
Estado: ES
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21705
Título: I ENCONTRO DE CRIANCAS DAS ESCOLAS DO CAMPO DOS MUNICIPIOS DE
LAPA, BITURUNA, PAULA FREITAS E ANTONI
Objetivos: Promover um encontro regional de crianças das áreas de reforma
agrária e comunidades rurais, possibilitando um espaço de formação e
educação para cidadania; utilizar as diversas linguagens da arte, da
cultura, literatura e ludicidade, abordando temas relacionados ao direito
à educação, educação do campo e Agroecologia; promover a trocar
experiências entre as crianças de assentamentos, acampamentos e
comunidades rurais.
Atividades: Realizar o I Encontro de Crianças das Escolas do Campo dos
Municípios de Lapa, Bituruna, Paula Freitas e Antonina. 30 de outubro de
2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA E REFORMA AGRARIA DO PARANA

Cidade: Curitiba
Estado: PR
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21708
Título: PROJETO DST - AIDS PREVINA-SE
Objetivos: Deixar a população informada sobre os ricos da DST/AIDS, a
forma como a doença é contraída e mecanismos para evitá-la; informar
sobre a importância do uso da camisinha por meio da valorização da
cultura popular;combater o preconceito para com as pessoas contaminadas.
Atividades: Realizar palestras nas unidades educacionais e postos de
Saúde do Subúrbio falando sobre DST/AIDS; promover Curso de Formação para
20 Jovens do Subúrbio falando sobre Saúde e Direitos Humanos; realizar
Show Cultural com apresentação cultural de vários grupos das comunidades.
01 de dezembro a 24 de janeiro /16
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 920
Etnia: G
Gênero: G
Nome: GRUPO CULTURAL E EDUCACIONAL FACE OCULTA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.300
Número: 21710
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) APOIO PARA MOBILIZACAO DE REPRESENTANTES
INDIGENAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS COM
Objetivos: Fortalecer a luta indígena; Dar sustentação material para que
representantes das comunidades indígenas possam acompanhar, em Campo
Grande, o funcionamento das CPI´s do CIMI e do Genocídio, auxiliando seu
processo de organização, tomada de decisões e luta pelos seus direitos;
chamar a atenção da sociedade sul-matogrossense, e brasileira, para a
questão indígena; aumentar a pressão social e coibir a violência no caso
de despejos que possivelmente ocorrerão com os povos indígenas do Mato
Grosso do sul.
Atividades: Mobilizar representantes indígenas para o acompanhamento das
Comissões Parlamentares de Inquérito do CIMI e do Assassinato de
lideranças indígenas em MS.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 250
Etnia: I
Gênero: G
Nome: CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS BIBLICOS - NACIONAL
Cidade: São Leopoldo
Estado: RS
Valor na Moeda: 7.400
Número: 21712
Título: ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DA JUVENTUDE CAMPONESA
Objetivos: Despertar a conscientização da juventude camponesa do Norte do
estado do Espírito Santo, possibilitando o desenvolvimento do nível de
consciência em relação à Conjuntura Política do país, à conjuntura
agrária e aos grandes Projetos desenvolvidos no Campo no Espírito Santo;
entender a realidade local, na perspectiva da construção de alternativas
organizativas e tecnológicas.

Atividades: Realizar o Encontro Estadual de
Camponesa Capixaba. 21 e 22 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PASTORAL DA JUVENTUDE RURAL CAPIXABA
Cidade: Nova Venécia
Estado: ES
Valor na Moeda: 5.770

Formação

da

Juventude

Número: 21716
Título: COMUNICACAO E PROFECIA A SERVICO DA VIDA
Objetivos: Conscientizar o público sobre a comunicação como instrumento
político e estimular seu entendimento como um direito humano fundamental;
incentivar a inserção do público nos movimentos que lutam pela
democratização dos meios de comunicação; estimular a produção de
informativos com textos que contenham denúncias, vitórias, ações da CPPCE; fortalecer a luta do CPP-CE; Motivar a criação de veículos de
comunicação comunitários nas comunidades empoderando os pescadores sobre
o uso da comunicação; Ampliar a discussão sobre o poder da mídia em
moldar a opinião da sociedade de acordo com os interesses das grandes
corporações
e
projetos
de
destruição
da
vida
nos
territórios
tradicionais.
Atividades: A realizar oficina de Comunicação Popular para os agentes de
pastoral do CPP Ceará; Criação de uma rede popular de comunicadores/as
das comunidades tradicionais pesqueiras do Ceará; Elaborar uma cartilha
com experiências e com instruções básicas sobre tecnologias sociais.03 e
04 de dezembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 25
Etnia: G
Gênero: G
Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - CEARA
Cidade: Fortaleza
Estado: CE
Valor na Moeda: 4.790
Número: 21717
Título: CHA DE MUSEU - NOS TEMPOS DOS MUTIROES
Objetivos: Manter viva a luta e conquista dos moradores do movimento
comunitário da Rocinha das décadas 70 e 80; divulgar informações e
incentivar a participação e mobilização comunitária para cobrar do Estado
à ampliação das obras de saneamento básico para o conjunto da Favela da
Rocinha.
Atividades:
Realizar
Exposição,
debates
e
produção
arte
visual
representando as lutas e conquistas dos moradores comunitários da favela
da Rocinha.25 de novembro de 2015 a 26 de maio de 2016.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PROGRAMA DE FORMACAO E EDUCACAO COMUNITARIA
Cidade: Duque de Caxias
Estado: RJ
Valor na Moeda: 6.000

Número: 21719
Título: REVERENCIA ANCESTRAL - I ANO DO BUSTO DE MAE GILDA
Objetivos: Fazer Reverência Ancestral - I ano do busto de mãe Gilda;
desenvolver ações para discutir as problemáticas das comunidades de
matriz africana; reforçar a luta contra a intolerância religiosa; pedir
respeito entre os praticantes de diversas religiões; discutir e avaliar
de forma crítica, a efetividade e eficiência das políticas públicas de
combate e prevenção à intolerância e ao desrespeito religioso; reunir
adeptos e simpatizantes das religiões de matriz africana, participantes
do movimento negros e outros movimentos sociais que queiram manifestar
sua fé e que estejam dispostos a participar de uma luta pela sua
religiosidade e direitos sociais; sensibilizar e informar a sociedade em
geral sobre cidadania e direitos fundamentais na luta contra a
intolerância religiosa; fortalecer a identidade dos segmentos religiosos
de matriz africana, promovendo uma atividade festiva e ao mesmo tempo
politizada; chamar a atenção da mídia para a questão da intolerância
religiosa.
Atividades: Promover uma Roda de Diálogo com o tema: A Ética e
Intolerância Religiosa dentro das organizações de matriz africana; Fazer
Reverência Ancestral - I ano do busto de mãe Gilda.Dias 27 e 28 de
novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 500
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA AXE ABASSA DE OGUM
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21720
Título: II TRIBUTO A NELSON MANDELA
Objetivos: Fomentar, empoderar e potencializar a participação político
social da população de Itapagipe com enfoque nas praticas antirracistas;
fomentar a importância das leis 10.639/2003 e 12.519/2011; dar
visibilidade às ações do projeto; incentivar a participação em espaços de
discussões e deliberações de políticas públicas.
Atividades: Realizar o II Tributo a Nelson Mandela. 27 a 29 de novembro
de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 250
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO SANTA LUZIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.500
Número: 21725
Título:
XVIII
ENCONTRO
DA
REGIONAL
BAIXO-SUL
DO
MOVIMENTO
DOS
TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA
Objetivos: Reunir os trabalhadores rurais Sem-Terra da região do BaixoSul baiano e apresentar um balanço político da luta pela Reforma Agrária
no país e das ações tomadas ao longo do ano; pressionar os poderes
públicos
para
implementação
dos
direitos
sociais
garantidos
na

Constituição;
socializar
a
discussão
acerca
da
implantação
da
agroindústria de chocolate e achocolatado em pó no Assentamento Paulo
Jackson.
Atividades: Realizar o XVIII Encontro da Regional Baixo-Sul do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 28 a 30 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO PAULO JACKSON
Cidade: Ibirapitanga
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21727
Título: II ENCONTRO ESTADUAL DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS NEGRAS
QUILOMBOLAS NA COMUNIDADE PATIOBA
Objetivos: Sensibilizar e exigir do poder público municipal e estadual
criar estratégias permanentes para o cumprimento da Lei 10.639/2003,
sendo um instrumento fortalecimento para fazer valer os direitos e os
valores de todos os afros descendentes; combater o racismo dentro das
escolas de Sergipe; preservar e valorizar ás raízes negras quilombolas no
Estado.
Atividades: Realizar o II Encontro Estadual de Crianças, Adolescentes e
Jovens Negras Quilombolas na comunidade Patioba Japaratuba-Sergipe.21 e
22 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO POVOADO PATIOBA
Cidade: Japaratuba
Estado: SE
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21729
Título: JUVENTUDE RURAL DO SEMIARIDO EM BUSCA DE TROCA DE EXPERIENCIAS,
AGREGANDO SABERES E CONHECIMENTOS AT
Objetivos: Promover o desenvolvimento sociocultural de jovens filhos de
agricultores familiares e de áreas de reforma agrária da região de
Colônia-Itaetê
Atividades: Realizar viagem de intercâmbio com a EACMA; promover a troca
de experiência entre jovens do semiárido e do litoral sul baiano;
relacionar conteúdos didáticos com vivência e lazer, promovendo reflexões
interdisciplinares.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 46
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE COLONIA ITAETE
Cidade: Itaeté
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21730
Título: II FESTA DO MANGUE DO CUMBE- PERCORRENDO O TERRITORIO, AFIRMANDO
IDENTIDADE
Objetivos: Potencializar a cultura, saberes e modos de fazer dos
pescadores/as quilombolas do mangue do Cumbe, reafirmando sua identidade
e relação com seu território; Valorizar a cultura dos pescadores/as
quilombolas do mangue do Cumbe; Construir estratégias de resistências por
meio de atividades culturais praticadas na comunidade; Celebrar um ano da
certificação da Comunidade, pela Fundação Cultural Palmares, preparando
para as etapas da demarcação e titularização do território quilombola;
Incentivar o protagonismo dos pescadores/as quilombolas do Cumbe na
promoção de ações culturais, que contribuam para o fortalecimento da
comunidade.
Atividades: Realizar a II Festa do Mangue do Cumbe: Percorrendo o
Território, Afirmando Identidade. 11 a 13 de dezembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 400
Etnia: G
Gênero: G
Nome: QUILOMBO DO CUMBE ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO CUMBE/ARACATI-CE
Cidade: Aracati
Estado: CE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21731
Título: FORTALECER O TERRITORIO PARA AVANCAR NAS POLITICAS PUBLICAS - DE
DENTRO PRA FORA, DINAMICAS EM MOVIMENTO
Objetivos: Fortalecer a política institucional do território Panela,
através de reuniões e assembleias de sensibilização e reconhecimento
territorial frente à política de monocultivo de Soja e eucalipto;
fortalecer
o
campo
social
do
território
quilombola
através
da
participação das lideranças em reuniões; fortalecer o processo interno de
luta pelo território; traçar estratégia conjunta de participação no
processo de decisão territorial com parceiros.
Atividades: Realizar três reuniões para 65 pessoas representantes das 13
comunidades que compõem o território de Panela com o tema: Organização
Política, Mecanismos de Participação e Políticas Publicas; realizar duas
Assembleias gerais para definição de ação territorial conjunta,
compreendendo - Plano de ação territorial e representação política
territorial; realizar um Seminário sobre Territorialidade e Mobilização
Política. 10 de novembro de 2015 a junho de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 130
Etnia: N
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS DO
TERRITORIO PANELA
Cidade: Santa Quitéria do Maranhão
Estado: MA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21732
Título: SEMINARIO - AFIRMACAO DA IDENTIDADE E CIDADANIA NEGRA NO
SEMIARIDO BAIANO
Objetivos: Resgatar a história e da cultura do povo negro; fortalecer,
identificar e afirmar a identidade negra; despertar a autoestima

intergeracional dos quilombolas; formar atores locais para fomentar
processos de autoafirmação.
Atividades: Realizar o Seminário Afirmação da Identidade e Cidadania
Negra no Semiárido Baiano. 20 de novembro de 2015 a 20 de fevereiro de
2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 600
Etnia: N
Gênero: G
Nome:
ASSOCIACAO
COMUNITARIA
DOS
PRODUTORES
RURAIS
DO
QUILOMBO
REMANESCENTE DE LAGE DO ANTONIO
Cidade: Monte Santo
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21737
Título: MARCHA E ENCONTRO QUILOMBOLA DE VITORIA DA CONQUISTA
Objetivos: Promover a Marcha dos quilombolas e do movimento negro de
Vitória da Conquista em defesa da igualdade racial e pela visibilidade
dos mesmos enquanto sujeitos de direitos; discutir políticas públicas,
identidade, memória, reconhecimento e afirmação.
Atividades: Realizar a Caminhada e o Encontro de Comunidades Quilombolas
do Território, dia 14 de novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 600
Etnia: N
Gênero: G
Nome: CONSELHO DAS ASSOCIACOES QUILOMBOLAS DO TERRITORIO DE VITORIA DA
CONQUISTA-BA
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: BA
Valor na Moeda: 3.000
Número: 21738
Título: (UE-2015) MULHERES NEGRAS RUMO A BRASILIA
Objetivos: Fortalecer coletivamente a participação da AMB em defesa da
Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência e pelo Bem
Viver; Viabilizar recursos para garantir a participação das mulheres dos
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, que participam
da AMB na Marcha 2015, em Brasília.
Atividades: Participar da Marcha das Mulheres Negras 2015 contra o
Racismo, a Violência e pelo Bem Viver.16 a 19 de novembro de 2015
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 45
Etnia: N
Gênero: F
Nome: MOVIMENTO IBIAPABANO DE MULHERES
Cidade: Viçosa do Ceará
Estado: CE
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21739
Título: SHOW MULHERES NEGRAS - OLHANDO ADIANTE, MARCHANDO EM FRENTE
Objetivos: Garantir a participação dos membros da Caravana Carolina de
Jesus na Marcha das Mulheres Negras, dia 19 de novembro de 2015, em

Brasília-DF; Fortalecer a Rede de Mulheres Negras da Bahia; promover o
seu desenvolvimento político, social e econômico.
Atividades: Participar da I Marcha Nacional de Mulheres Negras - contra a
violência e pelo bem viver; realizar o Show Mulheres Negras: olhando
adiante, marchando em frente.dia 19 de novembro de 2015, em Brasília-DF
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 800
Etnia: N
Gênero: F
Nome: CARAVANA CAROLINA DE JESUS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 4.130

Número: 21816
Título: PROMOVER A ARTICULACAO DAS PESCADORAS NO PARA E O EMPODERAMENTO
DA CATEGORIA
Objetivos: Aprofundar a discussão sobre a organização e direitos dos
pescadores e pescadoras; consolidar e fortalecer a Articulação de
Mulheres no Pará.
Atividades: Realizar o Encontro Estadual dos pescadores e pescadoras do
Pará. 26 a 29 de novembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 43
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS EXTRATIVISTAS DE
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA
Cidade: São Sebastião da Boa Vista
Estado: PA
Valor na Moeda: 8.000
Número: 21818
Título: APOIO A PLENARIA NACIONAL DO COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS
TERRITORIOS FRENTE A MINERACAO
Objetivos: Mobilizar, organizar, aprofundar a capacidade de reflexão e
fazer uma demonstração de força da sociedade civil para o debate do
Código da Mineração e as questões nacionais sobre a mineração no Brasil.
Atividades: Realizar a Plenária Nacional do Comitê Nacional em Defesa dos
Territórios Frente à Mineração, em Brasília; Organizar caravanas de
comunidades atingidas pela mineração em todo país; Construir uma
convergência com o movimento indígena, ambientalista e sindical; Convocar
as diversas organizações da sociedade civil em consonância com esse
debate; discutir e planejar de forma coletiva as linhas estratégicas e
táticas de atuação do comitê para o ano de 2016.25 de Novembro de 2015 a
15 de Janeiro de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 50
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITORIOS FRENTE A MINERACAO
Cidade: Brasília

Estado: DF
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21820
Título: A TRABALHADORA DOMESTICA NA I MARCHA DAS MULHERES NEGRAS
Objetivos: Possibilitar a presença das trabalhadoras domésticas da Bahia
na I Marcha das Mulheres Negras em Brasília.
Atividades: Participar da I Marcha das Mulheres Negras em Brasília. 18 de
novembro
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): Difuso/Não informado
Etnia: N
Gênero: F
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOMESTICOS NO ESTADO DA BAHIA
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 5.900

Número: 21821
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) ORGANIZACAO PARA GARANTIR OS DIREITOS DOS
ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DAS BAR
Objetivos: Garantir a permanecia da brigada de militantes do MAB na
região para acompanhar a situação dos atingidos pelo desastre causado
pela Samarco Mineração, no Distrito de Bento Rodrigues/ MG.
Atividades: Reunir informações para fazer uma nota técnica das possíveis
causas do rompimento e para fazer a denuncia nacional e internacional;
ajudar no mapeamento e cadastramento das perdas das famílias; fazer um
processo de organização das pessoas atingidas, construir uma pauta
emergencial e estabelecer um processo de negociações coletivas.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 3000
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGEM - SECRETARIA - MG
Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Valor na Moeda: 15.000
Número: 21822
Título: (PROJETO EMERGENCIAL) AJUDA AOS ATINGIDOS PELA TRAGEDIA DE
MARIANA - MG
Objetivos: Acompanhar a situação dos atingidos pela tragédia causada pela
Samarco Mineração, em Mariana /MG.
Atividades: Documentar os fatos ocorridos com os atingidos de diversas
cidades invadidas pela lama tóxica e, encaminhar as denúncias para
organizações de defesa de direitos humanos no Brasil e Exterior; dar
apoio na realização de audiências públicas, reuniões com o Ministério
Público e na construção de uma Ação Civil Pública pela garantia dos
direitos das pessoas atingidas.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 600
Etnia: G
Gênero: G
Nome: COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITORIOS FRENTE A MINERACAO

Cidade: Brasília
Estado: DF
Valor na Moeda: 10.000
Número: 21823
Título: I ENCONTRO DA JUVENTUDE TRADICIONAL PESQUEIRA DO RECONCAVO E DO
BAIXO SUL
Objetivos: Sensibilizar e fortalecer a consciência crítica da juventude
frente às ameaças e potencialidades dos seus territórios tradicionais;
estimular participação e o envolvimento dos jovens nas lutas das suas
comunidades e do MPP; promover a cultura tradicional entre a Juventude
Pesqueira; desenvolver, por meio da arte do Grafite, novos olhares para o
cotidiano
das
comunidades
tradicionais
pesqueiras;
estimular
o
reconhecimento da identidade através da capoeira e da estética afro;
incentivar o trabalho comunitário e noções coletivas entre a juventude
pesqueira; visibilizar a luta das comunidades ameaçadas de poder exercer
seus direitos e de sobreviver de maneira tradicional e sustentável;
conscientizar as novas gerações sobre as questões que envolvem a
preservação do meio ambiente; fortalecer a luta das comunidades e do MPP
contra as ameaças dos grandes empreendimentos.
Atividades: Realizar o I Encontro da Juventude Tradicional Pesqueira do
Recôncavo e do Baixo Sul, no período de 27 e 29 de novembro de 2015 na
Comunidade Pesqueira e Quilombola de Conceição, no município de Salinas
das Margaridas.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 45
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 6.000
Número: 21826
Título: LUTA E RESISTENCIA DE UM POVO
Objetivos: Comprometer os órgãos competentes do Estado para a efetivação
do seu papel na defesa do povo Xakriabá, do município de Côcos no Oeste
da Bahia; Aprofundar as discussões sobre os conflitos com os povos
indigenas no Oeste da Bahia.
Atividades: Realizar 01 Audiência Pública contando com a presença da
FUNAI, Sexta Câmara Federal Brasília- DF, Ministério Público Federal de
Barreiras- BA, Secretaria de Justiça e Secretaria especial de Saúde
Indígena SSA/BA, Poder Público Municipal de Cocos BA e lideranças
Indígenas de diversas etnias da Bahia e Minas Gerais.Dia 19/11/2015,
Câmara de Vereadores do município de Cocos-BA.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 100
Etnia: G
Gênero: G
Nome: PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO - MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA
Cidade: Cocos
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000

Número: 21827
Título: MENINA, MULHER LIDERANCA E ACAO - CONSTRUINDO PROJETOS,
FORTALECENDO CIDADANIA
Objetivos: Contribuir para a formação e qualificação de meninas/mulheres
lideranças, auxiliando no desenvolvimento de suas habilidades; trabalhar
o empoderamento das mesmas na valorização racial e perspectivas de
futuro; fomentar o ideal de liderança e incentivar a sua atuação nas
comunidades; torná-las multiplicadoras de boas práticas, fortalecendo
valores pessoais e coletivos, na formação de uma identidade positiva que
permita a construção de um novo olhar para o futuro.
Atividades: Realizar um Encontro de lideranças para tratar de temas
transversais voltados para a discussão de: gênero; cidadania; valorização
étnica; comunicação e mídia; valorização do corpo e cultura como uma
ferramenta de empoderamento das mulheres. 06 a 09 de janeiro de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 30
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO RENASCER MULHER
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 7.000
Número: 21834
Título: I SEMINARIO DE ECONOMIA SOLIDARIA NO EGC - TECENDO REDES NO
GRANDE BOM JARDIM
Objetivos: Empoderar homens e mulheres que fazem parte dos grupos
produtivos na comunidade sobre a temática da Economia Solidária;
possibilitar melhorias na qualidade de vida e de trabalho desses
integrantes; oportunizar uma visão diferenciada sobre empreendedorismo,
seguindo princípios da economia solidária; fortalecer o conhecimento já
adquirido e trabalho desenvolvido somando às novas técnicas da Economia.
Atividades: Realizar o I Seminário de Economia Solidária no EGC - Tecendo
Redes no grande Bom Jardim.20 de novembro a 18 de janeiro de 2016
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 80
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ESPACO GERACAO CIDADA DE ARTE E CULTURA
Cidade: Fortaleza
Estado: CE
Valor na Moeda: 4.000
Número: 21836
Título: ATO PUBLICO EM SOLIDARIEDADE AOS PESCADORES E PESCADORAS DO
ESPIRITO SANTO E MINAS GERAL IMPACTADOS
Objetivos: Contribuir com o fortalecimento da articulação das comunidades
impactadas para incidir sobre o Estado a fim de assegurar seus direitos;
monitorar as ações de redução de impactos socioambientais; sensibilizar a
sociedade e os governos para que os direitos dos pescadores sejam
assegurados; dar visibilidade aos problemas sócios ambientais decorrentes
dos impactos causados pelo rompimento da Barragem em Mariana/MG;
denunciar o descaso dos órgãos públicos para com os direitos das
comunidades pesqueiras impactadas; pressionar o poder público para que
haja imediata efetivação dos direitos das comunidades.

Atividades: Participar de um ato público no dia 04/12/15, em
solidariedade aos pescadores e pescadoras do Espírito Santo e Minas
Gerais, impactados pelo rompimento da Barragem em Mariana/MG.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 60
Etnia: G
Gênero: G
Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS
Cidade: Salvador
Estado: BA
Valor na Moeda: 12.000
Número: 21838
Título: (PC&R - PG) LICURI, TRADICAO E LUTA
Objetivos: Possibilitar formação com 32 mulheres representantes das
comunidades envolvidas, em técnicas de manejo sustentável do licuri,
colheita, beneficiamento para a produção de saponáceos a partir do óleo
do licuri; viabilizar capacitação na produção de saponáceos a partir do
óleo de licuri bem como práticas de manejo sustentável do licurizeiro;
possibilitar a aquisição de um kit de pré-beneficiamento do licuri para a
produção de saponáceos e produtos de higiene a partir do óleo já
produzido na unidade de beneficiamento existente na EFASE - no município
de Monte Santo.
Atividades: Realizar Encontro de Capacitação com mulheres da comunidade,
abordando as seguintes temáticas: Beneficiamento do Licuri na Produção de
Saponáceos
e
Produtos
de
Higiene;
Extrativismo
Sustentável
do
Licurizeiro; adquiri kit de beneficiamento do óleo de licuri para a
produção de saponáceos e produtos de higiene;
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 32
Etnia: G
Gênero: F
Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO SERTAO
Cidade: Monte Santo
Estado: BA
Valor na Moeda: 13.200
Número: 21845
Título: (PC&R - PG) PRODUCAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS GERANDO RENDA E
SOBERANIA ALIMENTAR NO SEMIARIDO
Objetivos: Ampliar a capacidade produtiva da Unidade de Beneficiamento de
Frutas; Possibilitar o manejo adequado no sistema produtivo, a partir dos
equipamentos adquiridos; Ampliar a capacidade de oferta do produto no
mercado; Qualificar as ações diretas de acesso às políticas públicas,
sobretudo o PNAE
Atividades: aquisição de equipamentos. 10 a 30 de dezembro de 2015.
Programa: FPP
Beneficiários (proposta): 13
Etnia: G
Gênero: G
Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS
Cidade: Teixeira
Estado: PB
Valor na Moeda: 9.800

Projetos Apoiados 327
Valor Aplicado: 189.431
Beneficiários: 2.615.820,50

Etnia
I

Indígena

N

Negra

G

Geral

Gênero
F
G

(Mulher)
Geral

Programas

Número de projetos
apoiados

Beneficiários

Valor aplicado

Remessas Enviadas

PPP

298

175.038

2.135.048,40

2.135.048,40

AFE

2

4.090

174.800,00

174.800,00

PDP
Total

27

10.303

305.972,10

305.972,10

327

189.431

2.615.820,50

2.615.820,50

Obs: Número:

2015)

20872 (projeto apoiado com 2 remessas enviadas no ano de

