
                 
 

 
 

 
Projetos Apoiados (janeiro-junho) de 2016 

 

 
Número: 21267 

 

Título: (FORD) AFIRMACAO DA ENTIDADE QUILOMBOLA, ORGANIZACAO E LEGALIZACAO DA 

ASSOCIACAO E COMUNIDADE - QUILOMBOLAS 

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

desenvolvimento de seus associados através de aperfeiçoamento técnico, visando 

melhorar o seu relacionamento e produtividade; legalizar a associação, obter 

uma personalidade jurídica e garantir uma representação quilombola que 

possibilite o acesso à gestão de direitos territórios, sociais, educacionais e 

culturais; incentivar o combate a qualquer forma de violência contra crianças, 

jovens, mulheres e idosos; combater o racismo e lutar pela igualdade de 

oportunidade e justiça social. 

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

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

compreensão e conceito da entidade negra quilombola; compreensão sobre o 

associativismo e planejamento participativo. julho a novembro 2015. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 58 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PRACHATA 

Cidade: Esperantina 

Estado: TO 

Valor: 4.810 

 

 

Número: 21268 

 

Título: (FORD) AFIRMACAO DA ENTIDADE QUILOMBOLA, ORGANIZACAO E LEGALIZACAO DA 

ASSOCIACAO E COMUNIDADE - QUIL 

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

desenvolvimento de seus associados através de aperfeiçoamento técnico, visando 

melhorar o seu relacionamento e produtividade; legalizar a associação, obter 

uma personalidade jurídica e garantir uma representação quilombola que 

possibilite o acesso à gestão de direitos territórios, sociais, educacionais e 

culturais; incentivar o combate a qualquer forma de violência contra crianças, 

jovens, mulheres e idosos; combater o racismo e lutar pela igualdade de 

oportunidade e justiça social. 

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

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

compreensão e conceito da entidade negra quilombola; compreensão sobre o 

associativismo e planejamento participativo. julho a novembro 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 107 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CIRIACO 

Cidade: Esperantina 

Estado: TO 

Valor: 4.830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21269 

 

 

Título: (FORD) AFIRMACAO DA ENTIDADE QUILOMBOLA, ORGANIZACAO E LEGALIZACAO DA 

ASSOCIACAO E COMUNIDADE - QUIL 

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

desenvolvimento de seus associados através de aperfeiçoamento técnico, visando 

melhorar o seu relacionamento e produtividade; legalizar a associação, obter 

uma personalidade jurídica e garantir uma representação quilombola que 

possibilite o acesso à gestão de direitos territórios, sociais, educacionais e 

culturais; incentivar o combate a qualquer forma de violência contra crianças, 

jovens, mulheres e idosos; combater o racismo e lutar pela igualdade de 

oportunidade e justiça social. 

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

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

compreensão e conceito da entidade negra quilombola; compreensão sobre o 

associativismo e planejamento participativo. julho a novembro 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta):  

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CARRAPICHE 

Cidade: Esperantina 

Estado: TO 

Valor: 5.010 

 

 

Número: 21271 

 

Título: (FORD) FORMACAO E READEQUACAO DAS NORMATIVAS ESTATUTARIA DA ASSOCIACAO 

DE MUMBUCA 

Objetivos: Possibilitar à Associação e a comunidade uma maior compreensão 

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

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

representação quilombola que possibilite o acesso à gestão de direitos 

territórios, sociais, educacionais e culturais. 

Atividades: Realizar debate e oficinas sobre identidade negra e quilombola com 

associação; realizar oficinas sobre associativismo, planejamento 

participativo; realizar alterações e readequações no estatuto.  

agosto a novembro 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 178 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS ARTESAOS E EXTRATIVISTA DOS POVOADOS DE MUMBUCA 

Cidade: Mateiros 

Estado: TO 

Valor: 6.470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

 

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: 19.974,75 

 

 

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: 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 20.000 

 

 

Número: 21460 

 

Título: (FORD) LEGALIZACAO DA ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO QUILOMBO CARUARAS 

Objetivos: Legalizar a Associação Comunitária de Moradores do Povoado 

Caruaras. 

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

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

junto ao GFIP. Maio a junho 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 49 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DO POVOADO CARUARAS 

Cidade: São Luís 

Estado: MA 

Valor: 4.830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

 

Número: 21497 

 

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

QUILOMBO GRACA DE DEUS 

Objetivos: Desenvolver a capacidade empreendedora das mulheres quilombolas da 

comunidade de Graça de Deus e garantir sua autonomia por meio da organização 

produtiva, gestão econômica e cidadania; Fortalecer a identidade étnica e as 

relações de gênero; Fortalecer as práticas coletivas na produção; Estimular o 

interesse das participantes em organizar, diversificar e agregar valor aos 

produtos a partir do beneficiamento e, confecção de utensílios; Fomentar a 

inserção das mulheres quilombolas na Economia Sustentável Solidária. 

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

vendas; artesanato para confecção de utensílios e bio joias. 15 de julho a 30 

de dezembro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO QUILOMBO GRACA DE 

DEUS 

Cidade: Mirinzal 

Estado: MA 

Valor: 2.770 

 

 

Número: 21535 

 

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

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

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

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

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

público); maior compreensão s/ DHs 

Atividades: Realizar 3 oficinas de criatividade e capacitação de educadores; 

divulgar ODM e ODS, construindo mecanismos de monitoramento sobre seu alcance;  

realizar ações de campanha pelo direito à educação; produzir instrumentos e 

materiais pedagógicos para professores visando reforçar praticas libertadoras. 

Programa: PDP 

Beneficiários (proposta): 125 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE PORTO NACIONAL 

Cidade: Porto Nacional 

Estado: TO 

Valor: 20.000 

 

 

Número: 21603 

 

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

SUSTENTABILIDADE 

Objetivos: Promover uma alimentação variada através do cultivo de uma horta 

comunitária na comunidade quilombola Baião; implantar o projeto e mostrar a 

sua sustentabilidade através do comprometimento coletivo; responsabilizar a 

comunidade pela efetividade da qualidade de vida através da alimentação 

diversificada; fomentar a importância do trabalho coletivo para obtenção 

benefícios individuais. 

Atividades: Implantar uma horta comunitária.outubro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 



                 
 

 
 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS MINI PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO BAIAO 

Cidade: Almas 

Estado: TO 

Valor: 1.280 

 

 

Número: 21624 

 

Título: I SEMINARIO TERRITORIAL DE ASSOCIATIVISMO, SERTAO DO SAO FRANCISCO 

Objetivos: Implantar um projeto sócio educativo e com resgate cultural sobre 

as praticas de vivencias que fizeram parte da construção das comunidades 

rurais na região; partilhar conhecimentos a cerca das metodologias 

participativas que possibilitam o avanço e desenvolvimento local a partir do 

associativismo; a divulgação e facilitar a compreensão das comunidades e da 

sociedade sobre os mecanismos de construção do processo de desenvolvimento 

sustentável; fortalecer a Agricultura Familiar praticadas pelas associações 

comunitárias; contribuir na construção e implementação de políticas públicas 

na região. 

Atividades: Realizar o I Seminário Territorial de Associativismo, Sertão do 

São Francisco. 12 e 13 de março 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRAL DAS ASSOCIACOES INTEGRADAS DE UAUA 

Cidade: Uauá 

Estado: BA 

Valor: 7.000 

 

 

Número: 21654 

 

Título: ACAMPAMENTO ESTADUAL DA JUVENTUDE MINEIRA 

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

empoderamento dos mesmos quanto aos seus direitos e deveres no exercício da 

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

coletiva do conhecimento sobre os direitos e deveres dos jovens por meio do 

programa de formação política e identidade social; formular um documento com 

as reivindicações dos jovens para melhorias na qualidade de vida; promover a 

cultura, o lazer e o esporte como instrumento de empoderamento e, como 

consequência, melhorias da qualidade de vida; consolidar o Levante Popular da 

Juventude no estado de Minas Gerais enquanto organização de referência para a 

juventude. 

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

outubro de 2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1.000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE - MINAS GERAIS 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Valor: 7.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21711 

 

Título: SER TAO ABUNDANTE 

Objetivos: Melhorar a qualidade de vida dos Agricultores Familiares e 

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

processo de produção e comercialização dos seus produtos. 

Atividades: Implantar uma horta comunitária; promover a comercialização dos 

produtos da agricultura familiar em feiras agroecológicas, no mercado 

institucional PAA / CONAB e para as prefeituras através do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PNAE; realizar cursos sobre: Introdução à Agricultura 

Orgânica e Aproveitamento integral das hortaliças e frutas nativas da região. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 125 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE DEMANDA E REGIAO 

Cidade: Umburanas 

Estado: BA 

Valor: 6000 

 

 

Número: 21715 

 

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

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

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

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

população em um processo de reflexão coletivapara que haja um avanço no 

entendimento dos desafios relacionados à moradia popular, bem como nas formas 

de superar esses problemas; intensificar o processo de educação popular em uma 

perspectiva participativa. 

Atividades: Divulgar as conversas populares nos bairros de Salvador por meio 

de panfletos, som, faixas, banners; realizar 10 Conversas populares em bairros 

pobres de Salvador sobre a questão da Moradia; promover um seminário dia 12 de 

dezembro com representantes das conversas populares. 01 a 12 de dezembro de 

2015 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 6.000 

 

 

Número: 21728 

 

Título: OFICINAS DE DIREITOS E TERRITORIO 

Objetivos: Construir de forma compartilhada com as lideranças Guarani 

encontros e oficinas de cidadania e direitos; Fortalecer as organizações 

internas das comunidades Guarani; contribuir na qualificação do diálogo entre 

as comunidades Guarani e a sociedade. 

Atividades: Realizar oficinas sobre Direitos e Território.janeiro a dezembro 

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 260 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLIDARIEDADE E PAZ 

Cidade: Cascavel 

Estado: PR 

Valor: 7.000 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21817 

 

Título: VIVER SEM VIOLENCIA E UM DIREITO DA MULHER - CONHECENDO E FORTALECENDO 

A LEI MARIA DA PENHA 

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

visando proporcionar um maior conhecimento para as mulheres; diminuir a 

distância entre o texto legal da lei e a efetivação do direito; refletir o 

significado da violência contra as mulheres que ocorre nos espaços público e 

privado; incentivar mudança de atitudes e encorajá-las a denunciar as 

agressões; orientar as mulheres para acessar as delegacias especializadas, a 

defensoria pública e o ministério público, assim como a rede de serviços de 

apoio da central atendimento a mulher. 

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

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

os órgãos e as redes de apoio as mulheres no combate a violência; Construindo 

uma agenda de lutas em defesa dos direitos das mulheres; promover Debates e 

Rodas de diálogos. 05 e 06 de abril 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DAS MULHERES DE SAO JOSE DA COLINA 

Cidade: Jaboatão dos Guararapes 

Estado: PE 

Valor: 6.000 

 

 

Número: 21831 

 

Título: ASSEMBLEIA NACIONAL DE LIDERANCAS E COORDENADORES DE NUCLEOS DE BASE 

DE EDUCACAO POPULAR 

Objetivos: Avaliar e medir o impacto das ações desenvolvidas nas comunidades 

de atuação da UNEafro em 2015; refletir e planejar as ações para o ano de 

2016; potencializar a capacidade de liderança e de organização dos agentes 

transformadores da UNEafro, com o intuito de qualificar o trabalho e o serviço 

a ser oferecido pelo núcleo. 

Atividades: Realizar a Assembleia Nacional de Lideranças e Coordenadores de 

Núcleos de Base de Educação Popular. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 51 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE DEFESA DE DIREITOS E FORMACAO POPULAR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Valor: 6.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21839 

 

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

Objetivos: Dar visibilidade e reconhecimento às mulheres agricultoras-

experimentadoras; Fortalecer as mulheres como protagonistas da construção de 

um projeto de desenvolvimento local; Aprofundar o debate sobre as 

desigualdades entre homens e mulheres; Debater sobre modelos de 

desenvolvimento e sua incidência nas relações entre gênero; Reafirmar o papel 

do movimento social na construção de um novo modelo de desenvolvimento baseado 

na construção de um mundo mais igual; Dar visibilidade pública às 

desigualdades entre homens e mulheres e fortalecer as capacidades das 

mulheres; Debater sobre os impactos das políticas públicas na vida das 

mulheres e de que forma contribuem para sua autonomia. 

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

08 de março de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: POLO SINDICAL E DAS ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BORBOREMA 

Cidade: Esperança 

Estado: PB 

Valor: 10.000 

 

 

 

Número: 21847 

 

Título: (AFE-ICCO) PROJETO MAIS PRODUZIR 

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

Técnica alinhada à metodologia de trabalho da COOPERCUC, tendo como princípio 

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

situação de vulnerabilidade social; obter um Diagnóstico, elaborado pela 

equipe de trabalho da Coopercuc, para identificação das principais 

necessidades, dos recursos disponíveis e dos pontos fortes e fracos para 

melhor balizar o Plano de Ação do Projeto Mais Produzir; assegurar o 

envolvimento das famílias de produtores nas atividades, aumentar e 

diversificar a produção garantindo a qualidade e a regularidade, considerando 

as práticas ecológicas, socialmente e economicamente sustentáveis. 

Atividades: Promover atividades de formação, acompanhamento técnico e 

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

acrescer oitenta e quatro toneladas da produção das Unidades de 

beneficiamentos de umbu, leite e mandioca. 

Programa: AFE 

Beneficiários (proposta): 1.600 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUA E CURACA 

Cidade: Uauá 

Estado: BA 

Valor: 40.083,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

Número: 21848 

 

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

EM ALTERNATIVAS GERADORAS DE 

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): 2.490 

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: 12.447,31 

 

 

] 

Número: 21851 

 

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

FRANCISCO 

Objetivos: Fortalecer as Articulações das lutas dos pescadores e pescadoras 

artesanais na afirmação da identidade e defesa dos territórios pesqueiros, 

contra a degradação e pela revitalização popular; recolocar a pesca artesanal 

da bacia do Rio São Francisco no cenário nacional. 

Atividades: Realizar o Congresso dos Pescadores e Pescadoras Artesanais da 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES - NORDESTE 

Cidade: Olinda 

Estado: PE 

Valor: 14.000 

 

 

Número: 21857 

 

Título: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MUQUEM E REGIAO 

Objetivos: Promover um intercâmbio de experiências entre os agricultores de 

Moquém com apoio das entidades que defendem a convivência com o semiárido; 

resgatar os valores e potenciais da região; fortalecer as cadeias produtivas 

da agricultura familiar e solidária, principalmente às que formam a base das 

políticas públicas de PAA e PNAE no município; garantir aos agricultores e 

famílias envolvidas o acesso às técnicas de beneficiamento e comercialização 

dos produtos da agricultura familiar e economia popular e solidaria; 

proporcionar melhoria na atividade familiar e agroecológica. 

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

janeiro a final de fevereiro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO AGROPASTORIL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MUQUEM E REGIAO 

Cidade: Monte Santo 

Estado: BA 

Valor: 7.000 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21858 

 

Título: COMUNIDADE INDIGENA TUXA 

Objetivos: Contribuir para a permanência da comunidade Indígena Tuxa na 

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

de Cachoeira da Manteiga no município de Buritizeiro/MG. 

Atividades: Possibilitar a permanência da comunidade Indígena Tuxa na área 

ocupada. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - LESTE (BELO HORIZONTE) 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Valor: 7.000 

 

 

 

Número: 21859 

 

Título: PLANTANDO ERVAS, CULTIVANDO CULTURAS 

Objetivos: Incentivar os alunos a terem hortos medicinais em suas 

propriedades; Fomentar a interação da juventude nas atividades coletivas de 

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

importância das farmácias naturais para uso próprio e em seus rebanhos; 

Resgatar o conhecimento popular sobre uso das ervas medicinais na região. 

Atividades: Realizar oficinas sobre ervas medicinais, seus benefícios e 

cuidados devidos no uso e manipulação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO EDUCAR 

Cidade: Pontão 

Estado: RS 

Valor: 6.000 

 

 

Número: 21860 

 

Título: MULHERES NEGRAS DO PARANA EM MARCHA PERMANENTE 

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

Rede Mulheres Negras - PR; discutir sobre participação e controle social e a 

Marcha das Mulheres Negras Brasileiras. 

Atividades: Reelaborar o site da organização; Realizar oficina de formação 

"enfrentamento da violência contra mulher" e "comunicação”. 21 a 24 de abril. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DO PARANA 

Cidade: Curitiba 

Estado: PR 

Valor: 7.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21862 

 

Título: APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTO SOLIDARIO DE MULHERES RURAIS E 

URBANAS DO SEMIARIDO DA BAHIA 

Objetivos: Apoiar a estruturação de empreendimento solidário de mulheres 

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

melhoria da qualidade de vida das mulheres através do aproveitamento de frutas 

típicas oriundas da biodiversidade do bioma Caatinga. 

Atividades: Realizar capacitações sobre processamento e produção a partir de 

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

Oficina sobre Gestão, Controle Interno e Planejamento Financeiro; Plano de 

Negócio e Estratégias de Comercialização e Divulgação; Elaboração de propostas 

técnicas para PAA, PNAE, Crédito Pronaf e Editais Públicos; Construir 

parcerias com organizações regionais/estaduais civis e públicas; Realizar 

intercâmbio para troca de conhecimentos in loco com organização que desenvolva 

experiência exitosa de geração de renda na área de aproveitamento de frutas 

típicas e produção de produtos da biodiversidade e da agricultura familiar. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE MAES DE CANDEAL 

Cidade: Candeal 

Estado: BA 

Valor: 5.990 

 

 

 

Número: 21863 

 

Título: (01) III SEMANA NORDESTINA DE VISIBILIDADE TRANS 

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

Semana Nordestina de Visibilidade Trans, em prol da construção da política 

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

Atividades: Realizar a III Semana Nordestina de Visibilidade Trans.02 a 05 de 

março de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 370 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO E MOVIMENTO PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE PERNAMBUCO 

Cidade: Recife 

Estado: PE 

Valor: 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21864 

 

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

SABERES TRADICIONAIS E A CONTEMPO 

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

religiosa; despertar uma reflexão para as atividades relacionadas à 

preservação do patrimônio imaterial e material, conservação ambiental, racismo 

e racismo ambiental e, intolerância religiosa; fomentar a iniciativa 

empreendedora da comunidade do entorno e da comunidade religiosa; visibilizar 

e comercializar os produtos confeccionados por membros da comunidade e dos 

terreiros parceiros; promover a participação da comunidade externa em um 

espaço hostilizado pelo racismo e intolerância religiosa. 

Atividades: Realizar rodas de diálogos sobre: preservação ambiental; 

preservação do patrimônio imaterial e material; racismo e intolerância 

religiosa com membros da comunidade do entorno, membros da comunidade 

religiosa e convidados; contação de histórias com personagens negras; realizar 

jogos e brincadeiras tradicionais com as crianças da comunidade do entorno, 

comunidade religiosa e convidados; exibir filmes; realizar a Feirinha do Unzó 

para a comercializar os produtos  confeccionados pela comunidade e por jovens 

de terreiro; exposição de fotografia  com imagens do terreiro e cerimônias 

religiosas. 17 a 19 de fevereiro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E DE PRESERVACAO E TRADICAO DOS VALORES 

AFRO-BRASILEIRO-UNZO MAIALA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 4.500 

Integra Financeiro: (R)  

 

 

 

Número: 21868 

 

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

Objetivos: Trabalhar a consciência política dos participantes, e discutir 

soluções e alternativas para os problemas conjunturais da realidade da 

juventude camponesa. 

Atividades: Realizar o I Seminário Estadual Intercultural da Juventude do 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE CAPACITACAO E PESQUISA GERALDO GARCIA 

Cidade: Campo Grande 

Estado: MS 

Valor: 6.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

Número: 21873 

 

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

Objetivos: Conscientizar, potencializar a capacitação e atuação política das 

mulheres negras que historicamente lutam por justiça e igualdade; promover e 

mediar discussões e debates sobre temas do cotidiano e da realidade da vida 

das mulheres negras quilombolas. 

Atividades: Capacitar atuação política das mulheres negras quilombolas do 

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

Constituição Federal/88; Possibilitar que as participantes do projeto tenham 

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

fiscalizar e avaliar a construção de políticas públicas; Debater direitos e 

políticas a partir da memória de lutas e conquistas, de vivencias e saberes 

das comunidades; Estimular uma análise crítica das discussões e dados 

estatísticos que demonstram a perpetuação histórica de desigualdades e 

política de exclusão das mulheres negras quilombolas; Promover um contato 

direto entre educadores e a comunidade quilombola. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES DO NORDESTE PARAENSE 

Cidade: Capanema 

Estado: PA 

Valor: 15.000 

 

 

Número: 21884 

 

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

REMANESCENTE DE QUILOMBOS NA HIST 

Objetivos: Promover capacitação para as mulheres artesãs, através de cursos de 

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

conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, mulheres negras, 

LGBT, entre outros; possibilitar um intercâmbio entre as comunidades 

quilombolas da Serra do Abreu e outras comunidades no Estado da Paraíba; 

Divulgar a história, origem e identidade da comunidade remanescente de 

quilombo de Nova Palmeira; alcançar a população de todas as faixas etárias e 

classes sociais durante as campanhas e os movimentos em geral. 

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

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

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

segmentos; Intercambio entre comunidades remanescentes de quilombos.abril de 

2016 a março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 24 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO COMUNIDADE NEGRA SERRA DO ABREU 

Cidade: Nova Palmeira 

Estado: PB 

Valor: 8.500 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21885 

 

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

CAMPONESAS QUILOMBOLAS NO ESTA 

Objetivos: Fortalecer e qualificar a participação das mulheres negras, 

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

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

Sudoeste da Bahia entre as trabalhadoras urbanas e rurais. 

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

raça e gênero na Bahia; Mulheres negras e a contribuição na formação da 

sociedade brasileira e Feminismo Camponês e Popular e as Mulheres Camponesas: 

relações étnico - racial e a construção do feminismo a partir das experiências 

camponesas latinoamericanas; promover umSeminário sobre Comunidades 

Quilombolas: Direitos, Cultura e Educação Quilombola. O que temos e o que 

queremos?; Promover um intercâmbio com Mulheres camponesas, negras e 

quilombolas do MPA e APAESBA; Mobilizar mulheres dos diversos movimentos e 

organizações para jornadas e/ou ações políticas nos meses de Março e 

Outubro/Novembro de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - BAHIA 

Cidade: Feira de Santana 

Estado: BA 

Valor: 15.000 

 

 

 

Número: 21886 

 

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

ELABORACAO DE MATERIAIS DE FORMACAO EM 

Objetivos: Oferecer subsídios para que as mulheres camponesas possam produzir 

e acessar informações sistematizadas, no intuito de fortalecer os processos de 

denúncia e combate à violência doméstica e institucional contra a mulher; 

Fortalecer a articulação entre as mulheres camponesas do Litoral Sul e Baixo 

Sul. 

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

doméstica e institucional contra as mulheres. Abril de 2016 a janeiro de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 5000 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO SERVIDORA DOS PEQUENOS PRODUTORES 

Cidade: Ilhéus 

Estado: BA 

Valor: 15.000 

 

 

Número: 21887 

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

SABERES, TRADICAO E CONHECIMENTO 

Objetivos: Fomentar a troca de conhecimentos e saberes através de intercâmbios 

entre as mulheres negras de seis quilombos do semiárido Sergipano; Articular 

uma rede de comunicação entre as mulheres negras; construir um espaço de 

vivência entre as comunidades quilombolas. 

Atividades: Realizar 6 intercâmbios  nas comunidades quilombolas localizadas 

no semiárido Sergipano;  sistematizar os dados coletados e vivenciando nos 

intercâmbios; realizar um seminário com as representação das comunidades; 

promover uma feira cultural  dos saberes e tradição quilombola; seminário de 

reflexão sobre o projeto. Abril de 2016 a março de 2017. 

Programa: FPP 



                 
 

 
 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - SERGIPE 

Cidade: Monte Alegre de Sergipe 

Estado: SE 

Valor: 12.000 

 

 

 

Número: 21889 

Título: (UE-2016) FALA, PRETA 

Objetivos: Promover ações que contribuam para a apropriação da fala pública 

por mulheres negras e para a otimização da sua participação política; 

Contribuir com o processo de fortalecimento da autoestima das participantes e 

empoderá-las como sujeito político; Contribuir para a formação política de 

novas lideranças do movimento de Direitos Humanos e para o aprimoramento de 

suas potencialidades discursivas. 

Atividades: Produzir e Imprimir material educativo; realizar Oficinas/rodas de 

conversa abordando os temas: Noção de direitos humanos; Preconceito, 

Discriminação e Estereótipo; Direitos Humanos e Diversidades; O racismo: 

conceito; marcos legal e estratégias de enfrentamento; ações concretas de 

combate ao racismo; Direitos sexuais, direitos reprodutivos; Linguagem e 

persuasão; Estratégias discursivas; Linguagem, escrita e poder; Técnicas de 

desinibição para fala em público; Mídia e Movimentos Sociais; A imagem da 

mulher negra na mídia; As redes sociais como ferramentas na luta contra as 

opressões; participar do 9º Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres 

Bissexuais; Elaborar a plataforma política para as eleições 2016 e 

distribuição da mesma. 15 de abril de 2016 a 15 de marco de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO MATIZES 

Cidade: Teresina 

Estado: PI 

Valor: 14.980 

 

 

 

Número: 21891 

 

Título: (UE-2016) PROJETO SOM DA CALCADA 

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

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

empoderamento; demonstrar que a função exercida pela arte na vida cotidiana 

não encerra discussões com seus receptores, mas inicia novas reflexões sobre o 

mundo exterior. 

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

diálogos sobre saúde da mulher, gênero e empreendedorismo. 02 de abril de 2016 

a 28 de janeiro de 2017. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO RUATUA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 15.000 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21893 

 

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

RACISTA 

Objetivos: Possibilitar que as articuladoras regionais do FMPE se apropriem 

criticamente das metodologias do FMPE e promovem ações inovadoras nas lutas 

locais e no trabalho com mulheres; apropriem-se das práticas de luta do FMPE e 

liderem a organização de ações coletivas estaduais em torno da luta por 

direitos e políticas; visibilizar a pauta de prioridades das mulheres no 

âmbito local, regional e estadual; compreender os condicionantes das dimensões 

estruturais de raça, classe e gênero na vida das mulheres dos setores 

populares do campo e das cidades e a especificidade do feminismo do FMPE. 

Atividades: Promover intercâmbio e sistematização de práticas; formação 

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

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: FORUM DE MULHERES DE PERNAMBUCO 

Cidade: Recife 

Estado: PE 

Valor: 30.000 

 

 

Número: 21894 

 

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

TO 

Objetivos: Contribuir através da organização e Formação das mulheres negras do 

setor Parque Eldorado e os bairros vizinhos para diminuir a violência contra a 

mulher negra no município de Porto Nacional- TO; Combater o preconceito contra 

as mulheres de terreiros de religiões de Matrizes africanas; Criar um coletivo 

de mulheres negras no município de Porto Nacional para incentivo ao 

empoderamento das mulheres e contribuição na implementação das políticas 

públicas. 

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

cada bairro que forma sua adjacência; oficinas de Formação e planejamento com 

o Coletivo de mulheres negras; promover um Seminário envolvendo as mulheres 

participantes das oficinas realizadas; rodas de conversas e durante as 

oficinas. 4 de abril de 2016  a 31 de marco de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 350 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: GRUPO DE CONSCIENCIA NEGRA DO TOCANTINS 

Cidade: Palmas 

Estado: TO 

Valor: 10.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21895 

 

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

DEFESA DO BEM VIVER 

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

pós Marcha, com vistas a fortalecer a organização política das mulheres negras 

para incidência pública; Desenvolver processos de discussões sobre o feminismo 

negro e o Bem Viver das mulheres negras; Incidir para implementação de 

políticas públicas que considerem as especificidades das mulheres negras; 

Promover o Diálogo com organismos de políticas para mulheres e de promoção da 

igualdade racial e com os conselhos de direitos sobre as pautas das mulheres 

negras a partir da Carta da Paraíba; Afirmar o dia 25 de Julho - Dia das 

Mulheres Negras da América Latina e do Caribe e Dia Nacional de Teresa de 

Benguela como data de visibilidade política das mulheres negras; Difundir 

conteúdos antirracistas, antissexistas e visibilizar as pautas das mulheres 

nas redes sociais. 

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

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

Órgãos Públicos da Paraíba; Promover conversas Negras - Mulheres Negras em 

diálogo sobre Feminismo Negro e o Bem Viver. Abril a setembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 180 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: BAMIDELE - ORGANIZACAO DE MULHERES NEGRAS NA PARAIBA 

Cidade: João Pessoa 

Estado: PB 

Valor: 14.960 

 

 

Número: 21904 

 

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

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento e organização das mulheres negras 

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

desenvolvimento, da garantia de sustentabilidade de seus territórios e da 

equidade de gênero; Articular mulheres quilombolas jovens, visando contribuir 

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

enfrentamento das desigualdades de gênero e raça; Discutir a titulação, o 

desenvolvimento, manutenção e sustentabilidade dos Territórios Quilombolas do 

Estado do Pará. 

Atividades: Identificar e contatar grupos de mulheres negras quilombolas do 

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

preparatórias ao VIII Encontro de Mulheres Negras Quilombolas. abril de 2016 a 

março de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: COORDENACAO DAS ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO DO 

PARA 

Cidade: Belém 

Estado: PA 

Valor: 35.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21905 

 

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

CONSTRUINDO ORGANICIDADE E GERACAO 

Objetivos: Criar uma Rede Estadual de Mulheres Quilombolas e formar agentes 

multiplicadoras no Estado; apoiar ações de fortalecimento institucional das 

mulheres quilombolas com ênfase na dimensão organizativa e controle social; 

promover o protagonismo das mulheres quilombolas nos processos decisórios, 

fortalecendo sua identidade étnico-racial, cultural e política; fortalecer as 

lideranças jovens; desenvolver um espaço de reflexão sobre a invisibilidade 

das mulheres quilombolas; construir estratégias para a garantia dos marcos 

legais e das políticas voltadas para as comunidades e em especial para as 

mulheres; promover atividades de ações afirmativas; reafirmar o acesso às 

políticas públicas; fortalecer a Associação Estadual de Comunidades 

Quilombolas do PI e consolidar suas estratégias de atuação. 

Atividades: Realizar oficinas com as mulheres quilombolas do PI; articular a 

Rede de apoio às lutas das mulheres quilombolas; debater temas de interesse às 

mulheres quilombolas; promover a troca de experiências entre as mulheres; 

informar e discutir sobre a questão racial. Maio 2016 a fevereiro 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PIAUI 

Cidade: Queimada Nova 

Estado: PI 

Valor: 15.000 

 

 

Número: 21908 

 

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

Objetivos: Fortalecer as Organizações de Mulheres Negras do Norte e Nordeste, 

com vistas à sua atuação política na disputa dos espaços de poder e decisão; 

disseminar os resultados e manter a mobilização da Marcha de Mulheres Negras. 

Atividades: Realizar a reunião das organizações de Mulheres Negras da Rede 

para avaliar e mensuar as demandas resultantes da Marcha de Mulheres Negras; 

Construir um planejamento estratégico para definir as ações prioritárias pós-

marcha; Acompanhar nacionalmente os desdobramentos da proposta entregue a 

presidenta da República; disseminar o documento entregue a presidente com 

vistas à formação política das mulheres da região. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: REDE DE MULHERES NEGRAS DO NORDESTE 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 30.000 

 

 

Número: 21909 

Título: OFICINA DE PLANEJAMENTO DO FORUM NACIONAL DE REFORMA URBANA 

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

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

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

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

no Brasil; Compartilhar experiências com outros sujeitos políticos, na 

perspectiva de traçar ações integradas à atuação das organizações e dos 

movimentos sociais; fortalecer a rede criada em torno do FNRU na luta pelo 

direito à cidade e pela reforma urbana. 



                 
 

 
 

Atividades: Realizar o planejamento anual 2016 do Fórum Nacional de Reforma 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM NACIONAL DE REFORMA URBANA - SECRETARIA NACIONAL 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Valor: 8.000 

 

 

Número: 21911 

 

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

VIOLENCIA NENHUM DIREITO A MENOS 

Objetivos: Marcar o Dia Internacional da Mulher dando visibilidade à produção 

agroecológica de alimentos, a luta contra a violência e pelos direitos das 

mulheres camponesas; afirmar a importância da produção agroecológica para a 

saúde e bem estar da população, contribuindo para a permanência das famílias 

no meio rural. 

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

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

agroecológica; promover campanhas de mobilizações regionais com pautas 

reivindicatórias estadual e nacional;  Realizar mostra de produtos produzidos 

pelas mulheres camponesas no mês de março de 2016, em três regiões do estado 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 450 

Etnia: G 

Gênero: F 

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

Cidade: Passo Fundo 

Estado: RS 

Valor: 9.000 

 

 

Número: 21913 

 

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

FRANCISCO 

Objetivos: Fortalecer as Articulações das lutas dos pescadores e pescadoras 

artesanais na afirmação da sua identidade e defesa dos territórios pesqueiros, 

contra a degradação e pela revitalização popular; recolocar a pesca artesanal 

da bacia do Rio São Francisco no cenário nacional; possibilitar a participação 

de 50 pescadores e pescadoras artesanais do Norte de Minas (Alto/Médio São 

Francisco) no Congresso dos Pescadores e Pescadoras da Bacia do São Francisco, 

em Petrolina/PE. 

Atividades: Participar do Congresso dos Pescadores e Pescadoras Artesanais da 

Bacia do Rio São Francisco em Petrolina/PE. 30 de março a 06 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 50 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES DE MINAS GERAIS 

Cidade: Buritizeiro 

Estado: MG 

Valor: 9.000 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21916 

 

Título: ESCOLA BIBLICA NA OTICA DO SEMIARIDO - I ETAPA 

Objetivos: Constituir um espaço de reflexão bíblica a partir do semiárido; 

possibilitar que os participantes construam processos de transformações 

positivas em defesa do semiárido e de seus povos; visibilizar nas comunidades 

o papel da fé libertadora, do sagrado em defesa da vida, da resistência por 

seus territórios; possibilitar uma troca de experiências entre lideranças de 

diversas comunidades do semiárido; compartilhar experiências de convivência 

com o semiárido e de resistência frente à mineração, ao agronegócio, aos 

grandes projetos do capital, dentre outros, que afetam comunidades do 

semiárido; articular experiências de fé em defesa dos territórios das 

distintas Igrejas, comunidades, pessoas e organizações que respaldam as lutas 

pelo direito ao território no semiárido. 

Atividades: Realizar uma leitura popular, ecumênica e libertadora da Bíblia a 

partir de textos que focam as realidades do semiárido; compartilhar 

experiências de ações diretas das comunidades quilombolas, indígenas, 

camponesas do semiárido e também para lideranças sociais, teólogos e 

biblistas; 25 a 30 de julho de 2016, na comunidade de Timbaúba dos 

Marinheiros, no município de Chorozinho, Ceará. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 71 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE ESTUDOS BIBLICOS DO CEARA 

Cidade: Fortaleza 

Estado: CE 

Valor: 8.000 

 

 

Número: 21917 

 

Título: EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA - DEFENDER A ESPECIFICIDADE E A DIVERSIDADE 

Objetivos: Refletir sobre a educação escolar indígena e fortalecer a 

articulação entre os diversos professores indígenas de Guajará Mirim; avançar 

na construção de uma educação escolar indígena especifica e diferenciada, 

intercultural e bilíngue. 

Atividades: Realizar um Encontro sobre Educação Escolar Indígena com a 

participação de 75 professores e 25 lideranças indígenas da região do Guajará 

Mirim. 5 a 8 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 106 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - RONDONIA E NORTE DO MATO GROSSO 

Cidade: Porto Velho 

Estado: RO 

Valor: 5.530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

Número: 21918 

 

Título: PARTICIPACAO DE UMA DELEGACAO INDIGENA DO ACRE CONTRA A PEC 215 

Objetivos: Possibilitar a participação de uma Delegação Indígena do Acre 

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

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

impactos causados pelos mega projetos. 

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

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - REGIONAL AMAZONIA OCIDENTAL - RIO 

BRANCO 

Cidade: Rio Branco 

Estado: AC 

Valor: 10.000 

 

 

 

Número: 21926 

 

Título: SEMINARIO COMUNIDADES TRADICIONAIS E REFORMA AGRARIA: MEMORIA E 

RESISTENCIAS NA DEFESA DA VIDA 

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

Monte Santo reflitam sobre a atual conjuntura agrária; fortalecer a 

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

das entidades parceiras; incentivar a luta dos camponeses em defesa de seus 

territórios; evidenciar e lutar contra a inércia dos poderes do Estado, 

constituídos frente aos atos de violências e violações dos direitos humanos 

dos Trabalhadores. 

Atividades: Realizar o Seminário: Comunidades tradicionais e Reforma Agrária - 

Memória e resistências na defesa da vida.24 e 25 de fevereiro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACOES COMUNITARIA TERRA SERTANEJA 

Cidade: Monte Santo 

Estado: BA 

Valor: 7.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21929 

 

Título: ENCONTRO DE MULHERES QUILOMBOLAS - AFIRMANDO IDENTIDADE, 

COMPARTILHANDO LUTAS 

Objetivos: Socializar experiências de expressões culturais das comunidades 

quilombolas; Discutir políticas de valorização das expressões culturais; 

Promover integração geracional da cultura do quilombo; Refletir sobre 

expressões culturais e desenvolvimento econômico e social a partir do 

conhecimento local; Contribuir para o fortalecimento da memória, da 

ancestralidade e autoafirmação da comunidade; Divulgar políticas de 

enfrentamento à violência contra a mulher. 

Atividades: Realizar o Encontro Mulheres Quilombolas - Afirmando identidade, 

Compartilhando lutas. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 150 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DO QUILOMBO BOITARACA 

Cidade: Nilo Peçanha 

Estado: BA 

Valor: 6.000 

 

 

 

Número: 21934 

 

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

SOCIEDADE 

Objetivos: Ampliar o conhecimento das pescadoras sobre as doenças ocupacionais 

da pesca; multiplicar os conhecimentos sobre saúde adquiridos nas comunidades 

tradicionais pesqueiras; fortalecer a organização das pescadoras; possibilitar 

a articulação das pescadoras com outras trabalhadoras. 

Atividades: Realizar reuniões preparatórias das oficinas e de avaliação; 

realizar oficinas regionais; reuniões da coordenação estadual; mobilizar as 

mulheres pescadoras. Março a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 220 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ARTICULACAO DAS MULHERES PESCADORAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Cidade: Itapissuma 

Estado: PE 

Valor: 8.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

Número: 21935 

 

Título: CARAVANA TERRITORIAL DA BACIA DO RIO DOCE 

 

Objetivos: Produzir leituras compartilhadas sobre o crime/tragédia/desastre 

ocorrido com o rompimento da barragem de rejeitos da Samarco/VALE/BHP, em 

Mariana-MG, a partir de uma abordagem territorial ampla e independente; 

analisar os impactos da tragédia/crime; fortalecer diferentes lutas 

territoriais, experiências solidárias e outras economias; mobilizar ações de 

denúncias e reivindicações; problematizar o modelo de desenvolvimento na 

região, apontar saídas, alternativas e experiências para um modelo mais justo, 

ecológico e solidário e ampliar o diálogo com a sociedade; contribuir para a 

construção de instrumentos que permitam melhorar as condições de vida e da 

capacidade de recuperação da população atingida. 

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

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

sociais e entidades nos principais territórios atingidos; produzir uma leitura 

compartilhada e independente sobre a tragédia decorrente do rompimento da 

barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana (MG), da Samarco-Vale-

BHP.Fevereiro a abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 300 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO NACIONAL DE AGROECOLOGIA - SECRETARIA EXECUTIVA 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Valor: 10.000 

 

 

Número: 21937 

 

Título: MEIO AMBIENTE E REVITALIZACAO DAS FONTES 

Objetivos: Revitalizar as fontes como principio primordial da vida e cuidar do 

meio ambiente; possibilitar a permanência da população em suas terras; 

conservar as nascentes da região; garantir água para sobrevivência das pessoas 

e dos animais; contribuir para a preservação da natureza; reeducar a população 

sobre o consumo consciente da água e da terra. 

Atividades: Realizar reunião da Comissão Central do Meio Ambiente; realizar 

visitas de conscientização para as comunidades e fontes; visita técnica; 

reuniões com proprietários das fontes; caminhadas ecológicas; novenário com o 

tema Meio Ambiente; reuniões motivadoras para trabalho em mutirão; caminhadas 

ecológicas; visitar escolas; mutirões de limpeza. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

Cidade: Brotas de Macaúbas 

Estado: BA 

Valor: 7.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Numero: 21943 

 

Título: CURSO BASICO DO MAM REGIONAL MARANHAO 

Objetivos: Contribuir para a formação política da juventude indígena atingida 

por mineração, no Maranhão; Capacitar os jovens acerca da exploração mineral e 

sobre os danos socioambientais causados pelo avanço da atividade; Empoderar a 

juventude para um enfrentamento político junto aos órgãos competentes e 

empresas mineradoras; Articular as diversas forças no debate da mineração 

possibilitando uma ação integrada entre movimentos, universidade e juventudes 

atingidas; Reforçar a necessidade da ação da juventude nos processos de defesa 

territoriais, possibilitando adquirir uma percepção sobre sua atuação enquanto 

sujeito de direitos; Discutir o contexto local, às estratégias construídas por 

outros atores sociais impactados por diversas dinâmicas extrativistas 

materializadas nos megaempreendimentos. 

Atividades: Desenvolver ações de articulação; realizar debates e oficinas 

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

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERACAO 

Cidade: Bacabal 

Estado: MA 

Valor: 7.000 

 

 

Número: 21950 

 

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

Objetivos: Contribuir para o empoderamento das mulheres através da inclusão 

sócioprodutiva; fortalecer seus direitos por meio dos princípios da economia 

solidária e da agroecologia; possibilitar a integração de agricultoras 

familiares e o fortalecimento dos empreendimentos; Promover a integração entre 

agricultura familiar e os direitos das mulheres. 

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

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

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

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

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS MORADORES DO AJO-AMA 

Cidade: Cametá 

Estado: PA 

Valor: 2.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21951 

 

Título: ENCONTROS INTERMUNICIPAIS - MULTIPLICANDO CONHECIMENTO E CUIDANDO DA 

VIDA 

Objetivos: Promover a mobilização social para articulação e troca de 

experiências entre as diversas pessoas detentoras de ofícios tradicionais de 

cura; expandir os conhecimentos como uma estratégia de reconhecimento público 

da especificidade e importância socioeconômica, ambiental e cultural dos 

ofícios tradicionais de saúde popular; construir proposições de políticas 

públicas de acesso aos recursos naturais e reconhecimento dos ofícios 

tradicionais; valorizar as pessoas detentoras de ofício tradicionais e 

incentivar o uso das práticas tradicionais e da cura por meio das ervas; 

fortalecer a organização social no Movimento Aprendizes da Sabedoria - MASA 

Atividades: Mobilizar a comunidade e realizar 6 oficinas sobre ofícios 

tradicionais e cultura religiosa local; realizar  reuniões de planejamento e 

articulação; realizar 2 Encontros intermunicipais de Benzedeiras, Parteiras, 

Curadores, Costureiras, Remédieiros, Rezadores, Capelão.abril a setembro de 

2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 185 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO APRENDIZES DA SABEDORIA 

Cidade: Rebouças 

Estado: PR 

Valor: 7.900 

 

 

Número: 21955 

 

Título: FORMACAO DE LIDERANCAS DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS DO TERRITORIO 

PIEMONTE DA DIAMANTINA - BAHIA 

Objetivos: Promover formação sociopolítica, técnica e gerencial de lideranças 

comunitárias; fortalecer as instituições do campo através do acesso aos 

conhecimentos sobre o atual modelo de produção e as formas de acessar as 

políticas públicas específicas para o setor; possibilitar a trocar 

experiências entre agricultores e lideranças das comunidades do campo; 

Fortalecer os princípios do associativismo e da economia solidária; fortalecer 

a agricultura familiar no Território Piemonte da Diamantina; Possibilitar a 

articulação de Movimentos, Organizações e Comunidades articuladas em redes; 

Oportunizar o Surgimento de novas Lideranças nos Movimentos e organizações 

camponesas; Potencializar o protagonismo de jovens e mulheres na liderança de 

movimentos e organizações comunitárias. 

Atividades: Realizar um curso de formação para lideranças comunitárias do 

campo, dividido m três módulos: 1º módulo: História dos movimentos sociais no 

Brasil, mística e espiritualidade e comunicação e expressão; 2º módulo: 

Associativismo e economia solidária (conceito e princípios, gestão 

compartilhada e gerencia (legislação e contabilidade) 3º módulo: Elaboração e 

gestão de Projetos e captação de recursos. Maio a junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTAVEL DO 

PIEMONTE 

Cidade: Jacobina 

Estado: BA 

Valor: 8.000 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

Número: 21958 

 

Título: APOIO A FORMACAO DE REDES DE COMERCIALIZACAO SOLIDARIA EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES-RJ 

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

de práticas agroecológicas para o processamento de frutas e hortaliças 

produzidas nos assentamentos; melhorar o retorno econômico e político de seus 

mecanismos de organização coletiva; contribuir para a formação de redes de 

comercialização solidária em Campos dos Goytacazes, RJ. 

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

agricultoras e lideranças da região que atuam em movimentos e organizações 

feministas; promover quatro oficinas de capacitação em beneficiamento de 

produtos agrícolas e não agrícolas confeccionados por mulheres assentadas; 

realizar 02 intercâmbios para troca de experiências consolidadas no âmbito da 

organização política e da geração de renda protagonizadas mulheres; visitar 05 

espaços produtivos e de comercialização das mulheres; realizar um seminário 

regional; apoiar a participação das integrantes do Coletivo em instâncias de 

discussão de políticas públicas voltadas para as mulheres rurais. abril de 

2016 a abril de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: F 

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

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Cidade: Campos dos Goytacazes 

Estado: RJ 

Valor: 6.370 

 

 

Número: 21959 

 

Título: ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2016 - AJUDA DE CUSTO PARA INDIGENAS PANKARARU 

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

da garantia de direitos; defender as terras indígenas Pankararu; fortalecer a 

Organização Indígena Tronco Velho Pankararu; possibilitar a participação de 30 

lideranças indígenas Pankararu no Acampamento Terra Livre - 2016. 

Atividades: Participar do Acampamento Terra Livre - 2016, em Brasília, 10 a 13 

de maio de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZACAO INDIGENA TRONCO VELHO PANKARARU 

Cidade: Tacaratu 

Estado: PE 

Valor: 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

 

Número: 21964 

 

Título: CONSOLIDACAO DE UMA EXPERIENCIA 

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

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

desenvolvidos pela COOFE; ampliar as ações implementadas e fortalecer as 

experiências já desenvolvidas. 

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

Alimentos, Manipulação dos alimentos; Ampliar a distribuição dos produtos; 

Firmar contratos através de licitação de alimentos e serviços de bufê.abril a 

julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA MULTIPLAS FONTES DE ENGOMADEIRA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 7.000 

 

 

Número: 21968 

 

Título: RESGATAR KENE - DESENHO INDIGENA QUE ESTA SO NA MEMORIA DOS MAIS 

VELHOS - POVO HUNIKUI 

Objetivos: Resgatar os desenhos Hunikui como forma de reavivar os 

conhecimentos tradicionais dos povos indígenas; garantir a continuidade dos 

processos de formação junto às crianças e jovens indígenas; fortalecer a 

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

proximidade entre os povos indígenas do Brasil e do Peru oportunizando a troca 

de experiências e intercâmbio cultural; ampliar a produção artesanal de 

algodão. 

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

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

realização dos Kene. Abril a dezembro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 75 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: ASSOCIACAO DE PRODUCAO DE ARTESANATOS DAS MULHERES INDIGENAS KAXINAWA DE 

TARAUACA E JORDAO 

Cidade: Tarauacá 

Estado: AC 

Valor: 7.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21978 

 

Título: VIII ENCONTRO ESTADUAL DA ARTICULACAO NACIONAL DA EDUCACAO POPULAR E 

SAUDE - ANEPS -SERGIPE E V ENCO 

Objetivos: Promover processos potencializadores para o desenvolvimento de uma 

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

ressignificação das necessidades e as propostas de intervenção terapêuticas em 

espaços sociais; Propiciar o resgate da cultura popular e da troca de 

experiências e conhecimentos como forma de ampliar a quantidade de 

multiplicadores e militantes; Articular os educadores populares em processos 

de reflexão sobre a amplitude e o lugar social dos sujeitos que promovem a 

saúde; Elaborar estratégias de ampliação das práticas educativas populares. 

Atividades: Realizar o VIII Encontro Estadual da Articulação Nacional da 

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

Integrativas, Complementares e Populares de saúde de Sergipe. 27 a 29 de maio 

16 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO POPULAR DE SAUDE- SERGIPE 

Cidade: Aracaju 

Estado: SE 

Valor: 10.000 

 

Número: 21982 

 

Título: QUE CIDADE QUEREMOS 

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

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

participação das mulheres na política, especialmente mulheres negras e 

indígenas dos movimentos sociais; ter uma pauta comum entre as mesmas na 

perspectiva de êxito nos espaços do executivo, legislativo; Apoiá-las em seus 

municípios; Contribuir na proposição e no programa de governo das candidatas; 

Retomar as deliberações das Conferências municipal, estadual e nacional de 

mulheres e fazer valer os acordos das Convenções internacionais; Desenvolver 

estratégias de enfrentamento ao preconceito, as discriminações e à 

Intolerância Religiosa durante a campanha. 

Atividades: Realizar um seminário com mulheres de movimentos sociais, tendo 

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

das mulheres nos espaços executivo e legislativo.21 e 22 de abril de 2016 em 

Feira de Santana. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOMESTICOS NO ESTADO DA BAHIA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 3.960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21983 

 

Título: NORDESTE DE AMARALINA PELO RESPEITO ÀS RELIGIOES 

Objetivos: Contribuir no processo de afirmação da identidade afro-brasileira, 

fortalecendo, em especial, a religião de matriz africana; evidenciar a defesa 

e o respeito às religiões, combater o preconceito, a homofobia, o machismo, a 

intolerância e a destruição da natureza, através do empoderamento do povo da 

região Nordeste de Amaralina. 

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

Respeito às Religiões. 24 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1500 

Etnia: G 

Gênero: G 

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

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 3.250 

 

 

 

Número: 21984 

 

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

EXTRATIVISTAS DO ALTO DA SERRA DO 

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

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

reconhecimento dos Apanhadores de Flores como categoria de povo tradicional; 

Preservar o território ocupado historicamente pelas comunidades Apanhadoras de 

Flores; Fortalecer os laços entre a juventude urbana e a Juventude do Campo 

Apanhadora de Flor; Permitir a comunicação entre a juventude Apanhadora de 

Flor de diferentes comunidades; Aprofundar o debate com a sociedade sobre a 

situação das comunidades tradicionais de Apanhadores de Flores; Evidenciar a 

beleza, a força e a sustentabilidade do modo de vida dos Apanhadores de 

Flores. 

Atividades: Realizar oficinas de comunicação com jovens apanhadores de flores 

de 20 escolas municipais de Diamantina e municípios do entorno. de 06 a 20 de 

maio de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1200 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RAIZ 

Cidade: Presidente Kubitschek 

Estado: MG 

Valor: 10.000 

 

 

Número: 21985 

 

Título: PROJETO SOLIDAL II- PROMOVENDO A GERACAO DE RENDA, A JUSTICA SOCIAL E 

A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL N 

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento de empreendimentos econômicos e 

solidários dos territórios da cidadania do Baixo Tocantins e do Salgado 

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

políticas públicas; Promover a integração de agricultores familiares e micro 

empreendedores na economia formal de seus municípios; Promover a integração e 

o intercambio entre empreendimentos de economia solidarias e deles com os 

gestores públicos no Território do Baixo Tocantins no âmbito do Fórum 

Territorial; fortalecer a dinâmica de realização de feiras de economia 

solidária enquanto ponto de partida para o debate, a avaliação e o acesso a 

políticas públicas de promoção da economia solidaria. 



                 
 

 
 

Atividades: Realizar duas Feiras-exposição e comercialização de produtos dos 

empreendimentos, sendo uma em Igarapé Miri e outra em Cametá; realizar duas 

Oficinas sobre o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional 

de Alimentação Escolar-PNAE e Empreendimentos Econômicos e Solidários, sendo 

uma em Igarapé Miri e outra em Cametá; realizar Fórum da Economia Solidaria. 

20 de abril a 30 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 70 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO UNIDADE E COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS POVOS 

Cidade: Igarapé-Miri 

Estado: PA 

Valor: 8.400 

 

 

Número: 21987 

 

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

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

organização das associações; Estimular o turismo na região; Inserir as 

manifestações culturais nos instrumentos de mídia; Resgatar e preservar a 

cultura ribeirinha; Valorizar os talentos da nossa região; Promover o 

município e a região ribeirinha; Gerar novas oportunidades de trabalho e 

renda; Atrair investimentos para difusão da cultura; combater a discriminação 

cultural e social; Chamar atenção da sociedade para os problemas do Rio São 

Francisco; Reivindicar políticas públicas para preservação do patrimônio 

cultural material e imaterial local e regional. 

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

Barra e Região. 27 e 28 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 840 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMITE MUNICIPAL DAS ASSOCIACOES DE BARRA 

Cidade: Barra 

Estado: BA 

Valor: 7.320 

 

 

Número: 21988 

Título: SAM 2016 

Objetivos: Ampliar e qualificar o debate nacional sobre as políticas nacionais 

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

(PNE). 

Atividades: Realizar atividades em âmbito nacional com o tema da SAM 2016, 

envolvendo os participantes da rede da Campanha e outros atores da sociedade; 

Produzir, distribuir e divulgar amplamente materiais sobre o direito à 

educação, de acordo com o tema para este ano. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta):  

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCACAO 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Valor: 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

Número: 21990 

 

Título: (PROJETO EMERGENCIAL) OCUPAR PARA RESISTIR E EXISTIR 

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

Atividades: Consolidar a Ocupação Manoel Faustino, localizada na fazenda 

Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 310 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS SEM TETO DA BAHIA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 7.000 

 

 

Número: 21991 

 

Título: I SEMINARIO IDENTIDADE DE GENERO E DIVERSIDADE SEXUAL DE MINAS 

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

Atividades: Realizar o I Seminário Identidade de gênero e diversidade sexual 

de Minas Gerais. 15 a 17 de abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 250 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: CENTRO DE FORMACAO FRANCISCA VERAS 

Cidade: Governador Valadares 

Estado: MG 

Valor: 10.000 

 

 

Número: 21994 

 

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

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

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

à exploração sexual, turismo sexual e tráfico de meninas e mulheres; 

fortalecer redes e organizações que trabalhem com o tema; 

fortalecimento/criação de estratégias de enfrentamento à exploração e tráfico 

de meninas e mulheres. 

Atividades: Criação de campanha virtual chamando atenção para o turismo 

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

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

distribuição de material informativo; mapeamento de organizações nacionais e 

pelo menos três internacionais que trabalham com a temática do tráfico de 

pessoas; reunião nacional com organizações que trabalham a temática. 15 de 

Abril de 2015 a 15 de Outubro de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 3000 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: CASA DA MULHER TRABALHADORA 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Valor: 9.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 21995 

 

Título: I FEIRA DE ARTESANATOS DOS SABERES TRADICIONAIS DAS MULHERES INDIGENAS 

DO RIO NEGRO 

Objetivos: Fortalecer e valorizar as artes tradicionais diversificadas, 

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

Mulheres Indígenas do Rio Negro, Gerando melhoria na qualidade de vida e renda 

das mulheres, como uma forma de preservação cultural e das práticas 

tradicionais milenares”. 

Atividades: Realização da I Feira de Artesanatos dos Saberes Tradicionais das 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: I 

Gênero: F 

Nome: FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO 

Cidade: São Gabriel da Cachoeira 

Estado: AM 

Valor: 6.990 

 

 

Número: 21996 

 

Título: ASSEMBLEIA ESTADUAL DO MPP - PI 

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

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

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

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCAORAS ARTESANAIS - PIAUI 

Cidade: Parnaíba 

Estado: PI 

Valor: 10.000 

 

 

Número: 21998 

 

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

MINERACAO 

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

Possibilitar o entendimento da mineração como um problema público; rediscutir 

o modelo mineral brasileiro. 

Atividades: Realizar um ciclo de atividades sobre a Mineração com discussão 

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

palestras; aulas públicas; atividades lúdicas para crianças e mostra de 

cinema. 26/04/2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 12000 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMITE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITORIOS FRENTE A MINERACAO 

Cidade: Brasília 

Estado: DF 

Valor: 10.000 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

 

Número: 21999 

 

Título: RESISTENCIA POPULAR NAS CIDADES POR OUTRO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO- DIREITO A CIDADE E O DES 

Objetivos: Articular no plano nacional, meios para reunir diferentes 

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

praticados pelo atual modelo de desenvolvimento econômico; Observar a dinâmica 

socioterritorial das áreas centrais das cidades do Recife, Rio de Janeiro e 

Salvador no que tange o debate sobre o direito à moradia nestas áreas e formas 

de resistência autônomas; Potencializar o diálogo e intercambio entre 

organizações populares e Movimentos Sociais que compõe a Frente de Resistência 

Urbana, coletivos e grupos impactados, acadêmicos, intelectuais e acerca dos 

impactos territoriais das grandes obras de desenvolvimento no país; Construir 

leituras políticas e posicionamentos políticos alternativos e críticos ao 

processo de violação de direitos e do aumento das violências específicas 

contra populações vulneráveis. 

Atividades: Realizar um Seminário nacional abordando o Tema "Resistência 

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

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

abril de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 40 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FRENTE DE RESISTENCIA URBANA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 12.000 

 

 

Número: 22001 

 

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

E MOBILIZACAO-CUIDAR DA CASA 

Objetivos: Discutir a atual conjuntura, definir um planejamento estratégico 

que contemple as lutas indígenas, enquanto povos e comunidades tradicionais no 

norte de Minas Gerais, tendo como principal elemento a luta pelo território, 

questão fundamental para a manutenção da cultura e efetivação dos direitos 

indígenas; Definir ações que legitimem direitos indígenas. 

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

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

casa comum, legitimar direitos em defesa da democracia e da 

constitucionalidade"; intercambio com a juventude. 07, 08 e 20 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 245 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ORGANIZACAO XAKRIABA MORRO VERMELHO DE SAO JOAO DAS MISSOES 

Cidade: São João das Missões 

Estado: MG 

Valor: 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

Número: 22002 

 

Título: FORTALECIMENTO DO MOVIMENTO NACIONAL DOS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS NO BAIXO AMAZONAS 

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

Amazonas, em um processo de reorganização e consolidação de uma luta conjunta 

dos pescadores e pescadoras em âmbito regional, estadual e nacional; Analisar 

a conjuntura nacional e a sua influencia na conjuntura pesqueira; Aprofundar a 

discussão sobre organização do MPP em âmbito regional, estadual e nacional; 

Discutir a participação dos pescadores e pescadoras do Pará na assembleia 

nacional do MPP em agosto de 2016. 

Atividades: Realizar um encontro de pescadores e pescadoras artesanais para 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - BAIXO AMAZONAS 

Cidade: Óbidos 

Estado: PA 

Valor: 5.550 

 

 

 

Número: 22003 

 

Título: SEMINARIO DOS MOVIMENTOS POPULARES DE LUTA PELA MORADIA DE BH E REGIAO 

METROPOLITANA 

Objetivos: Promover uma atividade de integração geral dos Movimentos Sociais 

em prol de moradia; Fomentar um espaço de troca de experiências, bem como a 

formação das famílias indicadas; Trabalhar a autogestão e co-gestão a partir 

da formação política das famílias para adesão dos programas habitacionais; 

Informar sobre as regras do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades; 

Apresentar casos de ocupações de sucesso em outros municípios e Estados. 

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

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 120 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE - OCUPACAO ZEZEU RIBEIRO E NORMA LUCIA 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Valor: 3.380 

 

 

Número: 22005 

 

Título: APOIAR A ARTICULACAO E PARTICIPACAO DE INDIGENAS NO IV ENCONTRAO DA 

TEIA DOS POVOS INDIGENAS E COMUN 

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

Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do MA tendo em vista o 

fortalecimento da Articulação da Teia Indígena no MA; Fortalecer a aliança dos 

povos indígenas com quilombolas e comunidades tradicionais na Teia. 

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

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - MARANHAO 

Cidade: São Luís 

Estado: MA 

Valor: 10.000 



                 
 

 
 

 

 

Número: 22009 

 

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

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

a Lei 10.639/2003; Promover o resgate da Culinária negra e quilombola no 

Quilombo Dona Juscelina; Fortalecer as manifestações artística e cultural da 

Comunidade Quilombola Dona Juscelina. 

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

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

de Cultura Afro-Brasileira e Quilombola da Comunidade Quilombola Dona 

Juscelina; IV Feira de Culinária Quilombola; Festa do Rebolado.11 a 13 de maio 

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 850 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DONA JUSCELINA 

Cidade: Muricilândia 

Estado: TO 

Valor: 6.360 

 

 

Número: 22013 

 

Título: A FORMACAO DO INDIVIDUO ATRAVES DA CULTURA POPULAR 

Objetivos: Contribuir para a diminuição da violência na cidade do Salvador-BA; 

promover atividades socioculturais para as pessoas das periferias do subúrbio 

ferroviário e adjacências; proporcionar uma reflexão critica para os 

envolvidos no projeto pra que possam ser agentes multiplicadores; Dar 

visibilidade e promover intercâmbio entre os grupos artístico-culturais do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador com grupos convidados; valorizar a cultura e 

o contexto histórico; fortalecer o Fórum de Cultura do Subúrbio; disseminar 

assuntos sobre gênero e ajudar a combater a violência contra a mulher. 

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

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

cultura Popular; Trilha Ecológica. maio a junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM DE ARTE E CULTURA DO SUBURBIO 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 6.500 

 

 

Número: 22015 

Título: VII ASSEMBLEIA DA AITESAMPA 

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

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

delimitação de terra; pensar ações de atuação nas áreas de saúde e educação 

indígena; incluir a juventude indígena nas ações da AITESAMPA. 

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

Maria do Pará. 02 a 03 de julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 452 

Etnia: I 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO INDIGENA TEMBE DE SANTA MARIA DO PARA 

Cidade: Belém 

Estado: PA 

Valor: 3.820 

 



                 
 

 
 

 

Número: 22017 

 

Título: PE NA ESTRADA COM O MROSC 

Objetivos: Desenvolver um processo de articulação das entidades e movimentos 

sociais em Sergipe, com vistas à formação de uma plataforma dirigida ao 

debate, capacitação, interlocução com gestores e legisladores na perspectiva 

da tradução da Lei 13019 e sua regulamentação no âmbito do Estado e dos 

municípios sergipanos; incidir sobre a legislação do estado e municípios 

referente a contratualização, por meio de Termos de Parceria, possibilitando a 

construção de regras mais objetivas e sintéticas para o repasse de recursos 

públicos às ONGs para cumprimento do objeto pactuado. 

Atividades: Desenvolver um processo de articulação e diálogo das Ongs nos 08 

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

formação em MROSC; constituir a plataforma de ONGs, movimentos e gestores 

públicos, para promover as alterações nas legislações locais.05 de maio  a 05 

de novembrode 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 320 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: INSTITUTO BRACOS CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE SERGIPE 

Cidade: Aracaju 

Estado: SE 

Valor: 6.000 

 

 

Número: 22021 

 

Título: DOCE - RIO DOCE 

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

barragem da Samarco e BHP no território da Bacia do Rio Doce; Fortalecer as 

articulações locais do Fórum Capixaba de Entidades em Defesa do Rio Doce; 

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

Fomentar experiências de superação de vulnerabilidade social e econômica. 

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

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

têm enfrentado os desafios. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1430 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: FORUM CAPIXABA DE ENTIDADES EM DEFESA DO RIO DOCE 

Cidade: Vitória 

Estado: ES 

Valor: 8.815 

 

 

Número: 22023 

 

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

Objetivos: Contribuir para uma maior compreensão e visibilidade dos desafios e 

propostas no campo do Direito à Cidade junto à população baiana; Promover uma 

reflexão coletiva sobre o Direito à Cidade entre jovens de 

comunidades/ocupações do Centro Antigo de Salvador; Fortalecer vínculos entre 

comunidades e movimentos que compõem a Articulação dos Movimentos e 

Comunidades do Centro Antigo; Ampliar a visibilidade das denúncias e propostas 

da Articulação dos Movimentos e Comunidades do Centro Antigo, através da 

utilização de linguagens artísticas no cortejo do dia 2 de Julho. 

Atividades: Realizar a abertura do projeto, com participação de representantes 

dos movimentos e comunidades do Centro Antigo, FAUFBA e IDEAS; promover debate 

sobre "O Centro Antigo na perspectiva do Direito à Cidade", em linguagem 

acessível para jovens das comunidades; Realizar 04 encontros contemplando 

oficinas de artes visuais e corpo/performance; rodas de conversa sobre temas 

relacionados ao direito à cidade no Centro Antigo; realizar o Cortejo da 



                 
 

 
 

Articulação dos Movimentos e Comunidades do Centro Antigo; realizar Reuniões 

de planejamento, monitoramento e avaliação do projeto.junho a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ARTICULACAO DOS MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 9.000 

 

 

Número: 22026 

 

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

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

aos Camponeses e Camponesas, Comunidades Tradicionais, Quilombiolas e 

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

organizações camponesas, no sentido de foralecer o protagonismo dos povos na 

luta pela e na terra no Estado do Mato Grosso do Sul. 

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

Camponesas, representantes das Comunidades Tradicionais, Quilombolas e 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 60 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COMISSAO PASTORAL DA TERRA - MATO GROSSO DO SUL 

Cidade: Campo Grande 

Estado: MS 

Valor: 7.000 

 

 

Número: 22027 

 

Título: ASSEMBLEIA ESTADUAL DO MPP CEARA 

Objetivos: Avaliar a caminhada do MPP, identificando avanços e dificuldades na 

perspectiva de um planejamento estratégico para os próximos 3 anos; Fortalecer 

o MPP no estado, articulando e mobilizando novas regiões; ter pescadores e 

pescadoras empoderando e incidindo em políticas públicas para a pesca 

artesanal; Ampliar a participação de mulheres e jovens nas instancias de 

decisão do MPP. 

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

Camocim/CE no final do mês de maio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS - CEARA 

Cidade: Fortaleza 

Estado: CE 

Valor: 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

Número: 22028 

 

Título: CARAVANA DE LIDERANCAS QUILOMBOLAS EM BRASILIA EM DEFESA DE DIREITOS 

TERRITORIAIS AMEACADOS 

Objetivos: Promover interlocução, lobby e pressão sobre autoridades e órgãos 

do Governo Federal em vista de garantir ações administrativas adequadas para 

proteger direitos da comunidade remanescente de quilombo Rio dos Macacos, bem 

como outras comunidades do Recôncavo Baiano; Integrar-se junto a outros 

movimentos socais em vista de melhor analisar a conjuntura e planejar ações 

conjuntas para a defesa da democracia e dos direitos sociais conquistados, bem 

como de novos direitos. 

Atividades: Participar da Caravana de Lideranças Quilombolas em Brasília para 

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

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 425 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO RIO DOS MACACOS 

Cidade: Simões Filho 

Estado: BA 

Valor: 10.000 

 

 

Número: 22030 

 

Título: TROCA SOLIDARIA 

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

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

produção agroecológica, expondo técnicas de manejo e produção para os 

agricultores/as envolvidos no projeto; Repassar os conhecimentos adquiridos a 

partir das atividades nas comunidades de origem dos agricultores; possibilitar 

conhecimentos técnicos capazes de tornar o publico envolvido disseminadores e 

praticantes da Economia Solidária. 

Atividades: Realizar exposição dos produtos oriundos da agricultura familiar e 

economia solidária; promover oficinas temáticas sobre: Economia Solidária; 

Associativismo; Cooperativismo; Fundo rotativo solidário.28 de maio de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 2.500 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA LAGOA GRANDE 

Cidade: Cansanção 

Estado: BA 

Valor: 3.975 

 

 

Número: 22036 

 

Título: CONSTRUINDO A UNIDADE RUMO A TRANSFORMACAO SOCIAL 

Objetivos: Nivelar as compreensões e ampliar os conhecimentos sobre o modelo 

atual de desenvolvimento e seus impactos; Estabelecer maior unidade nas 

reflexões e ações no campo da formação política de militantes, dirigentes e 

quadros das organizações que compõem a Via Campesina Brasil; Contribuir no 

processo de formação e reflexão sobre a atual conjuntura política do país; 

Propor ações em conjunto que projetem militantes com a perspectiva da luta 

camponesa internacional, mantendo assim o caráter e a natureza da Via 

Campesina; Mobilizar os movimentos da Via Campesina em torno da pauta comum de 

cada movimento, e organizar um calendário comum das tarefas e ações de luta e 

da formação política Promover o debate e o diálogo entre os movimentos da Via 

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

luta. 

Atividades: Realizar um Seminário de Formação para Dirigentes responsáveis 

pelas organizações ligadas à Via Campesina. 23 de maio a 13 de junho de 2016 

Programa: FPP 



                 
 

 
 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: VIA CAMPESINA - NACIONAL 

Cidade: Brasília 

Estado: DF 

Valor: 12.000 

 

 

Número: 22041  

 

Título: ENCONTRO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS-COMPARTILHANDO ESTRATEGIAS DE 

LUTA PARA GARANTIR O TERRITORIO P 

Objetivos: Promover um encontro de comunidades tradicionais, no território de 

Caraíbas, em Mª da Cruz/MG; fortalecer a luta pela permanência no território; 

Propiciar um momento de formação para fortalecer o intercâmbio entre as 

comunidades tradicionais vizinhas e afins; Compartilhar experiências de 

estratégias de luta pela garantia dos territórios tradicionais. 

Atividades: Realizar um Encontro de Comunidades Tradicionais com quilombolas, 

pescadores e vazanteiros de Caraíbas, Pedras de Maria da Cruz/MG.05 a07 de 

junho de 2016. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO QUILOMBOLA, PESQUEIRA E VAZANTEIRA DE CARAIBAS - A C ILHA DA 

CAPIVARA 

Cidade: Pedras de Maria da Cruz 

Estado: MG 

Valor: 8.600 

 

 

Número: 22044 

 

Título: ENCONTRO REGIOES - SUDESTE E CENTRO OESTE - PROMOCAO DA AGROECOLOGIA E 

PRODUCAO DE ALIMENTOS SAUDAVE 

Objetivos: Promover um debate sobre a importância da produção de alimentos 

saudáveis, tendo a Agroecologia como base de organização social e técnica 

produtiva, realizada pelas mulheres rurais; promover a organização das 

mulheres em grupos para melhoria e aumento de sua produção; incentivar o 

trabalho coletivo e associado, visando o acesso aos mercados locais e 

institucionais, feiras, e aos programas PAA e PNAE; Comercializar os produtos 

elaborados e manufaturados pelas mulheres, agregar valor, garantir melhores 

preços e contribuir para o acesso à renda e a autonomia econômica das mesmas; 

Discutir os impactos da agricultura patronal na produção e na permanência das 

mulheres rurais no campo e a ameaça à produção de alimentos saudáveis e 

agroecológicos; Debater sobre o impacto das grandes obras de mineração e 

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

comunidades rurais em geral. 

Atividades: Realizar o Encontro de Mulheres Camponesas das regiões Sudeste e 

Centro Oeste, Tema: Promoção da Agroecologia e produção de alimentos saudáveis 

em grupos de mulheres rurais. 02 a 06 de junho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 200 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS - ES 

Cidade: Nova Venécia 

Estado: ES 

Valor: 7.000 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 22052 

 

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

MULHERES NEGRAS TEM A VER COM ISSO 

Objetivos: Contribuir para empoderamento das mulheres em relação a epidemia da 

zika e outras arboviroses por meio de informação e educação em saúde num 

perspectiva de gênero e raça; Fomentar reflexão dos papéis de gênero no 

enfrentamento ao Aeges Aegypti, no racismo estruturante em relação ao 

saneamento básico e a decisão reprodutiva como um direito. 

Atividades: Articular e mobilizar as organizações locais; Promover diálogos 

temáticos sobre racismo, saneamento básico, igualdade de gênero e direito 

reprodutivo no contexto da Zika Virus e outras arboviroses e como isso impacta 

na vida das mulheres; Promover iniciativas locais para o enfretamento à 

epidemia da zika e outras arboviroses; Realizar 8 Oficinas Itinerantes que 

serão chamadas de Diálogos - Zika vírus e outras arboviroses: O que as 

mulheres negras têm a ver com isso? nas comunidades envolvidas no projeto; 

Produzir material informativo. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: F 

Nome: ODARA - INSTITUTO DA MULHER NEGRA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 30.000 

 

 

Número: 22054  

 

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

EPIDEMIA DE ARBOVIROSES NA CIDADE DO 

Objetivos: Melhorar as ações de enfrentamento as arboviroses nas cidades de 

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

comunitária e dos movimentos de mulheres; Reunir conteúdos e saberes sobre 

como as mulheres estão vivendo e enfrentando os problemas da epidemia 

considerando os déficits estruturais de saneamento e qualidade de moradia, os 

limites da ação do estado nas periferias urbanas e nas ações relativas aos 

direitos reprodutivos; Socializar informações corretas acerca dos direitos e 

serviços que podem ser acessados e sobre cuidados poderão ser adotados; Mapear 

a situação no cotidiano e apontar possíveis demandas ao poder público; Renovar 

a pauta de luta dos movimentos de mulheres nas comunidades e nas cidades. 

Atividades: Realizar Seminário inicial com parceiras não governamentais e de 

comunidades na Região Metropolitana; Formar grupo de 08 pesquisadoras de campo 

selecionadas entre lideranças de grupos comunitários; Prefigurar o mapa 

ambiental/cartografia das comunidades (rede de serviços públicos, saneamento, 

córregos, locais de descarte de lixo, creches, PSFs, CRAS e Creas); Realizar 

ação nas comunidades construindo uma cartografia das ações frente à epidemia 

por parte do mercado, do governo/estado, das famílias e das mulheres; Difundir 

informação sobre a epidemia e cuidados, direitos das mulheres e dever do 

estado. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Não informado 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: SOS CORPO INSTITUTO FEMINISTA PARA A DEMOCRACIA 

Cidade: Recife 

Estado: PE 

Valor: 30.000 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 22055 

 

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

Objetivos: Provocar na comunidade um debate crítico e ações de mobilizações 

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

mobilizadoras comunitárias sobre a zika, numa perspectiva dos direitos das 

mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; Visibilizar os direitos das 

mulheres, direitos sexuais e reprodutivos na comunidade do Calafate e 

circunvizinhas. 

Atividades: Realizar Encontros com as mobilizadoras comunitárias nas áreas de 

atuação do Coletivo de Mulheres do Calafate; Promover oficinas temáticas, 

sobre: Gênero e Raça; Política de Saúde e saneamento básico; Direitos Sexuais 

e Reprodutivos e direitos das mulheres em tempo de zika; Realizar Encontros 

para avaliação e planejamento das ações de mobilizações nas respectivas áreas; 

Realizar Visitas de mobilização nas áreas de atuação; Promover CineSaúde - 

exibição de documentários com debate nas Ações de Mobilização do dia 28 de 

maio - Dia de Luta pela Redução da Morte Materna e pela saúde da mulher e dia 

25 de Julho - Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha; Realizar Sarau 

da Favela - apresentações de manifestações artísticas da comunidade e 

convidados para marcar o encerramento do projeto e dar visibilidade as 

iniciativas da comunidade no enfrentamento a zika vírus. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 72 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO DE MULHERES DO CALAFATE 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 30.000 

 

 

Número: 22056 

 

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

TEMPOS DA EPIDEMIA DAS ARBOVI 

Objetivos: Contribuir para disseminação de informação sobre a epidemia das 

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

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

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

direitos das mulheres meninas e Jovens, frente à epidemia, em Goiana; 

Contribuir para que mulheres, adolescentes e jovens de Goiana-Pernambuco, 

ampliem a capacidade para a tomada de decisão consciente sobre a sua 

sexualidade e vida reprodutiva, frente à epidemia das arboviroses, em especial 

do Zika Vírus. 

Atividades: Realizar Reuniões de equipe para planejamento e socialização das 

atividades do projeto, e inserção das ações no planejamento estratégico da 

instituição; Articular e reunir com gestores/as, sociedade civil, serviços de 

assistência e conselhos de direitos de Goiana; Articular e formar uma equipe 

de disseminadoras de Informações; Co-organizar dois Seminários; Realizar 

oficinas dirigidas às mulheres, adolescentes e jovens residentes na zona 

rural, litorânea e urbana de Goiana; Disseminar informações através da mídia 

local; Promover Encontros de planejamento e monitoramento e avaliação. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 215 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: GRUPO CURUMIM - GESTACAO E PARTO 

Cidade: Recife 

Estado: PE 

Valor: 30.000 

 

 

 



                 
 

 
 

 

Número: 22057 

 

Título: (UNFPA-2016) COMUNICA SALVADOR 

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

acompanhamento da implementação das ações do projeto, através da formação de 

agentes de comunicação, jovens estudantes de ensino médio ou universitário, 

residentes na comunidade; Convocar e mobilizar a juventude para participar das 

atividades de formação abordando as temáticas de Comunicação, Saúde da 

Família, Direito à Saúde, Direitos Sexuais Reprodutivos e Cidadania; Promover 

atividades para as famílias que orientem e incentivem mudanças de atitudes 

referentes aos cuidados com o meio ambiente; Construir pecas publicitárias 

para disseminação de informações sobre o mosquito Aedes Aegypti; promover a 

integração com postos de saúde, escolas públicas, organizações sociais e 

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

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

Aegypti. 

Atividades: Realizar oficinas de formação abordando as temáticas de 

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

e Cidadania; Desenvolver oficinas e cursos de formação sócio-política para os 

agentes de comunicação; Criar peças de comunicação visual sobre as questões 

relacionada ao direito reprodutivo das mulheres; Mobilizar a comunidade 

através de um programa diário na radio comunitária para o combate o Aedes 

Aegypti no bairro; Mapear postos de saúde, escolas públicas, rádios 

comunitárias, organizações sociais; Construir um programa de Radio. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 820 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: REDE DE PROTAGONISTAS EM ACAO DE ITAPAGIPE 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 30.000 

 

 

 

Número: 22058 

 

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

TEMPOS DE ZIKA VIRUS 

Objetivos: Informar mulheres e jovens sobre Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos particularmente àqueles relacionados a epidemia do Vírus Zika; 

Contribuir para o empoderamento de mulheres e jovens sobre Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos; Contribuir para o fortalecimento de mulheres e jovens 

no enfrentamento a epidemia de Zika; Contribuir para o fortalecimento dos 

homens, especialmente homens jovens, no sentido da co-responsabilidade no 

planejamento sexual e reprodutivo. 

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

de Jovens em Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e o contexto do vírus 

Zika em Pernambuco; Realizar formação de Jovens em Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos e o contexto do vírus Zika na Bahia; Realizar a InfoBike - 

Pedalando por Direitos; Promover Mobilização virtual. 20 de junho a 20 de 

outubro/16 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 600 

Etnia: G 

Gênero: F 

Nome: COLETIVO MANGUEIRAS - JOVENS FEMINISTAS POR DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS 

REPRODUTIVOS 

Cidade: Recife 

Estado: PE 

Valor: 30.000 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 

Número: 22065 

 

Título: APOIO PRODUTIVO DO LICURI 

Objetivos: Fortalecer os sistemas de produção do Licuri, promovendo a Inclusão 

das mulheres como protagonistas da economia familiar; Divulgar e trocar 

conhecimentos sobre a produção e os manejos sustentáveis no sistema; Promover 

a valorização e, consequentemente, a preservação dessa vegetação, como 

elemento fundamental do equilíbrio ambiental da caatinga; Melhorar a renda 

familiar dos/as envolvidos/as; Melhorar a organicidade e valorizar as 

instituições de base. 

Atividades: Realizar a IX Festa Regional do Licurí, dias 11 e 12 de Junho; 

promover oficinas de formação para agricultores/as familiares, quilombolas, 

aluno/as de EFAs e convidados abordando as seguintes temáticas; Políticas 

Públicas, Pls de Preservação e Manejo Sustentável dos Licurizeiros; Culinária 

- Desenvolver Receitas e Pratos de Comidas com Licuri; Extração do Óleo e 

Utilidades na Produção de Saponáceas; Plano de Gestão das Associações; 

Tecnologias Desenvolvidas para o Licuri e suas Utilidades na Ração Animal. 

Junho a julho de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 110 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: COOPERATIVA DE PRODUCAO DA REGIAO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA 

Cidade: Capim Grosso 

Estado: BA 

Valor: 8.000 

 

 

Número: 22069 

 

Título: JORNAL AURORA DA RUA 

Objetivos: Promover uma nova visão na sociedade sobre as pessoas que vivem nas 

ruas; possibilitar uma alternativa de geração de renda através da venda do um 

jornal Aurora da Rua. 

Atividades: Produção e diagramação do jornal Aurora da Rua. 01 a 30 de julho 

de 2016 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 10 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: JORNAL AURORA DA RUA 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 7.800 

 

 

Número: 22081 

 

Título: (FORD-2016) FORTALECENDO A IDENTIDADE QUILOMBOLA 

Objetivos: Proporcionar momentos de formação na comunidade para apreciação, 

afirmação e resgate dos elementos étnico-culturais da mesma; Despertar na 

juventude e nas crianças o desejo e compromisso com o cuidado do território e 

de sua alma cultural e étnica; Aprofundar o conhecimento entre a juventude 

sobre a história de seu território, fortalecendo assim a luta em defesa do 

mesmo. 

Atividades: Realizar oficinas com crianças, jovens, mulheres e homens sobre a 

cultura e religiosidade popular da comunidade Cocalinho; Promover Roda de 

Conversa para conhecimento físico do Território Quilombola; Construir um Etno-

Mapa do TQ; Realizar oficina sobre a caracterização histórica dos quilombos e 

como se deu a formação deles naquela região do Maranhão; Realizar oficinas 

sobre manifestações culturais e religiosas ainda não conhecidas na comunidade; 

Realizar um Encontro da comunidade para apresentação do trabalho feito pelo 



                 
 

 
 

grupo executor; Realizar a Celebração Cultural e Religiosa do centenário da 

comunidade. Julho de 2016 a julho de 2017 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 25 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO COCALINHO 

Cidade: Parnarama 

Estado: MA 

Valor: 6.000 

 

 

Número: 22082 

 

Título: (FORD-2016) FORTALECENDO A IDENTIDADE QUILOMBOLA E MARCANDO NOSSO 

TERRITORIO COM NOSSOS PES 

Objetivos: Fortalecer a identidade étnico-cultural da comunidade e lutar pela 

garantia do território; reforçar a participação política das mulheres e dos 

jovens e até mesmo das crianças na organização e defesa do território étnico; 

Promover atividades formativas a respeito da trajetória histórico-étnica da 

comunidade quilombola Alto Bonito. 

Atividades: Promover momentos de formação com oficinas sobre a história e 

tradição da comunidade; realizar uma caminhada por todo o território a fim de 

mapear seus aspectos físicos, seus lugares de memória e religiosos; Realizar 

uma roda de conversa para fomentar o resgate das tradições; Realizar um 

Encontro da comunidade para apresentação do trabalho feito pelo grupo 

executor; Celebrar e entregar a revista impressa para cada família do 

território. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 20 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DA REGIAO DO ALTO BONITO 

Cidade: Brejo 

Estado: MA 

Valor: 5.300 

 

 

Número: 22085 

 

Título: IX ESTAGIO INTERDISCIPLINAR DE VIVENCIA E INTERVENCAO EM AREAS DE 

REFORMA AGRARIA (EIVI) 

Objetivos: Construir um processo formativo em torno da realidade do campo, em 

áreas de Reforma Agrária, vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), numa perspectiva política a fim de que essas possam fazer 

intervenções coerentes com a proposta do estágio na realidade em que estarão 

inseridos no momento de vivência. 

Atividades: Realizar um experimento praxiológico (teórico-prático) de Educação 

Popular em um formato de Estágio Interdisciplinar de Vivência e Intervenção em 

áreas de Reforma Agrária, vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), compreendendo três dimensões: Capacitação de Educadores 

Populares; Realização de Extensão Universitária e Problematização por parte da 

comunidade sobre sua realidade e seus problemas em uma perspectiva 

transformadora. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 1050 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: NUCLEO DE ESTUDOS E PRATICAS EM POLITICAS AGRARIAS 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Valor: 6.000 

 

 

 



                 
 

 
 

 

Número: 22086 

 

Título: (FORD-2016) FORTALECENDO NOSSA IDENTIDADE E MARCANDO NOSSO TERRITORIO 

COM NOSSOS PES 

Objetivos: Oferecer oportunidades formativas, a respeito da trajetória 

histórico-étnica da comunidade de Forquilha, para um grupo de 30 pessoas da 

comunidade, sendo este fortemente representado por jovens e mulheres, com a 

finalidade de prepará-los para serem multiplicadores dentro da comunidade. 

Atividades: Realizar oficina sobre a história e tradição da comunidade, 

resgatando elementos que tenham sido esquecidos ao longo do tempo; Promover um 

momento de formação para conhecimento físico do Território; Implantar 1 

hectare de roça de mandioca, em mutirão; Promover uma atividade de uma semana, 

do tipo Missão Quilombola, na qual será feita uma caminhada por todo o 

território afim de mapear seus aspectos físicos, seus lugares de memória e 

religiosos; Mapear os tipos de plantas, aspectos geológicos e animais 

silvestres e de criação existentes na comunidade. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 100 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE SERTANEJA DE FORQUILHA 

Cidade: Benedito Leite 

Estado: MA 

Valor: 5.300 

 

 

Número: 22087 

 

Título: (FORD-2016) AFIRMACAO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E ORGANIZACAO DA 

ASSOCIACAO E COMUNIDADE 

Objetivos: Possibilitar a comunidade uma maior compreensão sobre sua 

identidade negra e quilombola; ser uma Associação organizada, desenvolvendo 

seu papel de acordo com seu estatuto; garantir uma representação quilombola 

que possibilite o acesso à gestão de direitos territórios, sociais, 

educacionais e culturais. 

Atividades: Realização de duas oficinas sobre identidade negra e quilombola; 

associativismo, planejamento participativo; alterações e readequações no 

estatuto. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 30 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLA POCO DANTAS 

Cidade: Almas 

Estado: TO 

Valor: 5.300 

 

 

 

Número: 22090 

 

Título: (FORD-2016) PENSANDO SOBRE - O SER CRIANCA NEGRA QUILOMBOLA DO 

QUILOMBO MUMBUCA- JALAPAO- TO 

Objetivos: Afirmar e fortalecer a identidade da criança negra quilombola; 

identificar formas de leituras, narrativas e manifestações culturais dos 

quilombolas de Mumbuca; Criar momentos específicos para reflexões a partir das 

imagens construídas pelos participantes do projeto; Despertar a reflexão das 

crianças sobre o seu contexto; Fortalecer e valorizar os conhecimentos 

tradicionais das comunidades quilombolas de Mumbuca; Estimular pensamentos e 

interações que valorizem os sujeitos em sua especificidade entre as diferentes 

gerações e diferentes quilombos do Jalapão. 

Atividades: Realizar atividades de Formação para despertar o pensar das 

crianças negras quilombolas; realizar o Mapeamento das formas e objetos do 

quilombo; Realização do grande encontro de encerramento das atividades - 



                 
 

 
 

envolvendo todos da comunidade; Dialogar com as comunidades sobre os saberes e 

gerações; incentivar a continuidade das experiências nos quilombos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 45 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: GRUPO CASINHA DA ARVORE MUMBUCA 

Cidade: Mateiros 

Estado: TO 

Valor: 6.000 

 

Número: 22091 

 

Título: (FORD-2016) GESTAO DE TERRITORIO E GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS A 

PARTIR DA PRODUCAO DO PEQUENO PROD 

Objetivos: Debater e refletir a cerca da produção sustentável sem uso de 

pesticidas, venenos, adubos químicos; Ter a associação e a comunidade com uma 

melhor compreensão sobre a importância do meio ambiente e recursos naturais 

para a vida das espécies e das futuras gerações; Ter uma Associação organizada 

desenvolvendo seu papel com estatuto contendo definições suficientes para 

garantir que seja uma entidade autossustentável; ter a representativa de uma 

comunidade com identidade quilombola e regulamentações que possibilitem o 

acesso e gestão de direitos territoriais, sociais e culturais, e ambientais. 

Atividades: Realizar três oficinas promovendo o debate sobre: Gestão do 

território; Gestão de recursos naturais; Pequeno produtor e produção agrícola 

sem o uso de pesticidas e adubos químicos. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): 35 

Etnia: N 

Gênero: G 

Nome: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA DO 

TOCANTINS 

Cidade: Arraias 

Estado: TO 

Valor: 5.500 

 

Número: 22150 

 

Título: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA - COLETIVO DE DOURADOS - PROGRAMA DE 

MOBILIZACAO E FORMACAO - 2016 

Objetivos: Aglutinar lideranças dos movimentos sociais e populares, na 

formação de uma pauta e agenda de lutas comuns; Organizar encontros de 

formação para estudos e aprofundamento da atual conjuntura de lutas no 

contexto do capitalismo global relacionando com a realidade local; Fortalecer 

mecanismos de comunicação para dar visibilidade às lutas dos povos da terra; 

Construir momentos de troca de experiências entre os Movimentos Sociais e 

novas formas intervenção na sociedade; Oportunizar e contribuir para as 

alianças entre as especificidades das diferentes formas de organização das 

lutas. 

Atividades: Realizar: Encontro para articular e planejar as ações com 

militantes, indígenas, quilombolas, assentados, acampados, brasiguaios e 

estudantes urbanos e rurais, sindicalistas, coletivos em geral; Seminário de 

Formação dos Povos da Terra Realizar um julgamento popular do Estado 

Brasileiro e Sul Mato-grossense no banco dos réus: Agronegócio no banco dos 

réus. 

Programa: FPP 

Beneficiários (proposta): Não informado 

Etnia: G 

Gênero: G 

Nome: TRIBUNAL POPULAR DA TERRA - COLETIVO DOURADOS 

Cidade: Dourados 

Estado: MS 

Valor: 18.500 

 

 



                 
 

 
 

 


