Fundo ELAS anuncia resultado do Edital Mulheres em Movimento
Fundo ELAS conquistou novas parcerias e ampliou número de iniciativas
apoiadas

O Fundo ELAS orgulhosamente lança o resultado do Edital Mulheres em Movimento
2019, que vai apoiar projetos de grupos de mulheres de todo o Brasil. Foram recebidos
335 projetos de 25 estados e foram selecionados projetos liderados por mulheres
negras, indígenas, lésbicas, trans, mulheres de terreiro, de favelas e periferias, entre
outras, que vão realizar ações pela defesa de seus direitos e alianças internacionais,
intergeracionais ou intermovimentos.
O Mulheres em Movimento é resultado de uma grande aliança formada por British
Council, ONU Mulheres, Global Fund for Women, OAK Foundation, Fundação Ford e
Fundo ELAS, e agora passa a contar também com a parceria de Women’s Foundation
of Minnesota, Open Society Foundations e Instituto Ibirapitanga.
Graças à ampliação da aliança, foi possível aumentar o número de projetos
contemplados: o Edital 2019 previa 25 projetos e 30 foram selecionados. Mais de
R$1,5 milhão de reais será investido diretamente nos projetos, que são de todas as
regiões do país. Há ainda a perspectiva de contemplar mais projetos na temática do
HIV/Aids, expandindo ainda mais o alcance do Mulheres em Movimento.
Sobre o Programa Mulheres em Movimento
O programa Mulheres em Movimento fortalece os grupos por meio de apoio
financeiro, capacitação, acompanhamento de seus projetos e desenvolvimento de
redes. Promove os Diálogos Mulheres em Movimento, encontros internacionais que
reúnem lideranças para debater o contexto da luta por direitos e traçar estratégias
conjuntas para a agenda de movimentos liderados por mulheres. Estimula
intercâmbios globais, fomentando alianças entre grupos e redes do Brasil, de outros
países da América Latina e do Reino Unido. Investe ainda na articulação de diferentes

segmentos dos movimentos feministas e de mulheres – como mulheres negras,
indígenas, quilombolas, trabalhadoras domésticas, lésbicas, bissexuais e trans,
mulheres com deficiência –, assim como com outras lutas por direitos, como a luta por
moradia, por direitos trabalhistas, por direito à cidade, por uma vida sem violência etc.
O programa Mulheres em Movimento já apoiou 23 projetos, alcançando mais de 13
mil beneficiárias diretas, mais de 71 mil beneficiárias indiretas e propiciando 119
parcerias cross-movements e 79 parcerias cross-countries.
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Conheça os projetos selecionados no Edital 2019:
Projeto: Gênero, sexualidades e transexualidades: direitos sexuais e reprodutivos de
adolescentes em Unidade Socioeducativa
Organização: Bloco das Pretas/ Teia
Local: Minas Gerais
O projeto visa promover um seminário interestadual sobre gênero, sexualidades e
transexualidades, para promover uma formação política feminista entre movimentos
sociais, profissionais da educação, da saúde e de unidades socioeducativas.
Projeto: Promotoras Legais Populares na América Latina: Construindo uma aliança
regional
Organização: Themis: Gênero, Justiça e Direitos
Local: Rio Grande do Sul
Projeto vai reunir 5 organizações brasileiras e 5 latino-americanas para um encontro
sobre a história das promotoras legais populares – metodologia de informação em
direitos para democratização e ampliação do acesso à justiça. Será criada uma
plataforma digital para compartilhar as experiências trocadas e materiais produzidos.
Projeto: Não é amor, é abuso: reconhecer e prevenir práticas violentas/ abusivas em
relacionamentos LBTs
Organização: padê editorial
Local: Distrito Federal
O objetivo do projeto é realizar formação-entre-pares e pesquisa quantitativa entre a
população LBT do DF e entorno para reconhecimento e prevenção de práticas abusivas
violentas em relacionamentos entre ou com pessoas LBT.

Projeto: Circuito Cultural Feminista “Nós, Sementes”
Organização: Teatre-se: Teatro pelo protagonismo juvenil feminino em favelas
Local: Rio de Janeiro
Projeto vai promover um circuito de apresentações do espetáculo “Nós, Sementes” em
8 favelas cariocas, todas seguidas de uma roda de debate com lideranças comunitárias,
jovens e adultas, de favelas da cidade do Rio de Janeiro.
Projeto: Mulheres de Axé, Mulheres de fé
Organização: Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP)
Local: Minas Gerais
Projeto vai atuar pelo fim da intolerância religiosa, levando os fundamentos da
tradição religiosa negra africana a diferentes mulheres ativistas religiosas através de
rodas de conversas, encontros, oficinas e do seminário "Mulheres de Axé, Mulheres de
Fé no combate a Intolerância Religiosa".
Projeto: Amplificando debates e conteúdos sobre identidades e expressões de gênero:
uma plataforma trans e travesti de conteúdo digital
Organização: Coletivo De Transs pra Frente
Local: Bahia
Projeto visa fortalecer os movimentos de pessoas trans e travestis através da
promoção de formação política relacionada a identidades e expressões de gênero,
diversidades corporais e sexualidades, com a produção de conteúdos digitais e
eventos, fortalecendo o ativismo digital trans e travesti.
Projeto: Retomada a La Fancha: uma jornada lírica poética lesbiana (Projeto
gastronômico cultural)
Organização: La Fancha - Casa Restaurante
Local: São Paulo
Projeto vai realizar encontros gastronômicos e artísticos para discutir temas como
lesbianidade e racismo, criando um espaço de conversas acolhedor e seguro para
mulheres lésbicas periféricas e dando visibilidade para a arte produzida por mulheres
lésbicas.
Projeto: A Terra Fala Através de Nós - Territórios-corpas em expressão
Organização: Rede Pelas Mulheres Indígenas
Local: Bahia
Realizar oficinas vivenciais teatreiras entre mulheres indígenas (em 6 aldeias de
diferentes regiões do Brasil), estimulando a coletividade, a comunicação, a empatia, a
expressão, o autocuidado, o cuidado mútuo, a coragem, a sororidade e o
fortalecimento cultural e comunitário.

Projeto: Formação em Direitos Humanos para LBTIs: Fortalecimento dos movimentos
sociais LBTIs em tempos de resistência aos fundamentalismos.
Organização: Associação Lésbica Feminista de Brasília - Coturno de Vênus
Local: Distrito Federal
Promover capacitação e formação de lideranças comunitárias LBTIs em temas como
legislação, políticas públicas e reivindicações dos movimentos LGBTI, de mulheres e
negro, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social e
enfrentamento à violência.
Projeto: Mulheres das Fronteiras
Organização: Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de
Roraima
Local: Roraima
Projeto vai informar mulheres cis, trans e travestis imigrantes da região de fronteira
entre Brasil e Venezuela sobre saúde e direito ao corpo, com intervenções semanais e
ações em praças públicas.
Projeto: Há manhãs: mulheres periféricas na defesa de seus corpos
Organização: A Bordar Espaço Terapêutico
Local: São Paulo
O projeto vai realizar um curso de formação de agentes multiplicadoras dos direitos
sexuais e reprodutivos de mulheres para lideranças comunitárias periféricas no
extremo sul da cidade de São Paulo, articulando a criação de uma Rede de Promoção
de Direitos e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Projeto: Mulheres indígenas em rede: fortalecimento organizacional das mulheres
Yanomami da AMYK
Organização: Associação das Mulheres Yanomami Kumirãyõma
Local: Amazonas
Objetiva o fortalecimento da capacidade organizacional da associação, com foco na
capacitação tecnológica das mulheres indígenas para divulgação e venda de sua
produção de artesanato.
Projeto: Mulheres de axé e juventude de terreiro na luta por direitos e contra a
violência doméstica e familiar
Organização: Ilê Omolu e Oxum
Local: Rio de Janeiro
Projeto vai dar continuidade às ações da Campanha Mulheres de Axé Mobilizadas pelo
fim da Violência Doméstica Familiar, consolidando a iniciativa em âmbito nacional e
local e aproximando esse grupo das agendas de direitos empreendidas por
organizações de mulheres negras e organizações de mulheres feministas.

Projeto: Rompendo Amarras: a luta das prostitutas por saúde e cidadania
Organização: Associação das Prostitutas da Paraíba
Local: Paraíba
Projeto visa fortalecer a articulação política das trabalhadoras sexuais, tendo como
foco a educação por pares e a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis,
especialmente o HIV/AIDS e as hepatites virais.
Projeto: Saúde Mental das Mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais
Organização: Remonta
Local: Sergipe
Projeto vai criar centro de atendimento psicológico para mulheres lésbicas, bissexuais
e transexuais que estão em situação de risco ou vulnerabilidade social e econômica,
fortalecendo e promovendo a saúde mental LBT.
Projeto: Mulheres Negras em Movimento: capoeira, ginga e liberdade
Organização: Coletivo Pretas Angoleiras
Local: Goiás
Visando promover o acesso à cultura afro-brasileira da Capoeira Angola, projeto vai
realizar rodas e oficinas de capoeira, samba de roda, dança afro e outras atividades,
proporcionando a vivência de valores como circularidade, memória, ancestralidade e
oralidade, além de rodas de afeto e saúde mental com mulheres negras.
Projeto: Intelectualidade LBT: afetos, visibilidade e representação de mulheres nas
ciências, tecnologias, engenharias e matemática
Organização: Sindicato Nacional de Servidoras/es Federais em Educação Básica,
Técnica e Tecnológica da Bahia - SINASEFE IFBA
Local: Bahia
Projeto vai criar uma rede de apoio para mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans
nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias e matemática (STEM), e desenvolver
materiais educativos sobre direitos LGBT, bem como materiais que contribuam para a
visibilidade das contribuições de pessoas LBT nessas áreas, em parceria com redes
internacionais de cientistas LGBT.
Projeto: Margaridas do Silêncio - Integrando Mulheres no Brasil e Argentina
Organização: Grupo Mães da Saudade
Local: Pernambuco
Objetivo é construir e fortalecer vínculos entre mulheres vítimas de CVLI (crime
violento e letal intencional) e em situação de vulnerabilidade emocional e social,
criando alianças intergeracionais entre as Avós da Praça de Maio (Argentina) e as
mulheres do Grupo CARMO (Brasil).

Projeto: Baobá "Empodere-se e transforme o mundo"
Organização: Coletivo de Empoderamento e Fortalecimento da População Negra do
Sul do Estado do ES
Local: Espírito Santo
Projeto vai mobilizar mulheres negras e jovens pelo fim do racismo e do feminicídio,
desenvolvendo um calendário de ações em comunidades quilombolas com rodas de
conversas, curso de gastronomia afro-brasileira, curso pré-vestibular, oficinas de
bonecas pretas, entre outras, além de um seminário de enfrentamento à violência.
Projeto: Tecendo a Rede de Empoderamento Político-Cultural de mulheres indígenas
no Baixo Tapajós
Organização: Coletivo de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós
Local: Pará
Projeto visa construir uma rede de formação política de mulheres indígenas no Baixo
Tapajós através de um programa de formação em direitos indígenas e combate à
violência contra mulheres indígenas e ao racismo étnico.
Projeto: Mulheres de terreiros contra o preconceito e a violência de gênero
Organização: Instituto Social para o Desenvolvimento de Potencialidades - IDEP
SOCIAL
Local: Ceará
Projeto vai mobilizar e capacitar mulheres de terreiro para o enfrentamento da
violência de gênero e do preconceito religioso, promovendo o empoderamento e a
valorização das culturas tradicionais.
Projeto: Narrativas Transnacionais de Mulheres Negras - Pelo enfrentamento ao
Racismo Patriarcal e ao Colonialismo na América Latina
Organização: Revista Afirmativa - Coletivo de Mídia Negra
Local: Bahia
Projeto vai realizar intercâmbio de experiências entre veículos da mídia negra
feminista na América Latina, culminando na realização de um webinário sobre o tema
e um ciclo de formação política profissional com comunicadores negras de mídias e
organizações de mulheres negras.
Projeto: O espelho de Oxum: construindo narrativas de mulheres negras LBTs
Amazônidas através da Diáspora na América Latina/Caribe, Colômbia e o Reino Unido
Organização: Coletivo Sapato Preto Lésbicas Negras Amazônidas
Local: Pará
Projeto vai articular grupos e redes de mulheres negras LBTs amazônidas do Brasil com
outros países da América Latina, Caribe e Reino Unido, promovendo trocas de saberes

e práticas de enfrentamento ao racismo e ao sexismo em eventos internacionais e via
internet.
Projeto: Mulheres POSITHIVAS promovendo ativismo, superação da violência e
prevenção às IST/HIV/AIDS na região do Cariri
Organização: Associação Caririense de Luta contra AIDS
Local: Ceará
Projeto vai fortalecer e promover o empoderamento das mulheres LBT e que vivem
com HIV/AIDS no Cariri, com atividades dinâmicas e lúdicas, capacitações, assessoria
jurídica e outras ações.
Projeto: Cunhatã do Caramuru
Organização: Grupo de Mulheres Indígenas do Caramuru
Local: Bahia
Projeto vai promover rodas de conversa e palestras sobre saúde e educação sexual,
informando mulheres e jovens da aldeia sobre ISTs, especialmente sobre HIV/AIDS,
além de realizar oficinas de artesanato e estamparia indígena para geração de renda
para as mulheres da região.
Projeto: Eu também sou cidadã – no combate à LBTfobia, contra o racismo e pela
democracia
Organização: Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria
Local: Paraíba
Projeto vai ampliar a participação social e o conhecimento de mulheres encarceradas,
periféricas e jovens atletas sobre enfrentamento à violência e às discriminações de
gênero e orientação sexual, por meio de rodas de diálogo, oficinas temáticas, torneio
de futsal, mostra de vídeos, etc.
Projeto: Mulheres Multiplicadoras
Organização: Associação de Artesãs de Praia de Marobá - MAROBART
Local: Espírito Santo
Projeto vai fortalecer mulheres de comunidades quilombolas com oficinas temáticas
sobre empreendedorismo sustentável, saúde da mulher e enfrentamento à violência
doméstica, formando multiplicadoras locais.
Projeto: Elas sem limites: Negras Alternativas
Organização: Instituto Búzios
Local: Bahia
Projeto vai contribuir para formação política sobre enfrentamento a violência, racismo
e LGBTfobia e para propagar conexões entre coletivos, associações, grupos e rede de

mulheres, elevando a participação e fortalecimento de mulheres negras da Bahia na
política. Serão feitas oficinas com mulheres feirantes, quilombolas e de terreiro.
Projeto: Mulher Rionegrina: Direito à Terra, Direitos das Mulheres Indígenas e as suas
Diversidades
Organização: Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN/
Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro - DMIRN
Local: Amazonas
Projeto vai promover a cidadania indígena e o protagonismo das mulheres indígenas
por meio de oficinas, seminários e cursos, mobilizando e gerando intercâmbios de
conhecimento entre mulheres indígenas de diferentes territórios.
Projeto: Projeto Elos Brasil/Reino Unido: Uma ação de Intercâmbio e trocas de
experiência para autocuidado e segurança de ativistas, mulheres negras e imigrantes
em situação de vulnerabilidade
Organização: Coletivo Flores de Dan
Local: Bahia
Projeto vai realizar 2 encontros sobre autocuidado e segurança com 100 mulheres,
negras, ativistas e imigrantes, um no Brasil e outro no Reino Unido, para fortalecer a
aliança entre o Coletivo Flores de Dan e grupos de mulheres britânicos.

