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O edital 2016 do Fundo Fale Sem Medo selecionou
33 organizações de 17 estados das cinco regiões do
país. Os projetos vão receber um investimento total direto de R$ 2 milhões em doações. Além disso,
estão sendo investidos recursos na seleção, capacitação e monitoramento das iniciativas, totalizando R$ 3,1 milhões no combate à violência doméstica.

Projetos Selecionados

Arte Negra Contra a Violência
Organização: TPM – Tambor para Mulher
Fortaleza/CE
Doação: R$ 30.000,00
Projeto visa formar jovens militantes artivistas pelo fim da violência doméstica contra as mulheres em comunidades tradicionais costeiras, articulando cultura, formação artística/musical, e formação política sobre diversidade.
As Rosas Falam III – Mulheres Fortes
Organização: Coletivo Feminista Levante Mulher
São Paulo/ SP
Doação: R$ 30.000,00
Projeto visa reunir artistas negras para reconstruir trajetórias de mulheres negras
e indígenas que lutaram contra a violência. Através da realização exposição fotográfica, encontros temáticos, intervenções urbanas, saraus e espetáculos teatrais.
Caravanas de debates sobre mídia, gênero e suas intersecções com classe,
raça e sexualidade nas faculdades de Jornalismo do Rio Grande do Sul
Organização: Gênero, Mídia e Sexualidade (Gemis)
Porto Alegre/RS
Doação: R$ 29.766,72
Projeto pretende contribuir promovendo debates, oficinas expositivas e dialógicas
presenciais, com estudantes de jornalismo do Rio Grande do Sul, sobre violência
contra as mulheres e discutindo a responsabilidade dos comunicadores na construção de narrativas midiáticas a respeito de gênero.
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Cimento & Batom
Organização: Mulher em Construção
Porto Alegre/RS
Doação: R$ 45.870,00
Projeto objetiva promover a inclusão social, o empoderamento e autonomia das
mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de violência doméstica, inserindo-as no segmento da indústria de construção civil.
Coleções Vozes Oprimidas – Trabalhadora Doméstica – Desafios e Perspectivas
de Enfrentamento à Violência Doméstica
Organização: Casa Laudelina de Campos Mello – Organização da Mulher Negra
Campinas/SP
Doação: R$ 115.000,00
Projeto visa capacitar lideranças das trabalhadoras domésticas no enfrentamento
à violência doméstica, de gênero e de raça/etnia, assim como sobre a nova legislação referente ao trabalho doméstico, com seminários e a criação de um espaço
interativo virtual.
Diálogos feministas sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha
Organização: Cunhã - Coletivo Feminista
João Pessoa/PB
Doação: R$ 100.000,00
Projeto visa promover o debate público sobre a importância de uma consciência
de paz, sem racismo, sem sexismo e sem lesbofobia e sem homofobia como base
para o fim da violência doméstica no estado da Paraíba, fomentando diálogos
estratégicos e desenvolvendo uma campanha de visibilidade dos direitos das mulheres e com encontros entre jovens estudantes.
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Elas que são Elas!
Organização: Grupo de Estudo sobre a Lei Maria da Penha da Universidade Vila
Velha/ES
Vila Velha/ES
Doação: R$ 30.000,00
Projeto propõe ações de enfrentamento à violência contra as mulheres na
Universidade, promovendo a integração dessas ações com redes municipais de
enfrentamento à violência doméstica e organizações da sociedade civil e fortalecendo a militância feminista entre as estudantes.
Encontrão Blogueiras Negras
Organização: Coletivo Blogueiras Negras
Recife/PE
Doação: R$ 30.000,00
Projeto visa promover o encontro de mulheres negras de diferentes estados do
país a fim de capacitá-las, empoderá-las e fortalecê-las para o combate ao racismo,
à violência de gênero e à violência doméstica, e para a construção de estratégias
de luta através de ferramentas de comunicação e novas mídias.
Encrespando – Meninas Black Power
Organização: Coletivo Meninas Black Power
Belford Roxo/RJ
Doação: R$ 26.250,00
Projeto pretende promover oficinas em Nova Iguaçu, Belford Roxo e Madureira
para estimular, principalmente com jovens negras, o empoderamento e a reflexão
sobre temas relacionados à violência doméstica e contra as mulheres e o racismo.
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Expandindo direitos: mulheres negras enfrentando a violência
Organização: Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB
(ACMUN)
Porto Alegre/RS
Doação: R$ 120.000,00
Projeto tem como propósito o fortalecimento e a expansão da rede de promotoras
e defensoras legais populares no país, a partir do uso do aplicativo PLP2.0, especialmente nos estados da Bahia e Minas Gerais.
Festival Roque Pense!
Organização: Roque Pense!
Duque de Caxias/RJ
Doação: R$ 30.000,00
Projeto pretende realizar a 4ª edição do Festival Roque Pense! Com rodas de ideias,
shows e oficinas, o festival promove uma cultura antissexista, estimulando a reflexão e o enfrentamento do sexismo e das violências de gênero entre jovens na
Baixada Fluminense.
Guia de Referência – Construindo uma cultura de prevenção às violências:
Produção e divulgação de informações do Conselho da Mulher no Estado de
Goiás
Organização: ASTRAL/ Goiás – Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros
de Goiás
Goiânia/GO
Doação: R$ 39.200,00
Projeto se propõe a formular, junto ao Conselho Estadual da Mulher de Goiás, um
Guia de Referência com informações para proteger os direitos das mulheres, oferecendo subsídios para que tenham assistência em casos de violência doméstica
e outros.
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Libertando as Mentes
Organização: Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro - AMARN
Manaus/AM
Doação: R$ 49.780,00
Projeto visa proporcionar espaços de qualificação, com dois seminários em Manaus
e São Gabriel da Cachoeira, voltados ao empoderamento das mulheres indígenas
no enfrentamento das diversas formas de violência, e, com isso, reduzir a violência
doméstica sofrida por elas.
Mobilizando as Mulheres Trabalhadoras Domésticas contra a violência doméstica e no trabalho
Organizações: Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos e Federação
Nacional dos Trabalhadores Domésticos (FENATRAD)
Salvador/BA
Doação: R$ 100.000,00
Projeto tem como objetivo promover a mobilização e sensibilização das mulheres
trabalhadoras domésticas para o enfrentamento à violência doméstica e no trabalho, estimulando-as a atuar na defesa de seus direitos.
Mulheres Construindo um Futuro Melhor na Liberdade de seu Lar
Organização: Associação Comunitária Terra Sertaneja – ACOTERRA
Monte Santo/BA
Doação: R$ 36.000,00
Projeto tem como objetivo desenvolver atividades de mobilização e sensibilização
com mulheres de comunidades tradicionais de fundo de pasto do município de
Monte Santo, na Bahia, fortalecendo-as em suas lutas por autonomia e na superação das opressões que vivem em seus lares.
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Mulheres de Axé empreendedoras de mãos dadas contra a violência
Organização: Ilê Omolu e Oxum
São João de Meriti/RJ
Doação: R$ 118.193,00
Projeto objetiva mobilizar as comunidades de terreiro para o enfrentamento da
violência doméstica e da violência contra as mulheres através de ações de sensibilização, formação, desenvolvimento de campanha pública e fomento ao empreendedorismo econômico das mulheres.
Mulheres e LBTs: Enfrentando a Violência, Construindo a Cidadania
Organização: Associação Casa da Mulher Catarina
Florianópolis/SC
Doação: R$ 100.000,00
Projeto visa desenvolver pesquisa que desvele a dinâmica do preconceito misógino,
sexista e LesboBiTransfóbico para gerar, a partir da análise dos dados, processos
e práticas interventivas no âmbito das políticas públicas. Sensibilizar e capacitar
profissionais das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública e Assistência
Social para a implantação das políticas de enfrentamento da violência doméstica
e contra as mulheres, que incluam as especificidades da população LBTs.
Mulheres em Movimento pelo Fim da Violência
Organização: Centro das Mulheres do Cabo – CMC
Cabo de Santo Agostinho/PE
Doação: R$ 120.000,00
Projeto busca contribuir para a incidência do movimento de mulheres nas políticas públicas, visando o enfrentamento da violência doméstica e do feminicídio no
Território Estratégico de Suape, que abrange 8 municípios de Pernambuco.
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Mulheres Negras e Violência: decodificando os números
Organização: Geledés Instituto da Mulher Negra
São Paulo/SP
Doação: R$ 100.000,00
Projeto visa realizar uma pesquisa, que será apresentada em um seminário nacional, para ampliar a compreensão das particularidades que envolvem a questão da
violência contra as mulheres negras na sociedade brasileira, tendo em vista o crescimento significativo do número de homicídios destas mulheres, em contraponto
com a queda desse fenômeno entre as mulheres brancas.
Mulheres, Participação Política e Relações de Gênero no Maranhão: formação
e empoderamento
Organização: Fórum Maranhense de Mulheres
São Luís/MA
Doação: R$ 30.000,00
Projeto propõe formação de mulheres que participam da vida pública (conselheiras, vereadoras, lideranças comunitárias, entre outras) através de conteúdos feministas com foco no enfrentamento à violência contra as mulheres e na Lei Maria
da Penha.
Pescadoras Artesanais nas Ondas do Rádio
Organização: Núcleo Vozes Femininas
Jaboatão dos Guararapes/PE
Doação: R$ 28.820,00
Projeto pretende fomentar, na comunidade do Baldo do Rio, a criação de uma rede
de enfrentamento à violência doméstica, capacitando as moradoras na produção
de programas radiofônicos que irão levar à comunidade informações, entrevistas
e debates para o empoderamento feminino.
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Por nós, por elas, por todas: Feminismo contra a violência machista
Organização: Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA)
Brasília/DF
Doação: R$ 120.000,00
O projeto objetiva colaborar para uma cultura de não violência e garantia de direitos das mulheres no Brasil, a partir de uma perspectiva feminista e antirracista,
desenvolvendo processos nacionais de formação, comunicação e mobilização social, através de formação online na Universidade Livre Feminista.
Prostitutas no combate à violência doméstica
Organização: Associação das Prostitutas de Minas Gerais (APROSMIG)
Belo Horizonte/MG
Doação: R$ 50.000,00
Projeto visa a conscientização e prevenção da violência doméstica a partir de
rodas de conversas, produção e distribuição de cartilhas informativas, diálogo
com clientes de hotéis e diálogo com a Delegacia de Crimes Especializados Contra
as Mulheres para sensibilizar a instituição quanto ao atendimento de prostitutas.
Protagonismo de Preta II
Organização: Grupo Cultural Balé das Iyabás
Rio de Janeiro/ RJ
Doação: R$ 30.000,00
Projeto objetiva fortalecer, emancipar e empoderar mulheres, sobretudo mulheres
negras, através de oficinas com dinâmicas de interação com música e dança afro
e debates sobre gênero e raça/etnia, promovendo o enfrentamento dos diversos
tipos de violência sofridos pelas mulheres.
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(Re)construindo caminhos e afetos: mulheres desconstruindo a violência doméstica entre lésbicas e bissexuais
Organização: Fórum Cearense de Mulheres – FCM
Fortaleza/CE
Doação: R$ 29.982,00
Projeto visa fomentar o debate sobre violência doméstica nas relações lésbicas,
promovendo espaços de reflexão e criticidade acerca das vulnerabilidades e desafios que a questão traz.
Se ele levantar a mão Rode a Baiana!
Organização: Coletivo Flores de Dan
Salvador/BA
Doação: R$ 30.000,00
Projeto objetiva a realização de ações de marketing de guerrilha contra a violência
doméstica nas estações de transporte público de maior circulação da cidade de
Salvador, na Bahia. As ações irão se desdobrar na produção de vídeo que será
editado e viralizado em sites, malas diretas e redes sociais.
Só um tapinha?
Organização: Grupo Quitéria
Bragança Paulista/SP
Doação: R$ 17.400,00
Projeto tem como objetivo colaborar com a criação de uma visão de relacionamento igualitário entre jovens de 13 a 17 anos, contribuindo para a redução do índice
de violência de gênero através da capacitação de grêmios estudantis, debate sobre
a violência doméstica, suas causas e formas de combate e estímulo à multiplicação
das informações por parte dos/as jovens envolvidos/as.
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Território de Proteção da Mulher Indígena
Organização: Instituto Tribos Jovens
Porto Seguro/BA
Doação: R$ 105.000,00
Projeto pretende disseminar a tecnologia social Território de Proteção tendo em
vista apoiar e fortalecer mulheres indígenas na defesa de seus direitos e na promoção da qualidade de vida, especialmente no enfrentamento à violência doméstica, aproximando-as dos serviços de atendimento à mulher, da construção e da
implementação de políticas públicas na área de direitos humanos, direitos indígenas e direitos da mulher.
Todas são todas – inclusão das mulheres com deficiência nas políticas de enfrentamento à violência doméstica
Organização: Coletivo Feminino Plural / Grupo Inclusivass Mulheres com Deficiência
Porto Alegre/RS
Doação: R$ 100.000,00
Projeto tem o objetivo de promover a incorporação da perspectiva e das necessidades específicas das mulheres com deficiência às políticas existentes de enfrentamento à violência doméstica e de gênero e às demais políticas públicas para as
mulheres.
Ubuntu – Somos todas uma “antes e depois”
Organização: Instituto Omolara Brasil
Rio de Janeiro/ RJ
Doação: R$ 30.000,00
Projeto pretende realizar a articulação de mulheres em 6 comunidades cariocas
com histórico de violência contra a mulher (Batan, Borel, Cidade de Deus, Coroa, Vila
do Cruzeiro e Manguinhos), com a publicação de uma Cartilha da Conscientização
de Direitos e a disseminação de informações sobre o acesso aos seus direitos.
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Unidas & Livres: Unidas na luta, livres na vida!
Organização: Coletivo de Mulheres Trabalhadoras do Movimento Sindical do Ceará
Aquiraz/CE
Doação: R$ 29.800,00
Projeto pretende formar 100 Agentes Populares de Cidadania (APC), visando empoderamento das mulheres trabalhadoras, capacitando-as, com ênfase no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.
Violência doméstica: um desafio estrutural a vencer
Organização: Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará - CEDENPA
Belém/PA
Doação: R$ 110.000,00
Projeto visa realizar ações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica no
Pará, incluindo um seminário estadual, rodas de conversas municipais envolvendo
representantes de órgãos públicos, educadores e oficinas socioeducativas com
jovens negras de 7 municípios.
Yamurikumãs na defesa de seus direitos
Organização: AYMX – Associação Yamurikumã das Mulheres Xinguanas
Canarana/MT
Doação: R$ 38.939,00
Projeto visa realizar a Edição 2016 da Roda de Conversa das Mulheres Xinguanas,
fortalecendo o movimento de mulheres indígenas da região e a enfrentamento à
violência contra a mulher nas mídias sociais.
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