Fundo ELAS conquista nova parceria e apoia mais 5 projetos no
Edital Mulheres em Movimento
MAC Aids Fund é o novo parceiro dessa aliança pelos direitos das mulheres

O Fundo ELAS tem o prazer de anunciar que serão apoiados mais 5 projetos no Edital
Mulheres em Movimento 2019. São iniciativas de 4 regiões do país que atuam na
temática do HIV/Aids.
O Mulheres em Movimento é resultado de uma grande aliança formada por Fundo
ELAS, British Council, ONU Mulheres, Global Fund for Women, OAK Foundation,
Fundação Ford, Women’s Foundation of Minnesota, Open Society Foundations,
Instituto Ibirapitanga e agora passa a contar também com o MAC Aids Fund, que apoia
pessoas vivendo com HIV/AIDS em todo o mundo.
O Edital 2019 previa 25 projetos e ao todo 35 foram selecionados. Mais de R$1,5
milhão de reais será investido diretamente nos projetos.

Conheça os 5 novos projetos selecionados:
Projeto: TransViva: educação para o autocuidado de travestis e mulheres transexuais
Organização: Transvest
Local: Minas Gerais
Projeto vai promover espaços pedagógicos que orientem a população de travestis e
transexuais para o autocuidado, principalmente no que tange ao cuidado e prevenção
do HIV/AIDS. Construir iniciativa de troca online e aproximação com a organização
britânica MsmissMrs, conhecida pela promoção de workshops que fornecem técnicas
eficazes de autocuidado.

Projeto: Em busca da noite
Organização: Encamto - Entidade casas da mulher no Tocantins
Local: Tocantins
Contribuir para o fortalecimento e para organização das jovens e mulheres LBT em
situação de marginalização, para que busquem seus direitos.
Projeto: Mediadores de conflitos em Direitos Humanos: LBTS & mais mulheres em
ação
Organização: Estrela Guia - Associação em Prol da Cidadania e dos Direitos Sexuais
Local: Santa Catarina
Fortalecer ações conjuntas entre diferentes movimentos sociais liderados por pessoas
LBTS, profissionais do sexo e mulheres e pessoas vivendo com HIV/Aids de
Florianópolis, fomentando pesquisas e promovendo a qualificação técnica das ativistas
sobre métodos de relações governamentais aplicados ao advocacy , além de incentivar
o diálogo para a resolução de conflitos em gênero.
Projeto: Garantia e defesa de direitos das mulheres no campo da Redução de Danos
Organização: Tulipas do Cerrado - Rede de redutoras de danos e profissionais do sexo
Local: Goiás
Projeto vai articular encontros locais nas capitais da região Centro-Oeste do país, com
mulheres, profissionais dos serviços de saúde, da justiça, profissionais da redução de
danos, trabalhadoras sexuais, mulheres usuárias de serviços de atenção psicossocial e
mulheres com HIV/AIDS, para compartilhamento e troca de experiências, visando
construir uma agenda conjunta de trabalho.
Projeto: Deusa lua da Amazônia: memória, cidadania e saúde de travestis e mulheres
transexuais
Organização: Associação de Travestis, transexuais e transgêneros do estado do
Amazonas (ASSOTRAM)
Local: Amazonas
Projeto vai construir três frentes de empoderamento das identidades travestis e
transexuais para o fortalecimento do direito a memória, da cidadania e da saúde em
Manaus: pesquisar a história de pessoa trans em Manaus; promover a mobilização
coletiva e fazer trabalho de prevenção de pessoas vivendo com HIV.
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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