
 

RELATÓRIO DE PROJETOS APOIADOS  
2013 

Em 2013 foram apoiados 95 projetos que totalizaram $ 517.893, esses 
investimentos se deram na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e 
Peru. 

Neste ano de 2013 ressaltamos três programas que foram fortalecidos, o Fundo 
Sulamericano apoiado pela Fundação C.S. Mott, que passa a ser totalmente gerido 
pelo CASA; o Programa de Defesa de Direitos Indígenas, apoiado pela Fundação Swift 
dos EUA; e o programa “Histórias não Contadas” apoiado pela Both ENDS da Holanda, 
cujo foco escolhido por nós são os impactos provocados na sociedade e no meio 
ambiente pelas obras de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014. 

Os apoios por Fundo e região se deram da seguinte forma: 
rojetos apoiados 

Projetos apoiados (USD) 

Projetos Brasi
l

Argentina Bolívi
a

Chil
e

Colômbia Equado
r

Guatemal
a

Peru Tota
l

GGF 28 - - - - - - - 28

FSA 11 4 4 1 3 6 1 8 38

Both 
ENDS

15 - - - - - - - 16

Swift - - - - 1 3 - 3 7

Blue 
Moon

1 - - - - - - - 1

Mott 2 - - - - - - - 2

D A Grant 4 - - - - - - - 4

Total 61 4 4 1 4 9 1 11 95

Projetos Brasil Argentin
a

Bolívi
a

Chil
e

Colômbi
a

Equado
r

Guatemal
a

Peru Total

GGF 132.78
1

- - - - - - - 132.78
1

FSA 60.509 21.754 24.000 4.214 15.000 28.941 5.000 41.78
5

201.20
3

Both 
ENDS

81.196 - - - - - - - 81.196

Swift - - - - 5.760 17.295 - 17.69
7

40.752

Blue 
Moon

35.550 - - - - - - - 35.550

Mott 17.712 - - - - - - - 17.712

D A Grant 27.500 - - - - - - - 27.500
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Dentre os apoios realizados em 2013 ressaltamos dois Programas: 

➢ Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – América 
Latina 

Em 2012 o Fundo Socioambiental CASA liderou um processo de articulação para criar 
o Programa de Direitos Indígenas da América Latina, desta forma o CASA colocou 
esforços nesse Programa e no ano de 2013 promoveu diversos apoios dentro do tema: 

Foram 30 projetos, e um total de US$ 191.832 investidos da seguinte forma: 

SWIFT Foundation: 7 projetos 

✓ 1 Projeto - Colômbia  

✓ 3 Projetos - Equador  

✓ 3 Projetos - Peru  

Fundo Sul Americano: 15 projetos 

✓ 2 Projetos - Bolívia  

✓ 4 Projetos - Brasil  

✓ 1 Projeto - Chile  

✓ 3 Projetos - Equador 

✓ 5 Projetos - Peru  

GGF: 4 projetos no Brasil  
Donors Advised Grant: 2 projetos no Brasil 
Blue Moon: 1 projeto Fronteira Peru/Brasil 
Mott: 1 projeto Brasil 
Os investimentos por País ficaram da seguinte forma: 

• Bolívia (2) $ 13.000 
• Brasil (12) - $ 97.963 
• Chile (1) $ 4.214 
• Colômbia (1) - $ 5.000 
• Equador (6) - $ 30.941 
• Peru (8) - $ 40.714 

Total investido em apoios no Programa= $ 191.832 

➢ Fundo Both ENDS Untold Stories – Brasil 

Total 355.24
8

21.754 24.000 4.214 20.760 46.236 5.000 59.48
2

536.69
4
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Esse projeto foi implementado em 2013 e tivemos o desafio de apoiar dezesseis 
grupos/movimentos que de alguma maneira se relacionassem com a Copa.   A razão 
para esse foco da Copa tem a ver com buscar um novo olhar, sobre algo tão popular 
para o Brasil e para a Holanda (que ligue os dois) e ao mesmo tempo com aspectos 
tão desconhecidos e encobertos pela grande mídia e entusiasmo popular que são 
como "Untold Stories", estórias que nunca se ouve a não ser que se lhes ofereça essa 
oportunidade.  

Esses apoios também têm como objetivo trazer visibilidade nacional para as 
organizações de forma a abrir campos para atrair investimentos e ganhos para as 
comunidades. 

Chamar também a atenção da mídia e de lideranças importantes para mostrar à 
sociedade como a Copa poderia ser um evento mais inclusivo, que privilegiasse os 
“trabalhos verdes”, as cooperativas e que a Copa de fato deixe um legado que 
contemple a todos. 

Foram apoiados 16 projetos até Outubro, distribuídos nas cidades: Natal, Fortaleza, 
Salvador, Cuiabá, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Brasília e  Rio de Janeiro, apoios 
estes que  somam US$ 86.164. 

Apoios Realizados no ano de 2013 

Apresentamos abaixo um resumo dos projetos apoiados durante o ano de 2013, 
respeitando a distribuição por enquadramento estratégico.  

Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza 

✓ Associação dos Ashaninka do Rio Amônia - Apiwtxa, Acre, Brasil, $ 6.136,36  
Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Promover o 
intercambio de experiências sobre a situação das comunidades indígenas da 
fronteira e do seu entorno. Os seus projetos comunitários e dificuldades 
enfrentadas frente às políticas econômicas e de infraestrutura em curso ou 
projetadas para a região. 

✓ Associação Indígena Pusuru – AIP, Pará, Brasil, $ 4.755,11 Programa DEFESA 
DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Promover ações de visibilidade 
para garantir o respeito aos direitos do povo Munduruku frente às ameaças 
do Complexo Hidroelétrico do Tapajós, mostrando à sociedade brasileira a 
realidade desses mega-empreendimentos e fortalecendo alianças com outros 
povos indígenas da Amazônia, especialmente do Xingu, que sofrem com as 
mesmas ameaças. 
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✓ Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás-Fórum, Maranhão, 

Brasil, $4.962,74: Aprofundar os movimentos de resistência à construção da 
fábrica de paletes da Suzano em Chapadinha e a expansão dos plantios de 
eucalipto no Baixo Parnaíba maranhense, que tem como objetivo a 
exportação de energia em forma de madeira para a Europa. 

✓ CPI - Acre Comissão Pró Índio do Acre, Acre, Brasil, $ 35.550  Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Ampliar e fortalecer 
ações de monitoramento para a proteção da fronteira Acre, Brasil/Ucayalli, 
Peru por meio de um conjunto de atividades e estratégias de articulação 
entre ONGs indígenas, indigenistas e ambientalistas dos dois países. 

✓ Fórum de Comunidades Tradicionais Indígenas, Quilombolas e Caiçaras de 
Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, São Paulo, Brasil, $4.376,47: Realizar a 
“Campanha pela Garantia dos Nossos Direitos Territoriais” na região de 
atuação do Fórum de Comunidades Tradicionais - Preparar materiais, 
articular mídias e fazer o lançamento da “Campanha pela Garantia dos 
Nossos Direitos Territoriais”. 

✓ Movimento Munduruku Ipereg Agu, Pará, Brasil, $4.357,30, Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Fortalecer o movimento 
Ipereg Agu com as reuniões e assembleias para socializarem estratégias de 
enfrentamento destes grandes projetos, bem como favorecer as discussões de  
como se efetivará o direito à Consulta Previa, prevista na Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) - Realizar a II assembleia geral 
do povo Munduruku na aldeia Restinga, nos dias 01 a 04 de novembro com a 
seguinte programação. 

✓ Mutirão pela Cidadania, Pará, Brasil, $4.000, Programa DEFESA DOS 
DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Fortalecer o trabalho do MXVPS- na 
realização de atividades junto as comunidades de Altamira e municípios 
atingidos por Belo Monte, para informar, divulgar e mobilizar o público para 
que, de forma organizada, possam lutar por  garantia de direitos, denunciar 
as injustiças e fortalecer os laços de apoio, solidariedade e ação junto aos 
povos tradicionais e indígenas do Rio Tapajós - garantir a participação do 
MXVPS na Assembleia em Jacareacanga. 

✓ Mutirão pela Cidadania, Pará, Brasil, $7.000, Programa DEFESA DOS 
DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Fortalecer a parceria do Movimento 
Xingu Vivo para Sempre com o movimento Munduruku Ipereg Agu  a partir da 
realização das reuniões e assembleias para socializarem estratégias de 
enfrentamento destes grandes projetos, bem como favorecer as discussões de  
como se efetivará o direito à Consulta Previa, prevista na Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

✓ Consejo Comunitario Mayor de la Comunidad Negra del Rio Anchicaya, 
Colômbia, $ 5.000: Buscar a indenização dos prejuízos sofridos pelas vitimas 
de Anchicaya através de uma Ação em Grupo. Procurando parar a prática de 
produção de lodos no rio assim como a reparação do dano ambiental e social 
ocasionado. 
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✓ Fundación Ipakú - Colectivo Imagen, Patrimonio y Cultura de San Agustin, 

Colombia, $ 5.000: Fortalecer o processo de resistência cidadã ao projeto 
que pretende intervir no rio com hidroelétricas (Plan Maestro de 
Aprovechamento del Río Magdalena), através da formação, consolidação de 
alianças organizativas e acompanhamento sócio jurídico das comunidades dos 
municípios de San Agustin e Isnos ao Sul do Departamento de Huila. 

✓ Resguardo Indígena Wayuu de Provincial, Colômbia, $ 5.000 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Ações de exigibilidade 
e justiça para a defesa do território de comunidades étnicas no 
departamento de Guajira, Colômbia – fase II (coleta de provas). 

✓ Comunidad Kichwa Tzawata Ila Chukapi, Equador, $ 5.000 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Fortalecer o processo 
organizativo de posse e persistência na luta para a recuperação do território 
ancestral, que no momento está em mãos da empresa mineradora 
transnacional do Canadá, Terra Earth Resources SA, através da busca de 
mecanismos consequentes com o legado histórico para obter o 
reconhecimento legal do território. 

✓ Red Jurídica Amazónica - Comunidade Shuar, Equador, $ 5.000 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Continuidade do litígio 
estratégico em defesa dos direitos coletivos do povo Shuar e dos direitos da 
natureza afetados pelo projeto mineiro Mirador. 

✓ Red Jurídica Amazónica - Pueblo Huito, Equador, $ 5.000 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Litígio estratégico pela 
violação do direito do Povo Ancestral de Huito e repartição dos benefícios 
da exploração petroleira pela companhia AGIP em seu território. 

✓ Red Jurídica Amazónica - Comunidades Shuar, Ichwa, Achuar, Siona, Sapara 
y Andoa, Equador, $ 5.000 - Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – 
AMERICA LATINA: Litígio estratégico pela violação ao direito à consulta e 
consentimento prévio, livre e informado no contexto da XI Ronda Petroleira 
no Centro Sul da Amazônia Equatoriana. 

✓ Asociación Civil y Educativa “Gotas de Agua", Peru, $ 3.000: Realização de 
estudos preparatórios para uma demanda legal contra a construção das 
barragens Cumba 4 e Chadin 2 e fazer o acompanhamento. 

✓ Instituto del Bien Común, Peru, $5.000, Programa DEFESA DOS DIREITOS 
INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Informar e sensibilizar a opinião pública sobre 
as graves ameaças à vida dos povos em isolamento voluntário, à integridade 
das áreas protegidas e à biodiversidade devido à eminente construção da 
conexão rodo/ferroviária entre Pucallpa no Peru e Cruzeiro do Sul no 
Brasil. 

✓ Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS, 
Peru, $5.000, Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA 
LATINA: Promover o cumprimento de normas de proteção de povos em 
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isolamento voluntário na Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, 
Nanti y outros no âmbito da ampliação do lote 88 (Projeto Camisea). 

Construção de Capacidades 

✓ Grupo Ecologista Cuña Pirú, Argentina, $ 5.000: Sensibilizar as populações 
ribeirinhas para o processo de defesa dos rios, dando a conhecer os impactos 
negativos a partir de ações de capacitação no terreno e produção de material 
audiovisual para difusão do problema. 

✓ FAUNAGUA, Bolívia, $ 5.000 Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – 
AMERICA LATINA: Consolidar um sistema de monitoramento participativo 
dos impactos das barragens de Jirau e Santo Antonio (bacia media do rio 
Madeira) sobre a pesca artesanal e os modos de vida de famílias ribeirinhas e 
povos indígenas. 

✓ Articulação Regional Amazônica – ARA, Brasil, $ 6.844,95: Fortalecer a 
articulação das organizações e redes que atuam com a questão da 
infraestrutura e os megaprojetos na Panamazônia em encontro em Lima, 
Peru (Junho de 2013). 

✓ Associação Cultural e Ambiental de Preservação do Rio Buriti e Afluentes, 
Maranhão, Brasil, $ 4.313,73: Diagnosticar a situação hídrica de oito 
comunidades dos municípios de São Bernardo, Santana e Araioses, apresentar 
propostas para a recuperação desses recursos e efetiva-las em parceria com 
as comunidades. 

✓ Associação de Monitores Ambientais e Culturais de Iporanga e Região, São 
Paulo, Brasil, $ 5.076,14: Mobilizar e sensibilizar a comunidade escolar 
sobre a importância da educação ambiental em região de grande incidência 
de cavernas e turismo de espeleologia. 

✓ Associação dos Amigos de Buriti – AMIB, Maranhão, Brasil, $ 5.060,91: 
Difundir técnicas e tecnologias que permitam às comunidades do Baixo 
Parnaíba maranhense retirar seu sustento sem precisar desmatar e queimar. 

✓ Associação Indígena Tulukai – AIT, Mato Grosso, Brasil $ 5.064,21 - 
Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Resgatar a 
taboca usada para a fabricação de cestos, que não é mais encontrada nas 
proximidades da aldeia e resgatar a cestaria tradicional das mulheres do 
povo Waurá, que está se perdendo no passar das gerações, como forma de 
fortalecimento cultural intergeracional. 

✓ Centro dos Direitos Humanos de Barreirinhas – CDHB, Maranhão, Brasil, $ 
5.025,38: Melhorar as práticas de manejo, de coleta e de aproveitamento 
de frutos do Cerrado e de mel de abelha melípona nas comunidades 
destinatárias desse projeto.  
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✓ Fórum Suape – espaço socioambiental, Pernambuco, Brasil, $ 5.076,14: 
Democratizar as informações sobre o modus operandi  das expulsões dos 
moradores atingidos e dar visibilidade às agressões ao meio ambiente, com os 
desmatamentos do que resta ainda da Mata Atlântica, manguezais e restingas 
e o envenenamento dos mananciais (riachos e pequenos rios) que cortam a 
região como consequência da implantação do Complexo Portuário e 
Industrial de Suape. 

✓ Fórum Suape – espaço socioambiental, Pernambuco, $ 5.050,51: 
Estruturação legal do Fórum Suape e apoio jurídico aos afetados pelo 
complexo industrial e portuário de Suape. 

✓ Fórum Teles Pires, Mato Grosso, Brasil $ 10.231,42 - Programa DEFESA DOS 
DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Empoderar o Fórum Teles Pires para 
incidir no licenciamento ambiental das hidrelétricas da Bacia do Teles Pires, 
de forma a garantir que os impactos socioambientais sejam evitados e/ou 
controlados. 

✓ Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté – MACACA, Minas 
Gerais, Brasil, $4.344,67: Produzir material audiovisual sobre a cultura na 
Serra da Gandarela e as ameaças que enfrenta resultantes de projetos de 
mineração - Captar imagens e sons de 5 comunidades do Gandarela, com 
enfoque antropológico e beleza natural, para compor um banco audiovisual 
Gandarela, composto de vídeos, fotos e áudio com alta qualidade, que 
poderão ser destrinchados em vários subprodutos audiovisuais 

✓ Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSam), Minas Gerais, Brasil, $ 
4.947,21: Ampliar o conhecimento da sociedade acerca das questões 
ambientais que abrangem a importância da Serra do Gandarela e entorno, 
área de grande relevância ambiental, qualificando a sua participação nas 
decisões que irão determinar o futuro do manancial mais significativo para 
abastecimento público de água de Belo Horizonte e sua região metropolitana. 

✓ Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e 
Ambientais – Plataforma Dhesca Brasil, Brasil, $ 5.076,14: Fortalecer a 
capacidade de organizações locais para a exigibilidade dos Direitos Humanos, 
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais em relação ao complexo de 
extração e escoamento de minério da Vale no corredor de Carajás. 

✓ Uma Gota No Oceano, Rio de Janeiro, Brasil, $4.937,66: Envolver a 
sociedade nas questões que definem o futuro do país ligando o cidadão às 
instituições que se dedicam a estudar como as decisões de hoje impactarão 
nosso destino. - Formalização jurídica da organização. 

✓ Asamblea de los Pueblos del Sur en Defensa de la Naturaleza, Equador, $ 
5.000: Difundir amplamente entre a população, os impactos socioambientais, 
as desigualdades e os mecanismos de exploração que acompanham os grandes 
projetos extrativistas e de infraestrutura que estão ocorrendo na região 
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sul Andino – Amazônica com o objetivo de gerar apoio aos processos de 
organização para a defesa e conservação do território. 

✓ NA.W.E, Equador, $5.000 - Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – 
AMERICA LATINA: Lograr la autogestión y el desarrollo integral sostenible de 
la NAWE  y de sus bases. 

✓ Red Nacional de Comunicadores Indígenas del Perú Filial – Ucayali, Peru, $ 
5.000 - Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Dar 
visibilidade das condições ambientais e sociais das comunidades Canaán de 
Cachiyacu como resultado da exploração de hidrocarbonetos . 

“A copa do mundo em meu lugar” 

✓ Ação Comunitária Caranguejo Uçá, Pernambuco, Brasil, $ 4.967,71 – 
Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: Envolver a comunidade e 
Território Pesqueiro Ilha de Deus, numa dinâmica de aprendizado e 
consciência vivencial, de forma criativa e sustentável, gerada a partir do 
empoderamento político social e humano proporcionado pela participação de 
forma direta ou indireta nas ações do Núcleo de Comunicação (Cine clube, TV 
Mocambo, Formação em audiovisual, a Radio Comunitária Boca da Ilha), o 
Teatro de Rua Trilha, as aulas de Música, o incentivo à pesquisa através de 
biblioteca comunitária, e a Ação ambiental de visita reflexiva e educativa a 
área de mangue local, maior Manguezal urbano do Brasil, com ênfase na 
percepção das formas predatórias na relação do homem com o meio. 

✓ Associação Alternativa Terrazul, Brasil, $ 6.557,38 – Programa “Copa do 
Mundo em Meu Lugar”: Realizar um encontro em Brasília que reúna as 
entidades do Campo Socioambiental, articuladas pelo FBOMS (Fórum 
Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais pelo Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) para avaliar os impactos ambientais e determinar curso de 
ações em relação à Copa do Mundo. 

✓ Associação de Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade (ABAT), Rio 
de janeiro, $ 6.060,61 – Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: com a 
organização e o fortalecimento comunitário da Associação de Barqueiros e 
Pequenos Pescadores de Trindade (um dos pontos mais acessíveis e, portanto 
buscados por turistas), capacitando e estimulando para a gestão da 
organização e do turismo de base comunitária, habilitando o grupo no 
projeto do governo federal “Parques da Copa”. 

✓ Comissão de Moradores do Pico do Santa Marta, Rio de Janeiro, $ 4.967,71 
– Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: Resgatar a história do Pico do 
Santa Marta no momento em que essa área, a mais antiga do morro, corre o 
risco de ser invisibilizada com a ameaça de remoção de 150 famílias, 
inclusive do morador mais antigo da comunidade, seu Manoel Isidoro, que 
tem 60 anos de pico, e de famílias que ocupam o local há 5 gerações. O 
objetivo é impedir a remoção dessas 150 famílias e resgatar seu 
conhecimento do ambiente natural local para viabilizar alternativas de renda 
como monitores ambientais e de turismo comunitário aos moradores. 
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✓ Comitê Popular da Copa – BA, Bahia, Brasil, $ 4.967,71 – Programa “Copa 

do Mundo em Meu Lugar”: Fortalecer a Comunicação do Comitê Popular da 
Copa – BA para ampliar as ações de denúncias das violações de Direitos 
Humanos, do Direito à Cidade e os impactos ambientais negativos promovidos 
direta ou indiretamente pelos megaeventos esportivos na cidade de Salvador, 
bem como, disponibilizar informações e/ou relatos sobre experiências 
exitosas no âmbito da atuação do Comitê e dos diferentes parceiros que o 
integram. 

✓ Comitê Popular da Copa Natal/RN, Rio Grande do Norte, Brasil, $ 4.967,71 
– Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: Organizar uma frente de 
atuação visando denunciar as violações dos Direitos Humanos, em especial o 
Direito à Cidade e o Direito Ambiental, divulgar nossas atividades, criar 
campanhas e garantir a visibilidade das mesmas.  

✓ Comitê Popular da Copa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, $ 
4.967,71 – Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: Materializar em 
formato audiovisual e fotográfico a memória com o registro de histórias 
sobre estas comunidades periféricas da zona sul de Porto Alegre, sobre as 
pessoas e o ambiente onde vivem estas comunidades que estão sofrendo os 
impactos das obras da Copa do mundo e sendo vítimas de violação de direitos 
humanos. Utilizar essa ferramenta para a organização da comunidade, 
envolvimento do sujeito violado e apropriação do mesmo sobre a conjuntura 
e os principais aspectos que devem ser levados em consideração ao 
identificar onde e como ocorre a violação de direitos e principalmente quem 
é e qual a responsabilidade de quem está violando o direito, além de dar 
conta de contribuir para o entendimento do dano causado ao patrimônio 
ambiental daquele lugar, dentro dessa conjuntura de disputa com a 
especulação imobiliária. 

✓ Comunidade Lauro Vieira Chaves, Fortaleza, Ceará, $ 4.967,71 – Programa 
“Copa do Mundo em Meu Lugar”: Realizar um filme para registrar a luta 
vitoriosa da comunidade Lauro Vieira Chaves e inspirar outras organizações 
populares na luta pela garantia de direitos humanos e mobilização popular 
em prol de melhorias na qualidade de vida coletiva nas cidades. A história 
pretende mostrar como os personagens em questão conseguiram alcançar 
suas reivindicações abordando também a relação pessoal entre eles próprios 
e com o local onde moram. 

✓ Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (FBOMS), Brasil, $ 6.557,38 – Programa “Copa do Mundo 
em Meu Lugar”: Realizar um levantamento dos principais impactos 
ambientais que resultam das obras e mobilizações em prol da realização da 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 

✓ Grupo de Turismo da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde, 
Fortaleza, $ 6.150,39 - Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: 
Promover formação para o fortalecimento da participação da juventude no 
turismo Comunitário, na defesa do território e da biodiversidade, na Reserva 
Extrativista da Prainha do Canto Verde e na Rede Tucum - "Entre estes 
desafios destacamos a necessidade de construir uma reflexão crítica sobre “a 
preparação da Zona Costeira cearense” para realização da Copa do Mundo de 
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2014, considerando o vivido durante a Copa das Confederações, avaliamos 
que as realizações desses eventos promovem a ampliação da especulação 
imobiliária, impactando as populações pobres”. 

✓ ID, São Paulo, Brasil, $ 4.967,71 – Programa “Copa do Mundo em Meu 
Lugar”: Realizar documentário (finalização e distribuição) para conscientizar 
a população e as gestões governamentais sobre a importância de maior 
transparência e planejamento nas reformas públicas de infraestrutura 
urbana, com o objetivo de difundir a informação sobre os altos impactos 
sociais e ambientais provocados, impactos em função de grandes eventos 
como o da Copa do Mundo de 2014.  

✓ Instituto Caracol, Mato Grosso, Brasil, $ 4.967,71 – Programa “Copa do 
Mundo em Meu Lugar”: Desenvolver um estudo de caso na Escola de 
Educação Indígena Jula Paré da T. I. Umutina para proporcionar uma análise 
participativa do contexto sociocultural por conta do esperado impacto do 
turismo previsto durante a Copa em sua comunidade.  

✓ Instituto Cidade Amiga, Mato Grosso, Brasil, $ 6.358,67 - Programa “Copa 
do Mundo em Meu Lugar”: Divulgar informações para a sociedade sobre os 
impactos socioambientais dos projetos relacionados ao plano de mobilidade 
urbana para Copa Pantanal, em Cuiabá. 

✓ Instituto Econsciência, Porto Alegre, $ 4.802,59 - Programa “Copa do 
Mundo em Meu Lugar”: Produzir um vídeo que mostre a importância da zona 
rural para a cidade e que fortaleça a resistência dos moradores da zona 
extremo sul de Porto Alegre, frente à especulação imobiliária gerada pela 
Copa do Mundo 2014. A zona rural de Porto Alegre tem-se transformado em 
uma área que exerce forte atração sobre dois grupos urbanos. O primeiro é o 
dos grandes empreendimentos imobiliários, uma vez que é uma região que 
oferece uma qualidade de vida diferenciada em relação ao centro urbano. E o 
segundo é aquele que tem sido expulso do centro em decorrência das obras 
da Copa. Este grupo é "empurrado" para áreas ambientalmente vulneráveis 
para viver, muitas vezes em condições socialmente vulneráveis. 

✓ Plataforma Copa Favela 2014, Pernambuco, Brasil, $ 4.967,71 – Programa 
“Copa do Mundo em Meu Lugar”: Produzir e exibir um vídeo para 
sensibilizar a população quanto à questão das remoções, dando visibilidade 
aos problemas das pessoas atingidas, aos impactos ambientais causados por 
obras construídas sem EIA/RIMA, dentro da APA da bacia hidrográfica do Rio 
Beberibe.  

✓ Vila Autódromo e Arroio Pavuna: Lutas e Resistências, Rio de Janeiro, $ 
4.967,71 – Programa “Copa do Mundo em Meu Lugar”: As duas associações 
se uniram para resistir às remoções e lutar pela melhoria ambiental da área.  
As duas comunidades atuam no Subcomitê da Bacia do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá, e estão procurando soluções para melhorar sua qualidade 
ambiental, como fossas verdes, reflorestamento e recuperação da mata de 
restinga da beira da Lagoa.   
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Incidência Política e Governança Inclusiva  

✓ Asociación Civil Nativos, Argentina, $ 5.000: Informar e sensibilizar a 
população quanto  à importância da saúde dos rios e advertindo sobre os 
aspectos negativos da construção de megarrepresas em zonas subtropicais. 

✓ Asociación OIKOS red ambiental, Argentina, $4.983,80: Fazer mapa e 
caracterizar os impactos declarados pelas empresas; Informar a população 
sobre a dívida ambiental existente; Exercer pressão para o cumprimento da 
lei por parte do governo e empresas. 

✓ Mesa provincial NO a las Represas, Argentina, $ 5.300: Fazer o registro 
audiovisual das ações, reivindicações e testemunhos como primeira etapa 
para a realização de um documentário sobre o tema de construção de 
represas em Misiones, Argentina.  

✓ Taller Ecologista, Argentina, $ 6.470: Garantir a participação de 
representantes Argentinos no V Encuentro Latinoamericano ANTI-REPRESAS 
2013 (REDLAR). 

✓ Comité Local de Monitoreo Ambiental Tramo Carretero Yucumo – 
Rurrenabaque en el Departamento de Beni, Bolívia, $ 6.000: Consolidar as 
capacidades de trabalho do Comité Local de Monitoreo Ambiental do trecho 
rodoviário Yucumo – Rurrenabaque na área de influência da Reserva da 
Biosfera e Terra Comunitaria de Origem Pilón Lajas, com enfoque em três 
aspectos: aprofundamento do monitoramento e mitigação de impactos sociais 
indiretos de obras rodoviárias, acompanhamento técnico das obras e análise 
de impactos ambientais no nível das bacias. 

✓ Organización de Mujeres del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure – TIPNIS, Bolivia, $ 8.000 - Programa DEFESA DOS DIREITOS 
INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Estimular as ações legais sobre o Caso 
Chaparina através do assessoramento técnico legal nos procedimentos de 
ampliação de declarações, recondução da disputa judicial, meios probatórios, 
para a responsabilização legal dos responsáveis.  

✓ Puente Entre Culturas/Cross Cultural Bridges-Bolivia, Bolívia, $ 5.000: 
Contribuir com a qualidade da participação local e a articulação entre 
parceiros e planos futuros para o pantanal Boliviano, em beneficio da 
natureza e da população local.  

✓ Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale, Maranhão, Brasil, 
$4.357,30: Fortalecer e ampliar a articulação das comunidades e 
organizações, no nível nacional e Internacional, frente às violações da Vale e 
de outras indústrias extrativas. - (1) Reavivar alianças e interação entre os 
vários movimentos, entidades e comunidades atingidos pela Vale; (2) Definir 
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os rumos futuros dos Atingidos pela Vale (AVs) e planejar as novas atividades 
para 2014. 

✓ Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, Distrito Federal, $ 
5.545,45 Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: 
Realizar uma Plenária Nacional sobre os direitos indígenas no contexto dos 25 
anos da Constituição Federal, principalmente os direitos sagrados à terra, 
territórios e bens naturais, ameaçados atualmente por iniciativas e medidas 
restritivas nos distintos poderes do Estado brasileiro. A Plenária busca 
subsidiar as ações futuras do movimento indígena voltadas a defender e 
promover esses direitos. 

✓ Associação Alternativa Terrazul, Ceará, Brasil, $5.751,63 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Realizar o I Encontro de 
Jovens Indígenas do Ceará para promover a troca de experiências entre os 
jovens das várias regiões do estado, mobilizar e conscientizar os jovens sobre 
a sua importância no movimento indígena e abordar as demandas 
relacionadas a juventude indígena. 

✓ Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular (CEPASP), 
Pará, Brasil, $ 4.568,53: Realizar o II Seminário nacional dos atingidos pela 
mineração com vistas a consolidar o Movimento Nacional dos Atingidos pela 
Mineração para estudos e reflexões e para desenvolver um intenso trabalho 
de base e de lutas de massas envolvendo as comunidades atingidas. 

✓ Grupo de Defesa da Amazônia - GDA/Movimento Tapajós Vivo, Pará, Brasil, 
$ 6.267,68: Dar visibilidade à discussão sobre a implantação de grandes 
projetos na bacia do Tapajós, especificamente a construção de 07 
hidrelétricas previstas para a região e contribuir com o fortalecimento da 
luta conjunta na defesa da vida. 

✓ Instituto Floresta Viva, Bahia, Brasil, $ 5.535,35: Acompanhar o processo de 
licenciamento do Complexo Intermodal Porto Sul, visando participação e o 
controle social em busca de um processo de tomada de decisão transparente 
e coerente, com a magnitude do tamanho deste empreendimento. 

✓ Instituto Madeira Vivo – IMV, Rondônia, Brasil, $ 4.967,71: Viabilizar o 
fortalecimento da Aliança dos Rios da Panamazônia na região de fronteira 
do Brasil, Bolívia e Peru diante dos impactos ocasionados pela implantação do 
Complexo Madeira. 

✓ Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental - Instituto Gaia, Mato Grosso, 
Brasil, $ 5.050,51: Promover o fortalecimento da participação social dos 
representantes de comunidades tradicionais no entorno da Estação 
Ecológica da Serra das Araras, relacionada a megaprojetos, obras e grandes 
empreendimentos. 

✓ International Rivers, Distrito Federal, $ 5.545,45 - Programa DEFESA DOS 
DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Promover a formação de lideranças 
indígenas sobre estratégias para a defesa de seus direitos territoriais, com 
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destaque para o direito a consulta livre, prévia e informada no caso de 
grandes empreendimentos por meio de uma oficina organizada pela Rede de 
Cooperação Alternativa – RCA. 

✓ MONADES – Mov imento Nacional de Afetados por Desastres 
Sociomabientais, Distrito Federal, Brasil, $4.357,30: Formação e 
organização de lideranças das comunidades/estados afetados com prioridade 
para a região sudeste (RJ) e norte (Amazonas). 

✓ Movimento Brasil pelas Florestas, Brasil, $3.520,70: Dar visibilidade de 
forma crítica às movimentações dos ruralistas, fiscalizando projetos, leis, 
manobras políticas e ações empreendidas pela bancada ruralistas 
relacionadas às medidas com implicações negativas do ponto de vista 
socioambiental; transmitir um programa quinzenal pela internet acerca da 
fiscalização supracitada; e produzir material sistematizado. 

✓ Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, Pernambuco, Brasil, 
$4.457,30: Discutir pesca artesanal e sustentabilidade socioambiental com 
foco em aspectos relativos aos territórios das comunidades tradicionais 
pesqueiras, a partir das visões de estudiosos do tema, pescadores, gestores 
públicos e agentes não governamentais - Realização de um seminário com a 
presença dos movimentos de pescadores e pescadoras artesanais e experts 
para debater as políticas públicas relacionadas. 

✓ Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, Minas Gerais, Brasil, $ 
4.340,10: Divulgar a situação da criação do Parque Nacional da Serra do 
Gandarela e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) depois das 
consultas públicas e dar visibilidade ao fato de uma das cavidades serem uma 
paletoca (toca de tatu gigante extinto há 10.000 anos). 

✓ Rede Ambiental do Piauí-REAPI, Piauí, Brasil, $4.357,30: Mobilização para 
criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba - Promover 
programa de Educação Ambiental na região da Bacia Hidrográfica. 

✓ Rede de ONGs da Mata Atlântica – RMA, Brasil, $4.357,30: Fortalecer a 
comunicação entre as entidades filiadas a Rede de ONGs da Mata Atlântica-
RMA e a sociedade, enquanto ferramenta estratégica para defesa do bioma 
Mata Atlântica - Disseminar informações corretas sobre o bioma Mata 
Atlântica e desta forma contribuir para fortalecer o conhecimento da 
sociedade sobre o assunto; Divulgar ações (públicas ou privadas) de proteção 
do bioma (água, fauna e flora); Fortalecer a RMA e as entidades filiadas com 
troca de experiências. 

✓ Red de Organizaciones ambientales de Panguipulli, Chile, $ 4.214 - 
Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Desenvolver 
um processo de articulação organizacional de territórios e comunidades 
mapuche afetados por projetos energéticos nas regiões de La Araucanía, Los 
Ríos e Los Lagos de Chile, através do uso de uma estratégia jurídica e de 
comunicação que incida sob a agenda ambiental estatal, para permitir a 
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defesa territorial com base no direito internacional que incorpora os direitos 
dos povos originários. 

✓ Asociación Cultural y Ambientalista del Sur – ACAS, Colômbia, $ 5.000: 
Contribuir com o desenvolvimento do “I Encuentro Internacional contra o 
neocolonialismo corporativo das empresas transnacionais” a realizar-se em 
outubro em El  Quimbo no  departamento de Huila. 

✓ Corporacion Accion Ecologica, Equador, $ 3.000: Promover a participação 
de representantes da sociedade civil no encontro, de forma a dar visibilidade 
aos problemas relacionados com as represas e proporcionar articulação a 
nível continental. Levar 5 participantes. 

✓ Fundación Río Napo, Equador, $ 5.000: Apresentar um recurso 
extraordinário de revisão técnica e legal para suspender o desenvolvimento 
do projeto hidroelétrico La Merced de Jondachi. 

✓ Red Latinoamericana de Acción contra las Represas y por los ríos, sus 
comunidades y el água, América do Sul e Central, $ 5.000: Fortalecer o 
processo de articulação continental dos afetados por Barragens e 
Transposições e participação de vários líderes Sul Americanos em encontro 
internacional. 

✓ Central Ashaninka del Río Ene - (Reserva Comunal Ashaninka), Peru, $ 
5.000 - Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: 
Comunicar e difundir os impactos sociais e ambientais das atividades de 
hidrocarbonetos em comunidades nativas Ashaninka da Amazônia Peruana. 

✓ Chapi Shiwag - MISIÓN INTEGRAL AUTÓCTONA MIA, Peru, $ 5.071: Conseguir 
que a Federación 4 e as comunidades nativas integrantes compreendam a real 
incidência ambiental, social e econômica do futuro projeto hidroenergético 
Manseriche (Loreto- Amazonas), do Acordo Energético do Estado Peruano e 
Brasil e o decreto de construção de 20 represas sobre o Rio Marañón assim 
como poder avaliar o inicio de ações legais em caso de existirem impactos 
sobre seus direitos. 

✓ Federación de Comunidades Nativas del Ucayali- FECONAU, Peru, $ 5.600 - 
Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Fortalecer a 
posição das comunidades e incidir sobre as políticas extrativas do estado 
peruano, em defesa dos territórios afetados pelas atividades extrativas de 
Hidrocarburos e a Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana “IIRSA”, 
caso do projeto de rodo/ferrovia Pucallpa- Cruzeiro Do Sul (Brasil). 

✓ Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD), Peru, $ 5.114,29 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Validar uma estratégia 
jurídica e de comunicação para proteger os direitos do povo indígena e o 
cumprimento da normativa em matéria ambiental face às ameaças de 
projetos rodoviários na região de San Martín. 
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✓ Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Peru, $ 8.000: 

Conseguir que os direitos fundamentais das populações locais sejam 
respeitadas pela indústria extrativa no Peru. 

✓ Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible IDLADS 
PERÚ - Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, Peru, $ 5.000 - 
Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Promover o 
cumprimento de normas de proteção de povos indígenas, assim como buscar a 
implementação do direito à consulta previa e a proteção dos povos indígenas 
em isolamento voluntário. 

✓ Misión Integral Autóctona - MIA - (Awajun y Huambisa), Peru, $ 5.000 - 
Programa DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Exigir 
legalmente ao Estado Peruano que regule normativamente os Gases de 
Efeito Estufa a fim de usar estas normas nos estudos de impacto ambiental 
dos projetos hidroenergéticos propostos para o Peru e em especial na região 
amazônica. Assim como demonstrar socialmente a viabilidade legal da 
participação das etnias mencionadas em defesa e exigência de seus direitos 
indígenas e cidadãos dirigidos a tutelar seu ecossistema. 

Transição Democrática para a Sustentabilidade 

✓ AMALAPINHA, Minas Gerais, Brasil, $4.357,30: Promover a Segurança 
Energética através da aquisição de Equipamentos para a Produção de Álcool 
Combustível como forma de fortalecimento da comunidade frente aos 
grandes Empreendimentos Minerários no Médio Espinhaço. 

✓ Associação Indígena Tapawia, Mato Grosso, Brasil, $4.343,79 -  Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Resgatar e multiplicar 
a variedades dos produtos tradicionais Kawaiwete, organizando e 
fortalecendo uma rede de troca entre as aldeias. 

✓ Comunidade Morada da Paz – ComPAZ, Rio Grande do Sul, Brasil, $ 
5.076,14: Promover o emprego de técnicas de arquitetura bioconstruida para 
viabilizar a finalização do equipamento conhecido como Bioconstrução na 
CoMPaz, em Triunfo/RS. 

✓ Espaço Casa das Flores, Bahia, Brasil, $ 5.076,14: Consolidar uma Rede de 
Colaboração Solidária local – Produtores e Consumidores e Articulação 
interinstitucional através de Sensibilização e Mobilização comunitária 
ressaltando a valorização de práticas ecológicas consistentes, integrando 
Economia Solidária e Educação Ambiental numa só proposta. 

✓ Grupo de Turismo Comunitário, Ceará, Brasil, $4.357,30: Fortalecer a 
participação dos jovens no turismo comunitário por meio da construção de 
ferramentas de registro e socialização da cultura local. 
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✓ Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté- MACACA, Minas 

Gerais, Brasil, $ 5.063,45: Promover a geração de trabalho e renda familiar 
e comunitária no entorno da Serra do Gandarela a partir das perspectivas da 
criação do Parque Nacional na região, como contraponto à pressão da Vale 
S.A., que apresenta à comunidade o modelo extrativista e predatório da 
mineração como única alternativa. 

✓ Rede Cearense de Turismo Comunitário - REDE TUCUM, Ceará, $4.357,30: 
Contribuir para a construção teórica e metodológica de uma proposta de 
turismo, que se contraponha à lógica dominante do modelo de turismo 
convencional, e estabeleça novas perspectivas para as populações locais, 
buscando consolidar uma alternativa que fortaleça a autonomia econômica 
das comunidades tradicionais. - Apoiar a mobilização e a participação das 
comunidades na VII Assembleia anual da Rede Tucum e Contribuir para a 
formação das lideranças na Rede Tucum. 

✓ Asociación de Comunidades Kijus (ACOKI), Equador, $ 5.941 - Programa 
DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS – AMERICA LATINA: Elaborar o plano de 
Manejo Ambiental Sustentável de forma a permitir o desenvolvimento de 
atividades orientadas, melhorar a governança para evitar conflitos 
comunitários e familiares dentro das comunidades (A.CO.KI) 
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