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Presidencia da República
SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES

020871/2013

PELAS MULHERES INDÍGENAS tem como principal objetivo melhorar a realidade das mulheres indígenas do Nordeste
através da formação de Mulheres Indígenas como Agentes Multiplicadoras de Transformação Social.
As Mulheres indígenas Agentes pertencem a 08 etnias do Nordeste: Pataxó, Pataxó Hãhãhãe, Tupinambá e Kiriri (BA); Xokó
(SE); Kariri-Xocó, Karapotó (AL); Pankararu (PE); são lideranças das comunidades onde moram e atuam, tendo interação
direta com mais de 47.000 indígenas, e que durante esta iniciativa de 18 meses atingirão 8.000 mulheres indígenas e suas
famílias.
As mulheres indígenas junto às mulheres profissionais convidadas serão a base para a formação de uma rede multiétnica e
pluricultural para pesquisar, estudar e promover mudanças nas suas realidades locais e projetar imagens positivas sobre as
mulheres indígenas, promovendo mudanças para o Brasil e o Mundo.
Formação Presencial Multiétnica de 400 horas: Uma parte da formação acontece através de 05 Encontros com 40 horas cada
um, onde mulheres compartilham vivências, experiências, opiniões, visões, sentimentos, conhecimentos, sabedorias e
encaminhamentos. Esses Encontros são hospedados na sede da Thydêwá e participam deles também outras mulheres
convidadas, especialistas temáticas que facilitam dinâmicas e oficinas.
Formação através das ações práticas nas comunidades de (80 horas mês x 17 meses) 1360 horas: O projeto acontece também
através de atividades práticas desenvolvidas pelas 16 mulheres dentro de suas respectivas comunidades; principalmente através
da formação de grupos locais de mulheres para o fortalecimento das mulheres de cada comunidade. O projeto terá assim 08
Grupos (01 por etnia participante) de estudo, pesquisa e ação: PELAS MULHERES INDIGENAS, que pela sua vez também
interagem na grande rede da iniciativa. Os trabalhos nas comunidades são assistidos à distancia em forma continua pelas
professionais convidadas e presencialmente nos Encontros.
Os trabalhos dentro das comunidades e os Encontros se alternam sempre com intervalos de 03 meses.
Formação através das TICAAs – Tecnologias de Informação, Comunicação, Aprendizagem e Ação. Em forma constante,
através de uma páginaweb especial, as mulheres se acompanham e se fortalecem em forma contínua, criando uma
COMUNIDADE COOLABORATIVA MULTICULTURAL PELAS MULHERES INDÍGENAS. Para dar início a essa REDE
são convidadas as mulheres AGENTES que pela sua vez convidam outras mulheres de suas comunidades, bem como as 09
mulheres convidadas pela ONG Thydêwá para facilitar este projeto e outras mulheres venham somar no mesmo foco.
Acreditamos que a pagina na internet receberá ate o fim do projeto, 500.000 visitas.
As Partilhas, as conversas, as Pesquisas e os Estudos sejam nos Encontros, nas comunidades e ou na pagina web da iniciativa
giram em torno de:
- Temas e conceitos relacionados com as Políticas Públicas para as Mulheres Indígenas;
- Relações Sociais de Gênero, sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero e etnia;
- Políticas Públicas para igualdade e a diversidade das mulheres indígenas;
- Relações de gênero, igualdade, discriminações;
- Movimento de mulheres indígenas e movimentos feministas;
- Políticas Públicas para igualdade de gênero e etnia;
- Políticas e ações afirmativas de raça e gênero;
- Papel do Estado na construção de políticas para a igualdade de gênero;
-O que significa ser mulher indígena hoje?
- Que significa ser liderança indígena mulher?
- Qual é a autonomia que as comunidades indígenas vivem e qual a autonomia econômica das mulheres indígenas dentro de
suas famílias?
- Como se organiza a vida na aldeia? E como funciona o uso do tempo e a divisão do trabalho entre homens e mulheres dentro
das comunidades indígenas?
- As culturas indígenas e as relações de gênero ontem e hoje. Os seus conhecimentos
tradicionais e as formas de passagem dos mesmos de geração em geração.
- A discriminação enfrentada pelas indígenas seja no trabalho ou na escola, seja no dia a dia ou quando de encontro com as
autoridades dos poderes públicos.
- Quais os tipos de discriminação e de violência são enfrentados dentro e fora de sua
comunidade;
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- Direitos Humanos; Direitos Indígenas e os Direitos das Mulheres;
- Violência familiar; Lei Maria da Penha; Desrespeitos e Discriminação, o que fazer em cada circunstancia.
- Patriarcado x Matriarcado. Visão: Mãe Terra.
Transversalmente, será desenvolvido um livro para auxiliar na prevenção das várias formas de violência pelas quais passam as
mulheres indígenas.O livro será produzido com o protagonismo das mulheres indígenas e contará com depoimentos e conteúdos
produzidos por elas. O livro será em parte resultado dos estudos e as pesquisas feitas pelas mulheres, bem como suas partilhas
de sentimentos, visões e opiniões. O livro fará parte da Coleção ÍNDIOS NA VISÃO DOS ÍNDIOS que já conta com 18 outras
títulos lançados.Terá tiragem de 3.000 exemplares que serão distribuídos nas comunidades indígenas participantes, para outras
pessoas não indígena.

A ONG Thydêwá tem mais de 10 anos caminhando com várias comunidades indígenas, acompanhando os desrespeitos que
enfrentam os indígenas especialmente com referencia a DESCRIMINAÇÃO ETNICA. A execução de nossos projetos ligados
aos Direitos Humanos, aos Direitos Coletivos, ao Fortalecimento Cultural; a Afirmação Indenitária nos permitiram leituras
sobre as diferentes demandas das comunidades indígenas do Nordeste e destacamos agora a emergência de trabalharmos o
tema:MULHERES INDÍGENAS.
  As mulheres indígenas sofrem mais preconceitos que os homens indígenas, maiores abusos das autoridades públicas, maiores
dificuldades no mundo social globalizado e também a violência dentro de suas próprias famílias/comunidades. Ao mesmo
tempo, são cada dia mais as lideranças indígenas mulheres (temos destaque na Bahia para os trabalhos de 04 Cacicas); mais de
80% dos professores nas aldeias são professoras; a maior parte dos indígenas que está cursando estudos terciários são mulheres;
existem condições suficientes, tanto pelos problemas como pelas potencias para que as mulheres indígenas venham dar um
salto quântico e melhorar sua situação e venham melhorar a vida dentro das comunidades indígenas também. Agora mais do
que nunca devemos investir no fortalecimento das mulheres indígenas que já são o portal para uma nova humanidade e que
ainda são das piores vitimas de nossa sociedade atual.
  Fórum Permanente para Questões Indígenas da ONU lançou no dia 9 de maio de 2012 uma mensagem de alerta à comunidade
internacional para intensificar os esforços de combate à violência contra mulheres e meninas indígenas no mundo. A violência
contra as mulheres indígenas é um problema global, com tinturas de epidemia em numerosos países devido ao aumento dos
diversos tipos de violência que enfrentamos, disse à Agência Efe a nicaraguense Mirna Cunningham, especialista em assuntos
indígenas e ex-presidente deste fórum da ONU. Cunningham participou da sessão que o Fórum Permanente para Questões
Indígenas dedicou às mulheres e meninas dessas comunidades, na qual foram apresentadas as conclusões de um relatório
elaborado por especialistas de todo o mundo. O texto alerta sobre o caráter multifacetado da violência que enfrentam. De
acordo com o relatório, as mulheres, meninas, adolescentes e jovens indígenas, consideradas as mais pobres dentre os pobres,
são vítimas de um elevado aumento da violência política, social, econômica, espiritual, física, sexual, psicológica e ambiental
em todas as regiões do planeta onde habitam. Apesar de o fórum não contar com números específicos por países que
demonstrem com dados o aumento da violência, a especialista ressaltou que se trata de um problema que inclui numerosas
transgressões de seus direitos individuais e coletivos. A principal conclusão do relatório é que as medidas para combater a
violência contra as mulheres e as meninas no contexto indígena devem ser integrais, e não devem se tratar de maneira isolada
em relação ao conjunto de direitos reconhecidos para os povos indígenas. A violência não pode se desvincular da história de
discriminação e marginalização sofrida pelos povos indígenas em seu conjunto, disse a especialista. De qualquer maneira,
segundo ela, a maioria dos países da América Latina ainda tem muito a fazer para acabar com a violência institucional contra os
indígenas, já que são necessários modelos de educação e saúde interculturais, além de sistemas de Justiça nos quais se aplique o
p l u r a l i s m o  j u r í d i c o .  h t t p : / / n o t i c i a s . t e r r a . c o m . b r / m u n d o / n o t i c i a s / 0 , , O I 5 7 6 6 7 6 1 - E I 2 9 4 , 0 0 -
O N U + a l e r t a + s o b r e + e p i d e m i a + p o r + v i o l e n c i a + c o n t r a + m u l h e r e s + i n d i g e n a s . h t m l
  A ONG Thydêwá tem facilitado aos indígenas a produção de 16 livros com total protagonismo e autoria dos indígenas; e
programa agora, promover Encontros de Mulheres Indígenas para as fortalecer; sabendo que através delas pode estar se
promovendo importantes mudanças nas comunidades indígenas como um todo; sabendo que o desafio de produzir um livro
coletivo multiétnico: PELAS MULHERES INDÍGENAS servirá como dinâmica de um processo de formação (estudo, pesquisa
e ação) e como um canal de promoção e fortalecimento do movimento de mulheres indígenas, suas ações e resultados.
Esta proposta visa o fortalecimento das mulheres indígenas e está ancorada na ACÃO 6245 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AS MULHERES. Esta proposta incentiva o

JUSTIFICATIVA:
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emponderamento das mulheres indígenas para elas mesmas estudar e pesquisar suas realidades, com atenção especial às
descriminações que acontecem na sociedade nacional e na tribal e para elas produzirem um livro que venha principalmente
circular dentro das aldeias fortalecendo as mulheres indígenas. Acreditamos que não existe no Brasil nenhum livro multiétnico
sobre mulheres indígenas e que é emergencial contar com um produto que possa circular pelas comunidades promovendo
mudanças. Fortalecendo a identidade das mulheres indígenas estamos promovendo mudanças significativas de modo geral.

FUNDAMENTO LEGAL:

Portaria 507/2013

SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
65000

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: NOME DO RESPONSÁVEL:
17444209634 ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA

Via N1 Leste s/n, PavilhÃÂ£o das Metas, PraÃ
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE:

70150-908

CIDADE: CEP:CÓDIGO DO MUNICÍPIO:UF:
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2 - DADOS DO PROPONENTE

05297512000185

THYDEWA

SALVADOR BA
3849

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

rua torquato bahia 04. sala 316
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

40015-110
CIDADE: UF:

73 91533726
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 3203-4

CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: NOME DO RESPONSÁVEL:
79288413553 SEBASTIAN GERLIC

Rua Coronel Nonato do Amaral 166, Olivença,
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE:

E.A.:
Entidade Privada
sem fins lucrativos

0030014385
CONTA CORRENTE:
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3- DADOS DO INTERVENIENTE
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 329.561,40

R$ 8.700,00

R$ 0,00

2015VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2013 R$ 320.861,40

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 8.700,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

05/12/2013

05/06/2015

VALOR DA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE:

Valor: Início Término Previsto:

Município: Sigla UF: Cód.

Endereço:

05/12/2013 05/06/2015

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos Direitos das Mulheres e dos
mecanismos para o gozo desses direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta compreende
desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro
das comunidades

R$ 290.612,00

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

1

AGENTE - Mulher Indígena Faz Comunidade Em cada etnia duas mulheres indígenas terão a responsabilidade de dar
capilaridade às ações do projeto e tecer dentro e com seu povo as atividades que levarão ao cumprimento das metas do
projeto. Serão escolhidas mulheres lideres indígenas, que atuam ativamente na sua comunidade com histórico de luta
pelas melhorias comunitárias, aceita pelo povo e com seu trabalho em beneficio do coletivo já demonstrado.
Especialmente mulheres que além de conhecer a luta indígena estão na causa: Mulher. A ajuda de custo de R$ 300,00
servirá para custear as despesas de campo, ou seja, despesas com deslocamento nas comunidades, alimentação nas
viagens, despesas extras com reuniões e rodas de conversas promovido pelas mulheres AGENTE Indígena em suas
articulações dentro de seus povos, com produção de xerox, caneta, lápis, papel. Cumprindo uma carga diária de 4
horas/dia, somando 20 horas semanas, totalizando 80 horas/mês de serviços prestados (Sendo este custo hora de R$
3,75)

R$ 81.600,00 05/12/2013 05/06/2015272.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

2

Ajudante de Cozinha - Profissional de apoio para servir as refeições e lanches durante os encontros do grupo de
mulheres e os facilitadores, sendo pago 5 diarias(30,00) por encontro, somando um total de R$ 150,00 (Sendo ao todo 5
encontros num total geral de R$ 750,00) - Contrataremos um profissional com inscrição de MicroEmpreendedor
Individual, que prestará seus serviços por cada encontro, emitindo nota fiscal dos serviços prestados.

R$ 750,00 05/12/2013 05/06/20155.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

3

Alimentaçao para os encontros e trabalhadores relacionados à pesquisa, sendo uma quantidade de 80 refeiçoes/lanche
por encontro a um valor unitario de R$ 25,00 que soma um total de R$ 2.000,00 por encontro (6 encontros R$
12.000,00)

R$ 12.000,00 05/12/2013 05/06/201525.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

4

Aluguel de aparelhos de celulares com gravador e camera de fotos para registros das informaçoes pesquisadas. 16
aparelhos ficarao com as mulheres em suas aldeias para coleta dos dados e 2 ficarao com os facilitadores, durante todo
o tempo do projeto. (Considerando que a diária de aluguel de um aparelho varia de R$ 1,90 a R$ 4,90 segundo preço de
mercado, se fosse considerar esse valor para todo o período do projeto, sairia bem mais caro, no entanto solicitamos

3573ILHEUS BA CEP:

UN 18.0

Valor Global:

45668-000

R$ 329.561,40
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Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

R$ 1,17 sendo está a opção mais economica, e igualando-se involuntariamente ao valor de compra). Ressaltamos que

R$ 10.782,00 05/12/2013 05/06/201518.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

5

Articuladoras Sociais - Responsaveis pela gestao compartilhada, produção e articulação do projeto junto as mulheres
participantes e as comunidades indígenas envolvidas

R$ 61.200,00 05/12/2013 05/06/201551.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

6

Assistente de Formação do Projeto - Pessoa responsável por gerir e acompanhar todos os processos de pesquisa,
discussões, avaliações e composição do produto final durante a execução do projeto. Essa profissional irá projetar o
processo formativo para as mulheres se apropriarem de informações e aprimorarem suas práticas na execução, a partir
de uma visão holística e integradora gerir de maneira colaborativa o que é conjuntural e o que é estrutural. Deste modo
a carga horária para tais trabalhos será de 8 horas/dia, ( 8 horas * 5 dias= 40 h/d) somando 40 horas/semanais (40 h/s *
4 semanas= 160), totalizando 160 horas/mês, com um custo de hora trabalhada de R$ 15,00 (15,00 * 160= 2.400), valor
total R$ 2.400,00 mensal. O valor se justifica dentro das tarefas elencadas e é aportado pela formação da profissional,
respeitando o valor mínimo a ser considerado.

R$ 43.200,00 05/12/2013 05/06/201518.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

7

Contrapartida financeira - Prestaçao de serviços de consultoria indígena apoio as atividades do projeto nas
dependencias indígenas

R$ 7.000,00 05/12/2013 05/06/20155.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

8

Despesas de serviços de comunicaçao para apoio aos trabalhos nas aldeias - Fatura de conexao de Internet para as 16
mulheres participantes interagirem entre elas e com a Rede, possibilitando a troca de informaçoes e o intercambio a
partir de suas aldeias. A conexão servirá para conectar as mulheres em rede de uma aldeia para a outra. (O uso da
conexão será feito nas aldeias onde será realizado o projeto e NÃO TEM FUNÇÃO INSTITUCIONAL, ou algo do
tipo)

R$ 10.880,00 05/12/2013 05/06/201517.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

9

Facilitadora, Educadores Temáticos - São profissionais com experiências na área de direitos da mulher e envolvidos
diretamente com a parametrizaçao de coleta dos dados para produçao do livro, e trabalharão com o público alvo os
temas abordados no projeto.

R$ 7.500,00 05/12/2013 05/06/20155.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

10

INSS - Consultor Indígena sobre os serviços prestaçao de consultoria indígena em apoio as atividades do projeto nas
comunidades indígenas - Contraprtida Financeira

R$ 1.700,00 05/12/2013 05/06/20155.0
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Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

11

Passagens aereas dos facilitadoras dos encontros desde suas residencias ate o local do encontro

R$ 5.000,00 05/12/2013 05/06/20155.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

12

Translado da equipe técnica de produção do projeto.

R$ 9.000,00 05/12/2013 05/06/201518.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

13

Transportes rodoviário de ônibus estadual e interestadual, com compra de passagens terrestres para as 16 mulheres
participantes do encontro, desde suas comunidades ate o local do encontro.

R$ 40.000,00 05/12/2013 05/06/201580.0

Meta nº: 2

Especificação:

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE:

Valor: Início Término Previsto:

Município: Sigla UF: Cód.

Endereço: Olivença

05/12/2013 05/06/2015

Meta 2 -  Divulgação – Sera feita atraves de uma pagina na internet e do livro ~PELAS MULHERES
INDIGENAS~ - Esta meta compreende sistematizacao e digitalizacao de conteudos, produção final dos
produtos, confecção de material de divulgação e distribuição do material produzido

R$ 38.949,40

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

1

Arte diagramação e finalizaçao digital do livro - Prestaçao de serviços de definiçao da arte, das fotografias a colocar no
livro e formataçao da arte final do layout.

R$ 6.000,00 05/12/2013 05/06/20152.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

2

Camiseta - Compra e confecçao de arte de serigrafia para divulgacao do Projeto, com camisas padronizadas e com
exposição das logo do governo patrocinador da proposta

R$ 1.500,00 05/12/2013 05/06/2015100.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

3

Construçao de pagina de internet - Producao de um site para formaçao da rede, divulgacao dos trabalhos e da luta
indígena das mulheres

R$ 1.000,00 05/12/2013 05/06/20151.0

3573ILHEUS BA CEP:

UN 18.0

Valor Global:

45668-000

R$ 329.561,40
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Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

4

Correio - Despesas de distribuiçao do produto (LIVRO) produzido para as aldeias indígenas

R$ 5.849,40 05/12/2013 05/06/201518.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

5

Impressao do livro (3.000 exemplares)- Despesa de custeio de impressão do livro

R$ 22.500,00 05/12/2013 05/06/20153000.0

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

6

Serviços de confecção de 5.000 panfletos para auxiliar na ampla divulgação nas aldeias, dando suporte às atividades do
projeto.

Contratação de serviços gráficos com entrega de arte pronta, para impressão de banner de 0,80 x 1,20 para suporte
visual de divulgação do projeto

R$ 2.100,00 05/12/2013 05/06/201514.0

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2013Dezembro

R$ 43.726,91

META Nº: VALOR DA META:

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos
Direitos das Mulheres e dos mecanismos para o gozo desses
direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta
compreende desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as
atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro das
comunidades

R$ 41.227,00

1

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

Meta 2 -  Divulgação – Sera feita atraves de uma pagina na
internet e do livro ~PELAS MULHERES INDIGENAS~ - Esta
meta compreende sistematizacao e digitalizacao de conteudos,
produção final dos produtos, confecção de material de divulgação
e distribuição do material produzido

R$ 2.499,91

2

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:1

MÊS DESEMBOLSO: ANO: 2014Fevereiro

META Nº: VALOR DA META:

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos
Direitos das Mulheres e dos mecanismos para o gozo desses
direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta
compreende desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as
atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro das
comunidades

R$ 50.267,00

1

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

Meta 2 -  Divulgação – Sera feita atraves de uma pagina na
internet e do livro ~PELAS MULHERES

R$ 1.249,91

2

DESCRIÇÃO:

SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
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VALOR DO REPASSE: R$ 51.516,91

INDIGENAS~ - Esta meta compreende sistematizacao e
digitalizacao de conteudos, produção final dos produtos,
confecção de material de divulgação e distribuição do material
produzido

PARCELA Nº:2

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2014Abril

R$ 225.617,58

META Nº: VALOR DA META:

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos
Direitos das Mulheres e dos mecanismos para o gozo desses
direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta
compreende desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as
atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro das
comunidades

R$ 190.418,00

1

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

Meta 2 -  Divulgação – Sera feita atraves de uma pagina na
internet e do livro ~PELAS MULHERES INDIGENAS~ - Esta
meta compreende sistematizacao e digitalizacao de conteudos,
produção final dos produtos, confecção de material de divulgação
e distribuição do material produzido

R$ 35.199,58

2

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:3

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2013Dezembro

R$ 1.740,00

META Nº: VALOR DA META:

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos
Direitos das Mulheres e dos mecanismos para o gozo desses
direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta
compreende desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as
atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro das
comunidades

R$ 1.740,00

1

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2014Fevereiro

R$ 1.740,00

META Nº: VALOR DA META:

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos
Direitos das Mulheres e dos mecanismos para o gozo desses
direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta
compreende desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as
atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro das
comunidades

R$ 1.740,00

1

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:2

MÊS DESEMBOLSO: ANO: 2014Abril

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
THYDEWA
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VALOR DO REPASSE: R$ 5.220,00

META Nº: VALOR DA META:

Meta 1 - Formação de 16 mulheres para serem multiplicadores dos
Direitos das Mulheres e dos mecanismos para o gozo desses
direitos dentro de suas comunidades de origem. - Esta meta
compreende desde a gestão compartilhada, os Encontros ate as
atividades de pesquisa, reflexão e socialização dentro das
comunidades

R$ 5.220,00

1

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:3
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:272,00 R$ 300,00 R$ 81.600,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

AGENTE - Mulher Indígena Faz Comunidade Em cada etnia duas mulheres indígenas
terão a responsabilidade de dar capilaridade às ações do projeto e tecer dentro e com seu
povo as atividades que levarão ao cumprimento das metas do projeto. Serão escolhidas
aquelas mulheres que já são ativas na sua comunidade de origem, que já tem um histórico
de luta pelas melhorias comunitárias, que tem seu perfil de líder aceito pelo povo e seu
trabalho em beneficio do coletivo já demostrado. Especialmente mulheres que além de
conhecer a luta indígena estão na causa: Mulher.

Recursos do Convênio 339036

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:480,00 R$ 25,00 R$ 12.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Alimentaçao para os encontros e trabalhadores relacionados à pesquisa, sendo uma
quantidade de 80 refeiçoes/lanche por encontro a um valor unitario de R$ 25,00 que soma
um total de R$ 2.000,00 por encontro (6 encontros R$ 12.000,00)

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:4,00 R$ 275,00 R$ 1.100,00

Olivença

3573 ILHEUS

UN

BA45668-000

Contratação de serviços gráficos com entrega de arte pronta, para impressão de banner de
0,80 x 1,20 para suporte visual de divulgação do projeto

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:10,00 R$ 100,00 R$ 1.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

UN

BA45668-000

Serviços de confecção de 5.000 panfletos para auxiliar na ampla divulgação nas aldeias,
dando suporte às atividades do projeto.

Recursos do Convênio 339039
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:80,00 R$ 500,00 R$ 40.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Transportes rodoviário de ônibus estadual e interestadual, com compra de passagens
terrestres para as 16 mulheres participantes do encontro, desde suas comunidades ate o
local do encontro.

Recursos do Convênio 339030

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Passagens aereas dos facilitadoras dos encontros desde suas residencias ate o local do
encontro

Recursos do Convênio 339033

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:18,00 R$ 500,00 R$ 9.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Translado da equipe técnica de produção do projeto.

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Facilitadora, Educadores Temáticos - São profissionais com experiências na área de
direitos da mulher e envolvidos diretamente com a parametrizaçao de coleta dos dados
para produçao do livro, e trabalharão com o público alvo os temas abordados no projeto.

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:18,00 R$ 2.400,00 R$ 43.200,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Assistente de Formação do Projeto - Pessoa responsavel por gerir e acompanhar todos os
processos de pesquisa, discussoes, avaliaçoes e composiçao do produto final durante a
execuçao do projeto.

Recursos do Convênio 339039
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:17,00 R$ 640,00 R$ 10.880,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Despesas de serviços de comunicaçao para apoio aos trabalhos nas aldeias - Fatura de
conexao de Internet para as 16 mulheres participantes interagirem entre elas e com a Rede,
possibilitando a troca de informaçoes e o intercambio a partir de suas aldeias. A conexão
servirá para conectar as mulheres em rede de uma aldeia para a outra. (O uso da conexão
será feito nas aldeias onde será realizado o projeto e NÃO TEM FUNÇÃO
INSTITUCIONAL, ou algo do tipo)

Recursos do Convênio 339036

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:51,00 R$ 1.200,00 R$ 61.200,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Articuladoras Sociais - Responsaveis pela gestao compartilhada, produção e articulação do
projeto junto as mulheres participantes e as comunidades indígenas envolvidas

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:18,00 R$ 599,00 R$ 10.782,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Aluguel de aparelhos de celulares com gravador e camera de fotos para registros das
informaçoes pesquisadas. 16 aparelhos ficarao com as mulheres em suas aldeias para
coleta dos dados e 2 ficarao com os facilitadores, durante todo o tempo do projeto

Recursos do Convênio 339038

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Construçao de pagina de internet - Producao de um site para formaçao da rede, divulgacao
dos trabalhos e da luta indígena das mulheres

Recursos do Convênio 319004

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

Olivença

3573 ILHEUSBA45668-000

Ajudante de Cozinha - Profissional de apoio para servir as refeições e lanches durante os
encontros do grupo de mulheres e os facilitadores, sendo pago 5 diarias(30,00) por
encontro, somando um total de R$ 150,00 (Sendo ao todo 5 encontros num total geral de
R$ 750,00) - Contrataremos um profissional com inscrição de MicroEmpreendedor
Individual, que prestará seus serviços por cada encontro, emitindo nota fiscal dos serviços
prestados.

Recursos do Convênio 339037
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UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 150,00 R$ 750,00UN

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 1.400,00 R$ 7.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Contrapartida financeira - Prestaçao de serviços de consultoria indígena apoio as
atividades do projeto nas dependencias indígenas

Recursos do Convênio 339048

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:18,00 R$ 324,97 R$ 5.849,40

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Correio - Despesas de distribuiçao do produto (LIVRO) produzido para as aldeias
indígenas

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 22.500,00 R$ 22.500,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Impressao do livro (3.000 exemplares)- Despesa de custeio de impressão do livro

Recursos do Convênio 339039

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 340,00 R$ 1.700,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

INSS - Consultor Indígena sobre os serviços prestaçao de consultoria indígena em apoio as
atividades do projeto nas comunidades indígenas – Contrapartida financeira

Recursos do Convênio 339047
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:2,00 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Arte diagramação e finalizaçao digital do livro - Prestaçao de serviços de definiçao da arte,
das fotografias a colocar no livro e formataçao da arte final do layout.

Recursos do Convênio 319004

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:100,00 R$ 15,00 R$ 1.500,00

Olivença

3573 ILHEUS

un

BA45668-000

Camiseta - Compra e confecçao de arte de serigrafia para divulgacao do Projeto, com
camisas padronizadas e com exposição das logo do governo patrocinador da proposta

Recursos do Convênio 339039

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens
e Serviços

Rendimento de
Aplicação

319004 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

339030 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

339033 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

339048 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

339047 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

339037 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

339036 R$ 92.480,00 R$ 92.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 329.561,40

TOTAL GERAL:
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Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens
e Serviços

Rendimento de
Aplicação

339039 R$ 164.849,40 R$ 164.849,40 R$ 0,00 R$ 0,00

339038 R$ 10.782,00 R$ 10.782,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 329.561,40

TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

NOME:

DESCRIÇÃO: Orçamento 2

Proposta IPIRANGA THIDEWA ABRIL 2.pdf

NOME:

DESCRIÇÃO: Orçamento 3

Proposta Nº 58366 THYDEWA. 3pdf.pdf

NOME:

DESCRIÇÃO: Orçamento 1

Proposta Thydewa ABRIL 1.pdf


