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Resultado da Seleção de GAGGA 2022

ORGANIZAÇÃO/GRUPO

DE ONDE SÃO

APOIO

Altamira, PA

R$40.000,00

Altamira, PA

R$40.000,00

Belém, PA

R$40.000,00

Centro de Formação do Negro e da Negra da
Transamazônica e Xingu
@cfntxmovimentonegro
Busca fortalecer mulheres negras que vivem em
reassentamentos urbanos na defesa de seus direitos
humanos e ambientais. Constroem frentes de lutas por
justiça socioambiental, energia limpa e preservação das
culturas tradicionais e territórios.
Coletivo Amazônico LesBiTrans
@lesbitrans_amazonia
Visa atender mulheres LBTQIA+ das comunidades
ribeirinhas e das florestas, com intuito de ampliar as
discussões sobre direitos à terra e ao território e
consolidar núcleos e lideranças LBT.

Coletivo Sapato Preto - Lésbicas Negras Amazônidas
@sapatopretoamazonida
Luta pelo reconhecimento de uma Amazônia preta
e LGBTQIA+, do ativismo comunitário e de canais
de comunicação que produzam reflexões sobre
problemáticas locais, com foco na Amazônia Belenense.
Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará
@fepipa_oficial
Busca a efetivação das políticas públicas com base
na visão da diversidade dos povos indígenas do
Pará, fortalecendo mulheres lideranças indígenas da
Amazônia Brasileira.

Belém, PA

R$40.000,00

FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro
@foirn
Atua no fortalecimento de mulheres lideranças da
região do Rio Negro com ações coletivas que avancem
na luta e na defesa de seus direitos, garantam meios
para o enfrentamento às mudanças climáticas e
promovam a valorização de saberes ancestrais.

São Gabriel da
Cachoeira, AM

R$40.000,00

ORGANIZAÇÃO/GRUPO

DE ONDE SÃO

APOIO

Rio de Janeiro, RJ

R$40.000,00

São Luís, MA

R$40.000,00

GT de Mulheres da Articulação Nacional de
Agroecologia
@ana_agroecologia
Mobiliza encontros e trocas que reúnem saberes de
mulheres rurais do campo, das águas e das florestas
com o objetivo de trazer o olhar dessas mulheres para o
centro do debate e organizá-las para atuar nas diversas
instâncias do movimento agroecológico.
Movimento Interestadual de Quebradeiras de
Coco Babaçu
@miqcb_
Articula as quebradeiras de coco babaçu enquanto
guardiãs das florestas e de sua sociobiodiversidade.
Sua luta é em defesa das terras e territórios dos povos
tradicionais de diversos estados das regiões Norte e
Nordeste.

