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Propostas aprovadas no âmbito do edital iniciativas de promoção 

ao combate emergencial e preventivo a COVID-19 

 

Estimadas(os) associadas(os) e Seções Locais da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB), 

Com satisfação tornamos público o resultado final do edital de iniciativas de promoção 

ao combate emergencial e preventivo a COVID-19, promovido pela AGB Nacional e 

publicado no dia 13 de julho de 2020. Foram submetidas oito propostas por seis Seções 

Locais. 

 

As propostas aprovadas são (de acordo com a ordem de submissão): 

1. Seção Local Juiz de Fora: Fórum de Mulheres Feministas de Juiz de Fora - 8M 

2. Seção Local Presidente Prudente: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) 

3. Seção Local Fortaleza: Coletivo Bom Jardim na Luta 

4. Seção Local Três Lagoas: Movimento por Moradia Popular em Três Lagoas 

5. Seção Local Belo Horizonte: Ocupação Fábio Alves - Movimento Luta Popular 

(Kits de materiais de higiene) 

6. Seção Local Tefé: Conselho Indigenista Missionário (CIMi – Tefé) e Cáritas, da 

prelazia de Tefé 

7. Seção Local Belo Horizonte: Ocupação Professor Fábio Alves - Movimento Luta 

Popular (aquisição de máquinas) 

8. Seção Local Presidente Prudente: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST); Coletivo Cultural Galpão da Lua; Levante Popular da Juventude; 

Coletivo Santo Útero; Associação dos Produtores Assentados da Rodeio 

(APAR) 

 

O edital previa o número máximo de dez propostas de R$ 500,00, totalizando R$ 

5.000,00. Ainda segundo e edital, o item 1.2 estebelece: “caso o número de propostas 

seja inferior ou superior a dez, o valor pode ser redistribuído de acordo com avaliação 
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da Comissão de Seleção em diálogo com as Seções Locais contempladas”. Nestes 

sentido, cada proposta aprovada receberá R$ 625,00. 

 

Destacamos que, conforme os itens 6 e 7 do edital, é responsabilidade das Seções 

Loais contempladas: 

- executar a proposta selecionada no 04 de agosto a 04 de setembro de período de 

2020; 

- Caso os valores inicialmente solicitados não forem integralmente utilizados em sua 

destinação inicial, estes deverão ser devolvidos ao caixa da AGB Nacional via 

transferência bancaria; 

- Todos os pagamentos serão aprovados e realizados mediante apresentação nota ou 

cupom fiscal e/ou Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) para todas as despesas 

incorridas relativas às atividades financiadas por este edital.; 

- Caso seja produzido materiais de comunicação de combate a COVID-19 estes devem 

conter a logomarca da Seção Local envolvida com a promoção de tal ação; 

- Fica proibido o uso ou apoio por partido político e integrante ou postulante de cargo 

público nas matérias de distribuição e divulgação; 

- A Seção Local contemplada deverá enviar a Diretoria Executiva Nacional (DEN) um 

relatório de atividades contendo, fotos ou vídeos, que descrevam as atividades e ações 

realizadas, bem como os impactos e resultados obtidos, para fins de prestação de 

contas. 

O repasse dos valores aprovados será realizado diretamente pela Tesouraria da AGB 

Nacional, através de transferência bancaria na conta bancaria da Seção Local. Caso a 

Seção Local não possua conta em seu nome tal transferência ocorrerá na conta dos 

membros do Coletivo de Tesouraria de sua Diretoria Executiva Local.  

No anexo I consta detalhadamente todas as propostas aprovadas. 

 

São Paulo (SP), 03 de agosto de 2020. 

Comissão do Edital Iniciativas de promoção ao combate emergencial e preventivo a 

COVID-19 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) 
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Anexo I: Propostas aprovadas no âmbito do edital iniciativas de 

promoção ao combate emergencial e preventivo a COVID-19 

(apresentadas pela ordem de submissão) 

 

 

1.Seção Local Juiz de Fora 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Fórum de Mulheres 

Feministas de Juiz de Fora - 8M 

Descrição da proposta: O Fórum 8M vem realizando diversas ações no município de 

Juiz de Fora - MG. Essa campanha de solidariedade para a classe trabalhadora surgiu 

com o  intuito de tentar amenizar os impactos sofridos com a pandemia, principalmente 

para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ao longo da campanha o Fórum 

8M recebeu/recebe doações de vários sindicatos de Juiz de Fora e de pessoas civis que 

se identificaram com a luta e viram o comprometimento do Fórum com as comunidades 

juizforanas.  

Começamos a fazer a ação em uma escola que atende três bairros periféricos da 

cidade: Jardim Cachoeira, Monte Castelo e Parque das Águas. Só nessa escola 

conseguimos entregar mais de 300 cestas e 500 máscaras. Depois conseguimos 

entregar kits de higiene e máscara para mulheres em situação de rua. Como nossa 

campanha ganhou visibilidade, várias organizações procuram a gente para pedirem 

apoio. Com isso conseguimos contribuir também com os bairros Caiçaras e JK. Além 

disso, auxiliamos uma ONG que atende famílias de crianças e jovens em reclusão e 

famílias de feirantes que estão impossibilitados de trabalhar, por causa da suspensão 

das feiras.  

Por último, uma escola situada no bairro Olavo Costa nos pediu apoio para contribuir 

com cestas básicas para 60 famílias que estão em vulnerabilidade social. A diretora da 

escola do bairro já conseguiu 30 cestas, mas está esperando nossa contribuição (do 

Fórum 8M) para conseguir mais 30. Este breve relato da proposta, ora aparece em 

terceira pessoa do singular, ora do plural, pois quem lhes escreve é Verônica, vice-

diretora da seção local e membro do Fórum 8M. Por isso vi nesse edital a oportunidade 

de conseguirmos auxiliar na compra e distribuição de cestas básicas para essas 

famílias, já que são tantas para serem compradas de uma só vez e a necessidade da 

ajuda não se encerrará num horizonte próximo.  

Como o Fórum 8M é um fórum feminista classista, nossas colaboradoras confeccionam 

máscaras para entregarmos nas ações, entregamos panfletos para conscientização dos 

cuidados de higiene e também sobre violência doméstica, visto que os números com a 

pandemia vêm aumentando de maneira exponencial, infelizmente. Esses materiais já 

estão prontos, por isso o auxílio da AGB, caso sejamos contemplados, seria exclusivo 

para compras de cestas básicas, somado ao dinheiro que o 8M consegue de doações, 

para garantirmos a entrega das 60 cestas básicas esperadas pelo bairro Olavo Costa. 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 60 famílias 
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Valor total do orçamento indicado (R$): 1.497,00 

Valor aprovado (R$): 625,00 

 

2.Seção Local Presidente Prudente 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

Descrição da proposta: ao controle da disseminação do Covid 19 e ações sociais na 

criação da rede de combate a violência doméstica de incentivo à produção de vídeo, 

áudios explicativos, e inflamativos, podcast com temas relacionados à invisibilização 

das mulheres no campo brasileiro, promoção de ações de solidariedade entre o MST e 

famílias de baixa renda que vivem nos assentamentos e acampamentos de reforma 

agrária. Nossa proposta é elaborar panfletos informativos para atingir todas as mulheres 

que não tem acesso à internet, dessa forma os panfletos possam atingir essa parcela 

de mulheres em sua residência. 

Nosso lema é; #FicaEmCasaNãoEmSilencio. 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 3.200 pessoas 

Valor total do orçamento (R$): 500,00 

Valor aprovado (R$): 625,00 

 

3.Seção Local Fortaleza 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Coletivo Bom Jardim na 

Luta 

Descrição da proposta: O coletivo Bom Jardim na Luta é formado por um grupo de 

articuladores comunitários que se uniram para combater a fome na região do Grande 

Bom Jardim, diante do agravamento dessa problemática social em virtude da pandemia 

da Covid-19, novo coronavírus. Somos um grupo de pessoas diversas em pensamentos 

e visões de mundo, mas que apresentam um propósito comum: melhorar as condições 

de vida da população periférica. Além disso, somos um coletivo de ativistas socialmente 

enraizados na luta comunitária, com histórico evidente de engajamento e compromisso 

com as causas populares.   

Nesse sentido, desde o mês de março de 2020, nós nos organizamos para arrecadar 

itens alimentícios, captar recursos financeiros, localizar famílias necessitadas, instruir 

sobre a imprescindibilidade do isolamento social e sobre a pertinência de cumprimento 

dos protocolos de segurança sanitária e entregar cestas básicas em domicílio para 

famílias que carecem de assistência social em vários aspectos.  

Dedicamos nossos esforços à garantia mínima de alimentação diária de nossos colegas 

de bairro, haja vista a pauperização das condições materiais de existência do público 

mencionado. Vale ressaltar que o coletivo Bom Jardim na Luta atua em articulação com 
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outros setores da sociedade civil tais como organizações sociais e redes comunitárias, 

a exemplo da Rede de Desenvolvimento Local, Integrada e Sustentável do Grande Bom 

Jardim.  

A presente proposta se dará em parceria entre AGB Fortaleza e o coletivo Bom Jardim 

na Luta, com o objetivo de promover a conscientização quanto a prevenção e os 

cuidados com a população do território do Grande Bom Jardim, periferia da cidade de 

Fortaleza/CE, diante do momento de retorno gradativo das atividades econômicas ao 

qual a capital cearense vem passando. 

Cabe lembrar que, de acordo com boletim epidemiológico oficial de 24 de julho de 2020, 

o Grande Bom Jardim registra 298 óbitos por Covid-19, ou seja, mais mortes que Sobral 

(276); que Juazeiro do Norte (188); que Maracanaú (227); que todo o Uruguai (34). Por 

isso nossa preocupação em manter nossas atividades e avançar na campanha de 

conscientização da nossa população quanto aos cuidados referentes à saúde.  

Diante disso, avaliamos ser cada vez mais urgente a promoção de ações de 

conscientização quanto aos cuidados com o contágio pela Coivd-19 na região.   

A proposta contempla as seguintes etapas: 

a) A contratação de costureiras locais para confecção de 100 máscaras 

reutilizáveis de tecido (que atenda as orientações da OMS e autoridades 

sanitárias nacionais); 

b) A elaboração e impressão de material gráfico informativo, com orientações e 

cuidados a respeito da higiene pessoal e prevenção às infecções pela Covid-19; 

c) A realização de ato de conscientização em uma das feiras públicas da região, 

ocasião na qual haverá a distribuição das máscaras e dos materiais impressos 

com vistas à promoção de medidas sanitárias e cuidados pessoais necessários.  

 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 100 pessoas 

Valor total do orçamento (R$): 500,00 

Valor aprovado (R$): 625,00 

 

4.Seção Local Três Lagoas 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Movimento por Moradia 

Popular em Três Lagoas 

Descrição da proposta: A cidade de Três Lagoas está localizada na região Leste de 

Mato Grosso do Sul, com população estimada de 121.388 habitantes (dados do IBGE), 

com características histórias de principal atividade econômica concentrada na pecuária, 

no entanto, na década de 2000 a cidade passou por um boom industrial, mediante a 

instalação dos complexos celulose-papel e deu início à um massivo processo de 

migração. A cidade passou por processo migratório acelerado, intensificando a 

especulação imobiliária e as desigualdades sociais. A problemática social ocasionada 
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por esse processo deu origem Movimento por Moradia Popular em Três Lagoas, 

formado por 144 famílias.  

 Segundo as narrativas de Rosana, uma das lideranças, o movimento foi organizado e 

teve início em 2000, concomitante ao momento de intensificação do processo de 

industrialização e aumento dos preços dos aluguéis. A primeira ação do movimento foi 

ocupar uma área nas proximidades da linha férrea, área central da cidade. Depois de 

meses de negociações entre líderes do governo e líderes do movimento foi cedido, em 

2018, uma gleba de terra no sul da cidade (hoje Jardim Primaveras), sob a promessa 

de construção das habitações, para as famílias. 

Atualmente as famílias estão territorializadas às margens da cidade, no extremo sul, no 

denominado Jardim Primaveras, formado por 144 famílias que conquistaram o direito à 

moradia por meio da luta, levando em consideração o uso da terra com função social, 

contextualizado nos Art. 182 e 183 da Constituição Federal. 

Das 144 famílias que participam do movimento, cerca de 80 já estão residindo nas 

casas, que se encontram em processo de construção. Parte significativa deste número 

são de grupos familiares de mães solos com cerca de 4 a 5 filhos e suas atividades 

econômicas estão, em maioria dos lares, limitadas ao trabalho informal. Conforme o 

momento pandêmico em que nos encontramos as famílias estão sem renda, contando 

apenas com o auxílio emergencial o que agravou significativamente as condições 

sociais na região, inclusive para manter os mínimos vitais, como alimentação. Neste 

sentido, nós da AGB-TL, em contato constante com as lideranças do movimento 

constatamos cerca de 20 famílias, 100 pessoas, em situação mais vulnerável. 

Iniciaremos uma campanha ampla de doação para arrecadação e compra de cestas 

básicas. Com objetivo de somar à luta e agilizar o processo de aquisição financeira para 

doação consideramos a oportunidade deste edital muito importante. O valor, mesmo 

que singelo, de R$ 500,00 somará à nossa campanha. 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 100 pessoas 

Valor total do orçamento (R$): 1.422,00 

Valor aprovado (R$): 625,00 

 

5.Seção Local Belo Horizonte 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Ocupação Professor 

Fábio Alves - Movimento Luta Popular 

Descrição da proposta: A ocupação Professor Fábio Alves localiza-se no bairro 

Marilândia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, MG. É organizada pelo movimento 

social de luta por moradia Luta Popular. A AGB-BH tem apoiado a ocupação desde seu 

início, sendo que, durante o Fala Professor(a)! 2019, a ocupação foi uma das parceiras 

da construção do encontro. Essa é uma ocupação composta por 700 famílias de 

trabalhadoras e trabalhadores, muitos deles desempregados, e aparece como a única 

opção de moradia para essas pessoas que não possuem condições de pagar aluguel. 

Atualmente, a ocupação teve vulnerabilidade ampliada com pela emissão de uma ordem 
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de despejo, que poderá ser cumprida durante a pandemia. Agravando, ainda mais, a 

míriade de problemas relacionados ao desemprego, e aos riscos sanitários no momento 

de pandemia e isolamento social.  

Atualmente o Estado está fornecendo cestas básicas a muitas famílias da ocupação, 

contudo, muitas das vezes, não recebem produtos de limpeza e higiene básicos nas 

cestas. Por isso, o dinheiro fruto do edital será utilizado para “completar” as cestas 

básicas com kits de higiene necessários à segurança e saúde dos ocupantes. O kit 

conterá um sabão em pó, um detergente, dois sabonetes e uma água sanitária. As 

decisões sobre o conteúdo do kit foram tomadas a partir de diálogos com as lideranças 

e moradores da ocupação. 

Caso possível, solicitamos a ampliação da quantia destinada aos kits para atendermos 

o maior número de famílias. 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 160 pessoas 

Valor total do orçamento (R$): 502,00 

Valor aprovado (R$): 625,00 

 

6.Seção Local Tefé 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Conselho Indigenista 

Missionário (CIMi – Tefé) e Cáritas, da prelazia de Tefé 

Descrição da proposta: Introdução: A região do Médio Solimões e Afluentes, com uma 

área de extensão territorial de 361.478,3Km², situado na abrangência dos municípios de 

Maraã, Tefé, Uarini, Japurá, Juruá, Jutaí, Eirunepé, Envira, Carauari, Itamarati, Ipixuna, 

Alvarães, Fonte Boa e Coari. Com uma população de aproximadamente 20.264 

indígenas, de acordo com o Sistema de Informação e Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI), distribuída em 185 (cento e oitenta e cinco) aldeias e dividida em 21 (vinte e 

uma) Povos (Apurinã, Arara, Baniwa, Bare, Deni, Kaixana, Kambeba, Kanamari, 

Katawixi, Katukina, Kocama, Kulina, Maku, Mayoruna, Miranha, Mura, Satere-Maue, 

Tariano, Ticuna, Tukano e Yauanawá), com suas especificidade culturais e formas de 

organização social.  

Sabemos que os povos indígenas têm sofrido na atualidade com a perda de direitos, 

perseguição e assassinatos de lideranças, sobretudo com o descaso do governo 

Federal e a explícita aversão aos povos originários. Diante do avanço do contágio do 

Covid-19 nos centros urbanos, considerado pela Organização Mundial de Saúde como 

Pandemia, os Povos Indígenas estão na relação de grupos de riscos e os mais 

vulneráveis ao contágio, sendo necessário tomarem medidas de prevenção como 

realizar barreiras sanitárias e o distanciamento social como estratégia de enfrentamento 

para evitar a contaminação e diminuir a velocidade da transmissão nas comunidades 

indígenas.  

O boletim epidemiológico do DSEI Médio rio Solimões e afluentes, atualizado no dia 23 

de julho de 2020, mostram 51 casos confirmados e dois óbitos de indígenas no 
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município de Tefé. Considerando a necessidade de manter as medidas de prevenção e 

dentre elas o distanciamento social, os povos indígenas decidiram coletivamente 

permanecer em suas aldeias, nos territórios indígenas, evitando a circulação e o contato 

com os centros urbanos da região. 

Diante dessa situação de pandemia, que acomete o mundo todo de forma desigual, e 

tendo a consciência que os povos indígenas são populações extremamente vulneráveis, 

nós da AGB-TF, do CIMI-TEFÉ e da CÁRITAS-TEFÉ, decidimos nos organizar em 

defesa desses povos por meio da arrecadação e doação de alimentos e materiais de 

limpeza para comunidades indígenas do município de Tefé-AM.   

Justificativa: Algumas famílias indígenas desses povos não possuem renda fixa, 

dependendo das vendas de produtos agrícolas e artesanatos nos centros urbanos e não 

tiveram acesso ao auxilio emergencial dado pelo Governo Federal, devido a dificuldade 

do acesso à internet, nesse contexto de pandemia, enfrentam dificuldades quanto ao 

acesso à alimentação complementar para sua subsistência, podendo trazer prejuízos 

de saúde, organização social e cultural.  

Público alvo: Este projeto vai atingir diretamente os povos indígenas do município de 

Tefé, especificamente as comunidades de Porto Praia e Boará da etnia KOKAMA.  

Objetivo: Auxiliar com alimentos e materiais de limpeza, algumas famílias indígenas que 

testarem positivo ao COVID-19 e os casos suspeitos, de isolamento, conforme a 

recomendação do Protocolo de Manejo Clínico de Atenção Primária a Saúde das 

equipes de saúde indígena  

Objetivos específicos: a) Arrecadar doações de alimentos e materiais de higiene para 

famílias indígenas vítimas da crise econômica impactada pelo COVID-19; b) Aplicar o 

recurso deste edital para compra de alimentos e materiais de limpeza, direcionado a 

algumas famílias indígenas que testarem positivo ao COVID-19 (e os casos suspeitos). 

Resultados esperados: Minimizar os impactos econômicos da pandemia de covid19 nas 

aldeias foco deste projeto, bem como, estreitar relações da AGB-TF com o CIMI-Tefé e 

CÁRITAS-Tefé, dando prosseguimento ao nosso objetivo de atuar junto aos 

movimentos sociais atuantes no município. 

Período de execução do projeto: De 04 de Agosto a 04 de setembro de 2020.  

Entidades que em parceria vão executar o projeto:  

AGB-TF- Associação dos Geógrafos Brasileiros Seção Tefé-AM: A AGB-TF é uma 

entidade civil, representativa dos profissionais em Geografia, de caráter técnico-

científico e cultural, sem fins lucrativos, com foro na Cidade de Tefé, Estado do 

amazonas. Iniciamos nossos trabalhos em maio de 2018, mas nossa entidade tem 

escala nacional e foi criada no Brasil paralelo ao surgimento da geografia no nosso país, 

desde a década de 30 do século passado.  No capítulo X (10) do nosso estatuto 

destacamos como um dos nossos objetivos “Procurar representar a Geografia tefeense, 

amazonense e brasileira e o pensamento de seus associados junto aos poderes 

públicos e às entidades de classe, culturais ou técnicas”. Assim acreditamos ser de 

extrema importância o desenvolvimento desse projeto em auxílio aos povos indígenas 
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que sofrem em razão da pandemia de covid19. Temos também uma coordenação de 

articulação que tem como um dos seus objetivos atuar e apoiar o movimento indígena 

na nossa região.   

Caritas-Tefé: A Cáritas da Prelazia de Tefé, é uma entidade civil de direito privado, de 

duração indeterminada, de assistência social, sem fins econômicos, com sede e foro no 

Município de Tefé. De acordo com o art. 3º da Lei Orgânica de Assistência Social – Lei 

8.742, de 07 de dezembro de 1993, tem as seguintes finalidades: promover e articular 

ações de assistência social, especialmente relacionadas com a mulher, criança, o (a) 

adolescente, o (a) jovem, o (a) idoso, os (as) deficientes; investigar, estudar, analisar e 

desenvolver estratégias de combate à miséria e a pobreza; Participar da ação conjunta 

das obras e movimentos que visem assistência e promoção humana; Formar e capacitar 

agentes para a ação social e o exercício da cidadania. A Cáritas da Prelazia de Tefé 

realiza assistência social gratuitamente, mediante convênios e campanhas junto às 

comunidades locais, contratos e convênios públicos e privados, com organizações 

nacionais e internacionais, alocando recursos materiais e humanos para seus 

programas normais ou para atendimento das vítimas emergenciais. 

Conselho Indigenista Missionário/CIMI na Prelazia de Tefé: O CIMI é um organismo 

anexo à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, como uma entidade 

articuladora que em sua atuação conferiu um novo sentido ao trabalho da igreja católica 

junto aos povos indígenas, assumindo uma postura, com a consciência da necessidade 

de uma ação pastoral articulada e decidida em defesa da vida física e cultural dos povos 

indígenas, respeitando a cultura e tradições desses povos. O CIMI tem como princípio 

de ação o respeito à alteridade indígena, a valorização dos conhecimentos tradicionais, 

sua pluralidade étnica cultural, protagonismo dos povos e como aliado nas lutas pela 

garantia dos seus direitos históricos, opção e o compromisso com a causa indígena.  

Metodologia: a) Compra e entrega dos mantimentos que serão adquiridos com o recurso 

deste edital; b) Elaboração de uma logomarca da campanha contendo as informações 

sobre o objetivo da campanha, locais de coletas, número de contato dos responsáveis 

e da conta bancária para as doações; c) Vinculação da logomarca da campanha nas 

redes sociais e diversas formas de comunicação em âmbito local, regional, nacional e 

internacional, que compõe nossa rede de relações; d) Divulgação da campanha nas 

rádios locais; e) Coleta das doações em locais estratégicos (Centro Irmão Falco, 

Pastoral do Menor, Sede do CIMI, CEST-UEA- Centro de Estudos Superiores de Tefé 

da Universidade do Estado do Amazonas); f) Realizar levantamentos de membros de 

famílias infectadas e suspeitos com o apoio das equipes dos polos bases de saúde. 

Monitoramento e avaliação do projeto: a) Registro do quantitativo de doações e seus 

respectivos doadores; b) Reuniões para apreciação e avaliação das atividades do 

projeto; c) Elaboração de relatório narrativos e registros audiovisuais das atividades 

executadas; d) Realização de prestação de conta com apresentação de nota 

fiscal/recibos das despesas realizadas na execução do projeto. 

Recursos necessários à execução do projeto: a) 500,00. Oriundo deste edital; b) 500,00. 

Oriundo do projeto de extensão “A Militância Política na Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB) sessão local: Formando Lideranças Entre os Sujeitos da Geografia no 
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Município de Tefé-AM”. Este projeto é desenvolvido, sob minha coordenação, no curso 

de geografia do Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do 

Amazonas, com o apoio da Pró Reitoria de Extensão; c) Arrecadação de doações por 

meio de campanha a ser realizada em meio digital a partir das redes de relações das 

três entidades/movimentos parceiros deste projeto. 

Execução do projeto: A execução do projeto está na responsabilidade das três 

instituições/movimentos parceiros. 

 

7.Seção Local Belo Horizonte 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Ocupação Professor 

Fábio Alves - Movimento Luta Popular 

Descrição da proposta: A ocupação Professor Fábio Alves localiza-se no bairro 

Marilândia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, MG. É organizada pelo movimento 

social de luta por moradia Luta Popular. A AGB-BH tem apoiado a ocupação desde seu 

início, sendo que, durante o Fala Professor(a)! 2019, a ocupação foi uma das parceiras 

da construção do encontro. Essa é uma ocupação composta por 700 famílias de 

trabalhadoras e trabalhadores, muitos deles desempregados, e aparece como a única 

opção de moradia para essas pessoas que não possuem condições de pagar aluguel. 

Atualmente, a ocupação teve vulnerabilidade ampliada com pela emissão de uma ordem 

de despejo, que poderá ser cumprida durante a pandemia. Agravando, ainda mais, a 

miríade de problemas relacionados ao desemprego, e aos riscos sanitários no momento 

de pandemia e isolamento social.  

Muitas/os das/os ocupantes trabalhavam precariamente mesmo antes da pandemia, 

agora essa precariedade aumentou levando várias pessoas a mal conseguirem uma 

renda mínima para sobrevivência. Por isso, a ação para mitigar os efeitos da COVID-19 

será comprar duas máquinas de costura para serem utilizadas de maneira comunitária. 

Além das pessoas poderem costurar suas próprias máscaras na ocupação, também 

podem realizar pequenos serviços à máquina a fim de complementarem a pouca renda 

que vêm tendo. A máquina de costura, bem zelada, servirá de maneira perene aos/as 

moradores/as da ocupação.  

Como a proposta ultrapassou um pouco o valor máximo do edital e na impossibilidade 

de que o próprio edital cubra essa diferença, a AGB-SLBH o fará com caixa próprio. 

Como essa ação depende do uso dos/as moradores, o número aproximado de famílias 

tocadas pelo apoio é impreciso. Contudo, ficará disponível a todas as famílias ocupantes 

interessadas em gerar essa renda, que atualmente está entorno de setecentas. O 

número de pessoas a de fato utilizar as máquinas será apenas conhecido no futuro, 

contudo estará disponível a todas/os as/os ocupantes. 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 700 pessoas 

Valor total do orçamento (R$): 538,20 

Valor aprovado (R$): 625,00 
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8.Seção Local Presidente Prudente 

Movimentos sociais/organizações parceiras na proposta: Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Coletivo Cultural Galpão da Lua; Levante 

Popular da Juventude; Coletivo Santo Útero; Associação dos Produtores Assentados da 

Rodeio (APAR) 

Descrição da proposta: A proposta em questão é resultado da participação da Seção 

Local Presidente Prudente no coletivo da Campanha Periferia Viva. A Campanha é uma 

ação de solidariedade que visa arrecadar fundos para construção de cestas solidárias 

compostas por alimentos saudáveis, produtos de necessidades básicas e de higiene 

pessoal, para distribuição nas periferias de Presidente Prudente. As cestas solidárias 

são compostas majoritariamente por alimentos agroecológicos oriundos do trabalho das 

famílias camponesas dos assentamentos de reforma agrária do Pontal do 

Paranapanema, tendo como principal ponto de aquisição os assentamentos Rodeio 

(Presidente Bernardes), com as famílias vinculadas à Associação dos Produtores 

Assentados da Rodeio (APAR), que compõe o conjunto das organizações associativas 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Pontal. 

A Seção Local Presidente Prudente passou a compor a campanha no dia 03 de julho de 

2020. Na ocasião realizamos a montagem e entrega de 20 cestas para diversas famílias 

das periferias da cidade. As ações ocorrem a cada 15 dias, tempo necessário para a 

preparação dos alimentos pelos(as) pequenos(as) agricultores(as) dos assentamentos 

da região. Na última entrega (17/07/2020) conseguimos aumentar o número de cestas 

para 30, graças ao empenho dos coletivos e entidades que compõem a campanha – em 

quatro entregas, ao longo dos meses de junho e julho, contabilizou-se 109 cestas 

distribuídas. Esse aumento também é resultado da campanha que a Seção Local 

realizou junto aos professores(as) do Departamento de Geografia da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (FCT Unesp). 

A pandemia da COVID-19 impôs uma série de problemáticas para a população mundial. 

As necessárias adaptações das rotinas de vida e de trabalho estão em curso para que 

se preserve a saúde e a vida das pessoas, para, assim, tão logo podermos retornar ao 

curso normal. 

Entretanto, o isolamento social coloca desafios específicos para grupos sociais que se 

encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Trabalhadores(as) que 

perderam seus postos de trabalhos durante este período se encontram em condições 

de vida precárias, neste sentido ações emergenciais se tornam fundamentais para 

assegurar o bem-estar físico, psicológico e social da população. 

Todos(as) sabemos que a população rural composta pelas famílias de pequenos(as) 

agricultores(as) é um dos grupos sociais mais vulneráveis economicamente no Brasil, 

situação esta colocada pela herança colonial e latifundiária da formação territorial 

brasileira. A desigualdade social se fortalece cada vez mais pela falta de políticas 

públicas efetivas destinadas ao desenvolvimento socioeconômico das famílias de 

pequenos(as) agricultores(as). Neste momento de isolamento social esta situação tende 
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a piorar, pois ela atinge as estratégias socioreprodutivas destas famílias que muitas 

vezes dependem diretamente do convívio social, como as feiras, por exemplo. 

Porém, a quarentena não coloca impedimento para o trabalho que as famílias vêm 

desenvolvendo historicamente na produção de alimentos para abastecer a população, 

pois elas permanecem na lida diária com a terra dedicadas ao plantio, cultivo e colheita. 

Entretanto, este empenho constante na produção de alimentos se depara com um 

gargalo para a reprodução destas famílias, que é a ausência de políticas públicas que 

viabilize formas de escoamento e comercialização desta produção. 

Por outro lado, sabemos que as periferias urbanas, onde se concentram a maior parte 

da classe trabalhadora, também abriga outro grupo de população em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, que são os(as) trabalhadores(as) desempregados(as), 

autônomos(as), diaristas, e outros(as). 

Neste sentindo, enxergamos uma possibilidade de uma atuação conjunta entre a AGB 

Nacional, a AGB Seção Local Presidente Prudente o coletivo da Campanha Periferia 

Viva com o fornecimento de alimentos agroecológicos para estas famílias de 

trabalhadores(as) urbanos(as). 

Com os recursos advindos deste edital da AGB Nacional poderemos ampliar ainda mais 

o número de famílias beneficiadas. Só com o valor disponibilizado pelo edital podemos 

beneficiar outras 20 famílias, a princípio (esse número pode aumentar a depender das 

negociações e parcerias com as famílias agriculturas dos assentamentos). 

É importante destacar que a campanha não visa a simples entrega das cestas, mas 

também a realização de um trabalho de base junto às famílias beneficiadas, buscando 

informar a origem dos alimentos da reforma agrária, a reflexão sobre as desigualdades 

sociais vivenciadas no país e a mobilização popular para enfrentamento às injustiças 

sociais. 

Ressaltamos, por fim, que nossa proposta visa abranger dois grupos sociais prioritários: 

famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica da cidade de Presidente 

Prudente e as 15 famílias camponesas associadas à APAR, que na condição de 

fornecedoras dos alimentos serão também beneficiadas. 

Quantidade aproximada de pessoas/famílias impactadas: 30 famílias 

Valor total do orçamento (R$): 500,00 

Valor aprovado (R$): 625,00 

 

 

São Paulo (SP), 03 de agosto de 2020. 

Comissão do Edital Iniciativas de promoção ao combate emergencial e preventivo a 

COVID-19 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) 


