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 Quando eu entrei aqui eu era uma pessoa depressiva, sofri violência. A AMINA mudou a 
minha vida. Hoje sou feliz, ensino, consigo me manter e não dou conta das encomendas.

Maria José, associada da AMINA

“ 

Geração de renda para mulheres vítimas 
de violência doméstica na região do Pantanal 
A AMINA foi criada com o intuito de promover o desenvolvimento humano, social, 
econômico e cultural de indivíduos e famílias em situação de exclusão, risco e 
vulnerabilidade social (principalmente mulheres que sofreram violência doméstica), 
residentes nos bairros e vilas da região urbana do Município de Anastácio, MS.

A AMINA estimula a valorização do papel social e o resgate da auto estima 
de mulheres vítimas de violência doméstica com poucas oportunidades de 
formação escolar, já que, ao quebrarem o ciclo de violência, se deparam com a 
necessidade de se tornarem provedoras para suas famílias. A AMINA capacita as 
mulheres para a geração de renda e oferece cursos que incluem: corte e costura, 
informática, salgados para festas e doces.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o projeto pretende:

• Oportunizar alternativa para geração de renda e auxílio ao orçamento familiar 
a um grupo inicial de 20 mulheres vítimas de violência doméstica através da 
produção de doces caseiros;
• Reformar a cozinha para obter o selo do SIM – Sistema de Inspeção Municipal e 
alvará da prefeitura;
• Oferecer cursos de alimentação (pães caseiros, doces e cozinha pantaneira) 
para 200 mulheres da comunidades, todas de baixa renda;
• Produzir embalagens para comercialização dos produtos.
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