


F undada em 1998 por agricultores 

para defender os direitos rurais e  

quilombolas dos moradores, 

buscando também o empoderamento 

e auto sustento das mulheres da 

comunidade. Desde sua fundação, 

promove reuniões e rodas de conversa 

para a formação de grupos de apoio e 

luta pelas demandas locais, oferecendo 

oportunidades de formação e atividades 

de cultura e esporte. 





O objetivo da Associação é promover o 

protagonismo e a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores da comunidade 

quilombola do Cangula. Tem como missão  

contribuir sempre com processos de 

desenvolvimento local comunitário, na 

promoção de atividades de relevância 

pública e social, articulando diferentes 

dimensões: cultural, ambiental, social, 

institucional, político e econômico.



HOJE A ASSOCIAÇÃO OFERECE À COMUNIDADE:



HOJE A ASSOCIAÇÃO OFERECE À COMUNIDADE:

As aulas de capoeira e karatê 

são práticas esportivas 

para crianças a partir de 

7 anos que promovem o 

desenvolvimento de disciplina 

e respeito ao próximo. Auxilia 

na formação sociocultural 

dos estudantes, bem como em 

seu desenvolvimento físico 

saudável.



O Projeto Quintais 

Sustentáveis garantiu a 

instalação de galinheiros 

e hortas em casas de 

mulheres da comunidade e, 

além disso, a construção de 

uma horta comunitária na 

sede da Associação.

HOJE A ASSOCIAÇÃO OFERECE À COMUNIDADE:





O Projeto Farmácia Verde 

foi iniciado em 2017, numa 

parceria com a empresa local 

BSC Copener, através do Programa 

“Empreender com Você”.  

O Projeto busca desenvolver o cultivo 

de plantas medicinais, aromáticas e 

condimentares, proporcionando à 

comunidade quilombola do Cangula 

acesso seguro e o uso eficaz de plantas 

medicinais e fitoterápicos. 



Sabonetes medicinais

Medicamentos Fitoterápicos



Além de garantir o acesso 
a esse conhecimento 
tradicional, o projeto 
promove ainda, a inclusão 
e a geração de renda 
junto às mulheres da 
comunidade, promovendo 
cursos, oficinas e rodas 
de conversa. 



A FARMÁCIA TEM COMO MISSÃO:

 » Adotar o uso de práticas 

agroecológicas.

 » Estimular as capacidades 

empreendedoras das mulheres do 

Cangula, nas práticas tradicionais 

da produção e do uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos, envolvendo 

toda a comunidade nesse processo.

 » Apoiar na implantação do Laboratório 

para produção de fitoterápicos, 

incentivando a produção de plantas 

medicinais como alternativa para 

diversificação e geração de renda para 

a agricultura familiar.



Saiba mais sobre a Farmácia 
Verde em nossas redes sociais:

Instagram  
@farmaciaverdecangula

Facebook  
@farmaciaverdecangula

Contato 
farmaciaverdecangula@gmail.com





Esse material foi desenvolvido pela Agência de Iniciativas Cidadãs 

(AIC), por meio do projeto “Conexão Comunidade - Rede de 

agentes comunitários pelo fortalecimento do patrimônio imaterial 

e de culturas locais”, número de Pronac: 190340, executado pela 

AIC, patrocinado pela VLI e realizado com recursos da Lei de 

Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Ministério 

do Turismo, Governo Federal.


