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Relatório Anual de Atividades 

 

EVENTO EM WASHINGTON, DC, USA – FEVEREIRO/2015 

 

Este evento foi realizado visando promover a relação entre Brasil e 

Estados Unidos, estabelecer relações com diversos públicos para formar 

possíveis alianças, promover a equidade para a população negra e fortalecer 

a imagem do Fundo Baobá no país. 
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EVENTO - SETEMBRO/2015 

JAPER – Join Action Plan to Promote Racial Equity 

 

Em 30 de setembro de 2015, o Departamento de Estado Americano e a 

consultoria True Blue organizaram a terceira reunião de um grupo de 

empresas interessadas no tema da diversidade racial. O objetivo era engajar 

os líderes destas corporações para ajudar a planejar e, eventualmente, 

participar, com lideranças empresarias, de uma plataforma sobre o tema da 

equidade racial no Brasil. Os tópicos discutidos nesta reunião centraram-se 

principalmente em: 

 

• A natureza da relação entre os EUA e o Brasil; 

• O papel do setor privado do Brasil na criação de mudança social; 

• Promover a inclusão racial sustentável no público e privado no Brasil. 

 

Há a expectativa de planejar outra plataforma desta no segundo semestre 

de 2016. 

 

PLANO DE CAPTAÇÃO 

 

O plano prevê a execução de uma estratégia com o objetivo de 

implementar uma iniciativa de mobilização via duas áreas principais:  

 Relações institucionais; 

 Mobilização de indivíduos e grandes doadores. 

 

O plano ainda contempla o desenvolvimento e implementação de 

iniciativas de comunicação e campanhas para promover o Fundo Baobá e 

apoiar o desenvolvimento da área – o que chamamos de “comunicação para 

o desenvolvimento". 

 

Pontos fortes  

 Liderança forte e boa relação entre direção executiva e o conselho; 
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 A rede de relacionamento dos membros do conselho do Fundo Baobá; 

 A paixão e comprometimento da equipe do Baobá.  

 

Pontos fracos  

 Limitação orçamentária e de recursos para buscar oportunidades de 

mobilização de receitas; 

 Estrutura organizacional pequena; 

 Foco de atuação diversificada e falta de visibilidade.  

 

Oportunidades  

 Compromisso de financiamento da Fundação Kellogg com o matching 

de 1:1 para projetos e de 1:2 para endowment, até o limite de 25 

milhões de dólares; 

 Oportunidade de construir o maior endowment de equidade racial fora 

dos Estados Unidos; 

 Potencial inexplorado da população brasileira.  

 

Ameaças  

 Histórico e cultura de doação ainda em formação no Brasil e atual 

panorama econômico; 

 Prazo curto para arrecadação de 25 milhões de dólares.   

 

RESGATE HISTÓRICO - DEZEMBRO/2015 

 

Este trabalho é focado no resgate das memórias sobre a formulação 

do Baobá - Fundo para a Equidade Racial e é composto por uma publicação 

bilíngue e três pequenos filmes. O objetivo é reconstituir o processo de 

criação da organização a partir da história oral sobre as contribuições das 

pessoas que participaram de maneira relevante da constituição do primeiro 

fundo voltado exclusivamente para financiar projetos e organizações que 

atuam para a promoção da equidade racial no Brasil. 

O livro é uma memória construída coletivamente, a partir de trechos de 

entrevistas com os 18 principais personagens que articularam e conduziram o 
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processo de construção do Baobá. Uma pluralidade de visões e perspectivas 

que ajudam a compreender melhor esse processo e permite avançar e 

projetar possibilidades futuras na busca de uma sociedade mais democrática 

e menos desigual. 

 

 

 

 

Área Programática 

 

Clique no link abaixo e veja mais informações sobre nossos projetos. 

 

Apoios Pontuais 

 

FESTIVAL PERCURSO – SP – JUNHO/2015  

  

O 2º Festival PERCURSO de Economia Solidária foi realizado na 

praça do Campo Limpo e teve shows de MV BILL e KMILA CDD, Eliane de 

Lima e Aláfia. Além disso, contou com o lançamento do novo CD de Fino Du 

Rap e a realização da grande feira de artesanato, produtos orgânicos e da 

Esquina da Gastronomia Solidária. 
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Foram mais de 12 horas duração de atividades, Feira Solidária e a 

presença dos Guaranis e dos Povos de Matriz Africana. 

O evento foi destinado ao público jovem que opta pelo trabalho no 

campo social e, através da economia solidária, consegue viver de suas 

produções culturais, de alimento, moda, arte, comunicação. Há um nicho de 

trabalhadores se esforçando para gerar sustentabilidade em suas ações, em 

empreendimentos sociais ou coletivos. São jovens e adultos que estão 

organizando saraus, festivais, festas, shows; produzindo livros, textos, 

fotografias; gerindo estúdios; ministrando formação; atuando como 

educadores dentro de escolas ou espaços de educação. O festival foi focado 

em fortalecer o tema: “Juventude periférica gerando renda, trabalho e 

desenvolvimento local”. Além disso, no Festival, foram expostos e 

comercializados serviços e produtos dos empreendimentos econômicos 

solidários que fazem parte da “Rede de Empreendimentos Culturais 

Solidários da Periferia Urbana da Zona Sul de São Paulo”. 

Os moradores da região contaram com intervenções culturais na rua, 

tais como: Rua do Funk, O Menor Sarau do Mundo, Verso em Versos e 

Sarau do Pow, Kombi do Rap, Jazz na Kombi, exposição internacional, 

prestação de serviço de ótica, saúde, beleza, alimentação, apoio ao 

trabalhador, biblioteca móvel, ônibus da mulher, entre outros serviços. Para 

as crianças, houve espaços para brincadeiras, oficinas culturais, roda de 

leitura e muitas outras atividades lúdicas. 

O Festival é parte do processo de articulação do Projeto REDES – 

Rede de Empreendimentos Culturais Solidários da zona sul de São Paulo, 

que tem como proposta fortalecer empreendimentos de economia solidária, 

executado pela União Popular de Mulheres (UPM), que fica na região do 

Campo Limpo, zona sul. 

 

Projeto REDES 

Este projeto tem como objetivo fortalecer a Rede de Empreendimentos 

Culturais Solidários da periferia urbana da zona sul da Cidade de São Paulo 

como estratégia de fomento às cadeias produtivas populares (cultural, 

alimentação, moda e artesanato), configurando arranjos econômicos 
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territoriais de produção, comercialização e consumo solidários para a 

promoção do desenvolvimento juvenil, territorial, sustentável e solidário. Ou 

seja, não é mais um projeto, e sim a continuidade da construção de uma 

metodologia popular de criação de novas formas de geração de trabalho e 

renda. 

 

MARCHA DAS MULHERES NEGRAS - NOVEMBRO/2015 

 

Realizada dia 18 de novembro de 2015, na cidade de Brasília, a 

Marcha das Mulheres Negras foi permeada de vários momentos importantes, 

não somente no dia, mas durante todo seu processo de articulação e 

mobilização das mulheres negras de todo o Brasil.  Segundo as 

organizadoras, 30 mil mulheres de todo o país marcharam em homenagem 

às suas ancestrais. 

Como resultado concreto, ao final da Marcha, foi definido pelo Comitê 

Impulsor Nacional as representantes para a entrega oficial da Carta das 

Mulheres Negras à Presidenta Dilma.  

 

CARTA MARCHA DAS MULHERES NEGRAS 2015 

 

Nós, mulheres negras do Brasil, irmanadas com as mulheres do 

mundo afetadas pelo racismo, sexismo, lesbofobia, transfobia e outras 

formas de discriminação, estamos em marcha. Inspiradas em nossa 

ancestralidade somos portadoras de um legado que afirma um novo pacto 

civilizatório. 

Somos meninas, adolescentes, jovens, adultas, idosas, 

heterossexuais, lésbicas, transexuais, transgêneros, quilombolas, rurais, 

mulheres negras das florestas e das águas, moradoras das favelas, dos 

bairros periféricos, das palafitas, sem teto, em situação de rua. 

Somos trabalhadoras domésticas, prostitutas/profissionais do sexo, 

artistas, profissionais liberais, trabalhadoras rurais, extrativistas do campo e 

da floresta, marisqueiras, pescadoras, ribeirinhas, empreendedoras, 

culinaristas, intelectuais, artesãs, catadoras de materiais recicláveis, 
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yalorixás, pastoras, agentes de pastorais, estudantes, comunicadoras, 

ativistas, parlamentares, professoras, gestoras e muitas mais. 

A sabedoria milenar que herdamos de nossas ancestrais se traduz na 

concepção do Bem Viver, que funda e constituí as novas concepções de 

gestão do coletivo e do individual; da natureza, política e da cultura, que 

estabelecem sentido e valor à nossa existência, calcados na utópica de viver 

e construir o mundo de todas(os) e para todas(os). 

Na condição de protagonistas oferecemos ao Estado e a Sociedade 

brasileiros nossas experiências como forma de construirmos coletivamente 

uma outra dinâmica de vida e ação política, que só é possível por meio da 

superação do racismo, do sexismo e de todas as formas de discriminação, 

responsáveis pela negação da humanidade de mulheres e homens negros. 

  

Declaramos que a construção desse processo se inicia aqui e agora. 

  

Por tudo isso, nós Mulheres Negras estamos em Marcha para exigir o 

fim do racismo e da violência que se manifestam no genocídio dos jovens 

negros; na saúde, onde a mortalidade materna entre mulheres negras está 

relacionada à dificuldade do acesso a esses serviços, à baixa qualidade do 

atendimento aliada à falta de ações e de capacitação de profissionais de 

saúde voltadas especificamente para os riscos a que as mulheres negras 

estão expostas; da segurança pública cujos operadores e operadoras 

decidem quem deve viver e quem deve morrer mediante a omissão do 

Estado e da sociedade para com as nossas vidas negras. 

Marchamos pelo direito à vida, pelo direito à humanidade, pelo direito 

a ter direitos e pelo reconhecimento e valorização das diferenças. 

Marchamos por justiça, equidade, solidariedade e bem-estar que são valores 

inegociáveis, diante da pluralidade de vozes que coabitam o planeta e 

reivindicam o Bem Viver. 

Convocamos a sociedade brasileira para a construção deste novo 

pacto civilizatório, para uma sociedade onde todas e todos possam viver 

plenamente a igualdade de direitos e oportunidades. 
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Para a consolidação desse Pacto de consenso, é necessário que 

Estado e Sociedade acolham as seguintes reivindicações: 

 

Direito à vida e à liberdade 

 

Garantir o direito à vida da população negra, em geral, e da mulher 

negra, em particular, como um direito fundamental que não pode ser violado 

sob nenhuma hipótese. Tal garantia deve ser acompanhada de condições 

sociais, políticas, econômicas, ambientais culturais, civis e políticas, para que 

possamos viver com dignidade, liberdade, livres do racismo patriarcal e de 

todas as formas de discriminação; 

Assegurar o direito à liberdade garantindo o direito de ir e vir, de emitir 

opinião, de se expressar, de criar vínculos associativos sem a interpelação do 

Estado, tomando como referência os princípios éticos e dos Direitos 

Humanos preconizados em nossa Constituição; 

Garantir a laicidade do Estado face a quaisquer fundamentalismos 

religiosos; 

Erradicar as desigualdades, considerando que possuem severo 

fundamento nas discriminações raciais e de gênero, tomando como 

parâmetro essencial a promoção de políticas públicas que possam garantir a 

dignidade das mulheres negras; 

  

Promoção da igualdade racial 

 

• Garantir o acesso às riquezas, aos bens comuns de forma igualitária, 

sustentável e coletiva, resguardando o ambiente da exploração 

predatória; 

• Reconhecimento e visibilidade da trajetória coletiva e das nossas 

múltiplas realidades, que permanecem ocultas sob o peso de 

narrativas que nos associam à carência, ao atraso e à incapacidade 

intelectual e política. 

• Fomentar a participação na política nos espaços de decisão e nos 

órgãos públicos, garantindo a paridade e as condições materiais e 
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simbólicas para o empoderamento e o fortalecimento da participação 

das mulheres negras nas quadras do poder; 

• Promover a reforma do sistema político brasileiro visando a 

constituição de novos parâmetros para a democracia brasileira, para o 

exercício do poder, suscitando a participação dos grupos excluídos do 

processo de decisão e reorganizando as formas de representação e 

de expressão dos interesses dos diferentes grupos e do controle social 

do Estado; 

• Ratificar e assegurar o cumprimento das deliberações dos protocolos, 

pactos, declarações, convenções, planos de ações regionais (OEA) e 

internacionais (ONU), ratificando e referendando esses compromissos. 

Tomar como parâmetros indicadores nacionais e internacionais para o 

monitoramento do cumprimento dessas medidas, que também 

poderão levar em conta outros indicadores tais como, o bem-estar 

psicológico, a saúde, o uso do tempo, a vitalidade comunitária, a 

educação, a cultura, o meio ambiente, a governança e o padrão de 

vida. Implantar as políticas preconizadas no Estatuto da Igualdade 

racial (Lei no. 12288 de 20/07/2010), bem como o Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), incentivando a organização 

do Sistema nas esferas estaduais e municipais, a partir de suporte 

financeiro e técnico; exigir do poder público, nas três esferas de 

governo, orçamento adequado para a implementação das políticas de 

promoção da igualdade racial contra o racismo, a violência e pelo bem 

viver; 

  

Direito ao trabalho, ao emprego e à proteção das trabalhadoras negras em 

todas as atividades 

 

• Garantir a oportunidade e acesso a postos de trabalho e emprego, 

com remuneração justa e adequada, tendo como parâmetro a 

equidade racial, étnica, de gênero, orientação sexual, identidade de 

gênero, geração, deficiências, de condição física e mental para o 

acesso e permanência nos postos de trabalho. Deve-se também 
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assegurar legalmente a participação em atividades comunitárias e de 

organização sindical; 

• Assegurar o exercício do trabalho em condições plenas de segurança, 

assentado na proteção à saúde das(os) trabalhadoras(es) e nos 

direitos previdenciários previstos em lei, no campo e na cidade; 

• Erradicar definitivamente o trabalho análogo ao trabalho escravo e 

infantil em todo território nacional, garantindo a proteção e o 

desenvolvimento da(o) trabalhador(a) na área rural; 

• Oferecer trabalho decente para migrantes negros oriundos de países 

latino-americanos e africanos; 

• Demandar ao poder público o cumprimento da Lei Complementar no 

150 de 01/06/15 que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico 

que garante a seguridade social e todos os direitos trabalhistas para 

todas as trabalhadoras domésticas; 

• Promover a valorização do trabalho das mulheres negras, coibindo 

práticas discriminatórias no mercado de trabalho, tais como salários 

desiguais para funções e cargos iguais, entre outras; 

• Garantir o exercício do trabalho em condições de segurança com 

proteção à saúde das(os) catadoras(es) de materiais recicláveis, 

assegurando também todos os direitos trabalhistas e de seguridades 

social; 

• Implementar políticas de ações afirmativas para o enfrentamento das 

desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho (nas 

administrações centralizadas, autarquias, fundações, empresas 

públicas, privadas, nacionais, multinacionais e cooperativas); 

• Assegurar o cumprimento pleno das Convenções 100, 111 e da 

agenda do Trabalho Descente da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). 

  

Direito à terra, território e moradia/direito à cidade 

 

• Garantir a preservação, proteção, demarcação, homologação e 

registro incondicional das terras quilombolas, indígenas e de outros 
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povos tradicionais. Necessário se faz também assegurar recursos 

orçamentários da União para a titulação das terras e para o 

desenvolvimento de políticas sociais econômicas voltados para o 

desenvolvimento sustentável dessas comunidades, com participação 

das(os) interessadas(os) nos processos de decisão; 

• Criar condições para permanência e retorno da população negra ao 

campo, especialmente a juventude e promoção de políticas e leis que 

protejam, preservem e recuperem as sementes nativas e crioulas. 

Deve- se salientar que os mecanismos governamentais de compra e 

distribuição de sementes devem respeitar as formas tradicionais de 

organização local da agricultura familiar, camponesa e dos povos 

tradicionais e estimular a formação de estoques de sementes; 

• Implementar a reforma agrária e oferecer recursos para o dinamismo 

da agroecologia; 

• Apoiar, com recursos financeiros e técnicos, as práticas tradicionais de 

troca, seleção e venda pelas(os) agricultoras(es) familiares e pelas 

comunidades tradicionais; 

• Exigir o reconhecimento e a garantia dos direitos de trabalhadoras(es) 

do campo, valorizando a remuneração justa e equitativa e o fim da 

violência e da discriminação contra as mulheres. 

• Garantir o Direito a Cidade por meio do reconhecimento da função 

social da propriedade, para assegurar moradias e acesso a serviços 

na cidade; contribuindo assim para o fortalecimento dos interesses 

coletivos sociais, culturais e ambientais em detrimento dos interesses 

individuais e econômicos. 

• Assegurar as mulheres negras o acesso à serviços sociais básicos, 

referentes à mobilidade, ao esporte e lazer, ao patrimônio natural e 

cultural; 

• Assegurar moradia digna para todas(os), priorizando a segurança da 

posse e impedindo os despejos forçados, remoções e o monopólio 

sobre a terra; 

• Promover a urbanização de favelas e prevenção de riscos, priorizando 

a segurança da posse e o respeito de todos os direitos humanos. 
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Justiça ambiental, defesa dos bens comuns e a não-mercantilização da vida 

  

Erradicar o racismo ambiental, promovendo políticas ambientais que: 

a) Impeçam a remoção e a desocupação para a extração do 

patrimônio ambiental e de outras riquezas, o uso de agrotóxicos 

e outros venenos na agricultura e nas outras culturas de criação 

de animais e o despejo de detritos e lixos em áreas onde a 

população negra habita; 

b) Destroem o ambiente e a cultura das comunidades tradicionais, 

quilombolas e indígenas; Promover fontes alternativas de 

energia limpa, bem como a democratização, descentralização e 

gestão pública da energia de maneira a garantir o direito das 

comunidades tradicionais e das populações do meio rural ao 

seu acesso; Reparar e indenizar as populações, especialmente 

das mulheres negras, afetadas por megaprojetos e processos 

industriais e de mineração atingidos por barragens e por 

desastres naturais; Ampliar o acesso universal a água potável, 

limpeza urbana e ao saneamento básico; Promover a soberania 

alimentar e o acesso a alimentação saudável, adequada e com 

qualidade, livre de agrotóxicos e não transgênicos. 

  

Direito à seguridade social (saúde, assistência social e previdência social) 

  

• Assegurar às mulheres negras as políticas de seguridade social, por 

meio do acesso a serviços essenciais de saúde, assistência e 

previdência social; 

• Erradicar o racismo institucional nas organizações públicas e privadas 

e em suas diferentes políticas, planos e programas de ação; 

• Implantar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

no Sistema Único de Saúde; 

• Ampliar a Política Nacional de Atenção Integral à pessoa com Doença 

Falciforme para todo o território nacional, a partir de um conjunto de 
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medidas, como o fomento a pesquisas e técnicas de atenção e 

assistência; 

• Descriminalizar o aborto e garantir o atendimento ao aborto legal na 

rede pública, bem como os procedimentos de profilaxia às mulheres 

em situação de violência, incluindo também o acesso a pílula do dia 

seguinte; 

• Assegurar a estruturação e o aparelhamento dos equipamentos de 

saúde da rede pública, especialmente daqueles voltados para o 

atendimento à saúde da mulher, incluindo recursos humanos 

especializados e outros insumos necessários; 

• Erradicar a mortalidade materna de mulheres negras, aprimorando as 

políticas em curso e incluindo o quesito cor na avaliação de risco; 

• Implantar políticas de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos nas 

áreas da educação, da saúde e da segurança, garantindo o respeito à 

livre orientação sexual, as identidades de gênero, a autonomia do 

corpo da mulher o direito ao aborto, bem como promover ações 

voltadas para a saúde sexual e saúde reprodutiva. 

  

Direito à educação 

  

• Demandar ao Ministério da Educação (MEC) e das Universidades a 

efetivação e ampliação dos programas e das políticas de assistência 

voltados para a permanência dos alunos que ingressaram nas 

universidades por meio do sistema de cotas e de outras políticas de 

inclusão; 

• Garantir a efetivação de mecanismo de implantação das diretrizes 

curriculares sobre a história da África e das culturas afro-brasileira e 

indígena previstas no artigo (26.A da LDB, Leis 10.639 e 11.645), com 

aprimoramento dos currículos formação continuada, bem como 

elaborar e difundir materiais didáticos, paradidáticos e pedagógicos 

sobre a temática, direcionados aos profissionais da educação; 
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• Fortalecer políticas públicas voltadas para a redução da evasão 

escolar, defasagem idade-série dos alunos pertencentes aos grupos 

étnicos e raciais discriminados. 

  

Direito à justiça 

  

• Promover a proteção contra o racismo, discriminação racial, xenofobia 

e intolerância correlata assegurando que todas as pessoas tenham 

acesso aos remédios eficazes e usufruam do direito ao acesso ao 

sistema de justiça e de outras instituições para solicitarem reparação 

ou satisfação justas e adequadas pelos danos ocasionados por tais 

formas de discriminação; 

• Adotar as medidas necessárias, como previsto na legislação nacional, 

para assegurarem o direito das vítimas em obterem reparação e 

satisfação justas e adequadas relativas aos atos de racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e a formularem 

medidas efetivas para prevenção da repetição de tais atos; 

• Promover políticas de enfrentamento à violência contra a população 

negra, em especial, aquela que acomete as mulheres negras, visando 

assegurar a vida, a segurança e a paz; 

• Erradicar o racismo institucional em todas as instâncias do sistema de 

justiça. 

• Assegurar políticas de prevenção e enfrentamento ao encarceramento 

da população negra, em especial das mulheres negras; 

• Assegurar ações de enfrentamento às violações do direito de culto e 

crença, com vistas a combater a discriminação contra as religiões de 

matriz africana; 

• Retirar de todos os órgãos do sistema de justiça símbolos de qualquer 

religião, considerando a laicidade do estado brasileiro; 

• Apoiar a criação de varas especializadas para tratar as questões 

raciais no poder judiciário; 

• Incentivar a criação de um núcleo de atendimento de questões raciais 

na defensoria pública; 
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• Incentivar a geração de dados sobre o sistema de justiça para que 

possa ser criada jurisprudência em casos de racismo; 

• Promover campanhas contra a violência e os homicídios que ceifam a 

vida da juventude negra, bem como promover ações de reparação dos 

danos causados às famílias. 

 

TRABALHO EM REDE 

 

Rede de fundos 

O Baobá é um dos integrantes da Rede de Fundos, uma instituição em 

fase de amadurecimento e que faz a promoção da cultura de justiça social no 

Brasil. 

A Rede trabalha para desenvolver o campo da filantropia de justiça social 

e comunitária no Brasil; e para promover e atrair maior investimento de parte 

da sociedade brasileira para as organizações da sociedade civil que 

trabalham com direitos humanos, raciais, de gênero, socioambientais e 

desenvolvimento comunitário. Buscamos contribuir para o fortalecimento das 

organizações da sociedade civil, especialmente as organizações de direitos, 

como estratégia para uma sociedade democrática. 

Rede de Fundos é composta atualmente pelas organizações abaixo 

listadas: 

• ICOM 

• CESE 

• Fundo Brasil DH 

• Fundo Baobá 

• Fundo Positivo 

• Instituto Baixada 

• Instituto Rio 

• CASA 

• ELAS 
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Demonstrações Financeiras 

 

Investimento em Projetos 

 

"Reconhecendo e Demarcando Território e Promovendo a Cidadania" 

Fundação FORD e AACADE - Associação de Apoio aos Assentamentos e 

Comunidades Afrodescendentes 

R$ 48.820,00 

 

"Lavadeiras em ação: geração de renda em Lauro de Freitas" 

Fundação FORD e Associação das Lavadeiras de Lauro de Freitas 

R$ 43.120,00 

 

"Nós, Povos Quilombolas no Amapá: pela efetivação de direitos étnico-

territoriais" 

Fundação FORD e AJOMPROM - Associação de Jovens, Moradores e 

Produtores Rurais de Santa Luzia do Maruanum 

R$ 49.590,00 

 

"Montagem da obra de 40 minutos intitulada Nascimento" 

Fundação FORD e Associação Terreiro Contemporâneo de Arte e Cultura  

R$ 50.000,00 

 

"Valorização e inserção de jovens nos processos organizacionais e 

produtivos do mercado de trabalho a partir dos princípios da economia 

solidária" 

Fundação FORD e Centro de Formação para a Cidadania AKONI 

R$ 49.995,00 

 

"Bancada de Arrambã no Gumé do Querebentã - Saúde no Terreiro" 

Fundação FORD e Federação de Cultura Negra do Vale do Itapecuru Mirim  

R$ 48.000,00 
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"Colóquios sobre estratégias de enfrentamento à insegurança alimentar das 

mulheres negras no Brasil" 

Fundação FORD e REDESAN/Maria Mulher Organização de Mulheres 

R$ 37.835,00 

 

"Arte com Axé - Gerando Sustentabilidade para Homens e Mulheres Negras 

Produtoras de Artesanato Afro-brasileiro" 

Fundação FORD e Sociedade Civil Religiosa Ilé Omolu Oxum  

R$ 50.000,00 

 

"Criação de um memorial e organização do acervo" 

Fundação FORD e Sociedade de Culto Afro Filhos de Obá  

R$ 50.000,00 

 

"Oxê: educação, justiça e cidadania" 

Fundação FORD e Sociedade de Estudos Étnicos OMOLAYÉ  

R$ 47.680,00 

 

"Gerando renda e autonomia para as mulheres do Território Quilombola de 

Conceição das Crioulas" 

TIDES e AQCC - Associação Quilombola de Conceição das Crioulas  

R$ 50.000,00 

 

"Saúde da População Negra em foco" 

TIDES e ACMUN - Associação Cultural de Mulheres Negras 

R$ 49.994,00 

 

"Brincadeiras de Terreiro" 

TIDES e Centro Cultural Côco de Umbigada 

R$ 50.000,00 

 

"Fortalecimento da implementação da Lei 10.639 por meio de preparação dos 

educadores" 
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TIDES e CECUN - Centro Cultura Negra do ES 

R$ 48.143,00 

 

"Curso de Capacitação de Políticas de Igualdade Racial para a Juventude 

Negra" 

TIDES e Coletivo de Mulheres Negras do MS 

R$ 50.000,00 

 

"MULTIversidade Criola Online - Criação de Plataforma Virtual de Ensino e 

Aprendizagem" 

TIDES e Criola 

R$ 50.000,00 

 

"Mulheres Negras em Movimento" 

TIDES e Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa 

R$ 50.000,00 

 

Documentário "Mulher, Negra, Catadora e Adoção" 

TIDES e Grupo Ecológico e Cultural Tio Pac  

R$ 50.000,00 

 

"Ações Afirmativas para a Autonomia das Comunidades Quilombolas do 

Pajeú" 

TIDES e Grupo Mulher Maravilha 

R$ 50.000,00 

 

"Formando e Transformando: Empoderando Capoeiristas Para a Promoção 

do Negro em Alagoas" 

TIDES e INEG/AL - Instituto de Negro de Alagoas 

R$ 43.293,00 

 

"Jovem Empreendedor Cultural" 

TIDES e Instituto Mídia Étnica 
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R$ 50.000,00 

 

"Yalodês: Ampliando os Direitos de Jovens Negras em situação de 

vulnerabilidade e construindo novos caminhos através da apropriação de 

ferramentas da comunicação para circular na WEB" 

TIDES e ODARA - Instituto da Mulher Negra 

R$ 50.000,00 

 

"Fortalecimento institucional do Instituto Mídia Étnica" 

Instituto Coca-Cola e Instituto Mídia Étnica 

R$ 232.000,00 

 

"Fortalecimento institucional da ONG Voz da Comunidade" 

Instituto Coca-Cola e ONG Voz da Comunidade 

R$ 139.200,00 

 

Edital “Cultura Negra em Foco” 

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda e Baobá - Fundo para Equidade 

Racial 

R$ 464.000,00 

 

"Fortalecimento institucional do Instituto Feira Preta" 

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda e Instituto Feira Preta 

R$ 139.200,00 

 

UNIBANCO e Caixa Escolar Maurílio Ferreira Lopes/Escola Estadual Nair 

Mendes Moreira 

R$ 30.000,00 

 

UNIBANCO e Nuvem ONG/Colégio Estadual São Francisco de Assis 

R$ 29.600,00 
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UNIBANCO e Associação Grãos de Luz/Centro Educacional Renato Pereira 

Viana 

R$ 30.000,00 

 

Projeto Batuque no Colégio 

UNIBANCO e Associação de Apoio do Colégio Estadual de 

Cristalândia/Colégio Estadual de Cristalândia 

R$ 23.000,00 

 

UNIBANCO e ACR - Anarquistas Contra o Racismo/EEEB Rubens de Arruda 

Ramos 

R$ 29.800,00 

 

UNIBANCO e Unidade Executora Marta Maria Giffoni de Sousa / EEEP Marta 

Maria Giffoni de Souza 

R$ 30.000,00 

 

UNIBANCO e Unidade Executora da Escola Deputado Joaquim de 

Figueiredo Correia / EEFM Deputado Joaquim de Figueiredo Correia 

R$ 29.245,00 

 

UNIBANCO e ARQUIC - Associação Remanescentes Quilombolas do Cigano 

/ Escola Municipal Odilon Holanda Pontes 

R$ 30.000,00 

 

"Valorização e Preservação da Cultura Africana a partir da escola" 

UNIBANCO e Caixa Escolar da Escola Estadual Sebastião Gomes de 

Oliveira / EE Sebastião Gomes de Oliveira 

R$ 30.000,00 

 

Projeto "Cartografia da Cultura Afro-brasileira" 
 
UNIBANCO e Universidade Federal do Pará / Escola de Aplicação da UFPA 

R$ 30.000,00 
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ARAPYAÚ e Fundo Nacional de Combate ao Racismo 

R$ 20.000,00 

 

ARAPYAÚ e Instituto Feira Preta 

R$ 25.000,00 

 

Saldo dos Projetos 

 

• Saldo em 31/12/2014 

 

Projeto Operacional - Tides Center   R$ 1.289,68 

Projeto Arapyaú      R$ 50.000,00 

Total        R$ 51.289,68 

 

Projeto do FOPIR - Ford     R$ 13.210,11 

Projeto de Emergência - Ford    R$ 374,30 

Pequenos Projetos 1o edital - Tides Foudation  R$ 341,20 

Pequenos Projetos 1o edital - Ford   R$ 229.958,83 

Instituto Unibanco      R$ 341.615,56 

Instituto Coca-Cola e Recofarma    R$ 245.508,45 

Fundo Patrimonial (Aplicação CDB-DI e COMPROMISSADA -DI) 

R$ 34.468,88 

Total        R$ 916.767,01 

 

• Saldo em 30/11/2015 

 

Projeto Operacional - Tides Center   R$ 374.307,14  

Projeto Arapyaú      R$ 3.141,38  

Total        R$ 377.448,52 
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Projeto do FOPIR  - Ford     R$ 29.751,29  

Projeto de Emergência - Ford    R$ 0,00  

Pequenos Projetos 1o edital - Tides Foudation  R$ 32.160,91  

Pequenos Projetos 1o edital - Ford   R$ 599.113,14  

Instituto Unibanco      R$ 65.218,42  

Instituto Coca-Cola e Recofarma    R$ 65.912,53  

Fundo Patrimonial (Aplicação CDB-DI e COMPROMISSADA -DI) 

R$ 37.809,73  

Total        R$ 1.212.414,54  

 


