RELATÓRIO ANUAL

2018

Troca de sementes e saberes entre
agricultores durante visita técnica da
Plataforma de Fortalecimento da Agroecologia

RELATÓRIO ANUAL
2018

RELATÓRIO ANUAL
2018

1

ÍNDICE

2

04

MENSAGEM

06

TABÔA EM
NÚMEROS

08

TEORIA DE
MUDANÇA

12

LINHA DO
TEMPO 2018

14

MELHORES
ONGS

15

NOSSOS EIXOS
DE ATUAÇÃO

16

EIXO
ECONÔMICO

31

EIXO
COMUNITÁRIO

41

INSTITUCIONAL

3

MENSAGEM
Compartilhar nossos passos é uma forma de caminhar junto, lado a lado, com
você que abriu a primeira página do nosso relatório e reservou um tempo para
essa leitura. Esperamos que cada palavra, número e dado, traga para você
um pouco da emoção que vivemos nesse ano de 2018, cheio de realizações,
desafios e celebrações.
Ao longo desses nossos 3 anos de vida, concedemos R$ 462 mil em créditos
produtivos assessorados para 79 empreendedores da região, apoiamos 64
projetos socioambientais doando no total R$ 431 mil, promovemos cursos,
assessorias e eventos.

Cândido Azeredo | Presidente
do Conselho de Administração

Buscamos sempre agir com simplicidade, confiança e transparência, valores
que nos trouxeram o reconhecimento de ser uma das 100 melhores ONGs do
Brasil (Prêmio Melhores ONGs Época-Doar) no ano de 2018.
No campo econômico, iniciamos a gestão do projeto Circuitos Agroecológicos,
que visa contribuir com a alimentação saudável e a proteção da
sociobiodiversidade no campo por meio do fortalecimento da agricultura
familiar agroecológica, em parceria com a Rede Povos da Mata, a Rede Ecovida
e o Instituto Ibiá, que beneficiará diretamente 200 agricultores na Bahia.
No campo social trabalhamos juntos com pessoas muito influentes que
fortaleceram nossas ações e nos inspiraram: Edgar Gouveia (arquiteto e
urbanista pós-graduado em jogos cooperativos, fundou o Instituto Elos), Paula
Moreno Zapata (primeira e a mais jovem mulher a ser ministra na Colômbia) e
Major Denice Santiago (criadora da Ronda Maria da Penha de Salvador-BA).
Agradecemos a você que está dedicando seu tempo precioso para reconhecer
o nosso trabalho através dessa leitura, agradecemos todos os nossos
conselheiros e associados, a comunidade de Serra Grande, nossos parceiros,
financiadores, empreendedores locais, líderes comunitários, associações de
base comunitária, por toda confiança, crítica construtiva, presença, construção
coletiva, por sonhar e acreditar que juntos podemos realizar a nossa missão.

Roberto Vilela | Diretor Executivo

Muito obrigado! Boa leitura!
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R$ 431 MIL
de repasse total para
projetos apoiados

64
projetos apoiados

TABÔA EM
NÚMEROS

R$ 462 MIL
de repasse total de créditos

6 MIL

CONTEXTO 2015 ATÉ 2018
Principais destaques do ano de 2018:

1 | Prêmio 100 Melhores ONGs 2018: Reconhecimento
de transparência de gestão de recursos
2 | Plataforma de Fortalecimento da Agroecologia: Fortalecer
a agricultura familiar agroecológica, visando organizar a
produção, beneficiamento, acesso a crédito e circulação.
3 | Eventos de Mobilização Comunitária: Gincana das Águas
(mutirões para limpar as praias e meio ambiente local) e
Serra Lilás (conscientização sobre violência contra a mulher)

pessoas beneficiadas
pelos projetos apoiados

1.497 HORAS
de cursos e assessorias com
foco em negócios

79
créditos concedidos

1.298
horas de cursos e assessorias
a assossiações e coletivos

209
postos de trabalho
gerados ou mantidos
6
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TEORIA DE
MUDANÇA
Somos uma organização que fomenta iniciativas de base comunitária
e empreendimentos socioeconômicos; que valoriza a cultura local e a
diversidade, contribuindo para o desenvolvimento/fortalecimento das
localidades e associações beneficiadas pelos projetos e ações.

A Tabôa surge com a visão de promover
atores locais para que possam liderar o
desenvolvimento econômico e social em
harmonia com os recursos ambientais da
região. Nossa atuação ocorre por meio de dois
eixos estratégicos, sinérgicos e complementares:
fortalecimento das vocações econômicas e
protagonismo comunitário.
O primeiro eixo - fortalecimento das vocações
econômicas locais com base na
sustentabilidade - é constituído pelos
programas de crédito produtivo e incubação e
fortalecimento de negócios. Tem o objetivo de
criar e fomentar negócios em transição para
sustentabilidade, gerar e manter postos de
trabalho e melhorar a qualificação profissional.
Acreditamos que contribuiremos para a criação
de empresas duradoras e prósperas por meio de
acesso ao crédito, da melhoria da gestão,
através da oferta de cursos, assessorias e
consultorias com apoio à formalização e
articulação dos empreendedores.
O segundo eixo - fortalecimento da sociedade
civil como protagonista das mudanças – é
implementado por meio do investimento em
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projetos socioambientais e desenvolvimento
de organizações, coletivos e lideranças. Tem
o objetivo de gerar relações comunitárias mais
colaborativas e aprimorar suas capacidades.
Acreditamos que podemos contribuir para uma
sociedade civil capaz de fazer a gestão do
território de maneira ativa, por meio de apoio
a projetos socioambientais, capacitações,
consultorias e assessorias, além de ajudar
na formalização de espaços, buscando
articulação interinstitucional.
Desde a sua fundação, a Tabôa já concedeu
R$462 mil em crédito assessorado, atendendo
79 casos.
Apoiou 64 projetos socioambientais, com doação
não reembolsável no valor de R$431 mil nos
temas: Água, Cultura, Cidadania, Educação,
Juventude, Meio Ambiente, Mulher e Saúde.
Esperamos que, ao fortalecer a sociedade civil,
os empreendimentos locais e sua transição
para a sustentabilidade, contribuiremos para
a dinamização econômica e social, garantindo
a preservação e recomposição ambiental,
gerando prosperidade e qualidade de vida para
todos os atores do território.
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EIXO 2

EIXO 1

MISSÃO

VISÃO

Fortalecer comunidades
do Sul da Bahia pelo
acesso a conhecimentos,
recursos financeiros e
estímulo a cooperação,
para que pessoas,
negócios e organizações
realizem seu potencial
rumo à sustentabilidade

Comunidades
do Sul da Bahia
adotam práticas
sustentáveis e
dinamizam sua
economia, com
protagonismo de
suas organizações
e lideranças locais

CONTEXTO

Fortalecimento das
vocações econômicas
locais rumo à
sustentabilidade

Fortalecimento da
sociedade civel como
protagonista das
mudanças

FRUTOS
Negócios em
transição rumo a
modelos sustentáveis

Lideranças aprimoram
suas capacidades e
exercitam o protagonismo

Relações comunitárias
mais colaborativas e
articuladas

Aumento das capacidades
institucionais e sustentabilidade
das organizações

Geração e manutenção
de postos de trabalho e
aumento de renda

Melhoria da qualidade
de produtos, serviços e
qualificação profissional

Cultura de liderança
e de associativismo
enfraquecida, com baixa
capacidade institucional
Deterioração dos
recursos naturais pelo
crescimento urbano
desordenado e outros

visão de que práticas
sustentáveis geram
custos adicionais

Importantes instituições
socioambientais e de
ensino na região

Dificuldade de doadores
de fazer seu recurso
chegar na ponta

Alta biodiversidade,
resguarda pela
existência da APAs
e Parque estadual
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Dificuldade de acesso
a políticas e programas
de desenvolvimento
econômico

Ativos naturais
com alto
potencial turístico

Enfraquecimento dos
saberes culturais e
socioeconômicos locais,
como pesca, turismo e renda

PROGRAMAS
Incubação e
fortalecimento
de negócios

Investimento
em projetos
socioambientais

Desenvolvimento
de organizações,
coletivos e lideranças

SERVIÇOS

Capacitação e intercâmbio
de experiências

Plano de negócio

Conflitos entre
nativos e novos
moradores

baixa
qualificação
profissional

Crédito
produtivo

Mentoria | coaching

Apoio à formalização

Consultorias | Assessorias

Doação | Patrocínio

Articulação para
cooperação

Participação em espaços
de governança local

TRANSFORMAÇÕES
Meio ambiente
e biodiversidade
conservados e
restaurados

Comunidade,
visitantes e
negócios adotam
práticas sustetáveis

Economia
dinamizada com
valorização dos
recursos locais

Sociedade civil
ativa na gestão
do território

Redução das
desigualdadades
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LINHA DO TEMPO
PRINCIPAIS DESTAQUES DE 2018
FEV
Encontro Temático Água: O que o Rio Pancadinha nos Conta?
A comunidade mapeou os pontos de esgoto no Rio Pancadinha e depois entrou
em contato com a Embasa (Empresa Baiana de Abastecimento e Saneamento
Básico) para buscar uma solução

NOV
Plataforma de Fortalecimento da Agroecologia
Consolidação de parceria com Instituto Ibirapitanga para o início do projeto
Circuitos Agroecológicos, de incentivo a produção agroecológica na
agricultura familiar

MAR
Programa Líderes do Coração
Quinto módulo e conclusão da formação de Líderes do Coração que trouxe
muitos benefícios para os líderes da comunidade de Serra Grande. A Tabôa
também investiu em sessões de Coaching para dez dos participantes

OUT
Curso de Culinária Baiana
Curso em parceria com a Oficina de Gastronomia, visando fortalecer este projeto
social e a qualificação de cozinheiras e cozinheiros da comunidade. O curso foi
financiado pela Tabôa e gratuito para as pessoas locais da vila

ABR
Gincana das Águas
Formaram-se 4 grupos de pessoas da comunidade para participar da gincana
e realizar ações para melhoria ambiental da vila, com foco no tema água. A
comunidade realizou 7 missões, entre limpeza de rio, mutirões, remoção de
entulhos, mais de 150 pessoas participaram diretamente das atividades

MAI

Café com Empreendedor: Como
Fortalecer o Turismo de Serra Grande
Encontro com empreendedores e
empreendedoras de Serra Grande e
interessados no assunto para pensar
em ações para fortalecer o turismo em
Serra Grande
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JUN

Curso de Técnicas para Garçom
O curso teve 100 horas de aula,
entre prática e teoria, as alunas
tiveram a oportunidade de fazer
aulas práticas em restaurantes
locais e aprimorar suas técnicas
de serviço e atendimento

SET
Como Ter Organização e Processos Pode Mudar a Sua Iniciativa para Melhor?
Curso para empreendedores e empreendedoras de Serra Grande com foco em
organização e processos para qualificar negócios locais

JUL

Devolutiva Chamada
de Projetos 2017
Os projetos apoiados pela Chamada de 2017
apresentaram os resultados de suas ações
para a comunidade e recebeu 16 turmas do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, da
Escola Municipal e da Escola Estadual de
Serra Grande, somando cerca de 450 jovens
com objetivo de motivá-los a protagonizar
suas próprias ações sociais

AGO

Serra Lilás
Evento de mobilização sobre o
tema violência contra a mulher
que contou com a presença da
Major Denice Santiago, criadora
da Ronda Maria da Penha de
Salvador, BA
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A TABÔA FOI
RECONHECIDA E
PREMIADA COMO UMA
DAS 100 MELHORES ONGS
PARA SE DOAR NO BRASIL
O Prêmio Melhores ONGs tem como missão divulgar as ONGs do Brasil que mais
se destacam pela transparência e gestão nas suas atuações. Por acreditar que
além de defender causas, todas as organizações devem trabalhar de acordo com
os padrões adequados de gestão, planejamento e transparência, com objetivo de
impulsionar as pessoas a definirem para quais ONGs querem doar seu dinheiro e
seu tempo voluntário.
INSTITUTO DOAR - Instituto Doar tem por missão ampliar a cultura de doação no
Brasil. Para tanto, desde a sua fundação em 2013, promove a conscientização
de indivíduos e instituições através de ações exemplares, como dia nacional da
doação (Dia de Doar), o Selo Doar (certificação para ONGs) e o Melhores ONGs.

NOSSOS EIXOS
DE ATUAÇÃO
1 | ECONÔMICO
2 | COMUNITÁRIO
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EIXO
ECONÔMICO
Fortalecimentos das vocações econômicas
locais rumo à sustentabilidade

DESTAQUE DO EIXO

O objetivo desse eixo é fortalecer as principais
vocações econômicas da região, que valorizam
os ativos, saberes e fazeres da região, para a
geração de renda de forma sustentável.

Agricultores agroecológicos do
Assentamento 2 Riachões acessaram o
crédito da Tabôa em 2017 e após 1 ano
de trabalho com as novas estruturas de
beneficiamento construídas com o recurso
do crédito, tiveram um aumento da renda
familiar mensal com a venda do cacau
produzido de R$771,87 para R$1.808,33.

PROGRAMAS:
1.1 | Crédito Produtivo
1.2 | Incubação e Fortalecimento de Negócios
1.3 | Agricultura Familiar Agroecológica

Em janeiro de 2018 foi lançada a nova Política de Crédito
Produtivo da Tabôa, revisada no intuito de valorizar cada vez
mais os recursos e empreendedores locais e torná-la ainda
mais inclusiva e acessível. Até então o crédito era acessado
por empreendedores cujos negócios estivessem inseridos em
segmentos econômicos específicos (economia do turismo,
economia da floresta, economia do cacau e chocolate, economia
criativa e outros negócios orientados à sustentabilidade).
A partir de 2018, passam a acessar o crédito os
empreendedores que moram há mais de cinco anos em Serra
Grande e região, cujos negócios tenham viabilidade econômica,
independente do segmento econômico no qual se insere.

Crédito Produtivo com foco no cacau:

“A gente acessou o crédito da Tabôa e
mudou a realidade de vida de todos que
acessaram, pois antes a gente vendia o
cacau orgânico certificado no preço de
cacau convencional na rua e através desse
projeto da Tabôa a gente conseguiu criar
uma unidade que beneficia o cacau para
cacau fino, e transformar esse cacau de
um valor de R$130,00 por arroba(@) para
R$280,00 por arroba(@).”
Rubens, Agricultor e Assentado
do Assentamento 2 Riachões.
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1.1 | CRÉDITO PRODUTIVO

INDICADORES

2018

Créditos Concedidos

19

Valores Concedidos

R$ 129 mil

Carteira Ativa

R$ 203, 6 mil*

Taxa de Inadimplência

2,72%

*Carteira ativa no dia 10/12/2018
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IMPACTO DO CRÉDITO PRODUTIVO COM FOCO NO CACAU | 2015 ATÉ 2018

CASOS DE CRÉDITO

O crédito voltado para o cacau tem demostrado grande impacto na área rural do Território Litoral Sul
da Bahia, já concedemos 17 créditos para cacau nas áreas de chocolate, beneficiamento e produção

Conheça alguns dos empreendedores apoiados com crédito da Tabôa em 2018:

CRÉDITO
PARA CACAU
E CHOCOLATE
POR SETOR

JC FRANGO ORGÂNICO
Filho de Serra Grande, nascido pelas mãos da avó, parteira local,
José Carlos Santos, sempre teve o desejo de empreender. Em
2017, começou a criar galinhas orgânicas para o abate. Apesar
do sucesso inicial, teve dificuldades de levar o negócio adiante
por falta de recursos para investir e conhecimentos técnicos na
área. Com o apoio da Tabôa, obteve crédito para investimento
na estrutura do galinheiro e para a compra de novos pintinhos e
recebeu assessoria, tanto para elaboração do plano de negócios,
como na parte técnica.

6% chocolate

47% produção
47% beneficiamento

ANTES DO
CRÉDITO

1 ANO
DEPOIS

71.25

77.5

130

270

9.262,50

21.700,00

771,87

1.808,33

Aumento da renda familiar considerando preço constante
da commodity em 150/@

-

103%

IINDICADORES DE CRÉDITO DE CACAU PARA PRODUÇÃO

ANTES DO
CRÉDITO

1 ANO
DEPOIS

49,5

72,5

Pés de cacau/hectare

756,25

756,25

Valor de venda da @ de cacau (R$)

130,00

150,00

6.435,00

10.875,00

536,25

906,25

-

46%

INDICADORES DE CRÉDITO DE CACAU PARA BENEFICIAMENTO
Produtividade média de cacau fino (arrobas)
Valor de venda da @ de cacau (R$)
Faturamento anual com a venda do cacau produzido (R$)
Renda familiar mensal com a venda do cacau produzido (R$)

Produtividade média de cacau fino (arrobas)

Faturamento anual com a venda do cacau produzido (R$)
Renda familiar mensal com a venda do cacau produzido (R$)
Aumento de renda familiar considerando preço constante
da commodity em 150/@

OVOS CAIPIRAS DO JOSÉ LAPA
José Lapa da Ressureição, produz ovos caipiras para a venda em
Serra Grande e Itacaré e tem bastante demanda por seu produto.
Porém, precisava de capital de giro para a compra de ração
em maior quantidade. Para isso, acessou o crédito da Tabôa
e também contou com uma assessoria técnica especializada
sobre práticas para a criação de galinhas poedeiras fornecida
pela Tabôa visando fortalecer o negócio do José.

ALEXSANDRO CONSTRUÇÕES
Alexsandro trabalha na área da construção civil, fazendo
trabalhos de pedreiro como autônomo. Buscou apoio da Tabôa
pela necessidade de ter um meio de transporte que permita o
deslocamento até os locais de trabalho e amplie a possibilidade
de conseguir novos serviços. O crédito foi destinado a compra
de um veículo que atendesse a sua demanda.

CACAU DAS TEROURAS
Juciara dos Santos e Geraldo Vieira são produtores de cacau,
seringa e oleícolas, moradores da comunidade de Tesouras. O
cacau é produzido em uma área 7,5 hectares, gerando uma média
de 7 arrobas mês. Buscaram o apoio da Tabôa para investir na
produção cacaueira e o crédito foi investido em adubação da área.

38 famílias se beneficiaram com os créditos concedidos para cacau nas áreas de produção, beneficiamento e chocolate.
18
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ACARAJÉ DA LIA
Raimunda Andrade Santos, mais conhecida como Lia, é
moradora de Serra Grande desde os 10 anos de idade e há 6
deles tem sua própria barraca. O crédito foi destinado a compra
de matéria prima e pagamento da mão de obra para a ampliação
e adequação da cozinha. Agora com a cozinha de produção
em casa, pode passar mais tempo com a família e vai a praça
apenas para vender seus acarajés.

1.2 | INCUBAÇÃO E FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS
Promovemos a incubação e o fortalecimento de negócios através de capacitações para
empreendedores e assessorias para negócios

INCUBAÇÃO E FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS
Cursos técnicos de gestão

QUENTINHAS DA NIL
Nilzete Carvalho empreende desde 2007, tem uma loja de
roupas na praça de Serra Grande. Em janeiro desse ano, resolveu
também empreender vendendo quentinhas, unindo seu gosto
pela cozinha e a necessidade de incremento da renda, como
diz ela “porque os clientes pedem”. Nilzete trabalhou como
cozinheira no Colégio Estadual Antônio Cruz durante cinco anos
e seu tempero ganhou fama. O crédito da Tabôa foi destinado
a compra de uma geladeira duplex e fogão, com o objetivo de
estruturar melhor sua cozinha para a atividade.

ANTÔNIO PESCADOR
Seu Antônio gosta de falar sobre os peixes que pega e fala com
experiência: hoje com 69 anos de idade, é pescador desde os
15 anos. Já trabalhou com embarcações grandes, mas hoje o
que quer, é ter um barco pequeno, que permita complementar
a renda de sua aposentadoria e continuar realizando umas
das atividades que mais gosta de fazer: pescar em alto mar.
O crédito da Tabôa o ajudou a completar o recurso necessário
para a compra de um pequeno barco de pesca.

199 horas

Empreendedores apoiados em cursos e assessorias

234

Microempreendedores apoiados

61

Assessoria institucional (Biofábrica)

119

CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES
A Tabôa tem disponibilizado uma série
de capacitações no intuito de oportunizar
aos empreendedores e colaboradores
o desenvolvimento de competências
empreendedoras e a qualificação profissional em
suas áreas de atuação. Áreas de foco do ano de
2018: Gastronomia e Empreendedorismo.

SABORES DA FAZENDA
Élson Chaves, mais conhecido na comunidade com Seu Poróca,
produz geleias variadas, doce de leite, iogurte e seu produto mais
conhecido é a geléia de mel de cacau. Devido à alta demanda por
seus produtos, Élson acessou o crédito da Tabôa para ampliar e
reformar sua cozinha e assim produzir mais e melhor.

SERRA SURF
Cosmira Brito, acessou o crédito da Tabôa para ter capital de giro
e assim conseguir comprar mais roupas e produtos para a sua
loja, Serra Surf, que fica localizada em um ponto estratégico de
Serra Grande, próximo a represa. Com o aumento do estoque,
Cosmira se preparou para vender bem na temporada de turismo
de Serra, garantindo produtos para todo o verão.
20
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ÁREA DE ALIMENTAÇÃO
E GASTRONOMIA

CURSO DE TÉCNICAS PARA GARÇOM
SENAC
Carga horária: 100 horas
Período: junho 2018
Facilitadora: Jussara Magali, instrutora
com mais de 22 anos de experiência
na área.
Metodologia: abordou os
conhecimentos técnicos da atividade
como a preparação da mise-en-place,
atendimento ao cliente, conhecimento
dos diversos tipos de serviço de pratos
e bebidas e também a formação integral
do ser humano. O curso mesclou aulas
teóricas e práticas, com a visitação de
restaurantes e hotéis da região.
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CURSO DE CULINÁRIA BAIANA
OFICINA DE GASTRONOMIA
Carga horária: 20 horas
Período: 22 até 26 de outubro
Facilitadora: Cristiniana Rosa (Oficina
de Gastronomia)
Metodologia: Enfoque bastante
prático, ensinando as participantes a
fazer comidas típicas da Bahia, como
moqueca, bobó de camarão, catado
de siri, acarajé, vatapá, entre outras.
O curso foi oferecido para a
comunidade de forma gratuita e
a Tabôa apoiou financeiramente
a Oficina de Gastronomia para a
realização e facilitação do mesmo.

CURSO DE DOCES FINOS
SENAC
Carga horária: 20 horas
Período: 18 a 22 de junho
Facilitadora: Zelma Santana (Day)
Metodologia: enfoque bastante prático,
ensinando as participantes a fazer trufas,
bombons, pães de mel e doces diversos
de festa.

APOIO PARA O CURSO DE
CONFEITARIA DE BOLOS
Zelma Santana (Day) hábil profissional
da área e moradora de Serra Grande,
passou pelo processo de seleção do
Senac e foi convidada a ser instrutora
do Curso de Doces Finos. Após facilitar
esse curso, se empoderou e lançou o seu
próprio Curso de Confeitaria de Bolos,
com incentivo da Tabôa que ofereceu
R$500,00 equivalentes à 3 bolsas para
o curso e recursos para materiais.

“O curso é um mundo, um encanto e
foi uma doçura. A instrutora foi muito
boa, profissional. O curso abre uma
janela de novos horizontes para quem
sente vontade de se desenvolver
profissionalmente nessa área. Para a
região, é o que precisamos para trabalho
e também serve para nós, em casa”.
Depoimento de participante: Joelma Silva
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EMPREENDEDORISMO

CAPACITAÇÃO SOBRE A TRANSIÇÃO
DA NOTA FISCAL FÍSICA PARA A NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
No dia 11 de julho, a prefeitura
Municipal de Uruçuca em parceria
com a Tabôa ofereceu um curso
de capacitação para os(as)
microempreendedores(as) da
comunidade se adaptarem ao novo
sistema de emissão de nota fiscal,
que deixa de ser no modelo físico, de
talão, e passa a ser eletrônica. Além
da capacitação, os empreendedores
podem tirar dúvidas e ter ajuda na Sala
do Empreendedor, que acontece às
terças-feiras na Tabôa.
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CAFÉ COM EMPREENDEDOR
Objetivo: Incentivar a formação de
uma rede de empreendedores local,
estimulando a troca de informações
entre eles, a discussão de temas
importantes para o desenvolvimento
dos negócios da região e a busca de
soluções conjuntas para os desafios
que encontram em seu dia a dia.
Facilitação: Nos encontros são
trazidos convidados, pessoas
referência no tema, para inspirar
a discussão.
Temas dos encontros de 2018:
1- “Trocando Conhecimentos
e Soluções”
2- “Como Fortalecer o Turismo de
Serra Grande?”
3- “Inovação e Expansão de Pequenos
Negócios”

CURSOS DE GESTÃO FINANCEIRA
Objetivo: Oferecer conhecimento e
ferramentas que auxiliem a avaliar o
desempenho financeiro da empresa,
associação ou projeto, para ajudar
na tomada de decisão sobre o
futuro de seu empreendimento, com
objetivo de fortalecer a economia
da comunidade de Serra Grande.
Facilitação: Profissionais do Sebrae
e por colaboradores da Tabôa (Sérgio
Caldas: Gerente AdministrativoFinanceiro e Milena Marques:
Assistente Administrativo-Financeiro).
Público alvo: Empreendedores(as) de
Serra Grande e interessado
no assunto.
Cursos oferecidos em 2018:
1- Como Identificar o lucro do seu
negócio I? (Sérgio Caldas)
2- Como Formar Preço (Sérgio Caldas)
3- Sei Controlar Meu Dinheiro (Sebrae)
4- Como Identificar o lucro do seu
negócio II? (Sério Caldas)
5- Como Organização em Processos
Administrativos podem mudar um
Empreendimento? (Milena Marques)

SEMANA DO EMPREENDEDOR
URUÇUCA
A prefeitura Municipal de Uruçuca
organizou, no mês de outubro de 2018,
a Semana do Empreendedor e convidou
a Tabôa para participar, expondo o seu
trabalho e apoio aos empreendedores
do munícipio. Um passo importante
para a ampliação de nosso atendimento
em Uruçuca.
Representantes da Tabôa: Marina,
Sérgio e Milena
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ASSESSORIA
A NEGÓCIOS
Por meio de encontros
presencias, metodologias
específicas e apoio financeiro,
fornecemos assessorias a
negócios de Serra Grande.
OFICINA DE GASTRONOMIA
Foram realizadas reuniões com as
empreendedoras, ao longo do ano de 2018,
para apoiar na definição do modelo de negócios
da instituição para próximo ano, buscando a
sustentabilidade do projeto, decidindo-se pela
implementação em um restaurante escola.
O restaurante estará pronto para iniciar suas
atividades em 2019 e continuará contanto com
a assessoria da Tabôa para acompanhar o
desenvolvimento do negócio.

ESCOLA DA MADEIRA
A assessoria à Associação Escola da
Madeira foi voltada à concepção do
Estatuto e formalização da iniciativa,
à elaboração do modelo de negócio
(CANVAS) e início do Plano de
Negócios da Escola, a criação, de forma
participativa, do projeto arquitetônico
da sede, obtenção de licença ambiental,
planificação dos materiais necessários
à obra, bem como à articulação de
parcerias, com engenheiros e arquitetos
que dispuseram voluntariamente suas
horas de trabalho para apoiar o projeto.
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DIAGNÓSTICO DE SETORES
DA BIOFABRICA
Diagnóstico dos setores RH, financeiro
e compras da Biofábrica feito pela
Tabôa em parceria com estagiários
da UNOPAR. Objetivo do trabalho
era identificar o que está produtivo
e o que precisa melhorar, como
por exemplo, ausência de controle
financeiro, normas e procedimentos.
O relatório final será apresentado em
2019 pelos estagiários da UNOPAR e
Sérgio Caldas, gerente administrativo
financeiro da Tabôa

SALA DO EMPREENDEDOR
Parceria com a Prefeitura
Municipal de Uruçuca, que
oferece todas às terçasfeiras, das 9h00 às 12h00, na
Tabôa uma série de serviços
voltados ao Microempreendedor
Individual, que corresponde a
maior parte dos empreendedores
formais de Serra Grande.
Número total de atendidos em
2018: 61 microempreendedores

FESTIVAL DE GASTRONOMIA
A Tabôa foi patrocinadora do
Festival de Gastronomia de 2017
e 2018 e apoiou desde o início a
mobilização de lideranças locais
que protagonizaram a gestão
e organização do festival,
acreditando no potencial dessa
iniciativa para promoção da
economia local, bem como da
valorização da cultura local.
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1.3 | AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA
Ao longo do ano de 2018 promovemos ações que fortalecem a agricultura familiar
agroecológica por sua sustentabilidade ambiental e econômica.

ENCONTRO DE REDE PANC
A rede de plantas alimentícias não convencionais
(PANC-Bahia) com apoio da Tabôa realizou um
Encontro Territorial em Serra Grande. As atividades
envolveram rodas de conversa, colheita de PANCs,
oficina de formação gastronômica e almoço
comunitário. Estiveram presentes muitas pessoas
e projetos da comunidade, entre eles: Agentes
Comunitários de Saúde, Doces Segredos da
Floresta, Mães Solidárias e Oficina de Gastronomia

CURSO INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA
Troca de conhecimentos sobre formas
sustentáveis e saudáveis de produzir alimentos
agroecológicos, para agricultores da vila de Serra
Grande e entorno com facilitação da Tatiane e
Tiago da Rede de Agroecologia Povos da Mata.

PLATAFORMA DE
FORTALECIMENTO
DA AGROECOLOGIA

O objetivo geral do projeto é contribuir com
a alimentação saudável e a proteção da
sociobiodiversidade no campo por meio
do fortalecimento da agricultura familiar
agroecológica, visando potencializar a produção, o
beneficiamento e a circulação para abastecimento
dos mercados nos territórios das Rede Ecovida
(PR, SC, RS), Rede Povos da Mata (BA) e SP, que
beneficia 200 agricultores familiares.
Projeto é realizado por meio de uma parceria
entre a Tabôa, a Rede de Agroecologia Povos da
Mata, o Instituto Quitandoca e a Rede Ecovida.
E é apoiado pelo Instituto Ibirapitanga, Instituto
Arapyau e a Porticus. Outras instituições também
demonstraram um grande interesse em apoiar o
projeto e fechar uma parceria em 2019, entre elas
estão: Instituto Humanize e Funbio.
Em novembro de 2018 iniciamos o projeto,
realizando a 1ª etapa de mapeamento por meio de
um diagnóstico com 200 agricultores familiares e
23 agroindústrias da região.

APOIADORES:

CAPACITAÇÃO MERENDERIAS COM
ORGÂNICOS, AGROECOLÓGICOS E PANCS
Apoiamos a parceria entre Rede Povos da Mata
e Prefeitura de Ilhéus para realizar a Capacitação
de Merendeiras da Rede Pública Municipal, no
espaço da Oficina de Gastronomia, em Serra
Grande. Durante os 3 dias de capacitação as
merendeiras aprofundaram suas técnicas de
preparo de alimentos orgânicos, agroecológicos
e de PANCs (plantas não convencionais
alimentícias) com objetivo de incluir alimentos
da agricultura familiar local na merenda escolar.
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PARCEIROS:
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QUADRO ESQUEMÁTICO DA PLATAFORMA

EIXO

GARGALO

1. Produção

• Política de assistência técnica do
estado fragilizada
• Desconhecimento do mercado
• Dificuldade de gestão da propriedade
• Falta de padrão de qualidade e
diversidade em escala de produtos
• Acesso a crédito
• Não há organização das informações
dos agricultores da Rede

AÇÕES

RESULTADOS

Oferta de Crédito
Produtivo
Assistência Rural
Especializada

Aumento da
Produtividade

EIXO
COMUNITÁRIO
Fortalecimento da sociedade civil como
protagonista das mudanças

DESTAQUE DO EIXO

O objetivo desse eixo é fortalecer associações,
coletivos e lideranças para que atuem ativamente
no cuidado do território. Para tanto, oferecemos
os seguintes programas:

Abordou um tema muito importante para
a comunidade de forma lúdica (gincana),
metodologia trazida por Edgar Gouveia
e envolveu diretamente mais de 150
pessoas da comunidade que realizaram
intervenções como: mutirões, limpeza de
rios, nascentes, trilhas e praias.

PROGRAMAS:
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2. Beneficiamento

• Regularização/ legalização
• Acompanhamento técnico
Especializado (engenheiro de
alimentos, nutricionista, etc.)
• Infraestrutura inadequada,
equipamentos
• Marca/rotulagem/etc.
• Acesso a crédito

3. Comercialização

• Inexistência ou falta de estrutura
de entrepostos para comercialização
e armazenamento
• Acesso a crédito para capital de giro
• Rotas curtas e longas e logística
(circuito local e interestadual)
• Estradas de acesso do agricultor
ao entreposto

Estruturação das
Agroindústrias
Capital de Giro
para Operação

Estruturação dos
Entrepostos
Criação de
Circuitos Curtos
e Longos

Agregação de
Valor aos Produtos
Agroecológicos

1.1 | Programa de investimento em projetos
socioambientais
1.2 | Programa de desenvolvimento de
organizações, coletivos e lideranças

Mobilização comunitária pelas águas:

Chamada de Projetos: Em 2018 o

repasse total para os projetos foi de R$72
mil e contu com a presença de cerca de
450 jovens do ensino médio e fundamental
das escolas públicas do município na
devolutiva dos projetos para a comunidade.

Aumento da
Circulação
Produtos
Agroecológicos
Inclusão de novas
Redes nos circuitos
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1.1 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO
EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

CASOS APOIADOS PELA CHAMADA DE PROJETOS QUE SE TORNARAM PERMANENTES

CHAMADA DE PROJETOS
Foi lançada pela Tabôa com o objetivo de apoiar com recursos não reembolsáveis (doações) iniciativas
e projetos apresentados por organizações de base comunitária.
Na Chamada de 2017 foram aprovados 12 projetos dentro dos temas: água, mulher e juventude.
Em 2018 continuamos acompanhando os projetos e realizando ações de aprofundamento dos temas
abordados. Valor total desembolsado para projetos em 2018: R$ 72.050,00

ENCONTRO DE PROJETOS
CHAMADA 2017
Os representantes dos projetos
apoiados na Chamada 2017 reuniramse duas vezes para compartilhar
experiências e aprendizados.
Os encontros aconteceram em 2018
e cumpriram o seu objetivo de criar
laços e fortalecer as relações entre
os projetos. Como resultado desses
momentos, tivemos a união de ações
do projeto Viver do tema “juventude”
e do projeto (A)mar do tema “água”
que criaram uma agenda de ações
chamada “Vivendo para amar”.
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DEVOLUTIVA DE PROJETOS
CHAMADA 2017
Atendendo a uma solicitação da escola
municipal local, a devolutiva de projetos
foi voltada comunidade escolar e
durante os dois dias de evento (19/07
e 20/07), recebeu 16 turmas do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, da
Escola Municipal e da Escola Estadual
de Serra Grande, cerca de 450 jovens
que ficaram impressionados e animados
a protagonizar suas ações sociais. Além
de alunos e professores, outros atores
da comunidade prestigiaram o evento.
A devolutiva com a participação de 11
dos 12 projetos apoiados na terceira
chamada. Os projetos trouxeram
apresentações dinâmicas e interativas
para despertar mais interesse entre os
jovens e as crianças. Entre vídeos, aulas
de crochê, atividade de separar materiais
reciclados e até uma demonstração de
uma placa solar gerando energia para
circulação de água.

CROCHETANDO E EMPODERANDO
Aprovado em 2 chamadas de Projeto
(2016 e 2017) e se tornou um projeto
permanente atuando nacionalmente
através de sua plataforma virtual
de divulgação com mais de 11.000
seguidores. O projeto que oferece aulas
de crochê enlaçadas a conversas que
promovem o empoderamento feminino,
gerando de renda e esperança de um
futuro mais digno.

GESTAR
O Grupo Gestar iniciou suas atividades
em 2016, após ser aprovado na chamada
de projetos. O projeto realiza rodas de
conversa para gestantes no posto de
saúde de Serra Grande, com o objetivo
de tirar dúvidas e acolher essas mulheres.
O projeto continua acontecendo todas
às quintas-feiras pela manhã no posto
de saúde e atende muitas mulheres
gestantes da comunidade.

PROJETO (A) MAR
Aprovado em 2 chamadas de projeto, se
tornou um projeto permanente e expandiu
suas ações para outras cidades, como
por exemplo: Maraú, Canavieiras, Porto
Seguro e Ilhéus. O Projeto (a)mar visa a
disseminação do amor e respeito ao mar,
aos ecossistemas costeiros, marinhos e à
natureza como um todo, através de ações
que estimulem a harmonização entre o
ser humano e o ambiente.

COZINHA DE TRANSFORMAÇÃO:
DOCES SEGREDOS DA FLORESTA
Aprovado na chamada de projeto de
2017, o grupo de mulheres construiu a
cozinha de beneficiamento localizada
no Barrocão, área rural próxima a vila de
Serra Grande, atualmente o grupo vende
seus produtos orgânicos nas feiras de
Serra Grande.
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ENCONTROS TEMÁTICOS

CAMINHADA PELO RIO PANCADINHA
Caminhada com o objetivo de trazer
uma reflexão para a comunidade
em relação aos ensinamentos que
podemos obter observando o rio e os
cuidados com a água que precisamos
manter e desenvolver. Joselita
Machado, da Associação de Moradores
e Moradoras da Beira Rio e Represa, foi
a condutora. No percurso, problemas
como o do esgotamento sanitário que
vaza e cai direto nas águas da represa,
chamou a atenção e estimulou a
mobilização de quem esteve presente
no encontro.

Imagine uma forma de unir a
comunidade em um só propósito, o
bem da vila, e que as ações para que
isso aconteça sejam feitas de forma
divertida e sem precisar de grandes
reuniões e processos. Pensou?

ENCAMINHAMENTO COM A EMBASA
As lideranças locais cobraram
da Embasa (Empresa Baiana de
abastecimento e Saneamento Básico)
providencias quanto ao derramamento
de esgoto não tratado no Rio
Pancadinha. Como solução a empresa
propôs realizar em conjunto com a
comunidade uma série de atividades
em prol da qualidade das águas de
Serra Grande. A primeira atividade
teve como objetivo o mapeamento
dos pontos críticos de vazamento de
esgoto ao longo do Rio Pancadinha.

A Gincana das Águas fez isso e em
apenas dois dias e meio.

Missões Realizadas Durante a Gincana:
1 | Limpeza da trilha e do rio da Praia do Cemitério
2 | Limpeza e construção de decks de madeira
no rio Pancadinha
3 | Produção de Sabão Biodegradável
4 | Mutirão na trilha entre o mirante e a Praia
do Pé de Serra
5 | Remoção de entulhos e descongestionamento
do curso do Rio Pancadinha
6 | Mapeamento de 35 nascentes e olhos d'águas
7 | Identificação de 23 espécies de plantas nativas
Fortalecimento Identidade e Cultura Local:
1 | Pescadores contando suas histórias
2 | Apresentações culturais locais
3 | Histórias de Serra Grande narradas por anciãs

PARTICIPANTES DIRETOS
Equipes

Nº participantes

Águas Sagradas

24

Sementes

16

Filhos da Terra

13

Quero Água

15

Total

68

Nº DE ENVOLVIDOS DIRETAMENTE

“A força da união de
uma comunidade que
ama suas terras, sua
gente e suas águas”

Cerca de 150 pessoas que
participaram das atividades

Nº DE BENEFICIADOS PELAS AÇÕES

Cerca de 4.000 pessoas da
Comunidade de Serra Grande

ÁGUA
Veja o vídeo
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ENCONTRO COM PAULA MORENO
ZAPATA EM SERRA GRANDE
Reconhecida como uma das mulheres
mais importantes e também uma
das líderes afrodescendentes
mais influentes do mundo, Paula,
ex-ministra da Colômbia, trouxe
na bagagem muita inspiração e
motivação para fortalecer a rede de
mulheres de Serra Grande.
Para celebrar e aproveitar a sua estada
na comunidade, a Tabôa organizou um
encontro com anciãs de Serra Grande
e outro com mulheres empoderadas,
foi uma troca linda e de muito
aprendizado.

ENCONTRO TERRITORIAL DE
MULHERES DA TEIA DOS POVOS –
ASSENTAMENTO TERRA VISTAvv
No encontro ocorreram plenárias, rodas
de diálogo e oficinas que abordaram
temas como: Agroecologia, Saberes
Tradicionais, Violência contra mulher,
Economia Solidária, Auto ginecologia
Política, Mulheres da Terra, entre outros
temas valiosos para o empoderamento
feminino. Com o objetivo de fortalecer
as mulheres de Serra Grande e criar
essa rede de empoderamento, a
Tabôa levou mulheres da comunidade
para participar do evento, entre
elas integrantes dos projetos
Crochetando e Empoderando, Jovens
Transformadores, Casa Caminho
das Ervas, entre outras lideranças,
além de Mayne Santos - Gerente de
Fortalecimento comunitário da Tabôa.

O Serra Lilás foi um evento de
mobilização sobre o tema “Violência
contra a mulher”, com atividades
culturais, empreendedorismo feminino,
atendimentos de saúde, jurídico e
beleza direcionados às mulheres,
palestras, rodas de conversa, para
conscientizar homens e mulheres.

ATIVIDADES SERRA LILÁS
Atividade

Resultado

Palestra e mesa redonda
com Major Denice Santiago

65

Atendimento para mulheres
(saúde, beleza, direito)

48

Aulas e oficinas

16

Empreendedoras
vendendo no evento

17

Número total *
de pessoas no evento

146

*sem contar o público que assistiu os shows

“As mulheres são como
as águas, crescem
quando se juntam”
MULHERES

ORÇAMENTO SERRA LILÁS
Valor investido no evento

R$ 1.713,60

Contrapartida voluntária
e parcerias

R$ 15.240,00

Custo total do evento

R$ 16.953,60

Veja o vídeo
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1.2 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
ORGANIZAÇÕES, COLETIVOS E LIDERANÇAS

TÉCNICA PARA REDUÇÃO DE
ESTRESSE E DAS TENSÕES COMO
INSTRUMENTO DE AUTOCUIDADO
DAS MULHERES (TER)
A capacitação que aconteceu nos dias 13 e
14 de março teve como finalidade apresentar
o TRE como um instrumento usado para
auxiliar as mulheres na redução do estresse
e tensões resultantes de circunstancias
difíceis, situações estressantes imediatas
ou prolongadas ou experiências de vida
traumáticas. O público alvo foi mulheres
que atuam em pautas nas áreas sociais, de
empreendedorismo e também de gênero.
A Facilitadora, Divannete Souza, a Mani, é
psicóloga e terapeuta bioenergética.

CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO
DE LÍDERES DO CORAÇAO
Em setembro de 2017 a Tabôa realizou
o programa Líderes do Coração - uma
metodologia de empoderamento de pessoas
que já lideram pautas em que têm potencial
para tal, mas que precisam de apoio
para exercer seus papéis de lideranças
comunitárias. A Tabôa também investiu
em sessões de Coaching para dez dos
participantes. A formação se encerrou em
2018, resultando em muitos benefícios para
os líderes da comunidade de Serra Grande.
Fortalecimento comunitário da Tabôa.

PALESTRA “AS FASES DA VIDA”
Com facilitação da Roberta Policarpo,
realizamos a Palestra “Fases da Vida”, que
trouxe lindas reflexões sobre as fases da
vida e as influências de cada momento para
a formação da personalidade. No encontro
estiveram presentes representantes de
vários segmentos da comunidade de
Serra Grande que aproveitaram essa
oportunidade para se conhecer melhor e a
partir disso, poder fazer melhores escolhas

CONSULTORIAS CONTÁBEIS E
JURÍDICAS PARA ASSOCIAÇÕES
No dia 29 de agosto promovemos um
mutirão de consultorias para as associações
colocarem em dia as suas obrigações legais
seja no âmbito contábil ou jurídico. Coletivos
informais com desejo de dar um passo adiante
e alcançar a formalização também puderam
ser contemplados. Estiveram presentes se
beneficiando desses serviços as associações:
Associações de Guias (ASCONGS), Associação
da Beira Rio, Crochetando e Empoderando e
Associação de Pescadores.
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CAFÉ COM AS ASSOCIAÇÕES
DE SERRA GRANDE
Se aproximar das associações de base e
entender as demandas do dia-a-dia é uma
das missões da Tabôa na intenção de
fornecer os instrumentos necessários para
que estes grupos possas expressar seus
potenciais com qualidade. Pensando nisso,
no dia 25 de maio foi promovido um encontro
para as Associações de Serra Grande
poderem conversar a respeito do que estão
construindo no momento, identificarem
pautas e desafios comuns e perceberem
ações serem realizadas conjuntamente na
Vila. O encontro fez parte da estratégia de
mapeamento dos grupos formalizados que
atuam com pautas sociais em Serra Grande.

MAPEAMENTO DE ASSOCIAÇÕES
COM CONTADORES VOLUNTÁRIOS
Mapeamento e identificação das demandas
das associações de Serra Grande com
apoio de contadores para planejamento de
ações de assessoria em 2019.
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DESTAQUES DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS APOIADAS PELA TABÔA

SAMAHA ROSA

TIAGO ARAÚJO

Líder comunitária e criadora do projeto
Crochetando e Empoderando, que
promove rodas de conversa e aulas de
crochê, abordando o tema de violência
contra a mulher, autonomia econômica e
empoderamento feminino. Atualmente tem
mais de 11 mil seguidores no Instagram do
projeto e ajuda mulheres do Brasil.

Líder comunitário e criador do Serrana
Esporte Clube, que promove treinos de
atletismo (corrida) e futebol masculino
e feminino para jovens, crianças e
adultos da comunidade gratuitamente
e também participa de campeonatos e
corridas da região, trazendo o esporte
como um meio de transformação social.

Atividades que participou da Tabôa:
1. Chamada de Projetos 2016 e 2017:O
projeto Crochetando e Empoderando foi
apoiado com doações de recursos por 2
anos consecutivos.
2. Organização e participação no
SERRA LILÁS
3. Curso Líderes do Coração e Coaching
4. Participação de atividades sobre Genêro,
aproximação com a Major Denice Santiago
(Ronda Maria da Penha)

Atividades que participou da Tabôa:
1. Chamada de Projetos 2015 e 2016:
O projeto Corrida Mirim foi apoiado
com doações de recursos por 2 anos
consecutivos.
2. Curso Líderes do Coração e Coaching
3. Curso de Dragon Dreaming
4. Campanha de arrecadação para
participar da Corrida Internacional São
Silvestre de 2018

“Foi graças ao apoio da Tabôa que eu
pude iniciar o projeto Crochetando e
Empoderando, através da aprovação na
Chamada de Projetos de 2016 e 2017.
Além disso, foram várias formações que
me prepararam para me comunicar melhor
, o lideres do coração foi um divisor de
aguas e a aproximação com a Major Denice
Santiago só tem enriquecido o projeto, e eu
espero que continue assim, me capacitando
cada vez mais para poder dar mais apoio as
mulheres que o projeto assiste“.
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INSTITUCIONAL

“São muitas oportunidades que a Tabôa
traz para a comunidade. As formações:
líderes do coração, dragon dreaming e
o processo de coaching, me trouxeram
compreensão sobre o que é ser uma
liderança, sobre meus processos
pessoais e me fortaleceu para continuar
desenvolvendo ações na comunidade”.
Legenda da foto: Tiago na sua primeira
participação na Corrida Internacional São Silvestre
2018, completou a prova em 59:29s e ficou em 23º
de sua categoria.
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Publicação de capítulo
de livro sobre a Tabôa

Parcerias e Gestão de Fundos para
Desenvolvimento Regional Sustentável
1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE
O MP convidou a Tabôa para ser gestora financeira de recursos de
Termos de Ajuste de Conduta (TAC), para ações nos municípios de
Ilhéus, Itacaré, Uruçuca e Itabuna, com foco na consolidação do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e preservação das
suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do
sistema climático.

2

CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE E APA ITACARÉ – SERRA GRANDE
A Tabôa é membro dos Conselhos da APA Costa de Itacaré-Serra
Grande, do PESC (Parque Estadual da Serra do Conduru) e do
Conselho de Pagamento de Serviços Ambientais.

3

PLATAFORMA DE FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA
Foi apoiado pelo Instituto Ibirapitanga, Instituto Arapyau e Porticus,
em parceria com a Rede de Agroecologia Povos da Mata, Instituto
Ibiá e Rede Ecovida.

4

5
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UESC (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ)
Estabeleceu-se um convênio de cooperação entre a UESC e a Tabôa
com objetivos de realizar projetos de pesquisa e extensão, com foco
no desenvolvimento socioambiental da região. As primeiras ações a
são:
• A Elaboração de trilhas interpretativas no PESC (Parque Estadual da
Serra do Conduru) para valorizar a visitação do parque;
• Controle de verminoses de comunidades que moram no PESC;
• Elaboração de indicadores de sustentabilidade para negócios
apoiados pela Tabôa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
A Prefeitura de Uruçuca e a Tabôa firmaram mais parcerias no ano
de 2018, como no Serra Lilás, com o objetivo de unir forças para
fortalecer a comunidade de Serra Grande.

O livro “Filantropia de justiça social, sociedade
civil e movimentos sociais no Brasil” é uma
publicação composta por 22 textos com análise
e reflexões sobre o cenário da filantropia de
justiça social no Brasil, organizado por Graciela
Hopstein (coordenadora da Rede de Filantropia
para a Justiça Social). A Tabôa foi convidada
e escreveu um artigo sobre a atuação na
comunidade de Serra Grande e o fomento da
autonomia de comunidades por meio do apoio
a empreendedores, negócios e organizações da
sociedade civil.

Versão completa
em PDF

Governança

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

Cândido José Navarro Marcondes de Azeredo (Presidente)
Jane Lima dos Santos (Vice presidente)
José Adolfo de Almeida Neto
Branca Vianna de Moreira Salles
Ricardo Dórea Gomes da Costa
Rui Barbosa da Rocha
Fernando Rossetti Ferreira
Ântonio Augusto Cabral Paraíso Martins

CONSELHO
FISCAL

Jamile Jesus dos Santos
Marcos Roberto Penna Nascimento
Gisela Sales Cordeiro

DEMAIS
ASSOCIADOS

Maria Regina Santos
Thaís Ferraz
Clademir Postal
Salvador Ribeiro da Silva Filho
Jucigreide Lopes Santos
Mário Celso Rodrigues Costa
Anna Carolina Victorino Vicente
Ricardo Dorea Gomes
Rui Barbosa Rocha
Ricardo Teles de Oliveira
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Orçamento realizado
ENTRADAS DE RECURSOS EM MILHARES DE REAIS

REALIZADO EM 2018
(em milhares de reais)

REALIZADO
EM 2018

Investidores/Entradas

1.EIXO ECONÔMICO

592,42

1.1 Crédito Produtivo

198,44

Carteira de Crédito (Em 31.12.2018)

227,79

Desembolso para Crédito

128,00

Fundo Agroecologia

65,00

Instituto Arapyau - INSTITUCIONAL

424,00

Fundo Taboa

63,00

Instituto Arapyaú - ESCOLA DA MADEIRA

120,00

Processos Internos (Análise de Crédito)

70,44

1.2 Incubação e Fortalecimento de Negócios

393,98

Capacitações|Assessorias

96,04

Projetos e Incubações

255,74

Arapyau (Escola da Madeira)

56,00

Arapyau (Oficina de Gastronomia)

60,00

Arapyau (Festival de Gastronomia)

8,00

Festival de Gastronomia

10,10

Circuitos Agroecologicos

67,38

Gestão de Projetos e Incubações

54,26

Processos Internos (Organização dos Processos de Atendimento|Logística)

42,20

Instituto Arapyaú - FUNDO FESTIVAL DE GASTRONOMIA

8,00

Instituto Arapyaú - FUNDO OFICINA DE GASTRONOMIA

30,00

Parceria MP/BA

1.182,92

Projeto Ibirapitanga

180,34

João Moreira Salles e Branca Vianna Moreira Salles

31,25

João Moreira Salles e Branca Vianna Moreira Salles - OFICINA DE GASTRONOMIA

403,79

Doações PF

19,04

TOTAL DAS ENTRADAS

2.399,34

Auditoria 2017

No momento da produção deste relatório, a Demonstração Contábil do ano de 2018 está sendo
auditada e poderá ser conferida em breve no nosso site.

2. EIXO COMUNITÁRIO

527,91

2.1 Desenvolvimento das organizações, coletivos e lideranças

114,96

Capacitações|Assessorias

60,70

Processos Internos (Documentação|Logística)

54,26

2.2 Investimentos em projetos socioambientais

412,95

Desembolsos para Doações (Associações|Funbio|MP/BA|Arapyau)

310,46

Chamadas

72,05

Multirões

17,05

Repasse MP_BA

219,01

Repasse PESC

2,06

Repasse Fundo Educação

0,29

Processos Internos (Elaboração de Projetos|Relatórios|Prestação de Contas|Mediações)

102,49

3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

394,38

3.1.Pessoal & Encargos Sociais

186,89

3.2.Outras Despesas

90,51

3.4.Serviços Terceiros

81,74

3.5.Institucional

35,24

DESEMBOLSO OPERACIONAL

Veja em nosso site
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39%

35%

26%

1.514,71

Nota Explicativa
Saldo orçamentário refere-se a recurso comprometido de diversos projetos
Processos internos refere-se a apoio da equipe em serviços internos (documentação/logística)
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GINCANA DAS ÁGUAS
E SERRA LILÁS

NARRATIVAS
ARTESANAIS

MÍDIAS

Confira os vídeos dos projetos em nosso
canal no youtube

46

Uma série de 10 vídeos documentários de
curta-metragem sobre saberes e fazeres
ancestrais, de expressivos valores culturais,
históricos e ambientais, com incidência na
Área de Preservação Ambiental (APA) Itacaré
- Serra Grande, região Litoral Sul da Bahia.
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DIRETORIA
Cândido Azeredo | Presidente
Jane Lima dos Santos | Vice-presidente

CRÉDITOS

EQUIPE EXECUTIVA
Roberto Vilela | Diretor Executivo
Larissa Boing | Gerente de Fortalecimento Econômico
Mayne Santos | Gerente de Fortalecimento Comunitário
Raquel Davi | Gerente de Comunicação e Avaliação
Sérgio Caldas | Gerente Administrativo e Financeiro
Gabriel Chaves | Agente de Crédito e Assessoria a Negócios
Robson Bitencourt | Assistente de Desenvolvimento
Milena Marques | Assistente Administrativo Financeiro
Marina Hammerle | Assistente Institucional
EQUIPE DE APOIO
Felipe Cabral | Assessoria Jurídica
Edson Mathias Fernandes | Assessoria Contábil
Maria de Fátima Bonfim | Auxiliar de Limpeza
IMAGENS
Arquivo Tabôa | Florisval Neto | Freepik
INFORMAÇÕES GERAIS
Associação Tabôa Fortalecimento Comunitário
CPNJ | 21.498.105/000192
Rua Osvaldo Ribeiro, 221, Serra Grande, Uruçuca, Bahia - Brasil
CEP | 45680-000
Email | atendimento@taboa.org.br Telefone | (73) 3239-6219
Facebook | Tabôa – Fortalecimento Comunitário
www.taboa.org.br

UMA MANEIRA PRÁTICA E DIRETA DE
NOS AJUDAR É FAZER UMA DOAÇÃO
PONTUAL ATRAVÉS DO SITE

INVESTIDORES

PARCEIROS
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