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Mensagem da Diretoria
Caras Leitoras e Caros Leitores,
O ano de 2016 foi o segundo de atuação da Tabôa, um ano de consolidação e ampliação
das ações.
Ampliamos os serviços de apoio aos negócios, com a criação do serviço de mentoria aos
negócios incubados pela Tabôa, e apoiamos a criação de 14 novos negócios com a
elaboração de planos de negócios, crédito, assessorias, consultorias e o desenvolvimento
do empreendedorismo com 481 horas de cursos e assessorias.
Realizamos uma nova Chamada de Projetos, na qual consolidamos a prática de o comitêcomunitário fazer parte da avaliação dos projetos e apoiamos 22 projetos socioambientais de
associações e coletivos, que beneﬁciaram diversos públicos no território nas áreas de
saúde, cultura, meio ambiente e cidadania.
Criamos um novo serviço às associações, chamado “Associação em Ação”, processo de
doação aberto a todas as associações de Serra Grande e entorno do Parque Estadual da
Serra do Conduru (PESC) para ações das mesmas junto à comunidade, o qual foi acessado
por 10 associações.
Associações e lideranças participaram de 382 horas de cursos e assessorias com foco no
fortalecimento institucional e no aprimoramento de suas capacidades.
Em 2016, a equipe da Tabôa cresceu e se reorganizou para fortalecer sua atuação também
como gestora de recursos socioambientais. E, após 2 anos de atuação, pudemos rever
nossas práticas e olhar para o futuro num processo de elaboração de nossa Teoria de
Mudança, a qual foi construída com a participação dos beneﬁciários, membros da
Assembleia, Conselho de Administração e Equipe Executiva.
Os resultados desse trabalho estão presentes nas páginas deste relatório. Caso queira
saber mais detalhes, acesse nosso site: www.taboa.org.br.
E, por ﬁm, agradecemos a todas e todos que contribuíram para nosso trabalho em 2016.
Boa leitura!

Gestão Financeira

Rui Rocha
Presidente

Roberto Vilela
Diretor Executivo
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Nossos princípios
Visão

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

Missão

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

Nossa história
Essa história iniciou em uma discussão do Plano de Referência Urbanístico e Ambiental
(PRUA) de Serra Grande, na qual surgiu a demanda de ter uma agência de desenvolvimento
econômico. A ideia foi apoiada pelo poder público, lideranças comunitárias e organizações
locais.
O Instituto Arapyaú acreditou nessa ideia e, com o apoio do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (Funbio), formou o Comitê Assessor Voluntário, composto por pessoas de
áreas multidisciplinares, para criar o plano do fundo de fomento. No processo de
concepção desta iniciativa, o Comitê concluiu que, para alavancar a economia local, seria
preciso fortalecer, além dos negócios, as organizações da sociedade civil, responsáveis por
atuar no cuidado do território. O crédito, a capacitação e a assessoria tornaram-se as ferramentas desta iniciativa.
Em agosto de 2014, o grupo convidou Roberto Vilela para a implementação do fundo, e
assim surge a Tabôa — Fortalecimento Comunitário, uma associação sem ﬁns lucrativos que
fomenta a autonomia da comunidade por meio do apoio a empreendedores,
negócios e organizações da sociedade civil, com programas voltados ao fortalecimento
econômico e comunitário. Ela é movida pela crença de que é possível comunidades se
tornarem modelos inspiracionais de sustentabilidade, prosperidade e qualidade da vida.
Iniciou sua atuação em abril de 2015, no distrito de Serra Grande, Uruçuca/BA, e em
comunidades do entorno do Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC). A partir de 2017,
amplia sua atuação para outras comunidades localizadas nos municípios de Ilhéus, Uruçuca
e Itacaré.

Valores
Conﬁança: é nosso ponto de partida. Agimos no mundo a partir disso,
gerando conﬁança em nossas relações, honrando os acordos
estabelecidos e atuando a partir da verdade;
Respeito ao meio ambiente: projetos que valorizem todas as formas
de vida;
Valorização do ser humano e seus potenciais;
Transparência: em tudo que é feito e para todos os envolvidos e
interessados;
Inclusão: acreditamos no potencial de cada um, na igualdade de
oportunidade para todos;
Simplicidade: na forma de enxergar a vida, a beleza na simplicidade,
a transformação a partir do simples, em nossos processos e no fazer.
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Narrativa da Teoria de Mudança

Governança
A Assembleia Geral e o Conselho de Administração da Tabôa são compostos por membros
da comunidade e dos investidores.

O Corredor Ecológico Esperança Conduru localiza-se no Litoral Sul da Bahia, numa região de Mata
Atlântica que abriga uma das mais ricas biodiversidades do planeta, com grande potencial para o
desenvolvimento de atividades turísticas, agrícolas, pesqueiras, de economia criativa e de
economia ﬂorestal.

No primeiro biênio, a Tabôa foi presidida por José Adolfo de Almeida Neto, professor do
Programa de Desenvolvimento de Meio Ambiente da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), e teve como Vice-presidente Marcel dos Santos, empresário local.

A atual gestão é composta por Rui Barbosa da Rocha (Presidente) e Jane Lima dos Santos
(Vice-presidente), Branca Maria Vianna Moreira Salles, Antônio Augusto Cabral Paraíso
Martins, José Adolfo de Almeida Neto, Maria Regina Santos, Ricardo Dórea Gomes da
Costa e Anna Carolina Vicente (Conselheiros).

Na região, encontram-se cinco Unidades de Conservação Ambiental — Parque Estadual da Serra
do Conduru (PESC), Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa Itacaré–Serra Grande, APA da
Lagoa Encantada e Nascentes do Rio Almada, Parque Estadual da Ponta da Tulha e o Parque
Municipal da Boa Esperança. A região também conta com importantes instituições de ensino, pesquisa e extensão, como: a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), o Instituto Federal Baiano
(IFBaiano), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a Escola Rural Dendê da Serra e a
Unidade Integrada do Sul da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Além dessas instâncias de decisão, a Tabôa inovou ao criar o Comitê Comunitário,
composto por lideranças locais, que apoia a organização na elaboração e decisão dos
investimentos socioambientais.

Por outro lado, a região enfrenta um ciclo crônico de desigualdade e pobreza, fruto do processo
histórico e cultural de desenvolvimento, baseado em monocultura e concentração de renda,
agravados pela decadência da economia cacaueira.

A Tabôa conta com uma equipe executiva multidisciplinar, com membros da comunidade
e novos moradores, composta por Roberto Vilela (Diretor Executivo), Larissa Boing
(Gerente de Fortalecimento Econômico), Mayne Santos (Gerente de Fortalecimento
Comunitário), Raquel Davi (Gerente de Comunicação e Avaliação), Robson Bitencourt
(Analista de Desenvolvimento) e Sérgio Caldas (Gerente Administrativo e Financeiro).

Este processo prejudicou o desenvolvimento de economias tradicionais como a pesca, a agricultura e o extrativismo, reforçado por lesgislações ambientais mais rígidas. Neste contexto, a
baixa qualiﬁcação técnica e proﬁssional da população diﬁculta sua adaptação às novas tecnologias e oportunidades econômicas.

Comitê Assessor

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho de Administração
Diretoria Executiva

Comitê Comunitário

Gerente de Fortalecimento Gerente de Fortalecimento Gerente de Administração
Econômico
e Finanças
Comunitário

Gerente de Comunicação
e Avaliação
Assistente de
Desenvolvimento

As belezas naturais e a boa qualidade de vida têm atraído para a região pessoas do Brasil e do
mundo que trazem novos costumes, provocam aumento dos preços das terras e do custo de vida,
gerando conﬂitos socioculturais. O crescimento populacional na região vem provocando uma
ocupação desordenada, ameaçando a manutenção da qualidade de vida e dos recursos naturais.
A Tabôa surge com a visão de promover o protagonismo de atores locais para que possam liderar
o desenvolvimento econômico e social, em harmonia com os recursos ambientais locais. A sua
atuação ocorre por meio de dois eixos estratégicos, sinergéticos 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 e
tem o objetivo de criar e fortalecer negócios em transição para sustentabilidade, gerar e manter
postos de trabalho e melhorar a qualiﬁcação proﬁssional. Acreditamos que contribuiremos para
criação de negócios duradouros e prósperos por meio do acesso ao crédito, da melhoria da
gestão, com oferta de cursos, assessorias e consultorias e do 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 projetos socioambientais e desenvolvimento de
organizações, coletivos e lideranças. Tem o objetivo de gerar relações comunitárias mais colaborativas e aprimorar suas capacidades. Acreditamos que contribuiremos 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, apoio à formalização e espaços de
articulação interinstitucional.
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Esperamos que, ao fortalecer a sociedade civil e os empreendimentos locais e sua transição para
a sustentabilidade, contribuiremos para a dinamização econômica e social, garantindo a
preservação ambiental e gerando prosperidade e qualidade de vida para todos os atores do
território.
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Teoria de Mudança
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Nossos números até 2016

680 pessoas participaram de atividades
R$ 209 mil em crédito concedido
28 empreendedores acessaram o crédito
75 postos de trabalhos gerados e mantidos
26 microempreendedores (MEIs) receberam apoio para formalização
735 horas de cursos e assessorias com foco à negócios
442 horas de cursos e assessorias a associações, coletivos e lideranças
20 associações de base apoiadas
R$ 248 mil doados a projetos socioambientais
52 projetos apoiados
3.266 pessoas beneﬁciadas pelos projetos
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Abril

O ano de 2016

Celebração de um ano da Tabôa nos bairros
A comemoração do primeiro ano de funcionamento
foi mesmo uma grande festa! Foram quatro eventos
nos bairros de Serra Grande: Bairro Novo, Rua do
Campo, Praia do Sargi e sede da Tabôa (praça),
contando com um público total de mais de 180
pessoas. Além de ser um marco importante para a
instituição, foi uma oportunidade de maior
aproximação à comunidade.

Nesta linha do tempo, reunimos eventos marcantes deste ano:

Janeiro

Curso e consultoria de Comunicação Institucional
às associações
Além de aprender como divulgar de maneira mais
efetiva as ações que desenvolvem e de conhecer as
ferramentas para tanto, os representantes dos
projetos receberam assessoria para a criação de sites,
blogs e páginas em redes sociais. Após o curso,
as associações e projetos receberam consultorias
individuais.

Lançamento da 2ª Chamada de Projetos
Juntamente com a comemoração do primeiro ano de
funcionamento, a Tabôa anunciou a 2ª Chamada de
Projetos Comunitários, convidando a comunidade a
apresentar seus projetos nas temáticas: Cidadania,
Cultura, Meio Ambiente e Saúde.

Maio

Parceira institucional com a Escola da Floresta
(Instituto Floresta Viva)

Fevereiro

Formação do Comitê Comunitário 2016

Março

Tabôa e Instituto Floresta Viva se juntaram para a
realização do Curso de Construção Civil de Baixo
Impacto, estabelecendo uma parceria importante para
ambas as instituições.

Apoio voluntário da Universidade de Yale aos
empreendedores
Grupo de Negócios dos voluntários da Universidade
de Yale (EUA) ofertaram aos empreendedores cursos
de Finanças Empresariais, Planejamento e Marketing
e realizaram assessorias individuais com os
empreendedores locais, ajudando-os a solucionar
desafios de seus empreendimentos.
Apoio a bolsistas do Programa Germinar
A Tabôa apoiou cinco lideranças comunitárias com
bolsas de estudos. Foram elas: Ana Paula Santos da
Silva, Maria Angélica Gonçalves de Farias, Elisângela
Araújo Oliveira, Érica dos Santos Damaceno e Wilsa
Mendonça
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Junho

Lançamento do “Associação em Ação”
Em continuidade ao processo de fortalecimento das
associações, a Tabôa lançou o edital contínuo
“Associação em Ação”, com o objetivo de fortalecer as
associações locais e do entorno do PESC a partir do
apoio a ações comunitárias e interassociações, bem
como atividades para engajar novos simpatizantes nas
causas das associações. O lançamento aconteceu com
a presença de 13 associações ativas de Serra Grande e
17 representantes destas instituições.
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Outubro

Julho

Sucessão da Presidência da Tabôa e novos
membros associados

Feira de Projetos Comunitários — Encerramento da
1ª Chamada

A atual gestão é composta por Rui Rocha Barbosa
(Presidente) e Jane Lima dos Santos (Vice-presidente).

Encontro de Projetos aconteceu em julho de 2016 e
teve por finalidade celebrar o encerramento do apoio
aos projetos contemplados na Chamada de Projetos
de 2015. Bem como prestar contas para a comunidade
dos resultados que os projetos geraram.

Dezembro

Participação da Equipe no Global Summit em
Joanesburgo, África do Sul
Roberto Vilela e Larissa Boing participaram do Global
Summit on Community Philanthropy, um encontro
global realizado nos dias 1 e 2 de dezembro, em
Joanesburgo, África do Sul. O encontro teve como
objetivo discutir estratégias para o fortalecimento da
comunidade e trazer inspiriação dos principais
pensadores e praticantes de filantropia comunitária de
todo o mundo. Outras organizações brasileiras
presentes no evento foram o Instituto Comunitário
Grande Florianópolis (ICOM), Instituto Arapyaú,
Fundação Tide Setubal e o Fundo Sociambiental Casa e
Rede de Fundos para Justiça Social.

Agosto

Curso de Construção Civil de Baixo Impacto
O curso foi realizado em parceria com Instituto
Floresta Viva. Ao longo de quatro meses, 30 alunos,
entre pedreiros, serventes, estudantes da área e
engenheiros, foram apresentados às mais variadas
técnicas de bioconstrução.
Visita do John Croft
Cofundador da metodologia de criação de projetos
colaborativos, Dragon Dreaming, John Croft ofereceu
duas palestras à comunidade, que contaram com a
presença de mais de 100 pessoas, elucidando e
inspirando os temas de uma economia regenerativa e
a criação de uma cultura ganha-ganha, que valoriza a
vida.
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Lançamento da “Mentoria – Apoiando seu
negócio”

Avaliação dos projetos pelo Comitê Comunitário
Os Comitês Comunitários temáticos leram os 44
projetos apresentados, fizeram a análise técnica pelos
critérios definidos, e os projetos selecionados fizeram
a sustentação oral. Um momento sempre
emocionante e enriquecedor para nossa comunidade.

Curso de Governança Dinâmica
Com objetivo de otimizar as relações processuais
dentro de uma organização e de trazer agilidade nas
tomadas de decisões, sem perder qualidade nem a
participação mútua, o curso de três dias teve a
presença de representantes de 10 associações e
contou ainda com cinco acompanhamentos on-line
das facilitadoras.

Novembro

Setembro

Posse dos Conselhos Gestores do Parque Estadual
da Serra do Conduru e da APA Itacaré–Serra
Grande.

2ª Edição do Programa “Muitação – Construindo
meu lugar no mundo” para os jovens de Serra
Grande
A realização de duas edições do Programa Muitação
"Construindo meu lugar no mundo", em Serra
Grande, é fruto da parceria entre a Tabôa e o Instituto
EcoSocial. O programa, que tem a duração de duas
semanas, visa ampliar o autoconhecimento e
confiança de jovens para que possam agir no mundo
de acordo com seus propósitos. No total, participaram
28 jovens entre 16 e 24 anos moradores de Serra
Grande e das intermediações do Parque Estadual da
Serra do Conduru.

Entre os candidatos da sociedade civil organizada, a
Tabôa foi uma das instituições que assumiu o cargo de
Conselheira nos referidos conselhos gestores.
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Eixo 1: fortalecimentos das vocações econômicas
locais rumo à sustentabilidade
O objetivo desse eixo é fortalecer as principais vocações econômicas, que valorizam os
ativos, saberes e fazeres da região, para a geração de renda de forma sustentável.
Para cumpri-lo, a Tabôa oferece os seguintes programas:

a) Programa de crédito produtivo: empréstimos para negócios incubados pela
Tabôa e para empreendimentos das economias consideradas prioritárias para o
desenvolvimento sustentável da região;
b) Programa de incubação e fortalecimento de negócios: criação de novos
negócios e fortalecimento de negócios existentes, por meio da oferta de
consultorias, assessorias, capacitações e intercâmbio de experiências; ações que
facilitam o empreendedorismo e o desenvolvimento da economia local, por meio
das articulação de políticas públicas, participação em conselhos e criação de
redes de empreendedores.

Programa de crédito produtivo
A Tabôa disponibiliza duas linhas de crédito produtivo: uma para os negócios incubados
pela Tabôa e outra para empreendimentos existentes.
As linhas de microcrédito existentes na região não atendem novos negócios, emprestam
um montante máximo de R$ 5 mil, com prazo máximo de 12 meses e taxas de juros acima
de 2,5% ao mês. O crédito produtivo da Tabôa diferencia-se por possibilitar investimentos
em novos negócios, em montantes de até R$ 15 mil, que permitem a melhoria de
infraestrutura e aumento de capital de giro, com taxa de juros de 1% ao mês e prazo de até
36 meses, com três meses de carência.
Em 2016, a Tabôa atendeu 40 pessoas interessadas no crédito e concedeu
15 empréstimos, atingindo um montante ﬁnanciado de R$ 100 mil. A baixa inadimplência
do programa — que está em 1% —, num período que o enfraquecimento da economia
levou a um aumento nacional da inadimplência, demonstra a importância da incubação e
acompanhamento desses negócios.
A maior parte dos empreendedores apoiados foram da cadeia do turismo, em especial
gastronomia e traslados turísticos. O atual momento econômico do país afetou o turismo
local e neste contexto, o programa de crédito já contribuiu para gerar e manter 75 postos
de trabalho.

Indicadores do programa de crédito

Economia do Turismo

Economia Criativa

Economia do Cacau e
Chocolate

Créditos concedidos

Valor dos créditos concedidos
Carteira ativa
Ticket médio

Inadimplência

Manutenção de postos de trabalho

Economia da Floresta
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Outros Negócios Orientados
à Sustentabilidade

Novos postos de trabalho gerados

Mudança signiﬁcativa na capacidade produtiva

2015

2016

Total

13

15

28

R$ 109,5 mil

R$ 100 mil

R$ 209,5 mil

R$ 6,6 mil

R$ 7,5 mil

R$ 106 mil

R$ 195 mil

0,15%

1%

R$ 8,5 mil
17
16

69,2%

27
15

75%

R$ 195 mil
1%
44
31
_
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Programa de incubação e fortalecimento de negócios

Conﬁra os cursos oferecidos:

OFICINAS

O programa foi lançado em 2016 e surgiu a partir da necessidade dos empreendedores
de acompanhamento em seus negócios, em especial nas áreas de preciﬁcação, produção,
canais de venda, comunicação e gestão. Para isso são oferecidos diveros serviços que tem
propiciado a criação e manutenção de negócios consistentes e sustentáveis.

Soluções para Microempreendedor
Individual — Programa SEI:
SEI Comprar;
SEI Crescer;
SEI Empreender;
SEI Planejar;
SEI Vender;
SEI Controlar meu Dinheiro;
SEI Formar Preço.

Elaboração de plano de negócios

Realizamos 23 planos de negócios, entre os quais 17 foram implementados e 14 apoiados
com crédito.

Mentoria

Apoio à formalização

A Tabôa e o Sebrae, em parceria, realizam processo de formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) e assessoram os empreendedores na realização das
declarações e orientações gerais. Em 2016, a Tabôa apoiou a formalização de 12 MEIs.

GESTÃO

Atualmente, seis empresários locais atuam como mentores, acompanhando seis
empreendedores, com menos experiência. Desde o seu lançamento, foram realizadas
26 horas de mentoria, com impactos nos processos de trabalho.

Intercâmbio de Experiências

Planejamento — Um Jeito de Melhorar sua
Empresa
Gerencie o Dinheiro de sua Empresa

Missão técnica ao Festival de Gastronomia de Tiradentes, em Minas Gerais: ocorrida em
parceria com o Sebrae, em agosto de 2016. Um grupo de 30 pessoas, entre
empreendedores, artesãos locais, produtores culturais e trabalhadores do turismo,
participou de uma capacitação in loco, que resultou na construção do 1º Festival de
Gastronomia e Arte de Serra Grande, que já conta com o apoio da Tabôa.

Indicadores do programa de incubação efortalecimento de negócios
Novos negócios incubados

Assessorias e consultorias a negócios (em horas)
Formações técnicas e gestão (em horas)

18

2016
9

240

241

Empreendedores

Sebrae

Interessados em abrir seu
próprio negócio

Empreendedores

Aumente Suas Vendas — Marketing Básico

TÉCNICO

Capacitações

Acompanhe os indicadores:

FACILITADOR /
PARCEIRO

Poupança e Crescimento de Sua Empresa

Grupo de Negócios dos voluntários da Universidade de Yale (EUA): em março de 2016,
foram ofertados aos empreendedores cursos de Finanças Empresariais, Planejamento e
Marketing e realizadas assessorias individuais com os empreendedores locais, ajudando-os
a solucionar desaﬁos de seus empreendimentos.

A Tabôa atua como uma Escola de Negócios, ofertando cursos técnicos e de gestão.
Em 2016, foram 22 cursos, somando 241 horas de cursos e capacitações envolvendo mais
de 380 pessoas.

Soluções para o potencial empresário —
Programa Começar Bem: Empreendedorismo para Começar Bem;
Plano de Negócios para Começar Bem;
Análise de Mercado para Começar Bem;
Formalização para Começar Bem;
Transforme sua Ideia em um
Modelo de Negócio.

PÚBLICO

Voluntários
da Universidade
de Yale

Rotulagem de Alimentos e o Mercado da
Alimentação

Empreendedores que atuam
no setor de alimentos e
demais interessados

Alessandro Ferreira

Sustentabilidade: o que meu negócio tem
a ver com isso?

Empreendedores que
tomaram crédito com a Tabôa

Anna Vicente

Construção Civil de Baixo Impacto

Proﬁssionais do ramo da
construção civil
de Serra Grande

Como os agricultores podem acessar o PAA
e o PNAE?
Boas Práticas na Manipulação de
Alimentos

Instituto Floresta Viva

Agricultores
Empreendedores que atuam
no setor de alimentos

Sebrae
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Conheça alguns empreendimentos incubados em 2016
Luthieria Carelli

Fabricação de instrumentos musicais

Pedro Ivo é um luthier habilidoso, seus conhecimentos em design,
engenharia e luthieria conformam o seu estilo. Preza pela qualidade técnica, design e
ergonomia dos instrumentos musicais
que fabrica e imprime o cuidado
ambiental na sua marca. De olho no
desenvolvimento sustentável, realiza a
conservação produtiva ao utilizar
madeiras de qualidade tombadas
naturalmente na Mata Atlântica.
O empreendedor tem o sonho de
melhorar a estrutura produtiva e de
ampliar o mercado consumidor dos
seus artigos. O crédito foi utilizado
para a compra de maquinário
proﬁssional com o objetivo de otimizar
a produção e reﬁnar o acabamento
das suas criações.

Milton Nascimento

Trabalha com construção civil desde 2003. Natural de Serra Grande, colaborou em obras
de pousadas estilizadas na região que buscavam o conceito de sustentabilidade ambiental.
Aprendeu a utilizar piaçava, madeiras de demolição, barro, talas de dendê, telhados de
talas de dendê, telhados de tabilha e diversos materiais exóticos nas construções que executa como
mestre de obras. Especializou-se em materiais rústicos
com acabamentos ﬁnos, pois a demanda local por
esse tipo de apresentação é crescente. Presta serviço
terceirizado para as empresas mais reconhecidas da
região e pretende se lançar cada vez mais como
responsável pelas obras, de modo a ampliar seus
ganhos. Por isso, ﬁnanciou junto à Tabôa parte do valor
para a aquisição de um veículo de uso proﬁssional,
destinado ao transporte da equipe e de todos os
suprimentos necessários até os locais das obras,
muitas vezes áreas rurais de difícil acesso.

Nildo Taxi Tour
Misturana da Serra

Produção e venda de alimentos

Nascida
no
distrito
de
Serra
Grande, Leiliane
Barreto
atuou
como
cozinheira em diversos restaurantes reﬁnados na região Extremo Sul baiana. Vislumbrou a
oportunidade de oferecer lanches, petiscos e
refeições de alta qualidade a preços populares.
O crédito foi para auxiliar a empreendedora a
realizar o grande sonho de ter seu próprio
negócio. O empreendimento consiste em uma
estrutura móvel, operada individualmente, para
venda de alimentos em eventos, torneios
esportivos, manifestações culturais e religiosas,
além de estabelecer presença assídua na praça
da Vila. Tem como diferencial disponibilizar para o
grande público, além de uma comida tradicional
bem preparada, o acesso a receitas bem
elaboradas e elementos da cozinha italiana.
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Construção civil

Transporte turístico

Após trabalhar anos em uma empresa de turismo como motorista, Rosenildo dos Santos —
natural de Taboquinhas, área rural de Itacaré, e residente de Serra Grande — reuniu as condições necessárias para empreender. Ao longo de sua proﬁssão, participou de vários
cursos
oferecidos
pelo
SEST/SENAT
relacionados
ao
transporte de carga, de passageiros e à formação de novos condutores. O empreendedor

notou a oportunidade de trabalhar no
ramo de transportes em Serra Grande,
com os serviços de transfer turístico e de
táxi. Ao ouvir amigos comentarem sobre
as linhas de crédito da Tabôa, se
aproximou da instituição e ﬁrmou a
parceria para a aquisição de um veículo
confortável, com o objetivo de oferecer
um serviço de qualidade aos seus
clientes.
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Restaurante Barra do Sargi

Restaurante

Carlos Gomes trabalha há 14 anos no ramo de alimentos e bebidas. Nesse período, investiu em cursos no exterior para aprimorar a técnica gastronômica e, no Nordeste do Brasil,
trabalhou como chefe de cozinha em hotéis de grande porte. Nos últimos seis anos,
empreendeu o restaurante Sol do Mutá, em Barra Grande, Bahia, e em 2015 chegou à
Serra Grande com sua esposa, Thailla Macedo Motta, nascida em Uruçuca, bióloga, pesquisadora e uma verdadeira empreendedora social. O casal conta que aluguéis caros os
encorajaram a abrir um negócio em imóvel próprio, e a mudança para a vila seguiu essa
estratégia. Reuniram suas poupanças e investiram num terreno familiar que há muito
tempo
não
era
visitado.
Assim
surgiu
o
Barra
do
Sargi,
restaurante em localização turística
estratégica, com estrutura confortável e
serviço de qualidade, que conta com um
lounge na praia, espreguiçadeiras e
guarda-sóis. O crédito contratado junto à
Tabôa foi utilizado para os toques ﬁnais
do restaurante e para ﬁnanciamento de
capital de giro. Os empreendedores
estão também participando do Programa
de Mentoria da Tabôa, visando fortalecer
seu empreendimento, que ainda está
iniciando.

Cerveja Artesanal Conduru Viva

Cervejaria

Os jovens sócios Rafael e Márcio são entusiastas do movimento de cervejarias artesanais,
ancorado nos princípios de livre compartilhamento de informações, cooperação e apoio
mútuo em rede. Empreenderam uma mini-fábrica artesanal com recursos próprios,
estabeleceram um sistema de produção acurado e lançaram a cerveja artesanal Conduru
Viva. Atentos para a sustentabilidade socioambiental e para o desenvolvimento de um
produto de alto valor agregado, mesclam a necessidade de insumos importados com a
valorização da identidade e da cultura regional.
Instalado em Serra Grande e imerso na Costa do
Cacau, a maior inspiração do empreendimento é
a cabruca: sistema de cultivo de cacau que
favorece a preservação da Mata Atlântica.
Introduziram o mel de cacau produzido localmente no sabor Cocoa Honey Blond e
aplicaram um sistema que reaproveita 70% da
água utilizada. O ﬁnanciamento foi utilizado para
comprar insumos em atacado, arrendar uma
câmara fria e comprar novos fermentadores para
incrementar a capacidade produtiva.
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Horta Orgânica do Reinam

Produção e venda de alimentos

Jucelino Santos e Lucas são jovens empreendedores que sonham em consolidar uma
horta orgânica na região. A horta homenageia o pai de Lucas, seu Reinam, que trabalhou
durante anos com a venda de hortaliças. A sociedade une a experiência de Jucelino com a
produção de hortas e seus conhecimentos com
plantas — ele fez um estágio de nove meses com
plantas ornamentais e frutíferas na Alemanha e
atua com identiﬁcação de plantas na região —
com o cohecimento em vendas de hortaliças de
Lucas, decorrente de seu histórico de atuação
junto ao pai. Estão vendendo para atacado e
varejo, com entrega em domicílio. O crédito foi
usado para a compra de equipamentos,
insumos e materiais para a construção da horta.

Delícias da Serra

Produção e venda de alimentos

Rosa atua no ramo alimentício há muitos anos,
trabalhando como cozinheira em restaurantes e
hotéis da região. Tem o sonho de abrir seu próprio
restaurante e está se preparando para isso.
Por enquanto, optou produzir salgados — coxinhas,
pastéis e empadas — com massas caseiras para
venda por encomendas em Serra Grande e região.
O crédito foi destinado à compra de um cilindro
elétrico e utensílios para a produção das massas
desses salgados.

Polpas Artesanais de Frutas

Produção e venda de alimentos
Edson Oliveira é um empreendedor bastante versátil.
Já atuou em diversos ramos, desde construção civil à
venda de ímãs de geladeiras e artigos femininos. Em
2012, encontrou uma oportunidade de mercado na
revenda de polpas de frutas, atividade que empreende
até hoje, paralelo ao seu trabalho como funcionário de
uma empresa de criação de camarões. O crédito foi
destinado à compra de equipamentos, utensílios e
capital de giro para a estruturação de um local de
produção das polpas, passo esse que Edson está muito
orgulhoso em dar, uma vez que planeja aumentar a
margem de lucro do negócio passando da revenda
para a produção.
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Eixo 2: fortalecimento da sociedade civil como
protagonista das mudanças
Fortalecemos associações, coletivos e lideranças para que atuem ativamente no cuidado
do território. Para tanto, oferecemos os seguintes programas:
a) Programa de investimento em projetos socioambientais: recursos não
reembolsáveis para projetos apresentados por associações e coletivos, por meio
de uma chamada de projetos anual e uma chamada simpliﬁcada, contínua, para
projetos de fortalecimento de associações. E gerenciamento de fundo para
investidores sociais no território;
b) Programa de desenvolvimento de organizações, coletivos e lideranças:
desenvolver capacidades institucionais para a autonomia das associações e coletivos. Com relação às lideranças, o objetivo é fazer com que estes indivíduos
desenvolvam habilidades interpessoais para atuarem e se posicionarem em
grupo de forma construtiva, com conhecimentos de cidadania e direitos, além de
competências técnicas que apoiem seus trabalhos.
Conﬁra os principais indicadores desse eixo:

Indicadores do eixo
Número de projetos apoiados

Valor dos recursos não reembolsáveis repassado

Número de beneﬁciados diretamente pelos projetos
Capacitações e assessorias em horas

2015

2016

Total

20

32

52

R$ 83,5 mil

R$ 164,5 mil

R$ 248 mil

160

382

442

1.152

2.114

3.266

2ª Chamada de Projetos Comunitários 01/2016
A Tabôa recebeu 44 projetos, dos quais 21 foram selecionados. Eles foram apresentados
por associações e coletivos para atuação em Serra Grande/BA, nas temáticas de cultura,
cidadania, meio ambiente e saúde.
A Chamada é realizada por um processo simpliﬁcado e inclusivo. A seleção dos projetos é
feita pelo Comitê Comunitário, formado anualmente e que garantem um processo
participativo, com critérios de avaliação para escolha dos projetos. Em 2016, o comitê foi
formado por:

Cidadania

Meio Ambiente

Antonio Barbosa
Maria Regina Santos
Marina Farkas Bitelman

Célio Sousa
Érika Campos
Salvador Ribeiro

Cultura

Saúde

Alice Avibasha
Ludimila Nascimento
Marlene Setubal

André Oliveira
Neuza Maria
Pedro Ivo Carelli

Conheça os projetos selecionados na 2ª Chamada de Projetos:
Projetos de Cidadania
Cidadania e Prosperidade

Em 2016, a Tabôa apoiou 32 novos projetos, que foram selecionados por meio duas
Chamadas. Uma chamada anual — Chamada de Projetos Comunitários —, na qual manteve
o apoio a projetos socioambientais apresentados por associações e coletivos. E, outra,
contínua e especíﬁca, criou uma nova linha destinada ao fortalecimento institucional das
associações de base comunitária — Associação em Ação —, através da qual 10 projetos
foram apoiados.
Além disso, em 2016, a Tabôa passou a operar um fundo de apoio ao Conselho Gestor do
Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), com recursos advindos do Instituto
Arapyaúa. O projeto foco na melhora em comunicação, infraestrutura, manutenção e
ﬁscalizaçãoA prestação de contas estão disponibilizadas tanto no site como na sede da
Tabôa.
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Associação dos Moradores do Sargi e Pé de Serra (ASMOVISA)
Revitalizar o imóvel da sede da Associação de Moradores do Sargi e Pé de Serra,
transformando-o em um Núcleo Comunitário
de desenvolvimento socioeconômico com
prestação de serviços de orientação jurídica,
burocrática
e
de
empreendedorismo;
disponibilização
de
conhecimento
e
informação para o crescimento individual e
coletivo; e participação nas políticas públicas
e na colaboração ativa da comunidade na
administração do seu território de abrangência. A revitalização tem ocorrido por meio de
mutirões e envolvimento dos associados e da
comunidade.
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Crochetando Empoderando
Instituto Ynamata
Aulas de crochê enlaçadas, ponto após
ponto, a conversas esclarecedoras que
abrangem
o
empoderamento
feminino através de um ambiente acolhedor para estas jovens futuras mulheres. O
intuito é gerar independência ﬁnanceira,
oferecer e mostrar outros caminhos que
não sejam os subterfúgios costumeiros,
combatendo, assim, a gestação e a
exploração na infância e na adolescência.

Oﬁcina de Diagnósticos Participativos —
Juventude no Turismo de Base Comunitária de Serra Grande
Rede de TBC de Serra Grande — Grupo de Trabalho de Juventude
“Conhecendo os Jovens e sua Realidade — Oﬁcinas de Diagnóstico Participativo e
Mobilização” é a primeira etapa do projeto “Juventude Transformadora” que tem o
propósito de criar condições para que os jovens de Serra Grande se tornem agentes de
mudanças positivas em suas vidas e comunidades, através do Autoconhecimento e
Empreendedorismo Social Juvenil. A primeira etapa tem o objetivo conhecer a
autopercepção dos jovens e a percepção que têm de sua realidade, oportunidades e
desaﬁos. Assim como conhecer a percepção dos educadores que trabalham com os
jovens e seus familiares. Nesse espaço de reﬂexão, pretende-se ainda compreender o
nível de comprometimento e engajamento social dos jovens e educadores e mobilizá-los
para o caminho da transformação. O resultado servirá para validar ou nortear a adaptação
da metodologia do Projeto Maior e será apresentado a todos os interessados.

Somar +
Grupo de Apoio ao ensino das Ciências Exatas e Tecnológicas (GAECET)
O Projeto Somar nasceu da iniciativa de
quatro jovens universitários de Serra
Grande em ajudar estudantes dos Ensinos
Fundamental e Médio das escolas da vila
com diﬁculdades nas disciplinas de
matemática, física e química. A metodologia
utilizada para tal objetivo consiste na
utilização de uma linguagem simples,
exemplos do cotidiano, foco nas principais
diﬁculdades de cada aluno, bem como um
ambiente extrovertido onde o objetivo
principal é fazer os alunos não só
aprenderem, mas também gostarem das
matérias trabalhadas.

Horta Comunitária na Comunidade das Tesouras
Comunidade das Tesouras

Mães Solidárias
Associação de Moradores e Moradoras da Beira Rio da Represa (AMBRR)
As Mães Solidárias é um grupo composto por sete mulheres que
desenvolveram uma cozinha comunitária com o objetivo de promover ações articulando
pessoas para buscar os direitos e deveres no intuito de colaborar para melhoraria de vida,
aprender sobre alimentação saudável e
cuidar da família com os recursos
disponíveis. Para participar da chamada, elas
receberam apoio da Associação de
Moradores da Beira Rio da Represa
(AMBRR), a qual está incubando o projeto.
Em relação às ações realizadas pelas
mesmas, cabe destaque para o Sopão
Solidário que desenvolvem todos os meses
no Bairro Novo e envolve pessoas
voluntárias na doação do material e
produção do mesmo.

A realização da horta comunitária visa
fortalecer o associativismo e o trabalho em
equipe através de uma iniciativa que trará
melhoria na qualidade e diversidade da
nutrição de crianças, jovens e adultos,
além de conhecimento técnico aplicado na
criação e manutenção da horta.
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Projetos de Meio Ambiente
a(Mar)
Instituto Ynamata
O Projeto a(Mar) – monitoramento
ambiental tem o foco das atividades no
monitoramento de fauna costeira e marinha
nas praias de Pé de Serra e Sargi, município
de Uruçuca, inserindo a comunidade local
nas ações de conservação e produção de
conhecimento

Riquezas da Comunidade
Casa das Flores
O Galpão Recriar-te é um espaço destinado a todas as pessoas da comunidade de
qualquer idade e visitantes de Serra Grande que desejem criar um mundo melhor para se
viver, um espaço para todos aqueles que
desejam
recriar
o
seu
cotidiano,
transformando
valores
e
hábitos,
reciclando conceitos, repensando suas
ações, reduzindo seus impactos na
natureza. Para todos aqueles que valorizam
o tempo de vida de todos: crianças, jovens,
animais, objetos e bens de consumo, rios,
ﬂorestas; enﬁm, que veem como Sagrado
tudo o que se encontra ao nosso redor e
que, pela sua própria existência, têm um
valor especial.

Escola Quintal de Educação Ambiental
Turma do Sapoti
Realiza atividades didáticas de horta escolar para crianças de 8 a 14 anos da Escola
Municipal Eliés Haum, em Serra Grande, que enfreta os processos de rápida urbanização,
crescimento populacional e novas atividades econômicas que começam a ameaçar a
manutenção do equilíbrio ecológico,
social e cultural na região. Neste contexto,
o projeto quer introduzir a educação
\ambiental nas escolas com base na
prática de preparo e cultivo de hortas
orgânicas e visa ser um elo integrador de
práticas e conhecimentos para o desenvolvimento humano em harmonia com a
natureza, focando na formação do nosso
bem
mais
valioso:
as
crianças.

Reﬂorestamento na Comunidade das Tesouras
Comunidade das Tesouras

A comunidade está localizada na área do Parque Estadual da Serra do Conduru, e o
projeto busca inserir a comunidade em ações conservacionistas por meio da
construção de um viveiro e do plantio de 1.000 mudas de espécies da Mata
Atlântica em áreas degradas próximas aos mananciais de água locais, fortalecendo a
interação entre a comunidade e a unidade de conservação.

Proteção de Nascentes
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Serra Grande
O projeto busca promover a proteção de mais de 30 nascentes localizadas no Distrito e
arredores. Para tanto, realizará oﬁcinas em diversas localidades agrícolas da comunidade
no intuito de compartilhar uma tecnologia que protegerá nascentes.
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Projetos de Cultura
Miscigenando
Associação dos Moradores do Sargi e Pé de Serra (Asmovisa)
O projeto Miscigenando tem como objetivo a
criação de espaços de convivência, troca de
saberes e experiências por meio de
intercâmbios e práticas artísticas, esportivas e
culturais, aproximando os moradores em
convivência harmônica. Busca valorizar a
diversidade, cultivando memórias e heranças
culturais, fortalecendo assim o sentimento
comunitário, autoestima e pertencimento local.

Circo-Escola para Todos!
Associação: Circo da Lua
No projeto Circo-Escola para Todos! são
oferecidas aulas de circo e música para crianças e jovens da comunidade de Serra Grande
no espaço Circo da Lua, que vem
funcionando há três anos. Os alunos, além de
serem iniciados em diferentes disciplinas
circenses (acrobacias, equilíbrios, malabares)
e instrumentos musicais, participam de
atividades que estimulam a criação e
fortalecimento de laços afetivos e que
permitem um trabalho de forma integral.

Quadrilha Arraial da Serra do Seu Lito
Quadrilha do Seu Lito
A quadrilha Arraial da Serra é uma manifestação cultural junina tradicional no povoado de
Serra Grande. O Seu Zelito é o grande entusiasta deste evento, que é apresentado a cada
festejo de São João do Distrito. Junto à Tabôa, a quadrilha propôs um projeto para a
aquisição de material para a confecção das roupas típicas dos festejos juninos. Conﬁra a
história do Seu Lito, que foi contada na série Narrativas Artesanais:
https://vimeo.com/206223061.
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Sarau Serra Viva
Sarau Serra Viva
O projeto possibilitou a compra de um toldo
para dar maior infraestrutura ao sarau Serra
Viva, que acontece todo segundo sábado do
mês, na praça de Serra Grande. Atualmente,
o sarau conta com apoio de voluntários, que
custeiam serviços, estrutura física e locação
de materiais.

Capoarte – SBC Capoeira
SBC Capoeira
O grupo oferece, desde 2014, aulas
gratuitas de capoeira regional fundamentada na metodologia do Mestre Bimba. Para
tanto, o grupo utiliza A Cabana do Veloso,
espaço cultural da família da instrutora de
capoeira Mayna, localizado no Bairro Novo.
Atualmente,
o
grupo
atende
20
crianças de 8 a 18 anos voluntariamente e
realiza um evento cultural anual

Corrida Ecológica Mirim Serra Grande — II Edição
Sonhos da Terra
O grupo há oito anos realiza
corridas como forma de promover o esporte, motivar jovens a
ingressar no atletismo e valorizar
os espaços ambientais de grande
valor que compõem o cenário da
comunidade.
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Projetos de Saúde
Circulação de Saberes Alimentares
Empreendedorismo, Desenvolvimento e a Cura do Trauma
Unidade Assistencial da Casa da União de Ilhéus
Este projeto articula empreendedorismo e saúde mental, promovendo a integração de
experiências traumáticas e o desenvolvimento de recursos em jovens do Ensino Médio da
Escola Estadual Antônio Cruz em Serra Grande, cocriando, assim, um novo lugar para a
escola. No período de 11 meses, realizaram cursos e encontros com os jovens,
os professores e a direção da escola, abordando temas como desenvolvimento humano,
relacionamentos, trauma, aprendizado e empreendedorismo. A metodologia utilizada
chama-se “Treinamento de Habilidades” e consiste de apresentações teóricas, práticas e
processos de grupo que visam o desenvolvimento de um conjunto de
habilidades de presença e relacionais que, em última instância, serão instrumentos para a
concepção e execução de empreendimentos bem-sucedidos, assim como para a cura de
experiências traumáticas.

Amigos das Plantas Medicinais
Amigos das Plantas Medicinais
O plantio e uso de plantas medicinais é uma forma de a população se empoderar da sua
própria saúde, pois é uma “Farmácia Viva” acessível a todos, que já faz parte da tradição e
biodiversidade local, porém precisa ser reativada, validada, valorizada e estimulada.
Este
projeto
vai
mapear,
registrar e divulgar o conhecimento
tradicional e cientíﬁco de plantas medicinais regionais, fortalecendo a rede de pessoas que trazem estes conhecimentos, contando suas histórias e mobilizando-as a
compartilharem seus saberes. Pretendemos
estimular o cultivo, troca e venda de mudas,
além de tratamentosﬁtoterapêuticos para
formar a base de uma ”Farmácia Viva” local.
O objetivo ﬁnal é estimular o interesse do
público, valorizando e facilitando o uso das
ervas medicinais no dia a dia através de
material didático acessível, uma exposição
e oﬁcinas.
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Casa da Flores
Oferecer um ciclo de oﬁcinas sobre
principais ingredientes o que é produzido
no local, além de oﬁcinas sobre
construção de fornos/fogões alternativos:
forno solar, fogão foguete e fogão a lenha
feitos com fogões velhos e barro. Os ciclos
dessas oﬁcinas serão realizados em
algumas comunidades carentes de Serra
Grande (Barrocão, Gavião e Bairro Novo),
na Escola Municipal e na Casa das Flores,
que é a instituição que apoia esse projeto.

alimentação

natural,

tendo

como

Grupo de Apoio às Gestantes
Gestar
Consiste na criação de um grupo de acolhimento de mulheres grávidas.
Este grupo tem por objetivo possibilitar um espaço de conversa, troca de
saberes,
esclarecimentos,
convívio,
fortalecimento e empoderamento. Este
grupo ajuda na saúde básica da comunidade de forma individual — da própria
gestante e do bebê — e coletiva, diminui os
gastos públicos em relação à assistência,
pois visa a saúde biopsicossocial, tendo
seu foco na prevenção de doenças e
complicações na gestação, parto e
puerpério.
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“Associação em Ação”

Associações podem se inscrever a qualquer tempo, apresentando projetos que tenham
como objetivo o bem coletivo e o fortalecimento institucional. Em 2016, dez associações
apresentaram propostas e receberam este apoio. Para acessar o recurso, as associações
precisam apresentar documentos, comprovando estarem ativas e regularizadas, e
preencher um diagnóstico que auxilia a Tabôa no acompanhamento de suas atividades.
Conheça as associações e os projetos apoiados pelo Associação em Ação em 2016:

Associação
Associação dos Pequenos
Produtores Rurais
de Serra Grande
Associação dos Moradores
da Vila do Sargi e
Pé de Serra

1987
1989

Associação Pedagógica
Dendê da Serra

2001

Instituto Ynamata

2006

Associação Doce Segredo
da Floresta
Associação Comunitária do
Projeto de Assentamento
Nova Vida

2015

Associação dos Proﬁssionais

de Gastronomia

2006
2016

Associação Comunidade
Ativa – ACATI

2008

Associação Circo Escola

2014

Casa das Flores –
Cosumo consciente

2015

Barracão Angola
(Instituto Caobijubá)
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Ano de
Fundação

2008

Áreas
de atuação

Resultado dos Projetos

Agricultura, Meio Ambiente Mutirão de revitalização da sede da
e Articulação Comunitária associação
Cidadania; Cultura; Meio
Ambiente e Articulação
Comunitária

Festa de Inauguração da sede da
ASMOVISA

Tutoria para professores e comunidade
escolar Dendê da Serra na pedagogia
Waldorf
Meio Ambiente; Cidadania; Incubação do projeto das Mães Solidárias
com objetivo de equipar a Cozinha ComuArticulação de Atores
nitária e apoiar o festival de tortas
Sociais
Estruturação da Cozinha de Transformação
Cidadania; Empreendedorismo; Meio Ambiente e — apoio na construção do espaço de
beneﬁciamento e produção dos doces
Agricultura
Casa de Farinha Artesanal – construção
Organização e
do telhado da casa de farinha que
Desenvolvimento
Comunitário; Agricultura beneﬁcia, em média, 40 famílias
Chamas Acesas — estruturação da
Educação; Gastronomia
cozinha escola, festa do pão e formatura
da turma de 2016
Fortalecimento Institucional — missão,
Educação; Cultura; Meio
visão e valores da associação, melhoria
Ambiente; Articulação
do site, criação de logo e realização
Comunitária; Cidadania
coletiva
Construção da Casa de Música —
construção do espaço que oferece aulas
Educação e Cultura
de música gratuita para crianças e
adolescentes
Meio Ambiente; Consumo Ação Amigos do Agricultor no intuito de
articular e apoiar os encontros do grupo
Consciente; Economia
Solidária; Fortalecimento da de agricultores orgânicos que participa
da Rede Povos da Mata Atlântica
Agricultura Local
Educação

Cultura

Programa de desenvolvimento de organizações,
coletivos e lideranças
A Tabôa estabeleceu uma conexão profunda com as associações locais, e os programas
ofertados foram desenhados a partir da escuta e do contínuo relacionamento com as
mesmas. Foram mapeadas 25 associações em Serra Grande, das quais 22 estão ativas e já
participaram de programas da Tabôa ou atuam em parceria.
Neste período, a Tabôa ofereceu assessoria jurídica e contábil para regularização e
formalização de associações e coletivos. Além disso, é uma referência no apoio às
atividades coletivas e comunitárias, disponibilizando para isso seu espaço físico e
empréstimos de recursos físicos (computadores, caixa de som e projetor multimídia).
Os cursos ofertados pela Tabôa buscam desenvolver as capacidades institucionais das
associações e coletivos, que propiciam aumento da autonomia e o desenvolvimento de
lideranças comunitárias, com maior capacidade de articulação e diálogo.
Com foco no desenvolvimento das lideranças, a Tabôa apoiou a realização dos seguintes
programas:
a) Programa Germinar, um processo de desenvolvimento individual que visa
fomentar o empreendedorismo social e apoiar a sustentação de iniciativas nessa
área, formando indivíduos que possam atuar como líderes voltados ao
desenvolvimento de pessoas, grupos e organizações;
b) Líderes para sustentabilidade, que propiciou um espaço de reﬂexão sobre
liderança a partir de temas reais e atuais, como: comunidade tradicional (nativos) e
novos moradores (chegantes), bem como identidade, pertencimento e mudanças
socioculturais nos últimos anos. O grupo aprendeu, com o facilitador Gustavo
Prudente, as habilidades de uma liderança sustentável, como Empatia,
Empreendedorismo, Co-criação, Coerência, Integridade, Liderança e Poesia;
c) Diálogo e Gestão Criativa de Conﬂitos, com a facilitadora Vivina Machado —
trabalhou a autopercepção e reﬂexões que abrem a possibilidade de lidar com o
conﬂito de forma construtiva e criativa, a partir da atenção plena e estado de
presença contínuo.

27º Dancebatukeira e
3º Festival de Percussão
Curso DGCC com VIvina Machado
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Gestão Financeira
Conﬁra os cursos ofertados neste eixo:

OFICINAS

PÚBLICO

PARCERIAS

Associativismo e Noções de Contabilidade do
Terceiro Setor
Captação de Recursos para Projetos e
Organizações Sociais
Comunicação Institucional

Criação Colaborativa de Projetos
Governança Dinâmica

Participantes
de conselhos,
associações ou
coletivos ativos

Gestão de Projetos Sociais

Diálogo e Gestão Criativa de Conﬂitos
Liderança para a Sustentabilidade

Programa Muitação –
Construindo meu Lugar no Mundo

Cine e Debate: debates de temas relevantes à
comunidade, por meio da exibição de ﬁlmes e
documentários.

Realizado em 2016
Instituto EcoSocial
Instituto Floresta
Viva

Rede de Turismo de
Base Comunitária

Oﬁcina Cultivando Cidadania
Lideranças
comunitárias
Jovens entre
16 e 22 anos
Toda a comunidade

Entrada de Recursos - em milhares de reais
Instituto Arapyaú
413,0
Funbio
247,4
Doações de pessoas físicas
210,5
Amortização de créditos e juros
47,6
Total das Entradas
918,5

Instituto Nossa
Ilhéus

em milhares de reais

1. Eixo Fortalecimento Econômico
1.1 Programa Crédito produtivo
Desembolsos para Crédito
Entradas Amortização
Custos Diretos
Custos Indiretos
1.2 Programa Incubação e fortalecimento de negócios
Custos Diretos
Custos Indiretos

38%

2. Eixo Fortalecimento Comunitário
2.1 Programa Investimento em projetos socioambientais
Desembolsos “Chamadas de Projetos”
Desembolsos “Associação em Ação”
Desembolso fundo PESC
Custos diretos
Custos indiretos
2.2 Programa Desenvolvimento das organizações e lideranças
Custos Diretos
Custos Indiretos

126,6
21,5
16,4
22,0
15,4
94,5
38,9
297,4

3. Despesas Administrativas

36%

70,0
46,9
52,6
50,7

Pessoal e Encargos Sociais
Assessoria e Serviços
Outras Despesas
Institucional
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109,6
70,2
320,1

Investimento do Eixo

Investimento do Eixo

Criação Colaborativa de Projetos

100,00
- 47,6
16,1
24,2

Total Administração
Total

220,2

26%

837,7

100%
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Ficha Técnica
Composição dos Órgãos da Assembleia
Proﬁssão

Nome

Engenheiro Agrônomo
Rui Barbosa da Rocha
Professora
Jane Lima dos Santos
Arquiteta
Anna Carolina V. Vicente
Administrador
Antônio Augusto Cabral Paraíso Martins
Tradutora
Branca Maria Vianna Moreira Salles
Professor do Ensino Superior
José Adolfo de Almeida Neto
Agricultora
Maria Regina Santos
Engenheiro Agrônomo
Ricardo Dórea Gomes da Costa
Ambientalista
Alexandre Curvelo de Almeida Prado
Arquiteto
Cândido Azeredo
Consultor
Fernando Rosseti
Engenheiro Florestal
Salvador Ribeiro
Economista
Gisela Sales Cordeiro
Contador
Marcos Roberto Penna Nascimento
Contador
Ricardo Teles de Oliveira

Diretoria e Equipe Executiva

Atuação na Assembleia
Presidente
Vice-presidente
Conselheira
Conselheiro
Conselheira
Conselheiro
Conselheira
Conselheiro
Associado
Associado
Associado
Associado
Conselheira Fiscal
Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal

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
Robson Bitencourt: Assistente de Desenvolvimento
Informações Gerais:
Associação Tabôa Fortalecimento Comunitário
CPNJ: 21.498.105/000192
Rua Osvaldo Ribeiro, 221, Serra Grande, Uruçuca, Bahia, CEP 45680-000
atendimento@taboa.org.br
Fone: 73 9 9977-2698
www.taboa.org.br
Facebook: Tabôa – Fortalecimento Comunitário

Apoiadores:

Nota explicativa: Desde sua fundação também participaram do Conselho de Administração da Tabôa Bárbara
de Carvalho Vasconcelos, Franceska Leopoldino Araújo, Jardel Felix Del Rei Galo e Marcel dos Santos Silva.

Composição do Comitê Assessor:
Nome

Alexandre Prado
Cindy Lessa
Fernando Ring
Gabriel Ligabue
Manoel Serrão
Marcelo Furtado
Mario Monzoni
Paulo Bellotti
Verônica de la Cerda
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Instituição

Instituto Arapyaú
Rede de Fundos Independentes para a Justiça
Consultor Social
Fundação Tide Setubal
Funbio
Instituto Arapyaú
FGV-EAESP (GVces)
MOV Investimentos Ltda.
MOV Investimentos Ltda.
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Projeto gráﬁco: Letícia Santos

DESENHOS
da

LELE

