
SEGURANÇA ALIMENTAR

Dentre as ações realizadas, está a
distribuição de cestas básicas para
famílias impactadas pelos efeitos
do novo coronavírus.
 
Tal iniciativa busca, ao mesmo
tempo, contribuir para promover
segurança alimentar e fortalecer
pequenos negócios locais, nos
quais são adquiridas as cestas.

PRIORIZANDO AÇÕES
HUMANITÁRIAS E EMERGENCIAIS

Diante do contexto de pandemia, a
Tabôa tem implementado e participado
de diferentes ações, buscando apoiar
grupos e populações vulneráveis de
Serra Grande (BA) e entorno, e também
de outros territórios de atuação
institucional. 
 

As iniciativas se organizam em
diferentes frentes e abrangem temas
desde a segurança alimentar, a
dinamização de economias locais, até
estratégias de prevenção e combate do
novo coronavírus. Confira nesta edição
do boletim algumas dessas ações! 
 

Informativo da Tabôa sobre
ações de enfrentamento à
Covid-19 

 Juntos
contra o corona!
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URUÇUCA

Na sede do município, por meio de uma
parceria com o Instituto Arapyaú, a Tabôa
entregou 250 cestas básicas à Secretaria
Municipal de Ação Social, que as distribuiu
para famílias atingidas pelos efeitos do
coronavírus.

As cestas entregues em Uruçuca contaram
também com alimentos da agricultura

familiar.
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POSTO DE SAÚDE
A partir de uma solicitação, a
Tabôa apoiou o fortalecimento
do Posto de Saúde de Serra
Grande (BA) para o  combate

AGROECOLOGIA
Desde 2018, a Tabôa é correalizadora do
Circuitos Agroecológicos, uma plataforma
de fortalecimento da agroecologia, em
parceria com o Instituto Ibiá e a Rede
Povos da Mata. 
 
 

No âmbito dessa ação, foram entregues
330 kits com produtos da agricultura
familiar de sete assentamentos no Sul da
Bahia, com apoio do Instituto Humanize,
para famílias em situação de
vulnerabilidade nos municípios de
Camamu, Ibirapitanga, Maraú e Uruçuca.
 

E, na primeira semana de maio, teve
início mais uma ação do Circuitos
Agroecológicos, que também busca
fortalecer os agricultores familiares por
meio de geração de renda e
escoamento de sua produção, ao tempo
em que apoia famílias vulneráveis nos
territórios da Rede Povos da Mata. 
 

Ao todo, serão entregues 6.2 toneladas
de alimentos comprados de produtores
do Sul do Brasil, dentre eles a Rede
Ecovida.

 
Juntos
contra o corona!

COMUNIDADES INDÍGENAS

Por meio de doações recebidas pela
Tabôa, foi possível também apoiar duas
aldeias da  etnia Tupinambá, no Sul da
Bahia, com a compra de alimentos e
produtos de higiene.
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à Covid-19, com a doação de material
e equipamento de limpeza.
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REDE CONTRA O CORONA
Conheça ações da Rede de Filantropia
para a Justiça Social, que a Tabôa integra:
www.rededefundos.org.br/covid19.php
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