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Agenda 2030
dos Povos de
Terreiros
Rio de Janeiro, 2022

Modupé
A todos e todas aqueles que vieram antes de nós;
Que deixaram seu lar sem que isso fosse uma escolha;
Aos que resistiram e perderam sua vida não aceitando a privação de sua liberdade;
Aos que foram tratados como não-humanos, sem alma, inferiores e sem origem;
Aos que foram vendidos, muitas vezes trocados por qualquer migalhas;
Aos que foram expostos como em uma vitrine e submetidos a olhares, toques e
palavras cruéis;
Aos que foram deixados para morrer por não terem “valor” no mercado;
Aos que foram jogados e amontoados em navios sem qualquer tipo de cuidado;
Aos que foram obrigados a se reproduzir em nome do lucro ;
Aos que foram estuprados e utilizados como objetos de desejo;
Aos que perderam seus nomes e foram obrigados e se identificar como pertencentes
daqueles que mataram seus familiares.
A todos aqueles que obrigados a trabalhar em condições desumanas a troco de
chibatas e maus tratos.;
Aos que tiveram sua religiosidade, cultura, gastronomia demonizadas;
Aos que tiveram seus territórios depredados, invadidos, violados pelas “autoridades”
legais ou “ilegais”;
Aos que foram expulsos de suas casas em nome de um deus branco;
Aos que foram atacados por seres humanos portando um livro “sagrado” em suas mãos;
Aos que são excluídos por possuírem um cor de pele, tipo de cabelo ou vestimenta
diferente dos padrões da minoria;
Aos que viram e carregaram em seus corpos as marcas de batalhas vencidas e
batalhas que ainda precisam de vencedores...

Axé, Axé, Axé
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1 - A BENÇÃO DA ANCESTRALIDADE
Para os povos tradicionais de terreiros pedir a benção é tão importante quanto
se alimentar. O principio da energia vital “ Axé ” é compartilhado por todos
os seres vivos, sendo assim, todo ser vivo possui a capacidade de propagar
essa energia. Uma das formas mais utilizadas para propagação do axé é o ato
de pedir e receber a benção. Para cada vertente de religião de matriz africana
existe uma forma própria de pedir a benção. Abaixo a benção nas principais
vertentes conhecidas:
Saravá
Motumbá
Mukuiu
Awure
Kolofé
Pedimos a benção a todos e todas os Agbás dos terreiros, principalmente aqueles
que já se foram e possuem destaque nos diálogos em relação ao meio ambiente
e os terreiros:
Mãe Beata de Yemoja
Mãe Stella de Oxossi
Mãe Palmira de Oyá
Pai José Flávio de Oxaguian
Reconhecer a ancestralidade é tornar sagrada a vida e todos os seres vivos que
fazem parte da natureza.
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2 - INTRODUÇÃO
O Planeta Terra passa por um período complexo no que se trata do cuidado e
a preservação da vida em seu interior. Assim como os seres humanos, ao se
fazer uma analise da memória planetária seriam encontrados diversos “traumas
ambientais” causados pela ações da espécie humana. A relação homem X
natureza a cada dia se deteriora, aumento o abismo do reconhecimento e
pertencimentos dos seres humanos ao todo.
A memória para os povos e comunidades tradicionais de terreiros é um elemento
primordial pois é a partir dele que a ancestralidade é preservada. Reconhecer a
memória do planeta é respeitar todos os ambientes assim como todos os seres
vivos. A compreensão do mundo, assim como a forma específica que ocorre
essa interação é chamada de cosmovisão.
Cada grupo da sociedade possui uma cosmovisão ou seja, uma forma única
de existir e se relacionas com todos os seres vivos e o ambiente. Os povos e
comunidades tradicionais de terreiros possuem um modo muito especial de
existir no “planeta”, sendo a natureza a base cultural, alimentar, emocional e
religiosa desse grupo. O lugar onde essa cosmovisão é preservada e propagada
é chamada de unidade territorial tradicional também conhecida popularmente
de Terreiro.
Os terreiros são reproduções adaptadas e ressignificadas dos territórios
de origem no continente africano, ocorrendo variações de acordo com
a vertente (nação) que o mesmo é derivado. Historicamente a relação dos
povos de terreiros com a sociedade perpassa por problemas como o racismo
religioso, intolerância religiosa e agressões de todas as formas. Na busca de
justiça climática, combater as principais problemáticas globais e contribuir
para alcance das metas dos 17 ODS propostos pela ONU, o Instituto Terreiro
Sustentável juntamente com seus colaboradores organizaram esse documento.
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3 - OS 17 OBJETIVOS PARA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares.

Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.

Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades.
Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa
e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todos.

Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas.

Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo
sustentável da água e saneamento para todos.

Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata,
confiável, sustentável e renovável para todos.
Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo,
e trabalho decente para todos.
Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável,
e fomentar a inovação.
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Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos
países e entre eles.

Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção
e de consumo sustentáveis.

Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para
combater a mudança climática e seus impactos (*).

Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares,
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.
Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e
inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação
e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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4 - AGENDA 2030:
TRANSFORMANDO NOSSO MUNDO
A emergência climática juntamente com as mudanças necessárias
de como utilizamos os recursos naturais na sociedade serviu de palco para
as discussões politicas que deram origem a agenda. Adotada em setembro
de 2015 por 193 Estados Membros da ONU (UN General Assembly Resolution
70/1), a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável resultou de um
processo global participativo de mais de dois anos, coordenado pela ONU,
no qual governos, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de pesquisa
contribuíram através da Plataforma ‘My World’. Sua implementação teve início
em janeiro de 2016, dando continuidade à Agenda de Desenvolvimento do
Milênio (2000-2015), e ampliando seu escopo.
Abrange o desenvolvimento econômico, a erradicação da pobreza,
da miséria e da fome, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa
governança em todos os níveis, incluindo paz e segurança.
São 17 objetivos e 169 metas de ação global para alcance até 2030,
em sua maioria, abrangendo as dimensões ambiental, econômica e social do
desenvolvimento sustentável, de forma integrada e inter-relacionada.
Guiados pelas metas globais, espera-se que os países definam as suas
metas nacionais, de acordo com as suas circunstâncias, e as incorporem em
suas políticas, programas e planos de governo.
No Brasil os órgãos responsáveis por fiscalizar a implementação dos ODS
são: o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada). Ambos são órgãos de assessoramento técnico
permanente da CNODS e têm elaborado estudos e publicações, visando trazer
e aproximar os ODS da realidade brasileira.
Acesse a Agenda 2030 na íntegra, no seguinte endereço:
www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf

Agenda 2030 - Povos de Terreiros

9

5 - OS POVOS DE TERREIROS E A ONU
Desde a ECO- 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento) / Fórum Global, os povos de terreiros participam ativamente
do dialogo em relação as questões climáticas, contudo essa participação se
tornou mais efetiva a partir da Cúpula dos Povos realizada durante o evento
RIO+20.
A Cúpula dos Povos na Rio+20 teve como tema central a Justiça Social e
Ambiental, contra a mercantilização da vida e em defesa dos bens-comum,
organizações e movimentos sociais que convergiram na Cúpula dos Povos
apontaram para os seguintes eixos de luta:
Contra a militarização dos Estados e territórios;
Contra a criminalização das organizações e movimentos sociais;
Contra a violência contra as mulheres;
Contra a violência às lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros;
Contra as grandes corporações;
Contra a imposição do pagamento de dívidas econômicas injustas e por
auditorias populares das mesmas;
7 Pela garantia do direito dos povos à terra e ao território urbano e rural;
8 Pela consulta e consentimento livre, prévio e informado, baseado nos princípios
da boa fé e do efeito vinculante, conforme a Convenção 169 da OIT;
9 Pela soberania alimentar e alimentos sadios, contra agrotóxicos e transgênicos;
10 Pela garantia e conquista de direitos;
11 Pela solidariedade aos povos e países, principalmente os ameaçados por
golpes militares ou institucionais, como está ocorrendo agora no Paraguai;
12 Pela soberania dos povos no controle dos bens comuns, contra as tentativas
de mercantilização;
13 Pela mudança da matriz e modelo energético vigente;
14 Pela democratização dos meios de comunicação;
15 Pelo reconhecimento da dívida histórica social e ecológica;
16 Pela construção do DIA MUNDIAL DE GREVE GERAL e de luta dos Povos.
1
2
3
4
5
6

Veja o documento completo em:
rio20.net/pt-br/propuestas/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-rio20-pelajustica-social-e-ambiental/
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Apesar da participação dos povos e comunidades tradicionais de terreiros no
evento RIO+20 e contribuição em todos os eixos de luta propostos no documento
final da Cúpula dos Povos, no que se refere a proteção, salvaguarda e preservação
dos povos de terreiros ficaram a desejar e tiveram poucos avanços, fomentando
assim a necessidade de um eixo específico que contemple a cosmovisão dos
povos e comunidades tradicionais de terreiros.
No Rio de Janeiro por exemplo o número de casos de intolerância religiosa e
ataques sofrido pelos povos de terreiros teve um crescimento descontrolado.
O racismo é a principal motivação desses ataques, seguindo de perseguições
religiosas oriundas instituições neopentecostais. Entre as principais ocorrências
estão desde pedradas em uma criança com vestimentas tradicionais, ateio de
fogo em terreiros, depredação de terreiros e seus objetos sagrados, proibição
de realização dos cultos tradicionais, proibição de utilizar os espaços naturais
sagrados, exclusão de politicas publicas etc.. Esse quadro não se restringe
apenas a essa localidade, possuindo casos como os citados por todos os estados
do Brasil.
O abandono, o silenciamento e principalmente a carência de politicas publicas
voltadas para essa parcela da população invulnerabiliza ainda mais esse grupo
tradicional. A partir das experiencias anteriores em relação as discussões das
questões climáticas globais os povos de terreiros enxergam a possibilidade de
atuação ainda mais efetiva para o evento RIO+30 apresentando uma agenda
2030 própria baseado em seus saberes e fazeres ancestrais.
Foto: Objetos de terreiros são
depredados em Nova Iguaçu –
Reprodução/ Tv Globo.
Fonte: g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2019/03/29/
terreiro-de-candomble-edepredado-em-nova-iguacureligiosos-foram-expulsos.ghtml
Saiba mais:
Entrevista Completa de casos de intolerância religiosa. https://
www.cnnbrasil.com.br/nacional/rj-teve-mais-de-1-3-mil-crimesque-podem-estar-ligados-a-intolerancia-religiosa/

Agenda 2030 - Povos de Terreiros

11

6 - AGENDA 2030 DOS POVOS
DE TERREIROS
A agenda 2030 produzida pela Organização da Nações Unidades (ONU)
retrata as necessidades globais para que a sociedade intensifique os esforços
na busca da preservação e sustentabilidade ambiental do planeta. Nesse
documento é indicado que ocorram desdobramentos da agenda nacional nos
territórios, absorvendo as necessidades locais. Entendo que os terreiros são
quilombos urbanos, por abrigar em seus territórios pessoas que se encontram
em vulnerabilidade social a apropriação dos 17 ODS pelos seus componentes
potencializa os saberes e fazeres tradicionais cotidianos. Esse processo de
apropriação requer uma adequação do vocabulário, da metodologia e aplicação
de acordo com a cosmovisão dos terreiros.
Esse material tem objetivos de traduzir e adequar os 17 Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável a partir da cosmovisão dos povos e comunidades
tradicionais de terreiros. Reconhecendo a dificuldade de contemplar a
diversidade cultural dos povos e comunidades tradicionais de terreiros, essa
agenda foi construída a partir dos relatos e conversar em rodas de conversas
virtuais, contemplando terreiros de todas as regiões do Brasil.
A partir desse material esperamos que os terreiros se organizem localmente
em parceria com as agendas 2030 locais e funcionem como um polo de
sustentabilidade local, apoiando a comunidade do seu entorno e promovendo a
sustentabilidade e preservação ambiental.

Saiba Mais:
Casa Fluminense : casafluminense.org.br/agenda-rio-2030/
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QUADRO COMPARATIVOS DOS ODS E A
COSMOVISÃO DOS POVOS DE TERREIROS
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 1 Erradicação da pobreza com o ODS 01 dos povos de terreiros – Oxóssi o
caçador da prosperidade.
2. Promover os Saberes e Fazeres Ancestrais em relação a geração de renda e
organização dos Terreiros.
3. Implementar nos terreiros politicas que promovam a prosperidade e
erradicação da pobreza dos membros de comunidade do entorno dos
terreiros.
4. Incentivar práticas solidárias e sustentáveis na comunidade dos terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS Fome
Zero e Agricultura Sustentável com o ODS 02 dos povos de terreiros– Obá a
guerreira da cozinha.
2. Promover a soberania alimentar dos povos e comunidades tradicionais de
terreiros.
3. Resgatar práticas de produções alimentares tradicionais nos terreiros.
4. Promover a os PANC´s ( Plantas Alimentares não convencionais.
5. Promover o reaproveitamento do alimento integral nos terreiros.
6. Incentivar a criação de hortas nos terreiros.

16

Agenda 2030 - Povos de Terreiros

Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 03 – Saúde
e Bem Estar e o ODS dos povos de terreiros – Obaluaiê: rei e senhor da cura.
2. Promover a utilização dos saberes e fazeres de terreiros em relação a
utilização das plantas medicinais.
3. Estabelecer periodicamente campanhas de saúde dos povos de terreiros.
4. Capacitar os membros dos terreiros como agentes multiplicadores de
saúde.
5. Proporcionar a comunidade do entorno dos terreiros cuidado com saúde.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 04 Educação de Qualidade – e o ODS 04 dos povos de terreiros – Nanã, a
sabedoria dos Ancestrais.
2. Reconhecer a cultura como 4º pilar da educação.
3. Identificar os terreiros como polo de capacitação da lei 10.639.
4. Promover os saberes e fazeres dos povos e comunidade tradicionais de
terreiros.
5. Contribuir para o acesso da comunidade dos terreiros a educação formal
de qualidade.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 05 Igualdade de Gênero e o ODS 05 dos povos de terreiros – Oxumarê a
serpente arco-íris.
2. Estabelecer politicas internas de valorização da mulher, principalmente as
mulheres negras.
3. Promover ações de combate a violência doméstica e feminicídios nos
terreiros e no seu entorno.
4. Instalar nos terreiros núcleos de apoio e promoção a saúde da mulher.
5. Capacitar mulheres para o mercado de trabalho.
6. Valorizar os saberes e fazeres da mulher de terreiro.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade do ODS 06 - Potável e
Saneamento com o ODS 06 dos povos de terreiros – Oxum, rainha dos águas
doces.
2. Promover a conscientização e preservação e restauração dos espaços
naturais sagrados de água doce.
3. Conscientizar os terreiros em relação ao consumo de água.
4. Incentivar a implementação de técnicas de reaproveitamento e reuso de
água nos terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade do ODS 07- Energia
Limpa e Acessível com o ODS 07 dos povos de terreiros – Oyá: rainha dos
ventos fortes.
2. Incentivar o uso de energias renováveis nos terreiros.
3. Promover a capacitação profissional de terreiros em tecnologias
renováveis.
4. Conscientizar os terreiros em relação ao consumo de energias nãorenováveis.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade do ODS 08 – Trabalho
Decente e Crescimento Econômico com o ODS 08 dos povos de terreiros Exu : senhor das possibilidades.
2. Promover a economia solidária entre os terreiros.
3. Capacitar os membros de terreiros para o mercado de trabalho.
4. Reconhecer como profissional os mestres e mestras guardiões dos saberes
de terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer complementariedade do ODS 09 -Industria, Inovação e
Infraestrutura com o ODS 09 dos povos de terreiros – Ogun: Senhor da
Tecnologia.
2. Promover espaços de inclusão tecnológica nos terreiros.
Implementar capacitação tecnológica nos terreiros e no seu entorno.
3. Fortalecer a infraestrutura dos terreiros em relação a inclusão social e
acessibilidade.
4. Incentivar a produção de conteúdo digital de acordo com a cosmovisão
dos terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade dos ODS 10 - Redução
das Desigualdades com o ODS 10 dos povos de terreiros – Logunedé: A
balança da vida .
2. Estabelecer politicas de inclusão da comunidade LGBTQIA+, especialmente
os transsexuais.
3. Promover ações de combate ao racismo em todas as suas vertentes.
4. Implementar núcleos de saúde emocional nos terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 11 –
Cidades e Comunidades Sustentáveis com o ODS 11 dos povos de terreiros –
Xangô, o grande Rei.
2. Implementar práticas e infraestruturas sustentáveis nos terreiros.
3. Promover a formação de rede de terreiros.
4. Incentivar a coleta seletiva do lixo, reciclagem e a restauração dos objetos
dos terreiros.
5. Construir ações de lixo zero nos terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 12 Consumo e Produção Responsáveis e o ODS 12 dos povos de terreiros –
Osanyin o senhor das folhas sagradas.
2. Conscientizar os terreiros em relação a necessidade do consumo.
3. Consumir apenas alimentos orgânicos de preferência e origem local.
4. Incentivar a compra coletiva dos terreiros.
5. Valorizar as tecnológicas naturais de terreiros.
6. Realizar a compostagem nos terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade entre o ODS 13 - Ação
Contra a Mudança Global do Clima e o ODS 13 dos povos de terreiros - Iroko
/ Tempo: senhor do tempos e do clima.
2. Diminuir a pegada ecológica dos terreiros.
3. Combater o descaso em relação a falta de auxilio para as comunidades
vítimas de desastre naturais.
4. Diminuir a utilização de meios de transporte e produtos oriundos de
combustíveis fósseis.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade ODS 14 – Vida na Água
com o ODS 14 dos povos de terreiros – Yemoja: Rainha das Águas e das
Cabeças.
2. Conscientizar e preservar os espaços naturais sagrados marinhos e todos
os seres vivos que ali habitam.
3. Promover eventos “ Presentes as águas” de forma sustentável.
4. Não utilizar nas oferendas destinadas ao mar qualquer objeto que posso
poluir ou matar qualquer ser vivo.
5. Incentivar e participar de ações de educação ambiental voltadas para
proteção dos mares e oceanos.

28

Agenda 2030 - Povos de Terreiros

Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade ODS 15 Vida Terrestre
com o ODS 15 dos povos de terreiros – Onilé : Mãe Terra
2. Respeitar o Planeta Terra da mesma forma de que são tratados os
ancestrais na tradição dos povos e comunidades de terreiros.
3. Promover a educação ambiental popular de terreiro.
4. Preservar todos os espaços naturais sagrados assim como todos os seres
vivos.
5. Implementar os 11R’s da sustentabilidade nos terreiros e nas comunidades
do seu entorno.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade ODS 16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes com o ODS 16 dos povos de terreiros – Oxalá: Pai dos
Orixás e senhor da Paz.
2. Promover ações de combate a intolerância religiosa e a paz entre os
povos.
3. Facilitar o acesso dos terreiros as politicas públicas e direitos humanos.
4. Incentivar os terreiros a se organizar como instituição legalmente.
5. Valorizar a ancestralidade dos povos de terreiros.
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Metas:
1. Estabelecer a similaridade e complementariedade ODS 17 - Parcerias e
Meios de Implementação com o ODS 17 dos povos de terreiros – Xirê: Festa
dos Orixás .
2. Valorizar artes tradicionais do povos e comunidades tradicionais de
terreiros.
3. Reconhecer a musicalidade dos terreiros como ferramenta de
implementação dos ODSs.
4. Incentivar parcerias público-privadas com os povos e comunidades
tradicionais de terreiros.
5. Convidar a sociedade a conhecer os terreiros e sua cosmovisão.
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INSPIRAÇÕES
Ação

Coletivo

Link do coletivo

Projeto Mães da Ilha

ONG RATATÁ

https://www.facebook.com/ongratata

Obirim Dudu na Pandemia

Abayomi - Coletiva de Mulheres
Negras na Paraíba

https://www.atados.com.br/ong/coletivo-demulheres-negras-abayomi

Ações contra o racismo e
preconceito

Coletivo Cabelaço PE

https://www.facebook.com/Cabela%C3%A7oPE-1634819870097610/

Grupo Cultural Iyabás
do Ilê

ELAS

https://www.facebook.com/iyabasdoile/

Ações de mulheres contra
a intolerancia reliogosa,
machismos e racismos

Movimento Baque Mulher

https://baquemulher.com.br/

Encontro de Mulheres de
Terreiros do Centro-Oeste

AFROCOM BRASIL

https://www.facebook.com/afrocom.brasil/

Mulheres de Terreiro
e o Empoderamento
da Mulher Negra na
Sociedade e no Axé

A Cor do Axé – Coletivo Afro Ilê
Dandara

https://www.facebook.com/acordoaxe

Projeto Vida Melhor

Rede Mauanda Bankoma

https://www.irdeb.ba.gov.br/

1ª Mostra de Saúde dos
Terreiros: práticas de
cuidado na saúde

Secretaria de Saúde (Sesau) do
Recife

http://www2.recife.pe.gov.br/etiquetas/sesau

Projeto Alimento e Axé

Instituto Terreiro Sustentável

https://www.facebook.com/terreirosustentavel

Distribuição de cestas
básicas

Instituto Onikoja

https://onikoja.org.br/

Valoriza e potencializa o
saber dos terreiros em
relação à saúde

RENAFRO – REDE NACIONAL DE
RELIGIÕES AFROBRASILEIRAS E
SAÚDE

https://renafrosaudecom.wordpress.com/sobre/

Terreiro do Futuro

TV ODARA

https://benfeitoria.com/
terreirodofuturo?ref=bannerhome

Programa Educativo do
Terreiro Cultural LGBT+

Terreiro Cultural LGBT+

https://instituto.lgbt/old/index1.html

2º Encontro de
Matriarcado Ancestral
no Brasil

Afrikerança

https://koinonia.fw2web.com.br/noticias/
afrikeranca-projeto-do-matriarcado-ancestral-dobrasil-e-lancado-em-evento-no-rio-de-janeiro/8380

Ações sustentaveis de
preservação as aguas

Projeto Presente a Yemanja
Sustentavel

https://www.facebook.com/yemojasustentavel

Presente dedicado ao
orixá Yemanjá

Presente a Yemanja Sepetiba

https://www.facebook.com/search/
top/?q=presente%20a%20yemanja%20sepetiba

Coletivo baianas de
acarajé

Rosa Perdigão – Cheirinho de
dendê

https://www.facebook.com/
Acarajedacinelandiabaianarosa
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