ONG: Centro de Referência do Negro - CERNEGRO
Projeto: Espaço CERNEGRO
A Organização
Criada e gerida pela própria comunidade afrodescendente de Recanto das Emas, cidade
satélite de Brasília, o CERNEGRO tem buscado se firmar como um Centro de Referência
para as questões que envolvem os mais variados aspectos da comunidade negra local. Propicia
um programa de orientação e apoio para questões de racismo, violência familiar e direitos
fundamentais, promovendo encontros que buscam o resgate e a manutenção de aspectos
culturais dos afrodescendentes, respeitando a diversidade religiosa da comunidade que se
divide basicamente entre católicos, evangélicos e praticantes do candomblé e da umbanda.
Além disto, mantém parceria com outras Organizações que atendem questões ligadas a outros
tipos de preconceitos. A instituição desenvolve ainda o projeto Quilombo Urbano, para a
construção de casas para famílias pobres através de mutirão, bem como o projeto Trançando a
Consciência, de geração de renda através da confecção de tranças para jovens, mulheres e
afrodescendentes. O CERNEGRO recebeu do Governo do Distrito Federal um terreno para
construção de sua sede própria, o que dará sedimentação, expansão e melhor organização para
o trabalho. Pretendem construir essa sede também em regime de mutirão.
O Projeto
Construção da sede da Organização, que irá abrigar todas as atividades desenvolvidas pelo
CERNEGRO e permitir a implantação de atividades culturais e artísticas para as crianças e
jovens da comunidade negra local. A Organização mantém programas de orientação para
questões de racismo; encontros que buscam o resgate de aspectos culturais dos
afrodescendentes; mutirões para a construção de casas; e projetos de geração de renda.

Período no site
De 23/09/2003 até 10/03/2005
Valor captado
R$ 120.000,00
Dados de Contato
Quadra 202 Conjunto 04 Casa 10, 72610-204 - Brasília - DF
Telefone: (+55.61) 333-8933
E-mail: cernegro.axé@bol.com.br
website: www.cernegro-axe.org.br

Comunidade atingida
Comunidade afrodescendente de Recanto das Emas, cidade satélite de Brasília,
extremamente pobre e com índices de violência significativos.

