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 Número de subvenção 

 

Prezado Sr Cruz: 

Tenho o prazer de informar que a Fundação Ford aprovou uma subvenção de US $ 119,957.55 para 

o Núcleo Omi-Dùdú - Resgate e Preservação da Cultura Afro-brasileira - de apoio ao 

monitoramento da mídia e fiscalização sobre a mídia e a discriminação racial. Esta subvenção está 

sendo feita em resposta à sua proposta encaminhada por carta no dia 22 de fevereiro de 2010 para 

Ana Toni, funcionária da Fundação, no Rio de Janeiro. 

 

Em relação as subvenções da Fundação, as seguintes condições se aplicam a sua organização: 

 

As subvenções estão disponíveis durante um período de dezoito meses com início em dia 1ero de 

março de 2010. 

 

O pagamento da subvenção será feito em parcelas periódicas após o recebimento pelo representante 

da Fundação no Rio de Janeiro da cópia assinada da presente carta. 

 

Conforme a lei dos Estados Unidos, os subsídios da subvenção da Fundação Ford podem ser gastos 

apenas para fins caritativos, científicos, literários ou educacionais. Esta subvenção é feita apenas 

para os fins previstos na presente carta e os documentos mencionados acima, e entende-se que 

estes fundos de subvenção serão usados para fins substancialmente em conformidade com o 

orçamento aprovado em anexo. Entende-se também que nenhuma desvio substancial do orçamento 

será feito sem a aprovação prévia da Fundação, por escrito. Quaisquer subsídios da subvenção não 

gastos ou comprometidos, para efeitos da subvenção, ou dentro do prazo acima referido, serão 

devolvidos à Fundação. 
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Ao assinarem esta carta de subvenção, você concorda que sua organização não irá promover ou 

participar em violência, terrorismo, fanatismo, ou destruição de qualquer Estado, nem fará 

subvenções a qualquer entidade que se dedica a estas atividades. 

 

Os subsídios não podem ser utilizadas para atividades realizadas nos Estados Unidos, nem para  

viagens de ou para os Estados Unidos para tais atividades. 

 

Um relatório final escrito deve ser apresentado no final do período da subvenção. Este relatório 

deve ser enviado ao representante da Fundação no Rio de Janeiro em g.sanches @ 

fordfoundation.org e deve conter: (1) a narrativa do que foi realizado pelo gasto dos subsídios, 

incluindo uma descrição dos progressos realizados para alcançar as metas da subvenção, e (2) a 

contabilidade financeira, em dólares US, de acordo com as categorias de linha/item do orçamento 

aprovado em anexo, sendo devidamente  acompanhado de uma declaração do responsável financeiro 

da sua organização, comprovando a veracidade do relatório. No final do período da subvenção, 

devem também ser enviadas para Fundação duas cópias de qualquer publicação, áudio ou vídeo, 

programa, filme ou outro artefato de comunicação elaborado por sua organização nos termos da 

presente subvenção,  para fins de arquivamento e/ou investigação. A Fundação terá o direito de 

realizar e divulgar cópias adicionais de qualquer um destes produtos. Além disso, a sua organização 

concede à Fundação uma licença para divulgar no site da Fundação, qualquer produto elaborado por 

sua organização nos termos da presente subvenção. 

 

Na aplicação de seus recursos para atender as necessidades públicas, a Fundação dá a mais alta 

prioridade à concretização da igualdade de oportunidades para todos os membros da sociedade. A 

Fundação trabalha para implementar essa política em uma diversidade de formas, 

internacionalmente, bem como nos Estados Unidos, com o devido respeito a grande diversidade de 

situações nos diferentes países e contextos culturais. É a expectativa da Fundação que uma atenção 

séria será dada às necessidades e ao bem-estar das mulheres e aos grupos desfavorecidos na sua 

sociedade e na suas participações neste programa apoiado pela Fundação.  

 

A Fundação poderá monitorar e proceder a uma revisão das atividades desenvolvidas no contexto 

desta subvenção. Tal monitoramento poderá incluir uma visita de membros da Fundação para 

observar seu programa, discutir o programa e a contabilidade com os membros da sua organização e 

examinar os registros financeiros e outros materiais relacionados com as atividades financiadas pela 

subvenção. 

  

A Fundação está autorizada a realizar auditorias, incluindo auditorias in loco, a qualquer momento 

durante o prazo da subvenção, e no prazo de quatro anos após o término da subvenção. 

 

A Fundação incluíra informações sobre esta subvenção em seus relatórios públicos periódicos. 
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O não cumprimento dos termos desta carta pode resultar em suspensão imediata do financiamento 

e/ou apoio da Fundação. Além disso, se sua empresa gastar ou envolver qualquer parte dos 

subsídios para fins de subvenção de atividades com propósitos alheios a esta subvenção ou para 

outras atividades que aquelas para as quais esta concessão é feita, sua organização deverá 

reembolsar a Fundação de um montante igual ao montante de recursos despendidos para tais outros 

fins ou atividades. 

  

Se esta carta e o orçamento anexado estão corretamente estabelecido e estão de acordo com seu 

entendimento dos termos desta subvenção, queira indicar o acordo de sua organização com tais 

condições, enviando a cópia integral desta carta, devidamente assinada por um responsável 

adequado da sua organização, para a representante da Fundação no Rio de Janeiro por fax 21-3235-

2104 ou por e-mail. 

 

Sua organização já havia apresentado à Fundação um projeto detalhado e a documentação 

correspondente. Entende-se que, ao assinarem esta carta, a sua organização confirma que não 

houve alterações relevantes neste projeto ou na sua documentação e que você irá informar a 

Fundação de quaisquer alterações significativas no projeto ou na sua documentação no futuro. 

 

Qualquer comunicação sobre as disposições administrativas relativas a esta subvenção deverá ser 

encaminhada ao Administrador de Subvenções no Rio de Janeiro, Gleice Sanches, pelo telefone 21-

3235-2118 ou via e-mail no g.sanches@fordfoundation.org. 

 

Em toda a correspondência relativa à presente subvenção, deve ser feita referência ao número de 

subvenção designado na primeira página desta carta. 

 

Em nome da Fundação, gostaria de desejar os melhores votos para o sucesso deste projeto. 

 

 Atenciosamente 

 Elaine Kranich 

 Diretora, Gabinete do Secretário 

 

Anexos 

 

ACEITE E APROVADAACEITE E APROVADAACEITE E APROVADAACEITE E APROVADA    

Núcleo de Resgate da Cultura Afro-brasileira e Preservação – OMI-DUDU  Artes 

 

Por: BARTOLOMEU DIAS DA CRUZ  Titulo: PRESIDENTE 

(Assinatura)  Data: April 20, 2010  

 


