APRESENTAÇÃO
A Academia Pérolas Negras nasceu nas favelas do Haiti, cresceu no Brasil e lançou base na
Jordânia junto a campos de refugiados da guerra na Síria. Possui relações ativas com agências
da ONU no trabalho com refugiados, de assistência humanitária e de redução da violência nas
comunidades.
Somos uma academia de excelência, localizada em territórios expostos à pobreza extrema e
à violência, tendo como objetivo, formar crianças e adolescentes, meninos e meninas, em
comunidades vulneráveis do Estado do Rio de Janeiro, com seis eixos principais:


Educação Complementar: Com ênfase em português, matemática e habilidades para
a vida.



Educação Física: Formação esportiva com foco no futebol.



Formação em futebol de alta performance: com participação em campeonatos
amadores,



Formação cidadã e mobilização da solidariedade



Empreendedorismo entre os jovens e os dirigentes das associações comunitárias
parceiras.



Ações de Impacto Ambiental, com campanha de restauração florestal com a meta de
plantio de 100 árvores nativas, Mata Atlântica, a cada gol feito em campeonatos
formais.

As atividades são diárias, no contraturno escolar, com duração rotineira de 4hs por dia, 2hs de
educação complementar e 2hs de práticas esportivas. Jogos amistosos e Torneios ocorrem com
frequência nos fins de semana.

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA:
,
1. Atividades de formação (Reforço Escolar e Esporte). Em Niteroi, Resende, Itatiaia, Rio de
Janeiro Capital e Queimados na Baixada Fluminense.

2. Alimentação em Niterói, Resende, Itatiaia, Petrópolis, Rio de Janeiro Capital e Queimados

3. Campanha de solidariedade às vítimas das chuvas catastróficas de Petrópolis

VALORES
CONFIANÇA – atividades educacionais e desportivas, incluindo torneios, reforçam a confiança
em si e nos pares
RESPONSABILIDADE – pontualidade, internalização de regras, trabalho em equipe são práticas
correntes no projeto que reforçam o princípio de responsabilidade
INOVAÇÃO – o projeto é inovador em vários sentidos: da integração entre educação e esporte
(inovador no Brasil e sobretudo em favelas), da articulação entre futebol de favela e
profissional, da participação compartilhada de jovens de comunidades rivais, bem como de
estrangeiros e refugiados, das metodologias pedagógicas empregadas
EQUIDADE DE GÊNERO – a promoção do futebol feminino em favelas e periferias pobres
valoriza a mulher numa modalidade esportiva que costuma ser percebida como “masculina”
DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA – a presença e a troca diária entre brasileiros de diversas
comunidades, bem como de haitianos e sírios refugiados propicia uma rica experiência de
trocas culturais
RESPEITO ÀS OPÇÕES DE GÊNERO – o tema é abordado de modo amplo e criativo, sobretudo
nas equipes femininas
SOLIDARIEDADE – valor sistematicamente abordado, que ganhou extrema relevância no
contexto da pandemia que foi destacado com a liderança da Academia Pérolas Negras na
campanha SOS FAVELA, bem como em apoio às vítimas das chuvas catastróficas em Petrópolis.

O presente relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas, de forma clara e
objetiva:

RECEITAS:
As receitas da Academia Pérolas Negras provêm de doações de empresários, parceria com
empresas privadas aprovações em projetos no âmbito Municipal, Estadual e Federal.

No ano de 2021 foram obtidas as seguintes receitas:

Patrocínio vinculadas a Termo de Parceria
Viva Rio R$ 3.459.906,07 (Três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e seis
reais e sete centavos)
VRB em R$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil reais).
Receita de Captação: Ministério da Cidadania
Oceana: R$ 117.500,00 (Cento e dezessete mil e quinhentos reais)
Ibiuna Macro: 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
Fábrica de Catalizadores Carioca: R$ 143.973,26 (Cento e quarenta e três reais, novecentos e
setenta e três reais e vinte e seis centavos)
Ger Suporte R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
Total: R$ 1.061.473,26 (Um milhão e sessenta e um reais, quatrocentos e setenta e três reais e
vinte seis centavos)
Doações: R$ 722.005,63 (Setecentos e vinte e dois mil, cinco reais e sessenta e três centavos)
Doações Projeto: SOS FAVELA: R$ 2.011.770,88 (Dois milhões, onze mil, setecentos e setenta
reais e oitenta e oito centavos)
Receitas Operacionais: R$ 8.045.155,84
(Oito milhões, quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro
centavos)

DESPESAS:

ACADEMIA PÉROLAS NEGRAS
Resultado do Exercício

De 01/01/2021 até 31/12/2021

DESPESAS APN 2021
Custos com projetos
Projeto SOS Favelas
Custos com projetos
Despesas de pessoal
Despesas com operação de jogo
Despesas relacionadas a bens
Despesas comunicação/transporte
Serviços prestados
Outras despesas administrativas
Serviços bancários
Despesas admirativas
SUB TOTAL Despesas operacionais
Despesas não operacionais
Resultados não operacionais
TOTAL DE DESPESAS

R$ 1.689.037,71
R$ 1.660.351,31
R$ 3.349.389,02
R$ 336.110,64
R$ 302.634,83
R$ 98.772,10
R$ 73.249,47
R$ 1.221.459,47
R$ 707.188,82
R$ 19.106,19
R$ 2.758.521,52
R$ 6.107.910,54
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 6.141.270,54

RESUMO
Receitas
despesas + custos
Lucro Líquido do exercício 2021

R$ 8.045.155,84
R$ 6.124.590,54
R$ 1.920.565,30

Mais informações no site: Academia Pérolas Negras (academiaperolasnegras.org)
Balanço e Pareceres – Academia Pérolas Negras (academiaperolasnegras.org)

