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PALAVRA
DO PRESIDENTE

A agricultura é, sem dúvida, a principal atividade econômica do Oeste baiano. Não bastasse 
produzir alimentos, gerar riqueza e postos de trabalho, diretos e indiretos, o setor é também 
um importante agente de progresso social. Há quase 12 anos, o produtor rural do Oeste baiano 
tomou para si a responsabilidade de contribuir com a transformação das entidades e das 
pessoas por elas assistidas.

Ao criar o Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis), em 
2006, a categoria assumiu a nobre missão de ajudar a quem precisa. Desde então, o Fundo 
tem se tornado importante ferramenta na promoção da igualdade social entre as comunidades, 
desempenhando esse papel com muita dedicação e carinho.

Mais que uma mera contribuição, o Fundesis é a evidência do comprometimento dos produtores 
rurais do Oeste baiano para com a região onde vivem. É a conscientização do seu papel social 
perante à sociedade e a certeza de que com pouco pode-se fazer muito. E assim tem sido feito: 
ao longo deste tempo, foram investidos cerca de R$ 3,5 milhões nas áreas de saúde, educação, 
esporte, lazer, agricultura sustentável, empreendedorismo e inclusão social e digital. 

O valor destinado às ações pode até parecer pequeno e, de fato, talvez seja diante da 
grandiosidade dos sorrisos gerados, dos gestos de afeto e dos agradecimentos impressos em 
palavras e olhares, mas a ideia nunca foi calcular recursos, e sim resultados. O agricultor baiano, 
graças ao Fundesis, ajudou a transformar milhares de vidas, gerar oportunidades, multiplicar 
alegrias e realizar sonhos. Tudo isso só foi possível devido ao esforço conjunto do produtor 
rural e do Banco do Nordeste – agente catalizador de todo esse processo. 

Parte do resultado desta parceria bem-sucedida você conhecerá nas páginas a seguir, 
conferindo tudo que pôde ser feito apenas com o recurso do edital nº 001/2017, cujas obras 
foram executadas em 2018, destinando quase R$ 590 mil para financiar 20 projetos de 
instituições filantrópicas de 8 municípios da região.

Boa leitura!

Celestino Zanella
Presidente do Fundesis
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APRESENTAÇÃO

As transformações econômicas, políticas, culturais e ambientais sofridas ao logo de décadas 
provocaram novas relações entre instituições e mercados, entre organizações sociais e sociedade, 
as quais buscam esforços coletivos para resultados compartilhados. Todos eles almejam a 
melhoria da qualidade de vida.

O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis) tem a missão de 
promover a Responsabilidade Social nos 16 municípios do Oeste baiano, através do financiamento 
de projetos sociais realizados por instituições sem fins lucrativos que atuam na áreas de educação; 
inclusão social e digital; cultura; esporte; saúde; empreendedorismo; preservação e educação 
ambiental e agricultura sustentável. 

O Fundesis vem, há 12 anos, financiando projetos em instituições cuja finalidade estatutárias 
mantém ações que transformam e melhoram o indivíduo, levando proteção à família, à 
maternidade, à infância e adolescência, aos idosos e às pessoas com deficiência; que oferecem 
oportunidades de emprego e renda aos maiores de idade, resultando no progresso, na saúde e na 
educação; que promovem a cultura, a melhoria  alimentar e nutricional, a defesa e preservação 
do meio ambiente; que incentivam o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos e a 
cidadania, fomentando, assim, o crescimento econômico, social, integrado e sustentável dos 
municípios da região.

Aqui, encontram-se relatórios de execução dos projetos aprovados no edital 01/2017, realizados 
em 2017/2018. Esse material é elaborado através de informações preparadas a partir do 
acompanhamento in loco, relatórios, entrevistas, capacitações aos gestores, registros de fotos, 
verificação das etapas correspondentes a cada fase do projeto, prestação de contas financeira 
e técnica feita pelo gestor responsável, os quais são entregues à coordenação do Fundesis para 
análise e verificação.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que o fazer institucional no terceiro setor inspira trabalho, porém, quando todos os 
envolvidos compreendem o sentido dessa relação com os conceitos do social, o processo de 
aplicabilidade de suas funções, como execuções de projetos, prestação de contas, controle 
contábil e outros, torna-se mais fácil. É fundamental uma interação entre o saber e o fazer. 
Então, é necessário que profissionais tenham competência, conhecimento, metodologia técnica 
e interventiva, para contribuir de forma eficiente com o atendimento aos assistidos e suas 
demandas.

Assim, o trabalho deve ser voltado à essência humana, à evolução do ser como agente 
transformador da realidade, capaz de melhorar e construir mudanças significativas para a vida 
em todos os aspectos. Muitas instituições ainda confundem o foco e o sentido do trabalho que 
desenvolvem, têm uma visão miserável e veem a diferença social como um processo natural da 
sociedade, esquecendo que é um resultado da desigualdade. A base dessa lógica vem de uma 
ideia assistencialista.

Assim, as instituições sociais que operam no setor devem demonstrar a eficiência do trabalho 
desenvolvido, gerenciando e solucionando problemas e assuntos, conforme sua missão, visão 
e objetivos, além de ter em mãos um plano de ação voltado para um projeto de vida digno e 
emancipatório.

DICAS PARA GRANDES LÍDERES

06

01

03

05

Compartilhe
informações

Remova
obstáculos

Defina metas

Dê exemplos

02 Capacite e
delegue

04 Foque
no tempo
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CONSELHO DELIBERATIVO

Maior instância de poder decisório do Fundesis, é formado pelo presidente em exercício, 1º vice-
presidente, 2º vice-presidente, superintendente do Instituto Aiba (Iaiba), gerente geral do Banco 
do Nordeste do Brasil, das agências de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.

O Conselho Deliberativo do Fundesis tem como principais competências: aprovar e alterar 
o regimento interno; definir prioridades para aplicação de recursos, de acordo com as 
disponibilidades financeiras; analisar os projetos das entidades concorrentes, definir ou indicar os 
pedidos de captação de recursos; resolver, propor, discutir e aprovar, programar, orçar, fiscalizar 
a execução e autorizar alterações orçamentárias, conforme as regras e normas estabelecidas no 
estatuto.

O conselho conta com uma coordenação para orientar e capacitar os gestores que têm interesse 
em participar dos editais; averiguar com visitas e conhecer as problemáticas descritas no projeto 
técnico de cada entidade; juntar e analisar dados relevantes para sugerir aos conselheiros 
na aprovação; acompanhar, informar, monitorar, administrar e manter todos os membros  
informados de toda e qualquer ação realizada pelo Fundesis.

Nas demonstrações contábeis da Aiba, os recursos movimentados em nome do Fundesis estão 
demonstrados em destaque, com o parecer de auditória externa.

NO BIÊNIO 2017/2018
SÃO CONSELHEIROS DO FUNDESIS

Celestino Zanella
PRESIDENTE DA AIBA/FUNDESIS

Odacil Ranzi
1º VICE-PRESIDENTE

Moisés Almeida Schmidt
2º VICE-PRESIDENTE

Helmuth Kieckhöfer
SUPERINDENTENTE DO INSTITUTO IAIBA

Júlio Cézar Busato
PRESIDENTE DA ABAPA

Francisco Carlos Gomes da Silva 
GERENTE GERAL DO BANCO DO NORDESTE DE BARREIRAS

Romildo Oliveira do Nascimento
GERENTE GERAL DO BNB DE LEM

Ronaldo Oliveira de Souza
GERENTE GERAL DO BNB DE CORRENTINA 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PARA CONCORRER A

RECURSOS DO FUNDESIS

As instituições precisam ter em mãos o planejamento institucional, com as ações que desejam 
realizar, problemas a serem sanados e resultados que serão alcançados. Assim, descrever o 
projeto conforme exigido com as seguintes observações:  

PROPÓSITO:
Qual o propósito da instituição? Por que quer realizar este projeto agora? Há motivações 
conduzindo o trabalho, tais como planejamento estratégico ou recursos? 

PÚBLICO:
Para quem está direcionado o projeto? Como será a comunicação com seu público? 

EXPERIÊNCIA:
Ter metas e objetivos da organização e definição de como as ações que estão sendo desenvolvidas 
farão diferença ou mudança na vida de seu público alvo. Foque em atividades específicas, entenda 
os objetivos de tais atividades. É necessário a compreensão do que sua organização faz, o que ela 
espera atingir através de suas atividades e a dimensão da questão que pretende abordar. 

RECURSOS:
Quanto de recursos (humanos e financeiros) será necessário? Isso inclui o tempo dedicado pela 
equipe de trabalho. Ela está disponível? 

QUEM FARÁ O TRABALHO?
O trabalho e as atividades serão feitos internamente ou precisarão de ajuda externa? É preciso ter 
habilidades e apoio antes de iniciar o projeto. Com certeza, precisará de habilidades e experiência 
em finanças, contabilidade, administração e avaliação.

ATIVIDADES PARA FOCAR:
Analise todas as atividades da organização. Precisa saber se vai separar as atividades relacionadas 
a uma fonte de financiamento específica ou somente aquelas que sejam uma prioridade para 
instituição? Se for a primeira vez que estiver fazendo uma análise, mantenha seu escopo pequeno. 
Descreva claramente o que você pretende mensurar. 

PERÍODO:
Tempo detalhado no qual a intervenção se dará. Freqüentemente, a análise é feita anualmente, 
correspondendo aos prazos anuais da contabilidade. No entanto, isso pode variar. Por exemplo, 
um convênio com um parceiro como o Fundesis requer avaliação de  cada etapa. 

TENHA SEMPRE EM MÃOS:
Projeto com suas fases de aplicação financeira, impacto, equipe, notas fiscais das compras, 
resultados e todo o planejamento necessário para uma boa execução. 
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QUAL O RETORNO DO 
INVESTIMENTO SOCIAL REALIZADO 

PELO FUNDESIS?

Os projetos precisam e devem ser avaliados. É necessário fazer o levantamento de pontos 
comuns, tendo o controle de informações como:

• Público-alvo: muitos projetos são voltados para um grupo especifico (crianças, jovens, 
adultos, pessoas especiais, mulheres vítimas de violência, idosos e outros);

• Área Geográfica: onde será executado (em comunidades, zona urbana, rural, periferias);

• Objetivos: aumento da empregabilidade e do ingresso ao mercado de trabalho, 
promoção da inclusão digital, diminuição da defasagem escolar, melhoria das condições 
de saúde, diminuição das situações de risco, bem como aumento da renda familiar;

• Recursos: financeiros, materiais e humanos;

• Anos de atuação: quanto tempo a instituição está atuando no mercado;

• Tempo de execução: inicio, meio e fim.

Assim, com algumas informações e dados recolhidos, podemos analisar e decidir com objetividade 
qual o melhor investimento social para aplicar recursos. Cada projeto tem suas particularidades, 
porém isso não quer dizer que não seja possível uma série de indicadores comuns a esses projetos. 
O retorno do investimento social realizado pelo Fundesis está em reduzir a desigualdade através 
de ações que demandam recursos, tempo e resultados. Orientamos e capacitamos gestores para:   

• Facilitar discussões estratégicas e ajudar a entender e maximizar o valor social de uma 
atividade;

• Ajudar a aplicar os recursos apropriados ao gerenciar resultados inesperados, tanto 
positivos quanto negativos;

• Demonstrar a importância de se trabalhar com outras organizações e pessoas que 
tenham uma contribuição a fazer;

• Identificar pontos comuns entre o que uma organização visa atingir e o que o Fundesis 
quer alcançar, ajudando a maximizar o valor social;

• Tornar suas propostas mais persuasivas;

• Avaliar/gerenciar projetos e monitorar o desempenho de um contratante de sucesso. 
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PROJETOS EXECUTADOS
EDITAL 2017 / 2018
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20 21

BARREIRAS

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

ANGICAL

SÃO DESIDÉRIO

Nº

Nº

Nº

Nº

1

10

12

2

11

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

ENTIDADE

ENTIDADE

ENTIDADE

ENTIDADE

CAAF - Casa  de Apoio e Acolhimento
Fraterno ABAS 

AMA - Associação dos Moradores do Aracruz

Cáritas Diocesana – Escola de Música Dó-Ré-MI 

Associação Lar Espírita André Luiz 

APAE – Associação de Pais e Excepcionais
dos Amigos de LEM

EAFAA –Associação da Escola Família
Agrícola de Angical 

Cáritas Diocesana – Pastoral da Criança
Roda Velha 

Associaçção  Atlética do sítio

MIQUEI - Movimento de Inclusão Social e
Qualificação do Especial Independente

Cáritas Diocesana - Albergue São José

Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Retiro e São Vicente 

Casa de Reintegração Social Nova Vida

LOBO - Liga de Ordem dos Bichos Órfãos 

Associação dos Cultural dos
Moradores da Vila Brasil

Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras / 
Fazenda Modelo 

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

Acabamento de banheiros, cozinha, área de 
serviços, área de circulação.

Reforma elétrica, portas dos banheiros, climatização 
das salas, reforma do telhado, pintura da sede, 
aquisição de mesas e bancos para o refeitório.

Adequação de espaço físico com mobiliário, 
instrumentos musicais e de som, também 

equipamentos de apoio didático

Construção de 2 banheiros com padrão das 
normas da ABNT e troca de todas a portas

Cobertura do prédio em construção.

Construção de cerca com tela de alambrado
em torno de todo o terreno

Construção da sede própria

Aquisição de material esportivo
(uniforme, luvas, bolas, etc.)

Construção de 2 banheiros com padrão das 
normas da ABNT e troca de todas a portas

Acabamento da construção de nova
casa de acolhimento

Reforma de construção já existente.

Construção de uma lavanderia

Aquisição de um moto adaptada para o
transporte de animais.

Aquisição de instrumentos musicais,
uniformes e material.

Reforma de sala e aquisição de computadores
e material para sala digital.

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.900,00

R$ 15.000,00

R$ 22.900,00

R$ 40.070,00

R$ 50.000,00

CORRENTINA

SANTA MARIA DA VITÓRIA

SANTANA

BOM JESUS DA LAPA

Nº

Nº

Nº

Nº

16

17

18

19

ENTIDADE

ENTIDADE

ENTIDADE

ENTIDADE

TOTAL DE ENTIDADES: 19

APAE – Assoc. de Pais e Excepcionais dos
Amigos de Correntina

Grupo Espírita União e Amor

Associação da escola Família Agrícola de Santana

Casa de Passagem Aloísio Tanajura 

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

Implantação de uma área de recreação
e atividade física.

Acabamento dos 1º pavimentos já construído 
instalação de esquadrias com estrutura metálica.

Construção cozinha, almoxarifado e 
implementação de viveiro.

Construção do II módulo da Casa de Passagem.

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 585.870,00

R$ 35.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

R$ 8.000,00

R$ 15.000,00

R$ 4.000,00

R$ 50.000,00

ENTIDADES E MINICÍPIOS BENEFICIADOS
7º EDITAL / 2017

ENTIDADES E MINICÍPIOS BENEFICIADOS
7º EDITAL / 2017

É o produtor rural contribuindo
para a transformação social, ambiental 
e econômica do Oeste baiano!
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CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO 
FRATERNO - CAAF

A Casa de Apoio e Acolhimento Fraterno, velha conhecida do Fundesis, pois teve a sua sede 
construída com recursos oriundos do Fundo (editais 2007 e 2008),  foi mais uma vez contemplada 
pelo Fundo. Desta vez, no Edital 01/2017, com o projeto de ampliação da copa/cozinha, 
acabamento do refeitório e cobertura da área de circulação.

Com a aprovação, iniciou-se a obra com o acabamento da copa/cozinha, incluindo o reboco, 
assentamento de portas e janelas, piso cerâmico, revestimento e toda parte elétrica. Foi feito 
um lavatório para que os internos possam se higienizar antes das refeições e uma despensa para 
armazenar produtos de limpeza e afins.  

Além da conclusão da copa e da construção da área de circulação, que já estavam previstas, por 
medida de segurança, foram construídas colunas nos muros e feita drenagem de todo o quintal, 
conforme orientações do engenheiro. 

Os frutos do projeto ainda estão sendo colhidos. A ampliação da copa trouxe melhoria para 
estadia dos internos; a cozinha está funcional e com a higienização mais fácil e rápida, além de 
arejada, o que torna o ambiente mais saudável; as despensas foram divididas e estão devidamente 
organizadas, com os itens mais bem condicionados, o que evita desperdícios.

A antiga cozinha hoje serve de sala administrativa e de suporte para o projeto de leitura, onde 
estão organizados, em armários, os materiais utilizados com as crianças atendidas. Conforme 
previsto, o aumento de atendidos no projeto de leitura foi de 40%. Inicialmente eram 25 crianças. 
Só neste ano, já foram feitas 35 matrículas. Na área construída, os voluntários realizam, todos os 
sábados, atividades voltadas à leitura e interpretação de textos com as crianças.

Projetos com essa finalidade melhoram, não só a 
estrutura, aparência das instituições, mas principalmente 
a comodidade e o bem-estar daqueles que usufruem dos 
benefícios oferecidos"

Lina Keiko Honda Kawano, coordenadora do Lar.



Uma obra necessária, pois o fluxo de pessoas em
alguns dias de estudo e atendimento chega a mais de 250"

Lina Keiko Honda Kawano, coordenadora do Lar.
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ASSOCIAÇÃO LAR ESPÍRITA
ANDRÉ LUÍS

Os recursos do Fundesis foram investidos em reforma de três banheiros, com revestimentos de 
paredes, substituição do assento sanitário,  torneira e a porta de acesso, além da colocação de 
soleira em granito na porta de entrada. Um dos banheiros tem duas utilidades, sendo de uso 
público e reservado ao consultório.

Também foi realizada a substituição de portas principais de acesso ao Lar por portas confeccionadas 
em alumínio, com o intuito de dar mais segurança às pessoas que desenvolvem atividades diárias 
e aos próprios freqüentadores do Lar.

Os resultados obtidos com o investimento foram muitos, como adaptação de banheiro para PNE, 
atendendo às necessidades dos pacientes cadeirantes da fisioterapia e dos freqüentadores em 
geral. Depois da reforma, as pacientes de ginecologia e obstetrícia não necessitam mais transitar 
no corredor para se trocar em outro banheiro, pois têm acesso ao mesmo através do consultório 
médico, permitiu privacidade e conforto. 

Hoje, a Associação Lar Espírita André Luis tem três excelentes banheiros. As obras realizadas com 
recursos do Fundesis permitiram melhor acessibilidade e atendimento aos assistidos.                                                                     
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Os primeiros passos para a realização
do nosso sonho. Gratidão!"

Aida Okawati, coordenadora do Miquei.

MOVIMENTO DE INCLUSÃO
E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL 

INDEPENDENTE – MIQUEI

O projeto de construção da primeira etapa da sede própria da instituição foi contemplado pelo 
Fundesis, edital 01/2017. Nele está incluso a edificação de muro, calçada e o galpão, além da 
preparação do terreno que culmina na instalação definitiva da instituição.

A primeira parcela liberada possibilitou a limpeza, o nivelamento e o aterro do terreno; a 
construção e o fechamento do muro com grades metálicas e a instalação dos portões. Já a segunda 
parcela foi utilizada para colocação do piso do galpão e construção de um banheiro externo.

O Miquei funciona, há 17 anos, com atendimento especializado de 29 alunos, desenvolvendo 
trabalho de desenvolvimento educacional, físico, psicossocial, cultural e econômico da pessoa 
com deficiência, buscando sua autonomia e empoderamento. 



ALBERGUE SÃO JOSÉ

Construído em 2016, o novo Albergue São José contou com a importante contribuição do Fundesis 
para sua edificação. Sua sede estava orçada em aproximadamente R$ 332 mil, dos quais o produtor 
rural do Oeste baiano contribuiu, através do Fundo, com R$ 50 mil para que o projeto da entidade 
se concretizasse. O recurso foi repassado em duas parcelas, sendo a sua aplicação minuciosamente 
acompanhada pela equipe técnica em cada fase das obras.

Para tornar esse sonho realidade, além dos agricultores, outros parceiros contribuíram com a 
execução do projeto, seja com a doação de dinheiro, de tempo ou mesmo de materiais, a exemplo 
de blocos, sacos de cimentos e de areia. Um verdadeiro mutirão do bem foi realizado entre fiéis 
das paróquias e da Diocese e representantes de vários segmentos da sociedade civil, a fim de 
levantar fundos. Diversas ações foram realizadas para arrecadação de verba, a exemplo de chás 
beneficentes, bazares, festas e sorteios/carnês.

A união de pessoas do bem conseguiu tirar do papel esse importante projeto acolhedor, mas a 
expressiva ajuda do Fundesis foi fundamental para que hoje a instituição tenha sede própria e 
possa prestar um serviço de qualidade, pautado na ética, na dignidade e na generosidade humana. 

O produtor é por vocação e ofício alguém que se preocupa 
com a natureza e com o próximo, pois do primeiro depende 
a manutenção do seu negócio e é para o segundo que ele 
produz. o Fundesis nos dá a chance de ir para além de 
cuidar do meio ambiente e garantir a segurança alimentar 
da população, mas de plantar e espalhar a semente do bem, 
através da solidariedade e do desejo de promover uma 
sociedade mais justa e equilibrada"

Valter Gatto, produtor rural.
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ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DO RETIRO

E SÃO VICENTE

Durante 19 anos, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Retiro e São Vicente 
desenvolvia suas atividades com evidentes limitações físicas e estruturais, sem possuir condições 
mínimas para realização de reuniões, arquivamento de documentos, além da impossibilidade de 
promover cursos e palestras para a comunidade. Os encontros eram realizados sob uma árvore, 
na área externa das casas dos associados.

Em 2017, o Fundesis aprovou o projeto de reforma de uma pequena Escola Municipal, cuja sede 
foi doada para Associação. Assim, foi realizada obra de acabamento, instalação de forro, pintura, 
retelhamento, piso e limpeza de toda a área para o pleno funcionamento da entidade. 

Além do Fundesis, a Associação contou ainda com a parceria da diretoria de Meio Ambiente da 
Aiba, por meio de recursos para aquisição de cadeiras, mesas, notebook, impressora, câmera 
fotográfica e datashow. Os recursos foram oriundos do plano de manejo da APA (Área de 
Proteção Ambiental) Bacia do Rio de Janeiro, financiado pelo solidaridad e IDH.

Com a nova sede da associação foi possível: 

• Viabilizar parceria com órgãos que oferecem cursos e formação de forma gratuita 
para fortalecer a agricultura familiar, gerando trabalho e renda à comunidade;

• Diminuir a migração dos moradores da comunidade para a cidade por falta de cursos 
ou eventos que possam capacitá-los e a aprender a cuidar da terra e viver dela;

• Oferecer suporte de inclusão social e digital para as crianças, adolescentes e jovens, 
diminuindo a taxa de analfabetismo;

• Ter uma comunidade da zona rural informada e com tecnologia para ajudar na vida 
do campo.

Ao meu ver, o apoio do Fundesis à Associação do Retiro e 
São Vicente, através da reforma da sua sede e da doação de 
móveis para melhor equipá-la, demonstram a visão de futuro 
do Fundo e de seus parceiros, no sentido de fortalecer a 
agricultura familiar regional, uma vez que oportuniza e amplia 
a perspectiva de melhoria da qualidade de vida de todos 
os envolvidos, principalmente dos pequenos agricultores 
associados, e de maneira  paralela  traz um novo olhar para a 
região, tendo como prioridade o desenvolvimento econômico e 
socioambiental equitativo"

Alessandra Chaves, diretora de Meio Ambiente da Aiba.
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CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
NOVA VIDA

A Casa de Reintegração Social Nova Vida, localizada na zona rural de Barreiras, Mocambo, 
acolhe indivíduos do sexo masculino, entre 18 a 70 anos de idade, dependentes de substâncias 
psicoativas, para tratamento em três fases: reabilitação, desintoxicação e reintegração social, 
onde os internos ficam na casa até se recuperar.

O Fundesis, por meio do edital 01/2017, beneficiou a Casa Nova Vida com uma lavanderia, cuja 
finalidade é solucionar e simplificar a rotina de lavagens de roupas dos internos de forma prática 
e rápida. 

A lavanderia é o terceiro projeto aprovado pelo Fundesis, que, em editais anteriores, já financiou 
outras importantes obras na entidade, a exemplo da construção da quadra poliesportiva, vestiários 
com banheiros masculino e feminino. 

Com os projetos aprovados, foi possível oferecer melhores condições para a prática de esportes, 
criando um espaço mais acolhedor, estimulante e harmonioso. Para receber o público-alvo, a 
Casa dispõe de toda estrutura física e mão de obra capacitada, como assistente social, psicóloga, 
monitores, professores, e oferece aulas de informática e educação física.

Fundada em 1992, com o nome Casa de Recuperação Monte Sião, em 2008, a instituição passou 
por uma alteração estatutária, mudando sua razão social, marcando, assim, uma nova fase na 
direção, na estrutura física e na forma de atendimento.

É muito difícil para uma mãe dizer que não estava mais 
dando conta do filho. Aos agricultores doadores do 
Fundesis, o meu muita obrigada por nos ajudar a reintegrar 
socialmente o meu filho e todas as outras pessoas que têm 
procurado esta instituição"

Nilva Oliveira, mãe de um dos assistidos.
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LIGA DE ORDEM DOS BICHOS 
ÓRFÃOS - LOBO 

A Liga de Ordem dos Bichos Órfãos – Lobo – foi contemplado pelo Fundesis, através do seu 
edital 01/2017, com o Projeto “Lobo Móvel”, que previa a aquisição de uma moto, para facilitar o 
trabalho de recolhimento de animais de rua e também o recolhimento de ração e medicamentos 
doados pela população. 

Hoje, com a moto, foi possível melhorar o serviço prestado, através de diversas ações, como 
resgate, amparo, tratamento, castração e adoção responsável dos animais acolhidos. A 
organização Lobo é a primeira do município de Barreiras e região a atuar em prol dos animais, 
através de sensibilização, conscientização e mobilização da população, obtendo êxito nas 
atividades realizadas.

O Fundesis abraçou essa causa por acreditar que o abandono de animais, além de ser um grave 
problema, é uma questão de saúde pública, pois inúmeros deles vagam pelas ruas sem vacinação 
e controle populacional, contraindo e transmitindo doenças para outros animais e seres humanos, 
como a leishmaniose visceral, raiva, toxoplasmose, larva migrans, leptospirose, dentre outras. 
Outro problema atrelado aos animais abandonados é que, quando errantes, causam graves 
acidentes de trânsito nas ruas e rodovias. Então, com a ajuda do Fundesis, através do transporte 
para recolhimento, já minimiza o problema na cidade.

Desde sua fundação, a Lobo tenta diminuir esta realidade, mas diariamente o número de cães e 
gatos abandonados aumenta, mostrando o descaso das pessoas ao princípio básico do respeito 
à vida. Preservar a vida é dever de todos, sejam elas de seres humanos ou animais, por isso, o 
Fundesis investiu recursos para facilitar e melhorar o trabalho realizado por essa instituição que 
desenvolve ações de grande importância para a sociedade barreirense.

O veículo facilitou muito o nosso trabalho, não somente o de 
resgaste dos animais, mas também a arrecadação das doações 
de ração, medicamentos, material cirúrgico e de limpeza"

Tatiane Lauck, voluntária.
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
COMUNITÁRIA DOS MORADORES 

DO BAIRRO VILA BRASIL

A Associação Cultural dos Moradores da Vila Brasil foi beneficiada com instrumentos musicais 
para a criação da Escola de Música do Vila Brasil. Com o recurso foi possível adquirir violões, 
flautas, teclados e baterias.

Graças ao investimento do Fundesis, ao todo, serão beneficiados mais de 85 alunos, com idade 
entre 5 e 18 anos, que irão aprender a tocar os instrumentos musicais, os quais se transformarão 
em importantes instrumentos pedagógicos, capazes de proporcionar melhoria na aprendizagem 
do público-alvo.

Esta é a terceira vez que a instituição do bairro Vila Brasil é contemplada pelo Fundesis. Em 
outras ocasiões, a Associação foi beneficiada com a construção da sede própria e também com 
a aquisição de todos os equipamentos necessários para a atividade escolar, tais como cadeiras, 
mesas, ventiladores, arquivos, entre outros. 

Fundada em janeiro de 1983, no Bairro Vila Brasil, a entidade filantrópica é responsável pelo 
atendimento socioeducativa de crianças e adolescentes, oferecendo reforço escolar, aulas de 
música, jogos, oficinas de artes e inclusão digital e social.
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Nós, produtores rurais, nos sentimos honrados em poder dar a 
nossa contribuição para melhorar a vida de milhares de pessoas 
desta terra, onde nós escolhemos para cultivar e viver em 
família. E o Fundesis tem o cuidado de destinar o recurso certo 
para o local certo, fazendo a filtragem sobre a legalidade das 
entidades. Assim, temos a garantia de que a nossa contribuição 
chegará ao destino e promoverá a transformação desejada. Por 
isso, a Associação da Vila Brasil não poderia ficar de fora, já que 
tem se mostrado uma entidade séria e com serviços prestados à 
população do bairro e de Barreiras em geral"

Rosi Cerrato, produtora rural.



Hoje a Fazenda dispõe de uma sala de informática que atende as 
turmas de aprendizes, sendo jovens em vulnerabilidade social. A 
implantação da sala permitiu, ainda, acrescentar novos módulos 
de aprendizagem, a exemplo da agricultura de precisão"

Helmuth Kieckhöfer, superintendente do Instituto Aiba.
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SINDICATO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE BARREIRAS - SPRB 

O Fundesis aportou recursos financeiro destinado à execução do projeto Sala de Informática na 
Fazenda Modelo. O objetivo é contribuir com a inclusão digital e a qualificação profissional dos 
jovens aprendizes, oferecendo a eles oportunidades socioeducativas para criar condições de 
inserção, reinserção e permanência no sistema educacional e profissional. 

O recurso foi investido em construção de rampas de acesso às salas e seus anexos, reestruturação 
de  toda parte elétrica do ambiente, instalação de portas de vidro e pintura da sala, além da compra 
de aparelhos de ar condicionados, móveis planejados, impressora, cadeiras e um retro projetor.

O projeto executado contou também com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Barreiras - SPRB juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar, através da 
aquisição de todos os computadores utilizados na sala de informática, inclusive o do monitor/
professor.

Hoje, a Fazenda dispõe de uma sala de informática que atende as turmas de aprendizes, sendo 
jovens em vulnerabilidade social. A implantação da sala permitiu, ainda, acrescentar novos 
módulos de aprendizagem, a exemplo da agricultura de precisão. Em março do mesmo ano, 
formou-se a primeira turma do Curso Técnico de Gestão do Agronegócio, aplicado pelo Senar, 
que vem na modalidade semipresencial e gratuito, com cunho social, visando enriquecer a 
qualificação da mão de obra na região.



Devemos isso às doações dos agricultores que
mantêm o Fundo junto ao Banco do Nordeste. Se não 
fosse o Fundesis estaríamos funcionando precariamente”

José Carlos de Souza, presidente da AMA.
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DE ARACRUZ – AMA

A Associação dos Moradores de Aracruz (AMA) estava passando por dificuldades para desenvolver 
as aulas em sua estrutura física, pois quando chovia as salas molhavam, comprometendo a parte 
elétrica. Devido à problemática apresentada pela instituição em seu projeto técnico, o Fundesis, 
em seu edital 01/2017, beneficiou a Associação com recursos para a reforma da estrutura física 
(salas, banheiro e auditório) e reestruturação elétrica.

Com a reforma, que resultou na readequação de salas, pintura, instalação de cerâmica, 
revestimentos e troca de telhado, foi possível melhorar o atendimento, pois a estrutura ficou 
pronta para atender com segurança e conforto as mais de 170 crianças e adolescentes que realizam 
diariamente atividades educacionais, de lazer e esportivas, desenvolvidas no turno oposto à 
escola regular, além da realização de trabalhos de formação e atendimento aos familiares.

Há 14 anos, a AMA funciona no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães. O espaço para 
o desenvolvimento das atividades é composto por seis salas, com auditório, área de recreação, 
secretaria e refeitório.

O Fundesis apoia também projetos sociais de caráter socioeducativo que contribuem para 
o desenvolvimento sadio da criança e dos adolescentes, despertando o senso crítico e o 
desenvolvimento de suas potencialidades.



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LEM

O Fundesis, mais uma vez, apoiou e contribuiu com a Apae – LEM, com a construção do novo 
prédio da Escola Especial Renascendo no Saber – um projeto de grande relevância para a 
população deste município.  Essa é a quarta vez que a instituição é beneficiada com as doações 
do Fundo. O recurso destinado pelo edital 2017 foi empregado nas obras de acabamento da 
edificação. 

Cerca 190 pessoas com necessidades especiais, portadoras de deficiência intelectual e múltipla, 
recebem atendimento na unidade, desde a Educação Infantil, destinada a alunos de 4 a 7 anos, 
a atendimento educacional e especializado, para alunos de 12 a 15 anos, além das oficinas 
pedagógicas, terapeutas e preparação para o trabalho para aqueles acima desta faixa etária. As 
atividades são realizadas diariamente. 

Com o novo espaço construído, a lista de espera diminuiu, já que foram abertas mais 50 vagas. 
Além do acompanhamento pedagógico e de capacitação profissional, a Associação também 
atende pessoas nas áreas clínicas em fonoaudiologia, psicologia, neurologia e fisioterapia. 
O Fundesis ajudou a ampliar o número de vagas e contribuiu para a melhoria do atendimento 
oferecido pela Apae às pessoas com deficiência.

A Apae de Luís Eduardo Magalhães funciona há 14 anos promovendo ações nos setores de 
saúde, educação e serviço social, pensando no bem-estar e no desenvolvimento de pessoas com 
deficiência intelectual ou múltipla assistida por essa instituição. 

A Apae-LEM já foi beneficiada pelo Fundesis cinco vezes. Essa 
experiência foi muito importante para o fortalecimento dos 
nossos projetos e para nos proporcionar a prestação de um 
atendimento de excelência, já que graças à ajuda do Fundo 
estamos bem equipados"

Giliana Bonissoni, diretora executiva da entidade.
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CÁRITAS DIOCESANA
ESCOLA DE MÚSICA DÓ-RÉ-MI

DE LEM

A Escola de Música DÓ RÉ MI, que funciona nas dependências da Paróquia Santa Rita de Cássia, é 
mais uma instituição aprovada no edital 2017 do Fundesis. Essa foi a primeira vez que a instituição 
foi contemplada com recursos do Fundo. 

Com a doação, a entidade foi equipada com novos instrumentos musicais, como violões elétricos, 
gaitas, flautas transversais, além de aparelhos de ar-condicionado, notebooks, dentre outros 
importantes para a realização de suas atividades. 

As aulas de músicas são oferecidas de forma gratuita a 135 crianças a partir de 8 anos de idade 
e jovens até 30 anos. Os cursos são de técnica vocal, violão, violino e flauta doce. O intuito do 
projeto é a formação e profissionalização musical como alternativa de renda. Cada curso tem, em 
média, duração de um ano e meio a dois anos, sendo que no primeiro ano os alunos aprendem 
a parte teórica, com exercícios, e no segundo ano são desenvolvidas as aulas práticas, com 
apresentações em público.

As aulas são realizadas na própria Paróquia, que construiu um espaço composto por uma sala de 
recepção, uma sala de atendimento, cinco salas de música, dois banheiros, sendo um masculino 
e outro feminino.

O Fundesis ajudou para que cada aluno matriculado frequente às aulas com um instrumento, 
fazendo com que aprenda a tocar no prazo de dois anos, e, neste período, seja certificado no 
curso de música. Durante a formação, o inscrito participa de eventos culturais que possam levá-lo 
a ser contratado, gerando, assim, renda.

Ter projetos como esses tão acessíveis para nossos
filhos é de uma alegria sem fim, porque todos nós 
sabemos que o custo de vida atual é muito alto. Como 
eu tenho três filhos, seria muito difícil proporcionar isso 
a eles sem essa ajuda. Sem falar que é uma atividade 
maravilhosa para o envolvimento deles com o próximo, 
com a vida de uma forma em geral”

Luciene Oliveira, mãe de um beneficiado pela entidade.
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PASTORAL DA CRIANÇA EM RODA 
VELHA - SÃO DESIDÉRIO

Através do Fundesis, produtores rurais construíram sede para a Pastoral da Criança em Roda 
Velha, no município de São Desidério. O projeto foi contemplado pelo edital 01/2017, com a 
construção de cozinha, banheiros e área de eventos. Com o novo espaço e ambiente próprio, 
as famílias e crianças têm mais conforto, segurança e praticidade para o desenvolvimento das 
atividades de lazer, ensino e brincadeiras, além de espaço para diversos fins da comunidade. 

Com a inauguração da sede própria, já são 122 pessoas cadastradas, dentre elas, gestantes, crianças 
de 0 a 6 anos e suas famílias. A entidade de ação social atua na organização da comunidade e 
capacitação de líderes voluntários para assumirem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias 
vizinhas em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. Suas atividades têm o 
objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças, estendendo às famílias e a toda 
comunidade.

A Pastoral da Criança realiza ações básicas de saúde, orientações para as mães, brincadeiras 
com as crianças e também ações de acordo com as necessidades das comunidades. Porém, a 
comunidade de Roda Velha não tinha sede ou espaço para realização das atividades, sendo as 
mesmas parcialmente desenvolvidas atrás da Igreja Santo Expedito, onde não era possível a 
realização integral das ações propostas pela pastoral.

Com a sede própria, as ações da Pastoral serão ampliadas na 
comunidade. Antes não tínhamos onde realizá-las e por isso 
fazíamos, de forma improvisada, em órgãos particulares ou 
no meio da praça. Agora temos o nosso espaço e isso vai gerar 
muita segurança e o aproveitamento 100% dos trabalhos"

Jocicleia Fernandes, coordenadora da Pastoral da Criança.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
EXCEPCIONAIS (APAE) DE 

CORRENTINA 

A Apae – Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Correntina – atende a 35 pessoas 
especiais, sendo que 5 deles são cadeirantes. A instituição foi contemplada pelo Fundesis, com 
a revitalização da área de atividade física. A reforma do espaço possibilitou a instalação de um 
playground, passarelas e calçadas adaptadas aos alunos especiais, contribuindo para a inserção 
das pessoas portadora de deficiência no meio social, atendendo às suas necessidades de lazer e 
atividade física.

Com os recursos investidos pelo Fundesis, foi possível promover o acesso à recreação e ao 
lazer, estimulando a atividade cerebral e motora; socializar alunos com transtornos psíquicos 
e autismo, desenvolvendo, assim, a integração do grupo, e a reabilitação psicosensorial em 
conjunto. Com isso, será possível, explorar os limites de cada assistido, de modo a vencer os 
desafios, exercitando o corpo e a mente.

A Apae de Correntina atua há 21 anos no atendimento às pessoas com necessidades especiais, 
incluindo transtornos psíquicos e físicos, desenvolvendo um trabalho socioeducativo e de 
inclusão social no município.

As doações são voluntárias e feitas pelos clientes do BNB, 
que também são associados da Aiba. Com isso, percebemos o 
quanto os agricultores são preocupados com a comunidade. 
Não tenho dúvidas que ainda iremos participar de muitos 
eventos como esse, que além de tudo nos deixou emocionado"

Ronaldo Oliveira, gerente do Banco do Nordeste de Correntina.
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GRUPO ESPÍRITA UNIÃO E AMOR 
SANTA MARIA DA VITÓRIA

O Grupo Espírita União e Amor, situado na cidade de Santa Maria da Vitória, é uma instituição 
que tem o intuito de prestar ajuda e formação sócio educacional do público infanto-juvenil e 
suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Para que fosse possível ampliar suas ações 
e, consequentemente, garantir atendimento ao público, surgiu a necessidade de ampliar a 
infraestrutura da sua sede.

Para tanto, a entidade inscreveu seu projeto em mais um edital do Fundesis, pleiteando a doação 
para acabamento e finalização do 1º piso, contendo salas de aulas e banheiros. Hoje, com a 
aprovação do projeto, a instituição atende aproximadamente 100 pessoas.

O Grupo Espírita tem uma variedade de atividades, como distribuição de frutas e verduras às 
famílias carentes; visitas aos lares das famílias assistidas; orientação socioeducativa a crianças e 
jovens; oficinas com as mães; campanha de arrecadação de alimentos, roupas e calçados; estudo 
e prática de música (violão, canto e percussão) para jovens.

Com a sede devidamente ampliada foi possível aumentar capacidade de atendimento, oferecendo 
aulas de reforço escolar no horário oposto ao da escola, atividades lúdicas e musicais, atividades 
socioeducativas, cursos de culinária, atividades manuais, oficinas de artesanato, corte e costura, 
serigrafia, etc..., a fim de gerar renda para as famílias. 

Esta é a segunda vez que o Grupo Espírita União e Amor é contemplado pelo Fundesis. Da 
primeira vez, a instituição utilizou o recurso destinado na construção da nova sede, já que a antiga 
apresentava vários problemas estruturais, por ser uma construção muita antiga e sem espaço. 
apropriado para o desenvolvimento das muitas atividades realizadas pelo Grupo.

Toda nossa gratidão à Aiba e ao Fundesis por nos
proporcionar uma sede com condições de abrigar projetos 
sociais pelo desenvolvimento da comunidade dos bairros
em situações de vulnerabilidade social de nossa cidade"

Rita Morais, presidente do Grupo União e Amor.
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ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA 
AGRÍCOLA DE SANTANA 

A Associação Escola Família Agrícola de Santana foi beneficiada com a aprovação, pelo Fundesis, 
do projeto que pleiteava benfeitorias para o local. Com o recurso destinado foi possível ampliar 
o refeitório, a cozinha e o lavatório; instalar portas; construir cômodos, como dispensa, quarto e 
até utensílios, a exemplo de um fogão de lenha, balcão e divisórias; além de assentar pisos, pias 
e cerâmica nas paredes do refeitório e da cozinha e instalar uma pedra de granito no refeitório. 
Ainda foram construídos canteiros, ruas, sementeiras, almoxarifado, base para caixa d’água, 
sistema de irrigação e sombrites, viveiro com nivelamento do solo, contenção por meio fio e 
posicionamento de arames e dos mourões.

O Fundesis possibilitou aos 150 alunos aprendizado sobre novas tecnologias da irrigação e produção 
de mudas; a utilização dos espaços novos para aulas de meio ambiente; práticas de enxertia; 
produção de mudas e reflorestamento; capacitando-os para ingressar no mercado de trabalho.

A entidade segue a pedagogia de alternância, em que o jovem intercala sessões com a família, 
na escola, onde os trabalhos e estudos são momentos interligados. Os alunos passam 15 dias na 
escola e 15 dias com a família, acreditando que a aprendizagem acontece com as experiências 
vividas nos dois ambientes.

Fundada em 1991, a Escola Família Agrícola de Santana é filiada à Associação das Escolas das 
Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia (Aecofaba). Foi constituída como instituição de 
utilidade pública em 20/03/92, e no âmbito estadual em 11/01/95.  Tem como objetivo a educação 
de adolescentes e jovens do meio rural, filhos de agricultores, com uma filosofia voltada para o 
meio em que vivem. 

A Escola Família Agrícola já foi contempla pelo Fundesis no edital de 2015, com um laboratório de 
informática com 17 computadores, impressora, lousa branca e data show.

A Escola Agrícola nos prepara enquanto alunos e enquanto 
profissionais. Daqui saímos com uma profissão para que 
possamos tirar o nosso sustento e dar a nossa contribuição 
técnica à comunidade. Aqui obtemos toda a base de 
conhecimento e também o incentivo para continuar buscando 
informação cada vez mais, pois quem está aqui não quer parar. 
Pelo contrário, já sonhamos com um futuro na faculdade"

Cleberson Ramos, estudante. 
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CASA DE PASSAGEM
ALOÍSIO TANAJURA

A Casa de Passagem Aloísio Tanajura, em Bom Jesus da Lapa, fundada em 26 de outubro de 2005, 
vem atuando ao longo desses anos como entidade socioassistenciaI de acolhimento institucional 
de crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social, vitima de maus tratos, abandono familiar 
e/ou violação de direitos. A instituição abriga crianças em sistema de rotatividade por pequeno 
período, conforme determinação judicial.

A entidade, desde que foi criada, funcionava em local alugado ou cedido pelo município. Em 2013, 
a Casa de Passagem apresentou ao Fundesis o projeto de construção da sede própria, o qual foi 
aprovado, em 2014, com a construção de três quartos, sendo um masculino, um feminino e um 
berçário, além de dois banheiros e uma área de convivência.

Em 2017, a casa de passagem foi agraciada novamente pelo Fundesis, com a segunda parte da 
construção, contemplando cozinha, refeitório, sala de estudo/biblioteca e sala psicossocial.

Então, depois de 13 anos passando por várias mudanças de endereços, devido aos imóveis 
alugados, as crianças que acolhidas hoje têm um espaço físico adequado e aconchegante para 
cuidar e atender com qualidade, graças à doação do produtor rural do Oeste da Bahia, através do 
Fundesis.

Ao longo de sua história, a Casa de Passagem já atendeu 850 crianças, de 0 a 12 anos, em 
vulnerabilidade social. A entidade abriga crianças até as mesmas serem direcionadas à família 
biológica ou serem encaminhadas para adoção. 

Estou muito feliz e emocionado por saber que através do 
Fundesis podemos contribuir com esses momentos.
Saber que crianças terão um lugar mais confortável já que
tão cedo começam a enfrentar as mazelas da vida"

Hélio Busato, produtor rural.
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
SÍTIO GRANDE 

Contemplada pelo Edital 2017 do Fundesis, a entidade recebeu o valor de R$ 5 mil, com o qual 
adquiriu materiais esportivos, uniformes completos (camisas, shorts e meiões), bolas, chuteiras, 
cones e escadas de agilidade. Antes do recurso, o projeto atendia 60 alunos, com idade entre 12 
e 17 ano. Com a visibilidade que ganhou, o mesmo foi ampliado e, hoje, atende a mais de 130 
crianças e adolescentes do distrito de Sítio Grande e de povoados vizinhos. 

A ampliação se deu em número, gênero e faixa etária, passando a atender também o público 
feminino, com idade entre 8 e 17 anos. Os resultados surpreenderam toda comunidade, com 
relevante impacto social.

Pouco mais de um ano depois de ser contemplado com o recurso do Fundesis, o projeto se 
consolidou e ganhou créditos por ter sido reconhecido por um órgão tão importante quanto a 
Aiba. As marcas do Fundesis e Aiba são utilizadas para demostrar a seriedade e relevância do 
projeto perante a sociedade, bem como para obtenção de novos parceiros dispostos a investir 
na instituição. 

Em 12 anos de atuação, o Fundesis já investiu 
aproximadamente R$ 3,5 milhões em mais de 80 projetos 
sociais de 13 municípios da região. Os números impressionam, 
mas, para além dos dígitos, o mais gratificante é ver o brilho 
no olhar e o sorriso nos lábios de quem foi beneficiado direto 
ou indiretamente pelo Fundo. De lá pra cá já conseguimos 
transformar mais de 50 mil vidas e isso é impagável"

Makena Thomé, coordenadora do Fundesis.
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ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
DE ANGICAL

Com a aprovação, pelo Fundesis, do projeto que previa a instalação da nova cerca de tela 
e construção de alambrado em volta do terreno, a Escola Família Agrícola de Angical (EFA) 
conseguiu, em 2017, o recurso para realizar a obra, garantindo, assim, comodidade e segurança 
aos alunos, professores e funcionários da instituição. Antes da implantação dos equipamentos, 
o público convivia com a sensação de insegurança e medo, ocasionada pela possível invasão de 
pessoas estranhas e até de animais.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que a EFA é beneficiada pelo Fundo. Em outras duas 
ocasiões, a Escola Agrícola também recebeu recursos doados pelo Fundesis. A Em 2008, a 
entidade fez a aquisição de material didático, retroprojetor, microscópio e até uma motocicleta 
para encurtar distância entre a sala de aula e as propriedades rurais onde são ministradas aulas 
práticas. Já em 2010, o Fundo beneficiou novamente a entidade, realizando a troca do piso e a 
aquisição de equipamentos para a cozinha.

Fundada em 1996, a EFA Angical oferece aulas de ensino fundamental e médio, simultaneamente 
com a educação profissional de nível técnico em agropecuária. Em 23 anos de história, a EFA 
desenvolve um trabalho educativo voltado para adolescentes e jovens do meio rural, bem como 
suas famílias e comunidades, atuando com a pedagogia da alternância: 15 dias na escola e 15 dias 
em suas propriedades. Ao todo, atende cerca de 120 jovens do campo de várias cidades da região.

Nós somos eternamente gratos por tudo que o Fundesis vem 
fazendo por nós. Cada ajuda significa muito para nós, mas a 
última é bem relevante, por nos trazer segurança. Precisamos 
muito dessa cerca ao redor da escola, já era comum a entrada 
de animais por falta de proteção adequada"

Noemia Almeida, presidente da EFA.
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