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Em 2013, sua contribuição foi fundamental para a continuidade 
do trabalho do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável da Bahia (Fundesis), iniciativa dos produtores asso-
ciados da Aiba em conjunto com o BNB. Tanto para a agricultura 
quanto para o comércio, as dificuldades foram muitas, mas a 
transformação social do Oeste não parou. 

Com sua doação, foram investidos em 17 projetos de institui-
ções localizadas em sete municípios da região. Os projetos 
aprovados abrangeram as áreas social, esportiva, educacional, 
saúde e geração de emprego e renda. 

Todo o processo de repasse das doações e execução dos proje-
tos foi acompanhado pela coordenação do Fundesis para garan-
tir a devida utilização dos recursos e garantia dos resultados es-
perados. Esta forma de proceder faz o diferencial do Fundo que 
se credencia, a cada ano, como uma entidade parceira, séria 
e idônea. Isso também assegura a você, doador, que sua ação 
rendeu frutos para o Oeste. 

Nesta revista, onde prestamos contas dos recursos que você 
doou, estão todas as entidades beneficiadas, o trabalho que foi 
feito em cada uma delas, o repasse das doações e as capacita-
ções oferecidas pelo Sebrae, parceiro do Fundesis. 

Peço que leia com atenção e que não pare de contribuir. Convide 
amigos, familiares e colegas de trabalho para conhecerem o Fun-
desis e também se tornarem doadores. Todos sairão ganhando! 
Quem recebe a doação tem acesso a novos caminhos e quem 
doa recebe um certificado e um selo do Fundo que podem ser 
utilizados em seus produtos, embalagens, papelaria da empresa 
ou material de divulgação. Numa época em que a sociedade está, 
cada vez mais, preocupada com as questões sócio-ambientais, o 
título e o selo dão um ganho de imagem aqueles que os possuem. 

Não fique de fora! Venha fazer parte desta corrente do bem!
Espero você!!!
 
Boa leitura!

Júlio César Busato,
                                                                                     PrESIDENTE

FALA DO PRESIDENTE

Peço que leia 
com atenção 

e que não pare 
de contribuir. 

Convide
amigos, 

familiares e 
colegas de 

trabalho para 
conhecerem 

o Fundesis 
e também 

se tornarem 
doadores. 

Todos sairão 
ganhando! 
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INTRODUÇÃO

O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia 
-  Fundesis, é um projeto da Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba) e do Banco do Nordeste (BNB) para promover melho-
ria na qualidade de vida da população do oeste, através do financia-
mento de projetos voltados para educação, cultura, saúde preventi-
va, inclusão social e digital e geração de renda e empreendedorismo.

Há oito anos, os recursos doados, de forma espontânea, pelos produ-
tores associados da Aiba, através de negociações feitas com o BNB, 
já beneficiaram  mais de 20 mil pessoas, em 10 municípios do oeste 
baiano. Neste período, foram investidos quase r$ 3 milhões em 63 
projetos de instituições sem fins lucrativos que contemplaram com 
construção de sedes, reformas ou ampliação; aquisição de material 
educativo e esportivo; equipamentos de fisioterapia e odontologia e 
muitos outros benefícios que têm contribuído, de forma significati-
va, para a transformação de vidas.
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CONSELHO DELIBERATIVO

A gestão do Fundesis é efetuada por um Conselho Deliberativo com-
posto de sete pessoas, sendo quatro indicados pela Aiba e três indi-
cadas pelo BNB. Para compor o Conselho, os representantes da Aiba 
e do BNB deverão fazer parte de suas respectivas diretorias ou ser 
indicados por deliberação das mesmas.

O presidente da Aiba, é respectivamente o do Fundesis. No Biênio 
2013/2014, são conselheiros:

 Júlio César Busato;
 Celestino Zanella;
 Ivanir Maia;
 Zirlene Luzia Dias Pinheiro;
 Ticiano Arrais Sydrião de Alencar;
 Francisco Carlos Gomes da Silva;
 Ana Maria Pinto de Campos;
 Makena Thomé - coordenadora.

Dentre as atribuições dos membros do Conselho compete:

•	Aprovar e alterar o regimento interno e resoluções;
•	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.

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



rESUlTADOS DE
IMPACTO NA SOCIEDADE

MONITOrAMENTO
E AVAlIAÇÃO DAS

PArCElAS 

SISTEMA DE
PrESTAÇÃO DE

CONTAS

FUNDESIS
AIBA/BNB

rEgrAS PArA
A SElEÇÃO DAS 

ENTIDADES

ENTIDADES
COM MíNIMO DE 2 

ANOS DE ExISTêNCIA
E ExPErIêNCIA

COMO
FUNCIONA
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O FUNDESIS

O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia 
-FUNDESIS, foi construído em 2006, pela a Aiba/BA. Os recursos vêm 
da contribuição espontânea dos produtores associados da Aiba e 
BNB, além de doações de pessoas físicas, jurídicas e repasse de 
cooperativas de produtores.

O objetivo do Fundesis é financiar projetos que promovam o desen-
volvimento social integrado  e sustentável dos municípios que for-
mam o Oeste da Bahia, os quais desenvolvem projetos que atuam 
nas áreas:

 Inclusão social, educação, cultura e inclusão digital;
 Saúde preventiva
 Geração de renda e empreendedorismo;
 Preservação e educação ambiental, e agricultura sustentável.

As instituições podem concorrer ao financiamento através do con-
curso de edital lançado anualmente, cada instituição pode concorrer 
até 50 mil reais com contrapartida de 20% (vinte por cento).

Os editais são lançados no inicio de cada ano, ficando aberto por 3 
meses para recebimento e análise das propostas enviadas. Com a 
aprovação do projeto técnico, as instituições assinam convênio, par-
ticipam de capacitações e recebem as parcelas com as orientações 
e acompanhamento da coordenação do Fundesis.



AVALIAR 
E PLANEJAR

Para as associações que atuam na área social, o planejamento es-
tratégico é uma ferramenta indispensável. Isso garante mais pro-
fissionalismo com as atividades, metas, resultados esperados e 
públicos a serem trabalhados. 

Entretanto, a metodologia do planejamento estratégico precisa ser 
bem definida antes, durante e depois da intervenção (execução do 
projeto) para que os resultados sejam satisfatórios e condizentes 
com o planejado. Essa é uma boa maneira de fazer com que o pro-
grama fuja de uma ação puramente assistencialista, para promover 
atividades reais de alto impacto.



MUNICÍPIOS
BENEFICIADOS EM 2013

Com oito anos de existência o Fundesis já aprovou projetos de 
dez municípios, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Angical, 
Mansidão, São Desidério, Santa rita de Cássia, Tabocas do Brejo 
Velho, Correntina, Santa Maria da Vitória e Santana.   

Em 2013, foram aprovados projetos de Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães, Angical, Santa rita de Cássia, Correntina, Santa Maria 
da Vitória e Santana. Conforme mapa abaixo:

Barreiras
Angical

Santa rita
de Cássia

Correntina

Santa Maria da Vitória

luís Eduardo
Magalhães

Santana



BARREIRAS/ANGICAL

A ASSOCIAÇãO IMPACTO KArATê, de-
senvolve a modalidade para 100 
crianças de forma gratuita. 50 delas 
são do colégio Juarez de Souza, da Vila 
Brasil, bairro de Barreiras, e as outras 
50 crianças, são do município de An-
gical. O projeto recebeu recursos do 
Fundesis, para aquisição de placas de 
tatames, kimonos, medalhas, troféus, 
capacetes e outros acessórios neces-
sários para o bom desenvolvimento 
das aulas de artes marciais.

O objetivo é estimular crianças e jo-
vens a praticarem atividade física, seja 
ela esportiva ou de lazer; fomentar 
ações de promoção de saúde e aju-
dar a desenvolver habilidades, não só 
para o período escolar, mas para toda 
a vida. Por isso, o Fundesis patrocina 
projetos como esse!

Os Produtores doadores do Fundesis,
há oito anos, tem o compromisso com
a inclusão social do Oeste da Bahia.
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Os Produtores doadores do Fundesis,
há oito anos, tem o compromisso com
a inclusão social do Oeste da Bahia.



BARREIRAS

Na ASSOCIAÇãO CuLTurAL DOS 
MOrADOreS DA vIL A BrASIL ,  o 
Fundesis construiu um novo prédio 
com salas de aula, salão para even-
tos e banheiros. Tudo novo para aten-
der a população desta comunidade!

Na nova sede está funcionado o proje-
to Xadrezando se Aprende que oferece 
à cerca de 80 alunos, atividades de 
reforço escolar em Matemática e au-
las de xadrez. Além disso, é realizada, 
a cada 15 dias capacitação gratuita 
para professores das redes de ensi-
no pública e particular. Este trabalho é 
desenvolvido em parceria com a Uneb. 
No local, também são realizadas ativi-
dades culturais, educativas, religiosas 
e cursos profissionalizantes ofereci-
dos aos moradores do bairro.

Fundesis fazendo o futuro
ficar mais doce e colorido.
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Fundesis fazendo o futuro
ficar mais doce e colorido.



BARREIRAS

Diariamente, uma grande quantidade 
de lixo é produzida nos centros urba-
nos, provocando graves problemas 
ambientais. Em Barreiras, não é dife-
rente. Neste cenário, surge a ASSO-
CIAÇãO CABer - COOPerATIvA De CA-
TADOreS De PrODuTOS reCICLáveIS 
De BArreIrAS. A entidade, situada no 
bairro Santa Luzia, atua há quase sete 
anos, realizando trabalho de coleta se-
letiva em todos os bairros da cidade. 

Com o apoio do Fundesis, a coopera-
tiva adquiriu mobiliário de escritório e 
de informática (computador e impres-
sora), além de maquinário específico 
para o trabalho de reciclagem como 
elevador, prensa, balança, esteira para 
grandes cargas com uso de selagens 
e pesagem de materiais recicláveis. 

Enquanto houver vontade de lutar
haverá esperança de vencer.
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Enquanto houver vontade de lutar
haverá esperança de vencer.



BARREIRAS

Com o apoio do Fundesis, as institui-
ções sociais podem oferecer saúde, 
educação, cultura e valores morais a 
diversas famílias do Oeste da Bahia. 

O edital 2013 do Fundesis beneficiou 
a instituição BETEL, que oferece edu-
cação formal a crianças de 5 a 10 anos 
de idade em Barreiras. A estrutura físi-
ca do prédio onde funciona a institui-
ção foi ampliada, permitindo o aumen-
to do número de vagas oferecidas, que 
passaram de 104 para 220. As turmas 
de alfabetização ganharam mais 116 
vagas. Tanto na fase de construção, 
quanto no funcionamento diário da 
instituição, foram gerados diversos 
postos de trabalho.

Interessa-me o futuro porque é lá
que vou passar o resto da minha vida.
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Interessa-me o futuro porque é lá
que vou passar o resto da minha vida.



BARREIRAS

No povoado do Mucambo, o Fundesis, 
junto com a CASA De reINTeGrAÇãO 
SOCIAL NOvA vIDA, construíram uma 
quadra poliesportiva com 276 m2, 
totalmente coberta e demarcada para 
a prática de futebol, basquete, vôlei e 
diversas outras atividades esportivas 
e recreativas. O espaço será utilizado 
por cerca de 40 internos da Casa e 
pela comunidade do Mucambo. 

Com esta quadra, a Casa Nova Vida, 
que há 20 anos oferece ajuda a jo-
vens e adultos que estão em situação 
de conflito com substâncias psicoati-
vas, vai ter mais um recurso para co-
laborar com o tratamento que dura de 
seis a nove meses.

Cada boa ação que você pratica
é uma luz que cria em torno dos
seus próprios passos.
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Cada boa ação que você pratica
é uma luz que cria em torno dos
seus próprios passos.



BARREIRAS

A instituição ABrIGO LAr eSPerANÇA, 
que atende a crianças e jovens em 
vulnerabilidade social, direcionou o 
investimento doado pelo Fundesis 
para a aquisição de mobiliário para 
quartos, cozinha, lavanderia e mate-
rial de informática.

O Abrigo Lar Esperança, conhecido 
como Lar Paola, existe desde 2010 
e atende em regime de internato, 14 
jovens estudam e recebem a assis-
tência necessária para seu bom de-
senvolvimento.

A educação exige os maiores cuidados,
porque influi sobre toda a vida.
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A educação exige os maiores cuidados,
porque influi sobre toda a vida.



BARREIRAS

A Associação da TErCEIrA IGrEJA 
BATISTA, situada no Conjunto Habi-
tacional rio Grande, reformou, am-
pliou e equipou sua sala de infor-
mática com recursos do Fundo, o 
que permitiu a oferta de aulas de in-
formática e de reforço escolar para 
a comunidade, além da realização 
de atividades esportivas.

O mundo se transforma e, com ele, os 
modos de comunicar, ensinar, apren-
der e se relacionar também se mo-
dificam. Consciente desta revolução 
contemporânea, o Fundesis promove 
ações que ampliam os acessos gra-
tuitos à tecnologia, democratizando o 
conhecimento no Terceiro Setor.

A educação é um processo social, é 
desenvolvimento. Não é a preparação
para a vida, é a própria vida.
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A educação é um processo social, é 
desenvolvimento. Não é a preparação
para a vida, é a própria vida.



BARREIRAS

Em Barreiras, a ASSOCIAÇãO BAMBAM, 
localizada no loteamento São Paulo, 
foi ampliada, dando inicio a uma nova 
fase com o apoio do Fundesis.  A obra 
incluiu a construção de uma bibliote-
ca, banheiros e salas para aulas de 
dança e música. Com isso, a capaci-
dade de atendimento da Associação 
passou de 70 para 170 pessoas.

Com as obras de ampliação, a Asso-
ciação Bambam deixa de atuar como 
creche e passa a atender crianças 
e jovens, com idades entre 07 e 17 
anos, oferecendo aulas de dança, 
música e reforço escolar. Também 
serão oferecidos cursos profissiona-
lizantes à comunidade local. 

Doadores do Fundesis, tudo fica
melhor com sua colaboração.
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Doadores do Fundesis, tudo fica
melhor com sua colaboração.



BARREIRAS

O Fundesis contribuiu para a melhoria 
do atendimento médico gratuito ofe-
recido pela Associação LAr eSPírITA 
ANDré LuíS, através da construção 
de salas para atendimento de fisio-
terapia, clinica geral e odontologia. 
A ampliação da Associação também 
incluiu a construção de uma cozinha 
com copa, e a instalação de banhei-
ros para atender com mais qualidade, 
as mais de 10 mil pessoas que pas-
sam pelo local.

O que você vê diante dos seus olhos
merece a sua colaboração? Então não
pense duas vezes, Colabore!
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O que você vê diante dos seus olhos
merece a sua colaboração? Então não
pense duas vezes, Colabore!



CORRENTINA

respeitar o idoso é respeitar a histó-
ria, a experiência e a vida. Por isso, o 
Fundesis tem grande preocupação 
em melhorar a qualidade de vida des-
sas pessoas. Em Correntina, o ABrIGO 
DOS IDOSOS IrMã ZéLIA BrANDãO, que 
atende a 18 idosos, foi contemplado, 
pela segunda vez, com recursos do 
Fundo, utilizando para reformar e am-
pliar sua estrutura.  As 22 casas onde 
vivem os idosos, tiveram o piso, o te-
lhado e o revestimento das paredes 
trocados. Além disso, foram cons-
truídos banheiros, um refeitório com 
cozinha e uma área de lazer que será 
usada nos eventos.

AIBA/BNB – Promovendo a
responsabilidade social no oeste baiano.
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AIBA/BNB – Promovendo a
responsabilidade social no oeste baiano.



CORRENTINA

Na zona rural de Correntina, o som 
da zabumba ecoa pelo novo salão de 
eventos da ASSOCIAÇãO TrABALHA-
DOreS rurAIS DO SALTO. O espaço foi 
construído com recursos do Fundesis 
e vai contribuir para as ações de pre-
servação da cultura nordestina, atra-
vés de aulas de zabumba e também 
na difusão do reisado e da dança de 
roda. Também foram construídos dois 
banheiros no salão. 

O Fundesis é o agradecimento dos 
Agricultores associados da Aiba e do 
BNB à região Oeste. É um reconheci-
mento traduzido em ações positivas 
que provocam resultados reais nas 
áreas de educação, saúde, inclusão 
social e geração de emprego e renda.

Doador, um dia quando olhar para
trás verás que lutaste por um futuro
melhor do oeste da Bahia.
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Doador, um dia quando olhar para
trás verás que lutaste por um futuro
melhor do oeste da Bahia.



LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES

No município de Luís Eduardo Maga-
lhães, o INSTITuTO De INCLuSãO SOCIAL 
e DeSeNvOLvIMeNTO CuLTurAL reCICLA 
está de sede nova. O trabalho de arte
-educação desenvolvido pela entida-
de, agora é realizado em um espaço 
com salas de aula, banheiros, recep-
ção, setor administrativo e copa. 

Sede do Instituto de Inclusão Social De-
senvolvimento Cultural recicla, cons-
truído com recursos do Fundesis 2013.

O instituto recicla oferece, a cerca de 
200 pessoas, aulas de arte, dança, mú-
sica, cursos de informática, secretaria-
do e outros cursos profissionalizantes.

Dizem que todo mundo merece
uma segunda chance, obrigado por ter
me dado à primeira chance!
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Dizem que todo mundo merece
uma segunda chance, obrigado por ter
me dado à primeira chance!



SANTA MARIA
DA VITÓRIA

Em Santa Maria da Vitória, a cons-
trução de adobe da CASA DA DIvINA 
PrOvIDêNCIA, único abrigo de idosos 
da cidade, foi transformada em uma 
confortável e arejada casa com oito 
quartos, três banheiros, sala de estar, 
cozinha e área de circulação. A obra pôs 
um fim nas inundações que atingiam a 
casa e provocavam perdas materiais.

Atualmente, a Casa da Divina Providên-
cia, atende a 18 idosos, que recebem 
cuidados médicos e carinho em um am-
biente adequado às suas necessidades.

Produtor, encanta-me a
delicadeza dos teus gestos.
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Produtor, encanta-me a
delicadeza dos teus gestos.



SANTA RITA
DE CÁSSIA

O município de Santa rita de Cássia, 
localizado a 181 quilômetros de Bar-
reiras, está entre as sete cidades que 
receberam recursos do Fundesis, edi-
tal 2013. Na cidade, foram contempla-
das a ASSOCIAÇãO CreCHe AMIZADe e 
A ASSOCIAÇãO De PAIS e AMIGOS DOS 
exCePCIONAIS – APAe.

A Associação Creche Amizade atende 
a 80 alunos, oferecendo educação 
pré-escolar a crianças de 2 a 5 anos. 
Os recursos foram direcionados para 
a aquisição de equipamentos de infor-
mática e tecnológicos, eletrodomésti-
cos e mobiliários, além de brinquedos 
e jogos educativos. 

Ampliar o saber é multiplicar
as oportunidades futuras!
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Ampliar o saber é multiplicar
as oportunidades futuras!



SANTA RITA
DE CÁSSIA

A APAe De SANTA rITA De CáSSIA foi 
totalmente reformada. Foram reali-
zadas obras para troca do forro, do 
piso e da rede hidráulica. A biblioteca 
foi ampliada e a cozinha também foi 
reformada. A nova estrutura ganhou 
ainda mobiliário adaptado às neces-
sidades dos 150 alunos atendidos. 

A cultura  não é o que entra pelos
olhos e ouvidos, mas o que modifica
o jeito de olhar e ouvir.
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A cultura  não é o que entra pelos
olhos e ouvidos, mas o que modifica
o jeito de olhar e ouvir.
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