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APRESENTAÇÃO
Há dez anos atuando no oeste baiano, o Fundesis foi criado com o 
objetivo de promover o desenvolvimento social, integrado e susten-
tável da região, através do financiamento de projetos de instituições 
sem fins lucrativos que desenvolvam atividades nas seguintes áreas 
de atuação:

• Inclusão social e digital;
• Educação, cultura, esporte;
• Geração de renda e empreendedorismo;
• Saúde preventiva;
• Preservação e educação ambiental, agricultora sustentável.

O financiamento dos projetos é feito por meio de processos seletivos, 
norteados por editais que são lançados periodicamente. Para concorrer, 
as instituições devem atender a todos os critérios e exigências contidas 
nos editais. Cada entidade, pode ser contemplada com até R$ 50 mil 
com contrapartida, por vez. 

Os projetos elaborados pelas instituições são encaminhados à coor-
denação do Fundo, sediada na Aiba, em Barreiras, e após analisados 
pela mesma são enviados para aprovação do Conselho Técnico do 
Fundesis.

Neste balanço, serão apresentados os projetos aprovados no edital 
01/2014 e executados em 2015/2016. Esta publicação é baseada 
nas informações contidas nos relatórios, entrevistas e registros fo-
tográficos, resultados do acompanhamento in loco, para verificação 
das etapas correspondentes a cada fase do projeto. Tais visitas resul-
taram, ainda, na prestação de contas financeira e técnica, entregues 
pelo gestor responsável de cada entidade à coordenação do Funde-
sis, e aqui publicada.FUNDESIS

É mais que esperança. 
É realização!
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IDENTIFICAÇÃO DA 
EQUIPE TÉCNICA DO FUNDESIS

Além dos conselheiros, o Fundo para o Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bahia (Fundesis) é composto, ainda, por uma coordena-
ção, responsável por gerir e acompanhar os projetos.

Equipe técnica do biênio 2015/2016: 

Júlio Cézar Busato
PRESIDENTE DA AIBA/FUNDESIS

Celestino Zanella
1º VICE-PRESIDENTE

Moisés Almeida Schmidt
2º VICE-PRESIDENTE

Helmuth Kieckhöfer 
SUPERINDENTENTE DO INSTITUTO IAIBA

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

Romildo Oliveira do Nascimento
GERENTE GERAL DO BANCO DO 

NORDESTE DE LEM

Ronaldo Oliveira de Souza
GERENTE GERAL DO BANCO DO NORDESTE DE CORRENTINA

Makena Viana Thomé
COORDENADORA
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O FUNDESIS faz a diferença 
na vida das organizações e as 

mesmas fazem a diferença na vida 
das pessoas que as buscam.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentá-
vel da Bahia (Fundesis) tem promovido uma verdadeira 
transformação social no oeste da Bahia. Os números 
a seguir comprovam a minha afirmação: em dez anos, 
foram investidos cerca de R$ 3,5 milhões de reais, des-
tinados ao financiamento de 81 projetos em 13 municí-
pios da região. Ao todo, 45 entidades sem fins lucrativos 
foram beneficiadas com os recursos, frutos da doação 
voluntária do produtor rural, que, cada vez mais, tem 
mirado seu olhar para além das porteiras das fazendas.
Esses dígitos falam por si, mas nunca é demais lembrar 
que eles traduzem 50 mil vidas transformadas, fato que 
muito me orgulha, como produtor e como presidente do 

Júlio Cézar Busato, 
produtor rural e presidente 
do Fundesis

Investindo no futuro 
com ações presentes.

Fundesis, o qual fiz questão de fortalecer e ampliar. Estabelecemos uma campanha 
exitosa para aumentar as doações ao Fundo, e, mesmo com o problema climático que 
atingiram os agricultores, conseguimos registrar a maior captação da história. 
Acompanhei de perto cada projeto, me esforcei para me fazer presente em cada 
inauguração e confesso que foi emocionante ver no semblante e no olhar daquelas 
pessoas tamanha gratidão e felicidade. Fui afortunado por ter tido a oportunidade 
de compartilhar esses momentos que me encheram de esperança, em um mundo 
tão individualista como é o que vivemos hoje. É gratificante ver que fizemos muito 
com tão pouco. Isso é o combustível que me move a querer fazer ainda mais.  
Encerro a minha gestão com a sensação de dever cumprido, mas com a consci-
ência de que esta missão não finaliza aqui. Sou agente multiplicador do bem e, 
assim sendo, deixo de ser apenas presidente do Fundesis, mas não colaborador. 
Não só continuarei doando, enquanto produtor rural, como sigo com a tarefa de 
atrair novos doadores, pois sempre há mais projetos do que recurso. Por isso, 
convoco a você, leitor, a fazer o mesmo: doe e traga consigo novos doadores.
Agradeço aos meus irmãos e colegas agricultores que contribuíram. Gostaria de 
poder compartilhar com vocês não só o meu muito obrigado, mas a gratidão que vi 
no olhar das pessoas que conseguiram, com nossa ajuda, melhorar a sua condição 
de vida. Agradeço também a todos aqueles que, mais que dinheiro, doam tempo e 
afeto às pessoas que precisam. Juntos somos mais forte e podemos ir mais longe.
Grande abraço a todos!
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INTRODUÇÃO
Para a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e o Banco do 
Nordeste do Brasil, a responsabilidade social é o modo de pensar e agir eti-
camente na relação com o próximo. Por isso, juntos criaram o Fundo para o 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis) – programa 
social que há dez anos apresenta um grande progresso na área social e eco-
nômica do oeste da Bahia.

A atual situação social está longe de ser satisfatória, porém, na região, nota-
se um amplo avanço neste setor. O Fundesis opera como agente transfor-
mador, aplicando recursos financeiros em instituições sem fins lucrativos que 
atuam nessa esfera, também oferece cursos profissionalizantes aos gesto-
res, visando contribuir para a reflexão, orientação, transparência e procedi-
mentos necessários a uma boa gestão, bem como melhoria do desempenho 
e na qualidade dos serviços prestados ao público-alvo.

A economia dos municípios beneficiados pelo Fundesis não é mais a mesma, 
com um notável incremento no segmento da construção civil e na variedade 
de serviços e profissionais contratados para execução dos projetos aprova-
dos, o que nos leva a afirmar que Fundesis contribuiu para o impulsionamen-
to do mercado local.

Para a sociedade que forma a região oeste, os resultados dos projetos já exe-
cutados são visíveis nas entidades contempladas. As melhorias são muitas, 
com ações educativas e desenvolvimento de potencialidades humanas, mais 
pessoas inseridas nos projetos, aumentando o número de atendimento nas 
entidades, espaços estruturados e adequados para o desenvolvimento das 
atividades que se propõe a realizar com pessoas atendidas e beneficiadas 
pelo Fundesis.

Eu não tenho palavras para 
agradecer, pois já não me lembro quantas vezes 

precisamos mudar às pressas, por falta de 
condições de manter o aluguel. Agora, 

essa angústia acabou, temos um lar definitivo, 
que o Fundesis nos ajudou a construir 

para abrigar as nossas crianças” 

Regina Tanajura, diretora da 
Casa de Passagem Aloisio Tanajura, 

em Bom Jesus da Lapa.

“
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CONSELHO DELIBERATIVO
Maior instância de poder decisório do Fundesis, o Conselho Deliberativo é 
formado por um presidente (obrigatoriamente o mesmo da Aiba), dois vice-
presidentes, um representante do Instituto Aiba e três representantes do 
Banco do Nordeste.
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 disponibi-

lidades financeiras; 
• Analisar os projetos das entidades concorrentes;
• Definir ou indicar os pedidos de captação de recursos; 
• Resolver, propor, discutir, aprovar, programar, orçar, fiscalizar a execução e au-

torizar 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 parecer de auditória externa.

Membros do Conselho Deliberativo no biênio 2017/2018:

Celestino Zanella
PRESIDENTE DA AIBA/FUNDESIS

Luiz Antonio Pradella
1º VICE-PRESIDENTE

David Marcelino 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 BANCO DO NORDESTE DE LEM

Ronaldo Oliveira de Souza
GERENTE GERAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

HISTÓRICO DO FUNDESIS
Desde que foi criado, em 2006, o Fundesis vem melhorando a qualidade das 
atividades realizadas dentro de instituições que desenvolvem projetos so-
ciais para bebês, crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas especiais. Essa 
ajuda chega através do repasse de recursos financeiros realizado através de 
edital, análise e aprovação de projetos que apresentam problemas a serem 
resolvidos nas instituições. 

Quando aprovados os projetos, os recursos são repassados em parcelas e acom-
panhados pela coordenação do Fundo, que segue sistematicamente o passo a 
passo, exigindo transparência nas execuções, com prestação de contas financei-
ra e técnica (relatórios) parcial e final. 

Em dez anos, entidades de 13 (treze) municípios já foram beneficiadas. Os 
investimentos foram em creches, centros culturais, abrigos, casas de pas-
sagens, clube esportivo de comunidade, escolas agrícolas, Apae’s, orfanatos, 
pré-escolas, instituições que desenvolvem ações de prevenção à saúde, com 
atendimento fisioterápico, odontológico, pediátrico dentre outros.

12
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EXECUÇÃO DOS PROJETOS
Para o Fundesis, mais do que financiar projetos, o essencial é acompanhá-los des-
de a sua concepção até a sua execução final, participando de todas as etapas, vi-
venciando a sua complexidade, sugerindo medidas, orientando, planejando e dan-
do direcionamento, a fim de que os problemas sejam solucionados conjuntamente.

Na busca constante por transformação e sustentabilidade de suas ações, o Fundo, 
quando de posse dos projetos elaborados e encaminhados pelas instituições que 
pleiteiam a sua ajuda, exige um planejamento e cronograma de execução coeren-
tes com a escolha do objetivo central e formulação da problemática apresentadas. 

Cada projeto passa por uma minuciosa análise, que, entre outros pontos, avalia os 
impactos positivos que causaria na vida da comunidade/público alvo. 

O último edital lançado pelo Fundesis foi em 2014, quando foram selecionados 
16 projetos, de 8 municípios da região. Os projetos aprovados abrangem as áreas 
social, esportiva, educacional, cultural, saúde e geração de emprego e renda. 

Os recursos doados foram investidos em construções e reformas de entidades 
inteiras ou apenas cômodos, a exemplos de cozinhas, refeitório, banheiros, lavan-
deria, salas de aulas, área de lazer e salão para eventos, bem como na cobertura 
de quadra poliesportivas, aplicação de forro, instalação de portas e janelas, troca 
de revestimentos cerâmicos, piso, pinturas, compra de eletrodomésticos e ele-
trônicos, aquisições de mobílias, instrumentos musicais, material didáticos para 
biblioteca e playground infantil. Além da compra de equipamentos digitais, fisio-
terápicos, de educação física, esportivos, enfim, de todo material necessário ao 
desenvolvimento de atividades e melhoria da qualidade dos serviços prestado ao 
público alvo que frequentam essas instituições.

FUNDESIS INVESTINDO NO 
FUTURO COM AÇÕES PRESENTES

Resultados diretos dos investimentos
• Mais de 50 mil pessoas beneficiadas diretamente;

• Capacitação profissional oferecidas aos gestores, com cursos sobre o ter-
ceiro setor, realizados através da parceria entre o Sebrae e o Fundesis;

• Geração de novos postos de trabalhos temporários e fixos;

• Fortalecimento da economia local nas áreas de construção civil, tecnologia 
e montagem de móveis;

• Melhorias em ações educativas, culturais, esportivas e de saúde;

• Contribuição na redução do índice de criminalidade;

• Aumento no número de atendimento nas entidades;

• Promoção do desenvolvimento humano e social das famílias dos atendi-
dos em instituições contempladas;

• Melhoria dos serviços prestados pelas entidades ao público-alvo e socie-
dade em geral;

• Intervenções para transformações e maiores oportunidades para as pes-
soas necessitadas das instituições beneficiadas;

• Desenvolvimento de ações ao bem comum de comunidades;

• Contribuição para o crescimento econômico, social e ambiental da região;

• Incentivo a outras instituições para aplicação de recursos em projetos 
sociais;

• Melhoria dos serviços prestados nas entidades (com reformas, constru-
ções, aquisição de equipamentos digitais, mobiliários, educativos, recrea-
tivos, etc.)
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TREINAMENTOS EM GESTÃO SOCIAL

Os responsáveis pelas instituições e pelos projetos aprovados nos editais do 
Fundesis não recebem somente os recursos financeiros, mas também capa-
citação profissional, visando contribuir com a profissionalização e transpa-
rência das organizações, bem como a melhoria do desempenho e da qualida-
de dos serviços prestados à população.

Sabemos que o terceiro setor possui algumas dificuldades, entre elas, e tal-
vez as mais sérias, estão a escassez de recursos e a falta capacitação dos 
gestores, fatores que podem comprometer os resultados.

Em meio ao cenário em que estão inseridas as entidades sociais, é de fundamen-
tal importância que haja profissionalização, para que, assim, o comportamento 
dessas entidades, diante da escassez de recursos, seja o mais eficiente possível.

Em entidades sem fins lucrativos, em que a obtenção de recursos financeiros é feita 
por meio de doações de voluntários, as demonstrações financeiras podem desem-
penhar um papel ainda mais importante: evidenciar como são gastos os recursos 
doados, ou seja, se a entidade é eficiente na administração das doações recebidas.

Os cursos são aplicados em Barreiras, na sede da Aiba. 

Cursos realizados
• Elaboração de projetos; 
• Prestação de contas;
• Análise e Planejamento Financeiro;
• Cultura e Liderança;
• Cultura e Cooperação;
• Liderança;
• Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - LEI Nº13.019, DE 

JULHO DE 2014.

Cada instituição tem direito a duas vagas por treinamento, de forma gratuita. Em 
cada curso, a média de participantes é de 35 (trinta e cinco) pessoas, público for-
mado em sua integralidade por gestores de todos os municípios do oeste baiano, 
que saem da formação devidamente certificados. Desde o primeiro treinamento, 
o Fundesis já capacitou mais de 250 (duzentos e cinquenta) gestores sociais.
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GRÁFICO EVOLUTIVO DOS 
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

GRÁFICO DE INVESTIMENTOS

• 1º edital: 2007  
02 projetos aprovados em 02 municípios: Barreiras e LEM;

• 2º edital: 2008

10 projetos aprovados em 3 municípios: Barreiras, LEM e Angical;

• 3º edital: 2010/11 
08 projetos aprovados em 06 municípios: Barreiras, Lem, Correntina, Angi-
cal, são Desidério e Tabocas do Brejo Velho;

• 4º edital: 2012 
19 projetos aprovados em 7 municípios: Barreiras, LEM, Mansidão, Santa
Rita de Cássia, Correntina, Santa Maria da Vitória e Santana;

• 5º edital: 2013/2014 
07 projetos aprovados em 07 municípios: Barreiras, LEM, Angical, Santa
Rita, Correntina, Santa Maria da Vitória e Santana.

• 6º Edital: 2015/2016 
    16 projetos aprovados em 8 municípios: Barreiras, LEM, Riachão das Neves,  

Baianópolis, São Desidério, Correntina, Santa Maria da Vitória e Bom Jesus 
da Lapa. 

EDITAIS LANÇADOS
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS DE 2006/2016
No total, 13 municípios do oeste baiano já foram beneficiados com recursos 
do Fundesis, sendo:

01) Barreiras;                                                
02) Luís Eduardo Magalhães;
03) Angical;
04) Baianópolis;
05) Santa Rita de Cássia;
06) Mansidão;
07) Riachão das Neves;
08) São Desidério; 
09) Corretina;
10) Santa Maria da Vitória;
11) Santana;
12) Taboca do Brejo Velho;
13) Bom Jesus da Lapa.

ELEMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS 
PROJETOS JUNTO AO FUNDESIS

ENTIDADE
HABILIDADE 

PARA 
EXECUÇÃO

APTA A EXECUTAR OS PROJETOS

APLICAR OS RECURSOS CONFORME 
PROJETO TÉCNICO APRESENTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
FINANCEIRA / TÉCNICA

RESULTADO FINAL, EXECUÇÃO 
E IMPACTO
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ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES BENEFICIADAS 
COM RECURSOS DO FUNDESIS

6º Edital
Investimento

R$ 587,334mil

BARREIRAS

• Assoc. Impacto Karatê
• Casa Nova Vida
• Projetos Cata-Ventos
• Abrigo dos Idosos
• Instituto Caturama de                                                  

Sustentabilidade
• Instituto PepVida
• Lar Esperança

LUÍS ED. MAGALHÃES

• Instituto Social e Desen. 
Cultural Recicla

• Lions Clube Mimoso do 
Oeste

SÃO DESIDÉRIO

• Associação da Melhor 
Idade Padre Jacy

BOM JESUS DA LAPA

• Casa de Passagem Aloísio 
Tanajura

SANTA Mª DA VITÓRIA

• Grupo Espírita União e Amor
• APAE

BAIANÓPOLIS

• Clube Cascudeiro - Zona Rural

RIACHÃO DAS NEVES

• Escolinha Gol de Placa

CORRETINA

• Abrigo dos Idosos Irmã Zélia

2015/2016
FINANCIADOS 16 PROJETOS

O INVESTIDO R$ 587,334 MIL
EM 8 MUNICIPIOS BENEFICIADOS
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ASSOCIAÇÃO IMPACTO KARATÊ, 
EM BARREIRAS

Oferece aulas de karatê a crianças de 5 a 17 anos, na escola Juarez de 
Souza, no bairro Vila Brasil, em Barreiras, e também na cidade de Angical. 
Atualmente, atende 100 crianças, sendo 50 em cada projeto. As ativida-
des são realizadas duas vezes por semana com a modalidade que pro-
porciona aos envolvidos o acesso ao conhecimento e ao aprendizado do 
esporte. Os recursos foram investidos na compra de material necessário 
à prática do karatê (capacetes, luvas, faixas, tatame, uniforme e meda-
lhas) e ajuda de custo ao professor.

A Associação, que foi fundada em 2000, registrada em 2001, com ativi-
dades voltadas para crianças e jovens de bairros carentes, tem histórico 
de atividades em projetos realizados pelo setor educacional e cultural no 
município de Barreiras e Angical, bem como aulas na escola Cata-Vento, 
10º BPM, além de projeto de preservação do rio Grande “Caratê trans-
formando vidas”, em Angical; e, no bairro Vila Brasil, na escola Juarez de 
Souza. Com o apoio do Fundesis, o projeto é uma realidade sem data para 
ter fim, pois tem melhorado significativamente, tanto a saúde física dos 
integrantes como o convívio na sociedade e nas escolas onde frequentam.
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CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
NOVA VIDA, EM BARREIRAS

Localizada na zona rural, no Mucambo, atende cerca de 80 pessoas que 
vivem em situações conflituosas, dependência ou abuso de substâncias 
psicoativas. O investimento foi para construção de banheiros e vestuá-
rios da quadra poliesportiva, construída com recurso do Fundesis, atra-
vés da primeira doação.

Fundada em 1992, a casa de Reintegração Social Nova Vida, a qual já foi 
chamada de Casa de Recuperação Monte Sião, é uma entidade benefi-
cente sem fins lucrativos. 

Seu objetivo é a prevenção de uso de drogas e recuperação física, psico-
lógica e espiritual dos dependentes com atendimento integral.
Em 2008, seu Estatuto Social foi alterado, e a Instituição passou a ser 
chamada de Casa de Reintegração Social Nova Vida. 

A entidade ampliou seu atendimento para jovens da comunidade com ativi-
dade de informática e o Programa Todos pela Alfabetização, que alfabetiza 
jovens e adultos, em parceria com o Estado. Os computadores foram doados 
pelo Mistério da Justiça. O atendimento total é de 55 vagas a cada 6 meses. 
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PROJETOS CATA - VENTOS

Atuam em seis bairro de Barreiras, oferecendo atividades diárias no con-
tra turno da escola regular, com aulas de capoeira, artes, esporte e refor-
ço. Os bairros de atendimentos são o Conjunto Habitacional Rio Grande, 
Cascalheira, Loteamento São Paulo, Santa Luzia, Ribeirão e Vila Brasil, 
totalizando cerca de 640 atendidos. A doação dos recursos foi para aqui-
sição de equipamentos e utilitários domésticos. 

A Cáritas de Barreiras assumiu, desde 2013, a responsabilidade jurídica 
e executiva pelo Projeto Cata-Vento, em plena consonância com a ONG 
“Centro de Defesa de Adolescente e Crianças – CDCA, que responde in-
tegralmente pelos trabalhos de pedagogia, formação, e gestão em todos 
os projetos.

Os recursos (R$ 50 mil) foram aplicados na compra de equipamentos de 
utilitários e eletrodomésticos uilizados para as atividades dos projetos 
que funcionam em comunidades carentes de Barreiras. 

As atividades realizadas são: futebol, xadrez, karatê e capoeira, além de re-
forço escolar, artes, balé, música e dança.
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ABRIGO DOS IDOSOS DE BARREIRAS

Os recursos foram utiliza dos para a melhoria da qualidade de vida dos 
internos, através da re estruturação e construção de cozinha e refeitório, 
além da aquisição de utilitários e mobiliários domésticos para institui-
ção, que é responsável por abrigar cerca de 30 idosos.

O Abrigo dos Idosos São João Batista funciona na Rua Camaçarí, número 
118 – Vila Dulce, tendo como fundadora a Ir. Flávia com outras irmãs da 
Congregação das Beneditinas e o então Pe. Ricardo Weberberger. Ini-
cialmente, funcionava em uma pequena casa, mas com o aumento da 
demanda, na década de 80, construiu sua sede própria, com capacidade 
para um maior número de idosos.

Atualmente, são 22 internos, mas já chegou a 27. O Abrigo está ligado 
à Cáritas Diocesana, mas com autonomia financeira. Tem como admi-
nistrador Pe. Verneson Francisco de Souza e coordenador Ir. Mariazinha 
Gonçalves da Silva.
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INSTITUTO CATURAMA DE 
SUSTENTABILIDADE, EM BARREIRAS

O Instituto Caturama de Sustentabilidade é mais uma entidade aprova-
da no edital 2014, com o projeto Artes Cênicas, o qual desenvolve ativi-
dades com jovens estudantes. O objetivo é de ensinar a arte do teatro a 
jovens estudantes de bairro periféricos de Barreias. O valor repassado 
foi de R$ 5.000,00 (cinco mil), liberado em uma única parcela.

Assim, as atividades executadas pelo Grupo de Teatro Caturama foi a 
apresentação de Natal, que exibiu o espetáculo teatral voltado para o 
público infantil: O Rapto do Papai Noel,  Ploc - A Borboleta e outros,   
com produção do Instituto Caturama em parceria com o Fundo de De-
senvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis).

O trabalho é realizado com 25 jovens de escolas públicas, com o teatro 
educativo que desenvolve a cultura e a inclusão social.  
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INSTITUTO PEPVIDA

O Instituto PepVida funciona há 5 anos com atendimento de creche para 
crianças de 02 a 05 anos e também com oficinas para crianças e jovens de 6 
a 12 anos. 

O atendimento realizado pelo PepVida é gratuito, com taxa de ajuda não obri-
gatória. Os alunos recebem aula regular, reforço e oficinas de música, educa-
ção ambiental e artes. As atividades são realizadas nos dois turnos, matutino 
e vespertino, sendo 16 crianças, pela manhã e 35 à tarde. Com a doação dos 
produtores associados da Aiba, através do Fundesis, foi possível a aquisição 
de equipamentos de instrumentos musicais, livros, estantes e outros que au-
xiliam no bom desenvolvimento das atividades.

O instituto sustenta-se de doações de voluntários e parceiros (comerciantes 
e empresários, ministério do trabalho e outros). A alimentação, despesas diá-
rias, água, energia e aluguel são custeados por voluntários e pela gestora que 
contribui com seu tempo e recursos para manter a creche em funcionamento.  

Sediada na Vila Nova, rua “M”, em Barrreiras.
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LAR ESPERANÇA

O Lar Esperança, localizado na rua Costa Rica, no bairro Vila Rica, em 
Barreiras, atende crianças e adolescentes, com idades entre 04 e 17 
anos, que vivem em situação de risco social motivados por negligência 
familiar, violência sexual ou psicológica. 

Para que os internos da instituição pudessem ter mais lazer, bem-estar, 
conforto, segurança, reforço escolar e recreação, o Fundesis patrocinou 
a aquisição de mobiliários para sala de estudo, cozinha e quartos, tam-
bém eletrodomésticos e parque infantil, assim, todos que vivem no Lar 
vão desfrutar de novas mobílias e equipamentos.

Este é mais um projeto apoiado pelo Fundesis que contribui para a redu-
ção das desigualdades sociais no Oeste da Bahia.
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INSTITUTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E CULTURAL RECICLA, EM LEM

O Instituto de Inclusão Social e Desenvolvimento Cultural Recicla, de Luís 
Eduardo Magalhães, conta agora com um novo espaço, construído com re-
cursos do Fundesis: o 1º piso da instituição, que dispõe de um amplo salão, 
banheiros e uma sala acústica para gravações que abrigará as aulas de es-
porte e música.

Atuando há quase dez anos no terceiro setor, a entidade oferece para os 580 
alunos, de 09 a 24 anos, aulas na área de cultura e arte (como percussão, 
teatro e música) e cursos de formação profissional (como informática, recur-
sos humanos e marketing pessoal), promovendo a inclusão social de jovens e 
crianças na sociedade. Este não é o primeiro projeto da instituição aprovado 
no edital do Fundesis, a construção do pavimento térreo contou também com 
os recursos do Fundo.

A construção do segundo pavimento já está proporcionando um espaço ex-
clusivo para as aulas de artes e cultura, e no térreo ficarão apenas os cursos 
profissionalizantes. A ampliação dos espaços na instituição permite não só 
mais aulas, como também mais transformações de vidas. 

O Instituto de Inclusão Social e Desenvolvimento Cultural Recicla é uma ins-
tituição da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 16 de junho de 
2007, no município de Luís Eduardo Magalhães-Bahia.

A instituição nasceu de um projeto social, chamado Recicla Music, com 36 crian-
ças de 8 a 14 anos de idade. Como a procura por vagas era grande, em 2008 foi 
alugado um espaço maior, e as ações da instituição foram aumentadas.

O crescimento da instituição só foi possível, em 2008, com a aprovação da ins-
tituição no edital do Fundesis, que através das aquisições de instrumentos mu-
sicais pôde ampliar o número de vagas e atender um número maior de crianças.

Atualmente, a entidade atende 580 alunos e possui uma lista de espera 
de mais 200 pessoas que aguardam uma vaga em um dos cursos oferta-
dos, além das atividades culturais.
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LIONS CLUBE MIMOSO DO OESTE - LEM

Foi beneficiado com a construção da quadra poliesportiva que 
atenderá cerca de 500 crianças e jovens de 07 a 17 anos, encami-
nhados por instituições parceiras do Lions, sendo 250 alunos no 
matutino e outros 250 no vespertino, com acompanhamento de 
profissionais de esporte.

O Lions é uma organização sem fins lucrativos, localizada em LEM, 
com 18 anos de atuação e é reconhecida como instituição parcei-
ra em projetos de cunho social, a exemplo de serviços prestados na 
Casa de Passagem, com ajuda na coordenação da obra, apoio mensal 
de doação de recursos para manutenção da mesma, doação de parte 
do terreno do Lions para a APAE. Também desenvolve outras ativida-
des como o projeto saúde da visão, com atendimento clínico, exames 
e  cirurgia. Esse projeto atende uma média de 500 pessoas ao ano, 
entre os atendidos estão crianças, jovens, adultos e idosos.
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CLUBE SOCIAL CASCUTEIRO DO OESTE, 
NA ZONA RURAL DE BAIANÓPOLIS

Os recursos foram aplicados na reforma do Clube para transformar o 
espaço em uma quadra-poliesportiva, além da reforma dos banheiros 
para atender toda a comunidade da região. O investimento beneficia 
com prática esportiva 60 pessoas das mais variadas faixas etárias.

O clube do Cascudeiro do Oeste foi fundado em 1992 com o objetivo de 
promover a socialização e lazer da comunidade regional.

A principal atividade realizada era um jogo proveniente da cultura da 
região sul do país, trazido pelos moradores e praticado principalmen-
te pelos adultos. Tendo em vista que o clube se tornou um importante 
ponto de encontro, torna-se necessário ampliarmos as opções de lazer 
e incentivarmos à pratica de esportes principalmente pelas crianças e 
jovens.

A principal fonte de recursos financeiros da instituição é proveniente de 
promoções culturais e esportivas, organizadas pela própria comunidade, 
portanto insuficientes para investimentos e melhora na infraestrutura.
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ASSOCIAÇÃO  DA MELHOR IDADE 
PADRE JACY, EM SÃO DESIDÉRIO

A preocupação da Associação da Melhor Idade Prade Jacy de São 
Desidério, que atende 60 idosos do sexo masculino e feminino, 
com idade a partir de 50 anos, era o sedentarismo e as consequên-
cias negativas para saúde, bem-estar físico e social dos mesmos. 
O objetivo era reduzir a vulnerabilidade dos idosos causada pelo 
sedentarismo. 

Com a doação realizada pelo Fundesis, foi possível executar as ativi-
dades desejadas pelos associados. Com os recursos foram adquiridos 
equipamentos para pilates, musculação e ginástica, aparelhos fisioterá-
picos e utensílios domésticos. 

A instituição tem mais de 9 anos de funcionamento, e desenvolve ativi-
dades de artesanato, exposições, brechó e quermesse junina, pensando 
no bem-estar social e lazer dos idosos.
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ESCOLINHA GOL DE PLACA, 
EM RIACHÃO DAS NEVES

Há mais de 30 anos surgiu de um sonho de um homem simples, pai 
de família, Sr. Juracy de Souza Diniz, a ideia de fundar em Riachão das 
Neves, a Escolinha Gol de Placa, com a finalidade de ocupar, através do 
esporte, as crianças carentes e/ou em situação de rua, prevenido e reti-
rando do vício das drogas e incentivando na frequência escolar.

Na escolinha os alunos aprendem a técnica do futebol, noções de moral, 
ética, convivência coletiva e solidariedade. 

O senhor Juracy conseguiu, com recursos próprios, comprar um terreno de 600m² 
no loteamento Anita Ferreira, na cidade de Riachão das Neves, onde realiza as 
atividades físicas e recreativas com treinamentos técnico e tático. 

Pensando em melhorar o espaço para o desenvolvimento das ativida-
des esportivas, a entidade se escreveu no edital 2014 do Fundesis, e o 
sonho se tornou realidade. Com o projeto aprovado, os recursos doados 
foram para a melhoria do espaço físico, com construção de vestiários, 
banheiros, guarita e aquisição de material esportivo. O novo espaço ser-
virá para as atividades esportivas (futebol) realizadas com crianças e 
jovens de Riachão.
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ABRIGO DOS IDOSOS IRMÃ ZÉLIA BRANDÃO, 
EM CORRENTINA

Paróquia Nossa Senhora da Glória de Correntina – Abrigo dos Idosos Irmã 
Zélia já foi contemplado em outros dois editais que proporcionou a reforma 
do telhado de 22 (vinte e duas) casas, construção de banheiro em cada uma 
delas e reforma do muro. Além disso, também foi realizada a troca de todo o 
piso da casa, que antes era de cimento e passou a ser antiderrapante; bem 
como o revestimento de paredes dos quartos e a construção de uma cozi-
nha/refeitório. Em 2014, os 19 (dezenove) velhi nhos que ali viviam passaram 
a contar com um novo espaço de socialização, pois os antigos e obsoletos 
quiosques foram demolidos para dar lugar ao salão cultural, onde são rea-
lizados eventos festivos e religiosos. Além disso, outras duas casas foram 
reformadas e entregues aptas a abrigar mais dois idosos.

Abrigo Irmã Zélia de Correntina é ligado às Obras Sociais da Diocese de 
Bom Jesus da Lapa, entidade religiosa que, no seu princípio, se preocupa 
com a evangelização e o bem-estar social.

O abrigo está localizado no município de Correntina, na rua da Mineração S/N, 
no bairro São Lázaro, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Glória. Foi 
construído em 1977.  
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GRUPO UNIÃO E AMOR,
EM SANTA MARIA DA VITÓRIA

O Grupo Espírita de Santana Maria da Vitória atende as famílias em 
situação de vulnerabilidade social; evangeliza pessoas e oferece 
atendimento médico e homeopático, aulas de reforço para crianças, 
jovens e adultos, além de propor atividades artesanais e lúdicas, a 
exemplo das oficinas de artesanato, culinária, arte e pintura.

O investimento do Fundesis foi para a construção e reforma da nova 
sede, que agora tem amplo salão de eventos, banheiros masculino e 
feminino, cozinha e sala. Com a nova estrutura, o espaço ficou mais 
bonito e aconchegante para atender as mais de 100 famílias assisti-
das pela instituição. 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS (APAE) 

DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

A Apae de Santa Maria da Vitória foi fundada em 2001, por um grupo de 
voluntários que sonhava em transformar a realidade das pessoas com 
deficiência. Atualmente, atende a 100 alunos, em sede própria, onde são 
desenvolvidas as atividades com os mesmos.

No edital de 2013, a Apae de Santa Maria foi contemplada com a cons-
trução de quadra poliesportiva. Já no edital 01/2014, a entidade foi no-
vamente beneficiada pelo Fundesis. Desta vez, o recurso foi destinado à 
cobertura da qua dra. 

Com o benefício da quadra coberta, os alunos aderiram à prática espor-
tiva e cultural. Exemplo disso é que um aluno apaeano foi o campeão 
estadual de atletismo.
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CASA DE PASSAGEM 
ALOÍSIO TANAJURA

A Casa de Passagem Aloísio Tanajura, entidade que acolhe 25 crianças e 
adolescente em situação de vulnerabilidade social, não tinha sede pró-
pria, mas com os recursos doados pelo Fundesis, foi possível construir 
prédio contendo três quartos, sala, cozinha, banheiros masculino e fe-
minino e área de socialização. Agora, os abrigados ganharam espaço se-
guro e agradável para viver. 

A instituição foi constituída para abrigar as crianças, em esquema de ro-
tatividade, ou seja, por curtos períodos. A ideia é que, após determinação 
judicial, as crianças sejam encaminhadas às famílias de origem ou para o 
processo legal do sistema nacio nal de adoção. Contudo, em função dos 
tramites legais para o processo de adoção e desinteresse familiar, alguns 
permanecem mais tempo na Casa do que o preestabelecido na formação 
da entidade.
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FUNDESIS - EDITAL /2008

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BARREIRAS

1 Centro de Promoção Humano 
Eugênia Ravasco

Reforma de sala e 
equipamentos digitais R$ 30.000,00 

2 AMEC - Associação de 
Amparo ao Menor Carente

Construção de muro 
e salas educacionais R$ 50.000,00 

3 Casa de Apoio e Acolhimento 
Fraterno - CAAF Ampliação da sede R$ 40.000,00 

4 Associação de Proteção as 
Crianças Pobres

Construção/recreativa e 
biblioteca, brinquedoteca 

e playground infantil
R$ 45.000,00 

5 Fundação Cáritas de 
Assistência a Pessoa Carente

Construção de refeitório, 
cozinha, despensa e 

mobiliários 
R$ 50.000,00

TOTAL INVESTIDO R$ 385.000,00

6 Associação Bambam 
Creche Escola 

Construção de sala e 
material para briquedoteca R$ 20.000,00 

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

ANGICAL

7 Associação da Escola Família 
Agrícola de Angical

Aquisição de material 
educativo, e equipamentos R$ 52.000,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

8 Instituto de Inclusão Social e 
Desenvolvimento Cultural Recicla

Reforma do prédio e 
compra de instrumentos 

musicais
R$ 25.000,00 

9
APAE - Associação de Paes de 

Amigos dos Excepcionais de 
Luís  Eduardo Magalhães

Construção de 
piscina aquecida R$ 50.000,00 

10 Igreja Mundial Servos Construção do 
1º piso e refeitório R$ 50.000,00

PROJETOS APROVADOS DE 2007/2016

FUNDESIS - EDITAL /2007

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BARREIRAS

1 APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais Quadra Poliesportiva R$ 49.941,00

2 CAAF  - Casa de Apoio e 
Acolhimento Fraterno

Construção da sede 
própria R$ 48.000,00

3 CDCA  - Cata Vento Compra de materiais 
pedagógicos R$ 50.000,00

4 Fundação Cáritas de 
Assistência a Pessoa Carente Construção de salas R$ 48.000,00

5 AMEC - Associação de 
Amparo ao Menor Carente Reforma R$ 50.000,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

6 AMOVIB - Associação dos 
Moradores da Vila Buritis Construção da creche R$ 50.000,00

TOTAL INVESTIDO R$ 296.000,00 
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TOTAL INVESTIDO R$ 553.950,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

TABOCAS DO BREJO VELHO

12
AEFATBVB - Assoc. Escola F. A. 

de Tabocas do Brejo Velho 
Edital BNB

Kit de Irrigação R$ 14.800,00  

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

ANGICAL

12 AEFA - Assoc. da escola 
F. A. de Angical – Edital BNB

Aquisição de equipamentos 
digital e outros necessários 

as atividades diárias.
 R$ 24.000,00  

“Funcionávamos de forma precária 
em um galpão. Hoje, graças ao Fundesis, 

temos um lugar digno e bem dividido, com uma 
cozinha escola, um ateliê e quatro salas de 

atendimento. Nossa eterna 
gratidão ao Fundo”

Denis Benjamim, vice-presidente 
do Grupo Espírita União e Amor, 

em Santa Maria da Vitória.

FUNDESIS - EDITAL /2010

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BARREIRAS

1 Associação de Proteção as 
Crianças Pobres Edital Aiba

Reforma de todo 
o prédio  R$ 45.000,00  

2 Creche Bambam – 
Edital Aiba Construção do 1º piso R$ 50.000,00 

3 Associação Betel de Ação 
Social – Edital Aiba

Construção de salas 
educacionais R$ 50.000,00  

4 Lar Batista David Gomes – 
Edital Aiba 

Centro de atividades 
multifuncional R$ 50.000,00  

5 Fundação Cáritas de Assistência a 
Pessoas Carente Edital BNB

Construção de refeitório, 
cozinha, despensa e 

mobiliários 
R$ 50.000,00

6 Centro de Promoção Eugênia 
Ravasco - Edital Aiba Construção do 1º piso R$ 50.000,00 

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

7 Associação de Moradores da 
Vila Buriti – Edital Aiba Mobiliário da creche  R$ 50.000,00 

8
APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 

LEM – Edital Aiba
Continuação de piscina 

fisioterápica R$ 50.000,00 

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

CORRENTINA

9 APAE - Assoc. de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - Edital BNB 

Construção de refeitório 
e brinquedoteca  R$ 50.000,00  

10 Paróquia Nossa Senhora da 
Glória – Edital Aiba

Reforma do Abrigo 
dos idosos R$ 50.000,00 

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SÃO DESIDÉRIO

11
ABAPERO - Assoc. Beneficente 

Antonio Pereira da Rocha – 
Edital BNB

Cursos de Capacitação 
educacional R$ 20.150,00  
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QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SANTA RITA DE CÁSSIA

13 Associação de Pais e 
Excepcionais Equipamentos digitais R$ 15.000,00    

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

CORRENTINA

14 Associação da Escola 
Família Agrícola 

Aquisição de kit de irri-
gação e computadores R$ 20.000,00    

15 APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais

Construção do bloco 
fisioterápico R$ 50.000,00    

16 Filarmônica Autocrata 
Correntinense

Aquisição de instrumentos 
musicais e uniformes R$ 15.000,00     

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SANTA MARIA DA VITÓRIA

17 APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais

Construção de Quadra 
Poliesportiva R$ 50.000,00    

18 Casa da Divina Providência Reforma do Abrigo R$ 50.000,00    

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SANTANA

19 Casa de Oração Amor 
Fraterno 

Construção da Sede 
Própria R$ 50.000,00  

TOTAL INVESTIDO R$ 638.500,00 

FUNDESIS - EDITAL /2012

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BARREIRAS

1 Associação Betel de 
Ação Social Conclusão de obra R$ 40.000,00   

2 Associação Cultural e Comunitá-
ria dos Moradores da Vila Brasil

Construção de Salão e 
salas educativas R$ 48.500,00  

3 Associação Lar Espírita 
André Luís

Construção de ala 
médica R$ 50.000,00  

4 Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, em espera

Aquisição de 
Transporte R$ 50.000,00  

5 Cáritas de Assistência 
a Pessoas Carentes

Aquisição de Carteiras 
Escolares

R$ 10.000,00 

6 Cáritas Diocesana de 
Barreiras

Reforma do centro 
comunitário R$ 50.000,00  

7 Centro de Promoção Humano 
Eugênia Ravasco Acabamento de Obra R$ 30.000,00   

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

8 Associação dos Moradores 
do Aracruz – AMA

Construção do 1º 
Abrigo R$ 50.000,00    

9 Associação dos Moradores 
da Vila Buritis – Agronol

Construção de oficina 
de costura R$ 50.000,00  

10 APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de LEM

Compra de 1 ônibus de 
36 lugares R$ 50.000,00  

11
Associação de Pequenos 

Produtores Rurais a Comunidade 
da Muriçoca

Construção do 
1º centro cultural R$ 40.000,00   

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

MANSIDÃO

12 Associação Comunitária de 
Barreirinhas

Construção de muro e 
playground infantil R$ 20.000,00    
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QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SANTA RITA DE CÁSSIA

12 APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais Reforma da Escola R$ 40.000,00  

13 Associação Grupo Amizade - 
Creche Amizade

Aquisição de 
equipamentos R$ 14.000,00  

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

CORRENTINA

14 Associação dos Trabalhadores 
Rurais de Salto – zonal rural

Ampliação da sede já 
existente R$ 40.000,00  

15 Paróquia Nª Sª da Glória de 
Correntina - Abrigo dos Idosos

Troca de piso por 
cerâmica antiderrapante R$ 50.000,00  

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SANTA MARIA DA VITORIA

16 Casa Divina Providência Ampliação da sede R$ 50.000,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

CORRENTINA

17 Escola Família Agrícola 
de Santana

Aquisição da sala 
digital R$ 18.500,00 

TOTAL INVESTIDO R$ 592.012,00

FUNDESIS - EDITAL /2013

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BARREIRAS

1 Associação Betel de 
Ação Social Compra de mobiliário R$ 30.000,00   

2 Assoc. Cultural e Comunitária dos 
Moradores da Vila Brasil

Compra de mobiliário R$ 20.000,00  

3 Associação Bambam Creche Acabamentos interno 
e externo de obra R$ 50.000,00  

4 Associação Impacto Karatê de 
Barreiras

Aquisição de 
equipamento esportivo R$ 8.500,00

5 CDCA – Abrigo Lar Paola Aquisição de mobiliário R$ 14.670,00 

6 Associação Lar Espírita 
André Luís

Construção de cozinha 
e dois banheiros R$ 50.000,00  

7 Casa de Reintegração Social 
Nova Vida

Construção de quadra-
poliesportiva R$ 40.981,00   

8 Terceira Igreja Batista 
em Barreiras

Reforma e 
equipamentos digitais R$ 33.334,00

9
Caber Cooperativa dos Catadores 

de Produtores Recicláveis de 
Barreiras e Região

Aquisição de prensa/
elevador e outros R$ 50.000,00  

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

ANGICAL

10 Associação Impacto Karatê 
de Barreiras

Aquisição de equipamento 
esportivo da modalidade R$ 8.500,00   

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

10 Instituto de Inclusão Social e 
Desenvolvimento Cultural Recicla

Construção da sede 
própria R$ 50.000,00  
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QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

RIACHÃO DAS NEVES

12 Riachão das Neves Reforma e termino de 
Campo de futebol R$ 50.000,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

CORRENTINA

13 Abrigo dos Idosos Irmã Zélia
Construção de área de 

Lazer para eventos e refor-
mas de cozinha e lavande-

ria em mais em casas
R$ 50.000,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SANTANA MARIA DA VITORIA

14 Grupo Espírita União e Amor
Construção de salão de 

eventos, banheiros e 
reforma de cozinha e salas

R$ 50.000,00

15 APAE
Cobertura de quadra 

poliesportiva R$ 50.000,00

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BOM JESUS DA LAPA

16 Casa de Passagem Aloísio 
Tanajura

Construção de 
sede própria R$ 40.000,00

TOTAL INVESTIDO R$587.344,00

FUNDESIS - EDITAL /2015/2016

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BARREIRAS

1 Assoc. Impacto Karatê Equip. da modalidade 
Karatê R$ 18.961,00  

2 Casa de Reintegração Social 
Nova Vida de Barreiras

Construção de 
vestuários e banheiros R$ 8.000,00  

3 Projetos Cata - Ventos Eletrodomésticos e 
mobiliário de cozinha R$ 47.260,00  

4 Abrigo dos Idosos Construção de cozinha, 
reforma de refeitório R$ 48.000,00

5 Instituto Caturama de 
Sustentabilidade

Equipamentos para 
confecção de 

artesanatos cênicos 
R$ 5.000,00 

6 Instituto PePVIDA Instrumentos musicais R$ 23.000,00 

7 Lar Esperança Reforma e aquisição de 
playground infantil e 

mobiliário 
R$ 30.000,00   

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

8 Instituto Social e Desen. 
Cultural Recicla

Construção do 1º piso com 
salão, sala e banheiros R$ 50.000,00 

9 Lions Clube Mimoso do Oeste Termino de quadra 
poliesportiva R$ 44.000,00 

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

BAIANÓPOLIS

10 Clube Social Cascudeiro do 
Oeste na zona rural

Reforma de piso de  qua-
dra, banheiros e aquisição 

de rede de proteção
R$ 50.000,00 

QTD ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR

SÃO DESIDÉRIO

11 Assoc. da Melhor Idade 
Padre Jacy

Compra de equipamentos 
para educação física e 

fisioterápicos
R$ 32.603,00 
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O Fundesis faz parte da história do Instituto 
Recicla, pois muito do que conseguimos devemos 

a ele. Tenho muito orgulho dos resultados que 
conseguimos juntos. Sem esse apoio dificilmente 

conseguiríamos funcionar de forma plena e atender 
a tantas pessoas como atualmente fazemos”

Adriana Mota, presidente do Instituto Recicla, 
em Luís Eduardo Magalhães.

“
COM A PALAVRA, Francisco Carlos

Mais de uma década de bons frutos de so-
lidariedade. Assim pode ser comemorado 
o Fundo para o Desenvolvimento Integrado 
e Sustentável da Bahia (Fundesis). Criado em 
2006, através de uma sólida parceria entre 
a Aiba e o Banco do Nordeste, os resultados 
efetivos alcançados com as ações do Fundo 
são dignos de destaque.  Inúmeros projetos e 
entidades beneficiadas, abrangendo 13 mu-
nicípios da região, com volume de recursos 
superior a R$ 3 milhões destinados a finan-
ciamentos não reembolsáveis, proporcio-
nando transformação social, principalmente 
para milhares de crianças, jovens e idosos 
em situação de vulnerabilidade. Não somen-

Francisco Carlos Gomes 
da Silva, 
representante do Banco do 
Nordeste 

te isso, o Fundesis tem, ainda, a função de impulsionar a economia 
regional, aportando recursos oriundos dos financiamentos para aqui-
sição de bens e serviços.
Essa grande safra de resultados favoráveis tem como protagonistas 
principais os produtores rurais da região.  São eles que, sensibilizados 
com as mazelas sociais, fazem suas valiosas contribuições, acreditando 
e idealizando que ações mais justas e solidárias precisam ser desenvol-
vidas e efetivadas para melhorar a vida dos mais carentes.
Dessa forma, com uma gestão transparente, focada e com total li-
sura, o Fundesis tem administrado e gerido os recursos ao longo 
desses anos de forma eficiente. A parceria Banco do Nordeste e o 
Instituto Aiba tem se fortalecido a cada ano e, assim, proporcio-
nado credibilidade e repercussão junto à sociedade. Novas ações e 
estratégias, bem como o desejo de alcançar resultados melhores, 
têm feito parte de uma contínua linha de ação das duas respeitáveis 
instituições envolvidas. 
Que mais frutos possam surgir, alcançando e transformando novas vi-
das. Essa a missão do Fundesis, criado para fazer história.
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