
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
DOS PROJETOS BIÊNIO 2019/2020





ÍNDICE

6          FALA DO PRESIDENTE

8          EQUIPE TÉCNICA

10          A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS PRODUTORES RURAIS NO OESTE DA BAHIA,
        EM 2020, É MARCADA PELO ENFRENTAMENTO À COVID-19

12         APRESENTAÇÃO

16          ÁREAS DE ATUAÇÃO

18          OBJETIVOS DO FUNDESIS

20          INVESTIMENTOS E IMPACTOS POSITIVOS

22          EDITAIS APROVADOS EM 15 ANOS DE HISTÓRIA

36          EXECUÇÃO DOS PROJETOS POR ÁREA ATÉ 2021

38          15 ANOS DE INVESTIMENTO SOCIAL

40          RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS COM FUNDESIS
               EDITAIS 2018/2020 -EXECUÇÃO EM 2019/2021

154          EXPEDIENTE



FALA DO PRESIDENTE

A partir do momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que aquele surto de 
infecções pelo novo coronavírus havia se tornado uma pandemia, o setor agrícola imediatamente 
reagiu, com força, de modo positivo, para ajudar a reduzir os impactos das enormes adversidades que 
despontavam no horizonte.

Naquele período, nos vimos cercados e abrimos muitas frentes de combate ao vírus causador 
da Covid-19. Em um dos flancos, mudamos as estratégias da porteira para dentro das fazendas, 
adotando critérios e implementando protocolos sanitários mais restritivos. Com isso, o trabalho 
continuou, permitindo a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, além da fibra do algodão, 
que são vitais para a alimentação e a fabricação de itens essenciais para a vida humana. Isto contribuiu 
para a geração de renda para a nossa população.

Por outro lado, o sistema público de saúde se viu ‘inundado’ pelas solicitações de atendimento 
por conta da disseminação do coronavírus. Um volume jamais visto ou esperado. Tal situação 
naturalmente convocou o setor que mais contribui para o social no Brasil: o agrícola. Associações e 
empreendimentos agrícolas se reuniram com parceiros do comércio e da sociedade e conseguiram 
levantar fundos de milhões de reais, para a compra de equipamentos e insumos para hospitais e 
centros de saúde. 

No embalo da solidariedade, produtores e parceiros, com o apoio do Fundesis e a articulação do 
Núcleo Mulheres do Agro, criaram a Campanha Solidária Plantar para Alimentar, que arrecadou e 
distribuiu 105 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com tudo isso acontecendo, ainda havia um grupo que precisava de apoio: as entidades que realizam 
trabalho voltado para o social na região Oeste da Bahia. Essa legião de benfeitores travou, junto com 
o Instituto Aiba, uma luta feroz, para concluir os projetos contemplados pelo Fundesis no Edital 2020. 

Os atos heroicos que essas entidades praticam, diariamente, serviram de motivação para enfrentar 
mais um problema inesperado: o aumento dos preços dos bens e materiais que seriam usado na 
conclusão dos projetos. Com muita garra, estas entidades procuraram outros parceiros, em busca 
de recursos complementares para a finalização das obras. O sacrifício valeu a pena por duas razões: 
Eles provaram que tem competência para enfrentar os desafios e deixaram as entidades aptas à 
concorrência em futuros editais.

Essas histórias de superação, por meio do trabalho incansável, são muito importantes, tanto para 
as pessoas que precisam dos serviços das entidades de assistência sem fins lucrativos, quanto para 
aqueles que fazem as doações. Cada vez que há uma inauguração de obra do Fundesis, os doadores 
sabem, por meio da transparência que rege o Fundo, que os recursos foram aplicados e fiscalizados. 

Nesta publicação vamos apresentar um resumo do que foi feito com os recursos doados pelos 
produtores, no Edital 2018 com execução em 2019, assim como Edital 2020 executado em 2021. São 
projetos e ações de abrangência coletiva, que mudam vidas, para melhor, em áreas rurais e urbanas de 
toda a nossa região. É assim que o agro atua, pensando no futuro e no desenvolvimento da nossa gente.

Odacil Ranzi,
Presidente da Aiba
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL
DOS PRODUTORES RURAIS

NO OESTE DA BAHIA, EM 2020,É MARCADA
PELO ENFRENTAMENTO À COVID-19

Prezados leitores,

No ano de 2020, o mundo foi surpreendido pela Covid-19, uma infecção respiratória aguda 
provocada pelo novo coronavírus com grande potencial de contágio, que alterou a rotina 
e o modo de vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Esse acontecimento agravou 
ainda mais as desigualdades sociais que, desde o povoamento do nosso território, afligem 
a população brasileira. Entre as mais afetadas pela pandemia, estão as organizações sociais 
que atuam no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Estas instituições enfrentam, 
historicamente, grandes dificuldades para estarem operantes, devido à falta de políticas 
públicas e de contribuições que possam manter suas atividades durante todo o ano. 

Durante a primeira e a segunda onda da Covid-19, muitas organizações sociais fecharam as 
portas, deixando de atender um público enquadrado em um processo de aprofundamento 
das carências.  Com isso, crianças ficaram sem poder ir à escola, idosos isolados sem desfrutar 
da companhia da família, funcionários dispensados, outros trabalhando em home office e 
estudantes se adaptando às aulas on-line. Além de toda a mudança brusca e inesperada, 
ainda tivemos aqueles que sofreram com o luto de entes queridos, as sequelas que ficaram 
da doença e o medo do contágio. 

Portanto, diante desse cenário de isolamento, carência e incertezas, os produtores e 
conselheiros do Fundesis sentiram-se sensibilizados e, mesmo com o edital de 2019 em 
andamento, decidiram que seria necessário lançar mais um edital, com o objetivo de atuar 
nas organizações sociais, para levar apoio, com o financiamento de bens de capital e de 
consumo, para melhor enfrentamento à pandemia. 

O Edital 2020 do Fundesis aprovou 46 projetos em 13 municípios, em entidades que fizeram 
investimentos na construção de sedes, reformas, centros digitais, projetos esportivos e 
aquisições diversas, que têm relevância para as comunidades e a sociedade regional. Confira, 
nas próximas páginas, o resumo da atuação dos produtores rurais, respresentados pelo 
Fundesis, na promoção de ações em favor da comunidade, e venha você também fazer parte 
dessa semente do bem!
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APRESENTAÇÃO

QUEM SOMOS?

O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis), foi criado 
em 2006, por produtores rurais, da região Oeste, ligados à Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), com o objetivo de angariar recursos para investir em projetos 
sociais. Desde o início, os valores são captados junto aos agricultores pelo Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) e, a partir de 2021, o Fundo recebeu a adesão da cooperativa de 
crédito Sicredi. 

O QUE FAZEMOS?

Financiamos bons projetos elaborados por organizações sociais que desenvolvem 
atividades voltadas para as áreas de: educação, inclusão social e digital; emprego e renda; 
preservação e educação ambiental; saúde preventiva; cultura; esporte; empreendedorismo 
e agricultura sustentável, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social.

As entidades sociais interessadas em participar de editais lançados pelo Fundesis, precisam 
apresentar projeto técnico e financeiro para a avaliação do Conselho do Fundo. Cada 
projeto, se aprovado, pode ser contemplado com o valor máximo de R$80 mil. A entidade 
beneficiada assume o compromisso de dar uma contrapartida de no mínimo 20% (vinte por 
cento) do valor recebido, em bens e serviços.

DE ONDE VEM OS RECURSOS?

Os aportes financeiros que custeiam os projetos têm origem na adesão espontânea de 
produtores rurais associados à Aiba que, ao buscar recursos para investir nas lavouras, 
no Banco do Nordeste, são convidados pelos gerentes das agências situadas em quatro 
municípios (Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Correntina e Santa Maria da Vitória) a fazer 
a doação de um pequeno percentual do valor do crédito concedido pelo banco para que 
seja investido em projetos sociais da região Oeste. Além das contribuições dos produtores 
rurais, o Fundesis passou a receber doações, também, de pessoas físicas e jurídicas, por 
meio das cooperativas de crédito.

COMO FAZEMOS?

Os recursos doados ao Fundo são geridos por um Conselho Deliberativo, que determina 
toda a operacionalização do programa. Os membros decidem desde a data do lançamento 
dos editais, até os projetos que devem ser aprovados. O Conselho é composto pelo 
presidente e mais três representantes da Aiba, além de três membros da instituição 
financeira que capta os recursos, totalizando sete conselheiros. Segundo os critérios 
dos editais, para serem indicados ao Conselho, os componentes devem estar ativos nas 
diretorias das respectivas instituições.
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QUAL O BENEFÍCIO PARA QUEM DOA
RECURSOS AO FUNDESIS?

Produtores rurais, cooperativas ou empresas que optarem pela doação ao Fundo, recebem 
o selo de certificação ‘Amigo da comunidade’, que pode ser utilizado nas embalagens de seus 
produtos e materiais publicitários, agregando valor à imagem do empreendimento, por estarem 
vinculados a um projeto de relevância social.

Amparar uma iniciativa social por meio do Fundesis, não tem preço! Os benefícios alcançados 
por esses investimentos são multiplicados, gerando uma onda de ações positivas que envolvem 
toda a região, mudando vidas e contribuindo para uma sociedade mais justa e harmoniosa. 
Cada doação de uma pequena fração, se junta a outras. Com o montante captado e o apoio das 
entidades sociais, se materializa uma grande rede capaz de vencer a luta pela redução dos índices 
de marginalidade, diminuir a criminalidade, amenizar a evasão escolar e promover a prevenção a 
diversas doenças, entre outras problemáticas que afligem a população de baixa renda.  

Todos ganham! E o doador contribuirá com o desenvolvimento da região Oeste, gerando, por 
meio da capacitação oferecida pelas entidades beneficiadas, mais oportunidades de emprego, 
renda, educação, saúde, esporte e cultura. Para quem doa recursos ao Fundesis, é gratificante 
e motivador ver os resultados dos seus investimentos, principalmente pelo fator multiplicador, 
em que uma ação alcança positivamente um considerável número de pessoas. Quando isso 
acontece, o próprio doador é beneficiado, pois estará contribuindo para que o seu entorno seja 
reconhecido como ambiente de justiça social.

PARA QUE FAZEMOS?

Ao participar do Fundesis, como doador, o produtor rural busca melhorar a qualidade de 
vida e oferecer a condição de bem-estar necessária para as pessoas da região. Investindo em 
iniciativas que oferecem atividades transformadoras, inspiramos pessoas dos mais diversos 
meios a fazer parte dessa mobilização promovida pelo agronegócio. 

POR QUE FAZEMOS?

Por acreditar na força que os projetos sociais têm, no sentido de desenvolver o potencial 
humano e mudar para melhor a trajetória das pessoas, os editais do Fundesis consideram 
como essencial, a adoção de estratégias para o desenvolvimento de homens, mulheres, 
crianças e idosos, com as seguintes condições:

• Cuidados na primeira infância; 

• Suporte à alfabetização; 

• Engajamento e redução da evasão escolar; 

• Ensino profissionalizante diferenciado e efetivo; 

• Desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à formação de cidadãos; 

• Formação sólida de professores e gestores escolares,

• Promoção da saúde mental; 

• Prevenção e cuidados de doenças crônicas não transmissíveis; 

• Atenção e cuidado a bebês, crianças, jovens, adultos, mulheres, idosos e portadores de deficiências.

Há 15 anos o Fundesis investe em melhorias nas organizações sem fins lucrativos que prestam 
serviços sociais, para que elas tenham condições de atender às necessidades reais da população 
mais vulnerável.

LINHAS DE INVESTIMENTO DO FUNDESIS

• Ampliação do atendimento da saúde preventiva;

• Redução das desigualdades sociais e ambientais;

• Incentivos às ações esportivas, culturais e tecnológicas;

• Geração de emprego, renda e crescimento econômico;

• Educação inicial de qualidade;

• Agricultura familiar sustentável.

PROPÓSITOS DO FUNDESIS

O produtor rural busca, com seus investimentos, no Fundesis, o desenvolvimento de ações que 
gerem oportunidades e que promovam a conexão entre as pessoas, ampliando as competências 
essenciais para uma sociedade em transformação econômica, social e ambiental.

      Nosso trabalho
é dividir o que se 

colhe e multiplicar
o que se ganha!”

Odacil Ranzi
Presidente

“
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Inclusão
Social e Digital

Agricultura
Sustentável e
Defesa Fitossanitária

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DO FUNDESIS

Geração de
Emprego, Renda e
Empreendedorismo

Cultura
e Esporte

Educação ambiental
e Preservação

Educação

Programas de
Saúde Preventiva

Segurança
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OS OBJETIVOS DO FUNDESIS SÃO:

EDUCAÇÃO:
Criar condições para
um futuro melhor!

CULTURA/MÚSICA:
Descobrir novos

talentos!

SAÚDE:
Salvar vidas!

INCLUSÃO DIGITAL:
Democratização

da tecnologia!

ESPORTE:
Acreditar nos

atletas do futuro!

EMPREENDEDORISMO:
Criar oportunidades
de emprego e renda!

INCLUSÃO SOCIAL:
Oferecer acesso a bens e serviços 

com igualdade para todos!

PRESERVAÇÃO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

Desenvolvimento sustentável
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INVESTIMENTOS E IMPACTOS POSITIVOS 

O Fundesis, em suas ações, busca muito mais que investir recursos nas entidades sociais para 
atender pessoas. O Fundo procura desenvolver mudanças que gerem resultados positivos na 
sociedade, transformando a região Oeste em um lugar melhor para viver.

O custeio de projetos representa a busca por mudanças sociais. Os resultados são mensurados 
depois da execução de cada obra ou ação custeada. Realizamos avaliações por meio de pesquisas de 
campo, questionários, fotos e entrevistas com os atendidos, gestores e a comunidade, assim, um 
relatório técnico é produzido, com uma avaliação do impacto social que o Fundesis tem promovido 
nas áreas em que atua. Confira algumas das conquistas obtidas com investimentos do fundo:

• Suportes financeiros às entidades, melhorando os espaços físicos e o atendimento à população 
em questão;

• Acréscimo nos percentuais de frequência de alunos, redução da evasão e elevação do rendimento 
escolar; impacto positivo nos indicadores de educação regional;

• Criação de mais emprego, renda e capacitação profissional;

• Aumento do número de postos de trabalho nas entidades sociais que prestam serviços para a 
população de baixa renda;

• Satisfação dos Produtores com os resultados gerados pelas aplicações dos recursos do Fundesis;

• Cursos profissionalizantes para gestores sociais, com estratégias orientadas e aprendizagens 
inovadoras, visando o desenvolvimento de competências e habilidades para liderar e atuar no 
terceiro setor;

• Obtenção de resultados das ações geradas pelas entidades e suas equipes, com atividades que 
provocam reflexão, autoestima, conhecimento, confiança, segurança e autonomia emocional, 
social e financeira.

• Redução e prevenção de doenças, com atendimento médico nas áreas de clínico geral, 
gastroenterologista, ginecologista, obstetrícia pré-natal, psicologia clínica, fisioterapia, 
odontologia e acupuntura, oferecido de forma gratuita em entidades que prestam serviço à 
população carente;

• Melhoria nas atividades sociais de crianças, jovens, idosos e pessoas com necessidades especiais; 

• Inclusão digital e social em diversas comunidades urbanas e rurais, através da construção e 
aquisição de equipamentos tecnológicos, para a montagem de centros digitais;

• Ampliação dos atendimentos aos portadores de deficiência física, intelectual múltipla, autismo e 
outros transtornos, com serviços de melhoria da qualidade de vida;

• Melhoria do atendimento nas creches, orfanatos, APAES, abrigos, lares e casas de reabilitação, 
por meio de reformas, construção e aquisições de equipamentos e mobiliários;

• Investimento em cultura, promovendo projetos musicais, que acreditam no potencial e na 
sensibilidade dos alunos, oferecendo cursos de bateria, contrabaixo elétrico e acústico, flauta, 
percussão, teclado, violão popular e erudito, violino, violoncelo e viola.

• Contribuição na formação esportiva de adolescentes, jovens e adultos, de forma 
integral, desenvolvendo nos indivíduos habilidades, disciplina, valores éticos, além de 
melhoria na saúde física;

• Apoio a famílias em comunidades marcadas vulnerabilidade social, no desenvolvimento 
pessoal, a fim de garantir direitos e contribuir na formação de cidadãos mais conscientes 
de si e do respeito ao próximo;

• Contribuição para as organizações sociais que prestam serviços e atendimento às 
pessoas em vulnerabilidade social, psicológico, jurídico, entre outros, possibilitando que 
se tornem protagonistas de seus próprios direitos;

• Auxílio às entidades de acolhimento e tratamento gratuito para recuperação de 
dependentes químicos;

• Benefícios às famílias de pequenos produtores rurais, com aquisição de kits de irrigação 
por gotejamento, para o desenvolvimento da agricultura familiar, aumentando sua 
produção e melhorando a alimentação e a renda familiar.
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EDITAIS APROVADOS
EM 15 ANOS DE HISTÓRIA
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BARREIRAS

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

2 APAE - Associação de Pai e Amigos Excepcionais - R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

3 CMDCA - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente R$ 50.000,00

4 LAR DE EMMANUEL - Fundação Cáritas à Pessoa Carente R$ 48.000,00

5 CAAF - Casa de Apoio e Acolhimento Fraterno R$ 48.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 AMOVIB - Associação de Moradores da Vila Buriti R$ 50.000,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 296.000,00

ANGICAL

1 Associação da Escola Família Agrícola de Angical R$ 25.000,00

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

3 Associação Bambam Creche Escola R$ 20.000,00

4 Associação de Proteção as Crianças Pobres - Creche tia Clarice R$ 45.000,00

5 CAAF -   Casa de Acolhimento Fraterno R$ 40.000,00

6 Centro de Promoção Humano Eugênio RavWasco R$ 30.000,00

7 Fundação Caritas de Pessoas Carente - Lar de Emmanuel R$ 50.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 50.000,00

2 Igreja Evangélica Mundial Servos R$ 50.000,00

3 Instituto de Inclusão Social e Desenvolvimento Cultural Recicla R$ 25.000,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 385.000,00

ANGICAL

1 AEFA Escola Família Agrícola de Angical - Edital BNB R$ 24.000,00

BARREIRAS

1 Associação Betel de Ação Social de Barreiras- Edital Aiba R$ 50.000,00

2 Associação Bambam Creche Escola de Barreiras - Edital Aiba R$ 50.000,00

3 Associação de Proteção as Crianças Pobres - Creche tia Clarice - 
Edital Aiba

R$ 45.000,00

4 Centro de Promoção Humano Eugênio Ravasco R$ 50.000,00

5 Junta de Missões Nacionais Batista David Gomes de Barreiras - 
Edital Aiba

R$ 50.000,00

6 Lar de EMMANUEL - Fundação Caritas de Assistência à Pessoa 
Carente de Barreiras

R$ 50.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais - Edital Aiba R$ 50.000,00

2 AMOVIB - Associação de Moradores da Vila Buriti - Edital Aiba R$ 50.000,00

CORRENTINA

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Correntina - 
Edital BNB

R$ 50.000,00

2 Paróquia Nª Srª da Glória - Centro de Convivência Ir. Zélia Brandão 
- Edital Aiba

R$ 50.000,00

SÃO DESIDÉRIO

1 ABAPERO - Associação Bem. Antônio Pereira da Rocha de
S. Desidério - Edital BNB

R$ 20.150,00

TABOCAS DO BREJO VELHO

1 AEFATBV - Associação da Escola Família Agrícola - Edital BNB R$ 14.800,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 553.950,00

1º EDITAL /2007
Aprovados (6) seis projetos em (2) dois municípios - Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

2º EDITAL /2008
Foram aprovados (10) dez projetos, em (3) três municípios -

Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Angical.

3º EDITAL /2011
Aprovados (13) treze projetos, em (6) municípios - Barreiras, Luís Eduardo Magalhães,

Angical, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho e Correntina -
Foram lançados dois editais: BNB/FUNDECI e Aiba/Fundesis.
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BARREIRAS

1 Associação Betel de Ação Social R$ 40.000,00

2 Associação Cultural e Comunitária dos Moradores da Vila Brasil R$ 48.500,00

3 Associação Lar Espírita André Luiz R$ 50.000,00

4 Fundação Caritas de Assistência a Pessoas Carentes -
Lar de Emmanuel

R$ 10.000,00

5 Caritas Diocesana - Reforma do Centro Educacional
Nossa Senhora de Fátima

R$ 50.000,00

6 Centro de Promoção Humano Eugênio Ravasco R$ 30.000,00

CORRENTINA

1 Associação Comunitária da Escola Família Agrícola R$ 20.000,00

2 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 50.000,00

3 Filarmônica Autocrata Correntinense R$ 15.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 Associação dos Moradores do Aracruz R$ 50.000,00

2 Associação de moradores da Vila Buriti - AMOVIB R$ 50.000,00

3 Associação de Pequenos Produtores Rurais de Muriçoca R$ 40.000,00

4 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 50.000,00

MANSIDÃO

1 Associação Comunitária de Barreirinhas R$ 20.000,00

SANTA RITA DE CÁSSIA

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 15.000,00

SANTA MARIA DA VITÓRIA

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais

2 Casa da Divina Providência - Abrigo dos idosos R$ 50.000,00

SANTANA

1 Casa de Oração Amor Fraterno R$ 50.000,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 688.500,00

ANGICAL

1 Associação Impacto Karatê R$ 10.000,00

BARREIRAS

1 Associação Betel de Ação Social R$ 30.000,00

2 Associação Cultural e Comunitária dos Moradores da Vila Brasil R$ 20.000,00

3 Associação Bambam Creche Escola R$ 50.000,00

4 Associação Impacto Karatê R$ 10.000,00

5 Associação Lar Espírita André Luiz R$ 50.000,00

6 Casa de Reintegração Social Nova Vida R$ 40.981,00

7 Terceira Igreja Batista R$ 33.334,00

8 Caber - Cooperativa dos Produtos Recicláveis R$ 50.000,00

9 Caritas Diocesana - Lar Esperança R$ 14.670,00

CORRENTINA

1 Associação dos Trabalhadores Rurais do Salto - Zona rural R$ 14.394,00

2 Paróquia Nª Srª da Glória - Centro de Convivência Ir. Zélia Brandão R$ 50.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 Instituto de Inclusão Social e Desenvolvimento Cultural Recicla R$ 50.000,00

SANTA RITA DE CÁSSIA

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 40.000,00

2 Associação Creche Grupo Amizade R$ 14.000,00

SANTA MARIA DA VITÓRIA

1 Casa da Divina Providência - Abrigo dos idosos R$ 50.000,00

SANTANA

1 Associação das Comunidades da Escola Família Agrícola R$ 21.800,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 549.179,00

4º EDITAL /2012
Aprovados (18) dezoito projetos, em (7) sete municípios - Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, 

Mansidão, Santa Rita de Cássia, Correntina, Santa Maria da Vitória e Santana.

5º EDITAL /2013
Aprovados (17) dezessete projetos, em (7) sete municípios - Barreiras, Angical,

Luís Eduardo Magalhães, Santa Rita de Cássia, Correntina, Santa Mª da Vitória e Santana.
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BAIANÓPOLIS

1 Clube Social Cascudeiro do Oeste - Zona rural  R$ 50.000,00

BARREIRAS

1 Associação Impacto Karatê R$ 18.961,00

2 Casa de Reintegração Social Nova Vida R$ 10.000,00

3 Caritas Diocesana - Centros Educacionais Cata-vento R$ 47.260,00

4 Caritas Diocesana - Abrigo dos Idosos São João Batista R$ 48.000,00

5 Instituto Caturama de Responsabilidade R$ 5.000,00

6 Instituto PepVida - Parceiros da Educação pela Vida R$ 23.140,00

7 Lar Esperança R$ 30.000,00

BOM JESUS DA LAPA

1 Casa de Passagem Aloísio Tanajura R$ 40.000,00

CORRENTINA

1 Paróquia Nª Senhora da Glória - Centro de Convivência
Irmã Zélia Brandão

R$ 50.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 Instituto de Inclusão Social e Desenvolvimento Cultural Recicla R$ 50.000,00

2 Lions Clube Mimoso do Oeste R$ 41.517,81

RIACHÃO DAS NEVES

1 Escolinha Gol de Placa R$ 50.000,00

SÃO DESIDÉRIO

1 Associação da Melhor Idade Padre Jacy R$ 32.603,00

SANTA MARIA DA VITÓRIA 

1 Grupo Espírita União e Amor R$ 50.000,00

2 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 40.520,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 587.018,18

ANGICAL

1 Associação da Escola Família Agrícola R$ 40.070,00

BARREIRAS

1 Associação Cultural e Comunitária dos Moradores da Vila Brasil R$ 5.000,00

2 Associação Lar Espírita André Luiz R$ 15.000,00

3 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Retiro
e São Francisco - Zona rural

R$ 10.000,00

4 Casa de Acolhimento Fraterno - CAAF R$ 30.000,00

5 Casa de Reintegração Social Nova Vida - Mocambo R$ 8.000,00

6 Caritas Diocesana - Albergue São José de Barreirinhas R$ 50.000,00

7 LOBO: Liga de Ordem dos Bichos Órfãos de Barreiras R$ 15.000,00

8 Miquei - Movimento de Inclusão e Qualidade
do Especial Independente

R$ 50.000,00

9 Sindicato dos Produtores Rural - Foi investindo R$ 50.000,00
na escola modelo

R$ 30.000,00

10 Amploplacas - Reforma da escola R$ 20.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 AMA - Associação dos Moradores do Aracruz R$ 30.000,00

2 APAE - Associação de Paes e Amigos Excepcionais R$ 22.900,00

3 Caritas Diocesana - Escola de Música Dó-Ré-MI da
Paróquia Santa Rita de Cássia

R$ 22.900,00

SÃO DESIDÉRIO

1 Caritas Diocesana - Pastoral da Criança de Roda Velha R$ 50.000,00

2 Associação Atlética Sítio do Rio Grande R$ 5.000,00

CORRENTINA

1 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais R$ 35.000,00

SANTA MARIA DA VITÓRIA

1 Grupo Espírita União e Amor R$ 50.000,00

SANTANA

1 Associação da Escola Família Agrícola R$ 50.000,00

BOM JESUS DA LAPA

1 Casa de Passagem Aloísio Tanajura R$ 50.000,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 588.870,00

6º EDITAL 2015/2016
Aprovados (16) dezesseis projetos, (8) oito municípios - Barreiras,

Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, Baianópolis, Riachão das Neves,
Correntina, Santa Mª da Vitória e Bom Jesus da Lapa.

7º EDITAL 2017
Aprovados (21) vinte e um projetos, em (9) nove municípios - Barreiras,
Luís Eduardo Magalhães, Angical, Formosa do Rio Preto, São Desidério,

Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana, Bom Jesus da Lapa.
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ANGICAL

1 Associação Filarmônica dos Filhos do Oeste R$ 40.000,00

2 Associação Família Agrícola de Angical R$ 33.389,00

BARREIRAS

1 AMEC - Associação de Amparo ao Menor Carente R$ 30.000,00

2 Associação Cultural e Comunitária dos Moradores da Vila Brasil R$ 69.671,85

3 Associação de Proteção as Crianças Pobres - Creche Tia Clarice R$ 25.000,00

4 Associação Bambam Creche Escola R$ 15.000,00

5 Associação Presbiteriana Casa de Apoio Barnabé R$ 75.284.23

6 Base Comunitária da Polícia do Estado da Bahia R$ 65.000,00

7 Fund. Caritas de Assistência a Pessoas Carentes -
Lar de Emmanuel

R$ 80.000,00

8 Miquei: Movimento de Inclusão e Qualidade do
Especial Independente

R$ 79.494,00

9 Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras R$ 70.277,97

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 AMA - Associação dos Moradores do Aracruz R$ 35.000,00

2 AMA - Associação de Amigos dos Autistas R$ 16.870,00

3 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 45.000,00

4 Associação São Francisco e Santa Clara R$ 79.986,00

5 Conselho Comunitário de Apoio à Segurança R$ 18.000,00

6 Sociedade Recreativa Esportiva Rio de Pedras R$ 60.000,00

RIACHÃO DAS NEVES

1 Distrito de Irrigação dos Perímetros Irrigados Nupeba
e Riacho Grande

R$ 75.097,60

SÃO DESIDÉRIO

1 Associação de Moradores e Pequenos
Produtores Rurais de Almas

R$ 25.000,00

2 Associação da Melhor Idade Padre Jacy R$ 50.000,00

SANTA MARIA DA VITÓRIA

1 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 50.000,00

2 Centro Espírita Obreiros do Caminho R$ 75.000,00

BOM JESUS DA LAPA

1 Casa de Passagem Aloísio Tanajura R$ 30.000,00

SANTANA

1 Associação da Escola Família Agrícola R$ 59.876,18

INVESTIMENTO TOTAL R$ 1.200.000,00

BARREIRAS

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

2 Amploplacas - Reforma de Escola e Sistema hidráulico R$ 50.000,00

3 APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais R$ 50.000,00

4 Associação Barreirense de Integração do Deficiente R$ 50.000,00

5 Associação de Esportiva Cultural e Educacional
de Capoeira Cultural Brasil

R$ 50.000,00

6 Associação de Proteção as Crianças Creche Tia Clarice R$ 50.000,00

7 Associação dos pequenos produtores rurais da Mantiqueira R$ 50.000,00

8 Iaiba - Associação Novo Horizonte - Estrada do Café R$ 50.000,00

9 Associação Unifrutas Brasil R$ 50.000,00

10 Cáritas Diocesana de Barreiras - Abrigo dos Idosos R$ 50.000,00

11 Casa de Reintegração Social Nova Vida - Mocambo R$ 50.000,00

12 GTPG - Comunidade Terapêutica Povoado do Grapiúna -
Zona rural

R$ 50.000,00

13 Iaiba - Associação de Pessoas com Necessidades Especiais
de Barreiras  

R$ 50.000,00

14 Iaiba - Fazenda Modelo Usina Fotovoltaica R$ 50.000,00

15 Lar Esperança - Tia Ginja R$ 50.000,00

16 Lar Espírita André Luiz R$ 50.000,00

17 Lobo - Liga da ordem dos bichos órfãos R$ 50.000,00

18 Miquei - Movimento de Inclusão e Qualidade
do Especial Independente

R$ 50.000,00

19 Rotary - Club Barreiras Rio de Ondas - Rondesp Companhia
ind. de Policiamento Tático do Oeste da Bahia

R$ 50.000,00

20 Sindicato dos Produtores rurais de Barreiras -
Fazenda Modelo e Nupeba 

R$ 50.000,00

21 Iaiba - Amorpe - Associação dos Moradores do
Povoado Rio de Pedras 

R$ 50.000,00

BOM JESUS DA LAPA

1 Associação dos Pequenos Produtores Rurais R$ 50.000,00

2 Centro de Formação de Atletas Braunão R$ 50.000,00

3 Centro Espírita Obreiros do Provir R$ 50.000,00

CORRENTINA

1 Amapa – Associação das Mulheres Artesã Padre André R$ 50.000,00

2 Associação da Terceira Idade do Caruaru e Doce Viver R$ 50.000,00

3 Central de Associações de Agricultores Familiares R$ 50.000,00

4 Paróquia nossa Senhora da Glória - Abrigo dos Idosos R$ 50.000,00

5 Cultivando o Aprendizado - Vila Rosário R$ 50.000,00

8º EDITAL 2018/EXECUÇÃO 2019
Aprovados (24) vinte e quatro projetos, em (8) oito municípios - Barreiras,

Luís Eduardo Magalhães, Angical, Riachão das Neves, São Desidério,
Santa Maria da Vitória, Santana, Bom Jesus da Lapa.

9º EDITAL 2020/EXECUÇÃO 2021
Aprovados (46) quarenta e seis projetos, em (13) treze municípios - Barreiras, Bom Jesus da Lapa, 

Correntina, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Santana, São Desidério,
São Félix do Coribe, Baianópolis, Cocos, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia.
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FORMOSA DO RIO PRETO

1 A.P.G – Associação dos Produtores da Garganta R$ 80.000,00

2 Apae - Assoc. de Pais e Amigos Excepcionais R$ 80.000,00

3 Iaiba Escola águas Claras  R$ 80.000,00

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

1 Abrigo José Vicente da Silva R$ 51.285,00

2 Ama - Associação de Amigos do Autista R$ 50.000,00

3 Sociedade Espírita Caminho de Luz R$ 70.000,00

SANTANA

1 Associação Família de Nazaré R$ 50.000,00

SÃO DESIDÉRIO

1 Assoc. Esportiva do Sítio do Rio Grande R$ 70.000,00

2 Associação dos Produtores de Almas - Zona rural R$ 35.000,00

3 Associação Melhor Idade Padre Jacy R$ 26.000,00

4 Igreja Batista Aliança - Roda Velha R$ 60.000,00

SÃO FELIX DO CORIBE

1 Sociedade de Estudos Espíritas R$ 60.000,00

BAIANÓPOLIS

1 Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional 31 de Março R$ 80.000,00

COCOS

1 Instituto Aiba - Abrigo de Idosos R$ 76.800,00

MANSIDÃO

1 Creche Comunitária Laura Pasqua R$ 20.000,00

RIACHÃO DAS NEVES

1 Distrito de Irrigação dos Perímetros Irrigados Nupeba
e Riacho Grande 

R$ 60.000,00

SANTA RITA DE CÁSSIA

1 OSC -Amigos de Mara R$ 50.000,00

INVESTIMENTO TOTAL R$ 2.500.000,00

BARREIRAS R$ 1.306.138,74

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1 Instituto Viver Melhor
Móveis e equipamentos para
Laboratório de Informática

R$ 53.160,32

2
Assoc. de Amigos dos
Autistas de Barreiras

e Região - AMA

Equipamentos e materiais
multidisciplinares

R$ 26.297,87

3
Assoc. Barreirense de

Cultura e Desportos - ABCD
Reforma e adaptação

do Clube ABCD
R$ 75.233,69

4
Instituto São Francisco

de Arte e Cultura - ISFAC
Aulas de canto e instrumentos R$ 43.081,60

5 Ong Forte Por Ser Mulher Móveis e equipamentos R$ 79.856,00

6
Fundação Esperança -

Casa do Trabalhador
Móveis e equipamentos R$ 79.544,34

7
Assoc. Prod. Rurais

da Mantiqueira
Conclusão do Centro

de Informática
R$ 34.013,31

8
Associação Presbiteriana -

Casa de Apoio Barnabé
Melhoria na Infraestrutura física

e funcional da Casa de Apoio
R$ 65.649,24

9 Instituto PepVida Móveis e equipamentos Sala Digital R$ 56.590,81

10
Assoc. Desp. Cultural

e Ed. De Capoeira
Aquisições de instrumentos R$ 34.928,20

11
Centro Terapêutico
Povoado Grapiúna

Construção da Cozinha
e Refeitório do CTPG

R$ 80.000,00

12
Liga de Ordem dos

Bichos Órfãs - LOBO
Reforma, pintura e aquisição

de materiais
R$ 63.224,91

13
Cáritas Diocesana de

Barreiras - Abrigo dos Idosos

Entendendo o envelhecer:
Aquisição de equipamentos

e instrumentos
R$ 10.869,30

14
Federação de Karatê

Interestilos do
São Francisco

Aquisição de materiais esportivos R$ 78.520,00

15 APAE
Projeto de Hidroterapia:

Construção de vestiários da piscina
R$ 80.000,00

16
Mov. Inclusão Social e
Qualif. da Pessoa com
Deficiência - MIQUEI

Finalização da construção
do Centro de Convivência

R$ 79.000,00

17
Casa de Reintegração Social 

Nova Vida
Construção da Unidade Feminina

da Casa de Reintegração
R$ 80.000,00

18 Assoc. Cultural B. Vila Brasil Ampliação do 2º Piso da Sede R$ 78.169,15

19
Assoc. Proteção às Crianças 

– Creche Tia Clarice
Climatização nas salas de aula

/toldo entrada da creche
R$ 28.000,00

20
Centro de Promoção

Humana Eugênia Ravasco
Reforma da Cozinha R$ 80.000,00

10º EDITAL 01/2022
Aprovados (44) quarenta e quatro projetos, em (9) nove municípios - Barreiras,

Bom Jesus da Lapa, Correntina, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães,
Mansidão, São Desidério, Santana e Santa Maria da Vitória.
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21  Escola Lar de Emmanuel Implantação de Sistema Solar R$ 80.000,00

22
Assoc. dos Policiais Militares 

Oeste da Bahia - APMO
Proj. Judô Heróis do Oeste R$ 20.000,00

CORRENTINA R$ 128.478,03

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1
Assoc. Comunit.

Agropastoril e Ambiental
do Vale do Capão Grosso

Construção Do Galpão
da Associação

R$ 48.478,03

2
Assoc. Moradores e

Agricultores Do Rosário - 
AMPOVIR

De Mãos Dadas:
Proj. de aprendizado

e habilidades educacionais
R$ 80.000,00

FORMOSA DO RIO PRETO R$ 148.878,07

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1
Assoc. Vale Rio Preto

Localidade Sucuriú
Proj. Plantar: Aquisições

de equipamentos
R$ 68.900,00

2 APAE
Complemento da Sede Própria

da APAE
R$ 79.978,07

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES R$ 715.646,53

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1 ONG Vida Bixo Construção do Centro de Castração R$ 30.255,39

2
Assoc. Beneficente
Cristã Mão Amiga

Reforma Estrutural e Climatização R$ 48.164,20

3
Centro de Recup. Ensino

e Reintegração - CRER
Construção da estrutura física do 
núcleo de acolhimento/ orfanato

R$ 54.567,48

4 Rotary Club
Programa de disponibilização

de cadeiras de rodas para
deficientes físicos

R$ 79.767,50

5
Núcleo das Mulheres

do Agro Oeste da Bahia
Teatro Itinerante: Nina e Cadu R$ 79.220,00

6
Assoc. Comunidade Rural 

Rio de Pedras
Continuidade do Campo de Futebol 

da Comun. Rio de Pedras
R$ 79.994,58

7
Assoc. São Francisco

e Santa Clara
Construção de

Lavanderia Industrial
R$ 79.876,57

8
Lions Clube Mimoso

do Oeste
Construção de banheiros

e depósito
R$ 79.520,00

9
Assoc. Moradores
do Aracruz - AMA

Reforma e Aquisição de móveis
e equipamentos: Escola Digital 

Cidadão do Futuro
R$ 78.751,88

10 Abrigo José Vicente da Silva
Aquisições de mobiliários

e reformas estruturais
R$ 78.008,93

11 APAE
Implantação da Academia

ao Ar Livre para portadores
de necessidades especiais

R$ 27.520,00

SANTANA R$ 102.295,56

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1
Assoc. Família de Nazaré - 
Creche Casinha de Nazaré

Melhoria da infraestrutura:
salas de aula, banheiros e depósitos

R$ 38.795,56

2
Escola Família Agrícola de 

Santana
Sistema de Energia Solar R$ 63.500,00

SANTA MARIA DA VITÓRIA R$ 80.000,00

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1 APAE
Construção Centro Habilitação

e Reabilitação/ Reforma
da Fachada Principal

R$ 80.000,00

SÃO DESIDÉRIO R$ 40.489,50

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1
Assoc. Moradores e

Pequenos Agri. Rurais
Povoado de Almas

Continuidade ao Projeto
da Escolinha de Futebol

Jovens do Futuro
R$ 40.489,50

OUTROS MUNICÍPIOS R$ 148.251,70

Nº ENTIDADES INVESTIMENTO VALOR

1
Centro Espírita Obreiros do 
Porvir (Bom Jesus da Lapa)

Construção do 2º Pavimento
do Centro Comunitário

R$ 79.808,00

2
Casa de Passagem

Aloísio Tanajura
(Bom Jesus da Lapa)

Aquisição de Móveis e Equip.
para Lab. De Informática

R$ 43.727,00

3
Creche Comunitária

Laura Pasqua (Mansidão)
Aquisição de móveis

e equipamentos
R$ 24.716,70

INVESTIMENTO TOTAL R$ 2.670.178,13

O FUNDESIS EM 15 ANOS
JÁ INVESTIU:

R$ 10.021.476,77

34 35



EDUCAÇÃO
15 Projetos

ESPORTE
15 Projetos

SEGURANÇA
3 Projetos

EMPREGO
E RENDA

15 Projetos

INCLUSÃO
SOCIAL

15 Projetos

INCLUSÃO
DIGITAL

15 Projetos

SAÚDE
15 Projetos

SUSTENTABILIDADE
15 Projetos

ABRIGAMENTO
15 Projetos

CULTURA
15 Projetos

AGRICULTURA
FAMILIAR

15 Projetos

EXECUÇÃO DOS PROJETOS
POR ÁREA ATÉ 2021
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2007

2008

2011

2012

2013

2015
2017

2019

2020

9º EDITAL

R$ 2.500.000,00

1º EDITAL

R$ 296.000,00

2º EDITAL

R$ 385.000,00

3º EDITAL

R$ 553.950,00

4º EDITAL

R$ 688.500,00

5º EDITAL

R$ 549.179,00

6º EDITAL

R$ 587.018,00

8º EDITAL

R$ 1.200.000,00

7º EDITAL

R$ 588.870,00

INVESTIMENTO TOTAL:
R$ 10.021.476,77

10 EDITAL EM ANDAMENTO:
R$ 2.670.178,13

Mais de 10 milhões
investidos em 214 projetos

Mais 200 mil pessoas beneficiadas,
entre crianças, jovens, adultos,

idosos e pessoas especiais

110 instituições contempladas,
sendo creches, pré-escola,
abrigos, apae’s e orfanatos

15 anos - 10 editais lançados
em 16 municípios

15 ANOS DE INVESTIMENTO SOCIAL
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RELAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICIADAS COM FUNDESIS

EDITAIS 2018/2020 - EXECUÇÃO 2019/2021
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Área: Inclusão social e cultura

Local: Filarmônica de Angical

Público: Crianças, jovens e adultos

Nº de atendidos: 60 alunos

ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA
FILHOS DO OESTE - ANGICAL

Conhecida no Oeste Baiano como a terra da musicalidade, a cidade de Angical, tem na música 
uma arte passada de geração em geração. Em fevereiro de 2005, com o apoio dos pais dos 
músicos, foi criada a Associação Filarmônica Filhos do Oeste integrada por crianças, jovens 
e adultos que recebem gratuitamente aulas de teoria musical voltadas para instrumentos 
como violino, piano e viola.

Em 2019, a Associação teve o projeto aprovado pelo Fundesis, e o recurso de R$ 40.000,00 
foi aplicado para aquisição de instrumentos musicais, como saxofones, violões, flautas e 
violinos, para formação da orquestra.
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ASSOCIAÇÃO ESCOLA
FAMÍLIA AGRÍCOLA - ANGICAL

Fundada em 1996, a Escola Família Agrícola de Angical, oferece aulas de Ensino Fundamental 
e Ensino Médio profissional e técnico em agropecuária. Em 2008, teve pela primeira vez seu 
projeto aprovado pelo Fundesis e o recurso recebido foi utilizado para a compra de material 
didático e equipamentos como retroprojetor, microscópio e uma motocicleta. O segundo 
projeto aprovado, permitiu a reforma dos quartos, cozinha e refeitório. Quando contemplado 
pela terceira vez, o recurso foi utilizado para instalação de cerca elétrica em toda a área da 
escola garantindo mais segurança. O quarto projeto aprovado pelo Fundesis teve os recursos 
aplicados na implantação do Centro Digital, compra de equipamentos, mobília e instalação de 
internet. Por meio do Fundesis já foi investido na EFA um total de R$ 129.070,00, transformando 
a realidade desta unidade de ensino.

Área: Educação

Local: Escola Família Agrícola de Angical

Público: Jovens e Famílias

Nº de atendidos: Em torno de 139 alunos
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ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO MENOR
CARENTE (AMEC) - BARREIRAS

Fundada em 1996, a Associação de Amparo ao Menor Carente (Amec) de Barreiras, é uma 
instituição que acolhe provisoriamente crianças e jovens de 03 a 18 anos, encaminhados pelo 
poder judiciário, até que eles adquiram condições estáveis e seguras para o retorno ao lar.

Pelo Fundesis a instituição já teve quatro projetos contemplados. No primeiro em 2007, o 
valor de R$ 50.000,00 custeou a reforma completa da sede própria. Em 2008 foi novamente 
aprovada e a verba foi utilizada para a construção do muro e salas educacionais.  No edital de 
2019, os recursos de R$ 30.000,00 custearam a reforma e a ampliação da área da sede. E no 
edital de 2020 a entidade adquiriu mobiliário e equipamentos com o valor de R$ 7.300,00.

Área: inclusão social

Local: Barreiras

Público: Crianças e jovens até 18 anos

Nº de atendidos: 20 abrigados (Ocupação máxima permitida) 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL
E COMUNITÁRIA DOS MORADORES

DO BAIRRO VILA BRASIL - BARREIRAS

A Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Brasil, fundada em 1989, 
concorreu pela primeira vez ao Fundesis no edital de 2011. Os recursos foram destinados 
para a construção da sede, que ganhou duas salas, dois banheiros, área de circulação e um 
salão no primeiro piso. No edital de 2012, os recursos foram utilizados para adquirir mobília 
e eletrodomésticos. Já no edital de 2017, mais uma vez contemplada, adquiriu instrumentos 
musicais, uniformes e material didático. A construção do segundo e terceiro piso foi possível 
a partir da aprovação do edital de 2019. 

O total de investimentos do Fundesis na entidade é de R$ 143.171,85. Entre as principais 
atividades, a instituição oferta aulas de reforço escolar, aulas de profissionalização em 
comunicação e informática e oficinas de artes e música.

Área: Inclusão social e educação

Local: Barreiras

Público: Crianças, jovens e comunidades em geral

Nº de atendidos: 75 alunos e média de 380 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS
POBRES TIA CLARICE - BARREIRAS

Fundada em 1950, a Creche Tia Clarice desenvolve ações para crianças de 01 a 03 anos, em 
sua maioria de famílias carentes de Barreiras, oferecendo-lhes educação e cuidados em 
tempo integral. 

A entidade teve o primeiro projeto aprovado pelo Fundesis no edital de 2008, pelo qual foi 
executada a construção de área recreativa, biblioteca, brinquedoteca e playground. Pelo 
edital de 2011, realizou a reforma de toda a estrutura física da creche, berçários, banheiros, 
salas, telhado, forro e piso. Em 2019, os recursos aprovados foram investidos na construção 
de uma sala infantil para brinquedoteca e aquisição de brinquedos. Por meio da aprovação 
no edital de 2020, os recursos foram aplicados na realização da reforma total do telhado 
da creche a partir do valor adquirido de R$30.000,00. O Fundesis já investiu um total de 
R$145.000,00 na entidade.

Área: Inclusão social e educação

Local: Barreiras

Público: Crianças e famílias

Nº de atendidos: Média de 121 crianças
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ASSOCIAÇÃO BAMBAM
CRECHE ESCOLA - BARREIRAS

A Associação Bambam Creche Escola, sediada no Loteamento São Paulo, em Barreiras, é uma 
entidade civil sem fins lucrativos, que oferece Educação Infantil para aproximadamente 65 alunos. 

Com os recursos do Fundesis, no edital de 2019, foi possível a partir do investimento de R$ 15.000,00, 
construir uma sala destinada para o funcionamento da brinquedoteca e a estrutura do primeiro piso, 
que conta com três salas de aulas e banheiros, além do parque infantil. A estrutura foi melhorada e a 
partir destas intervenções é possível um melhor desenvolvimento de atividades lúdicas fundamentais 
para a boa formação da primeira infância.

Área: Inclusão social e educação

Local: Barreiras

Público: Crianças e famílias

Nº de atendidos: Média de 1.050 alunos durante o ano letivo.

Total de investimentos desde 2008: R$ 140.000,00
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ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA
CASA DE APOIO BARNABÉ - BARREIRAS

A Associação Presbiteriana é uma instituição, que desde abril de 2017, desenvolve projetos 
sociais em Barreiras. São ofertados serviços voluntários, a exemplo de aulas de pré-vestibular 
solidário, distribuição de sopa, consultas médicas, procedimentos odontológicos, palestras 
e oficinas. A instituição mantém uma Casa de Apoio para hospedagem de pessoas doentes 
que estão em tratamento na cidade, e de seus acompanhantes, identificados pela equipe 
de assistência social do Hospital do Oeste e de outras unidades de saúde dos municípios da 
região, a casa possui capacidade para atender 900 pessoas ao mês.

Em 2019, graças ao edital do Fundesis, a Casa Barnabé teve seu projeto contemplado e com 
os recursos adquiriu um veículo para auxílio dos trabalhos, construiu a lavanderia e comprou 
materiais, além de móveis. O valor total investido pelo Fundesis foi de R$ 75.284,23.

Área: Inclusão social, cultura e educação

Local: Barreiras

Público: Crianças, jovens e comunidades em geral

Nº de atendidos: Média de 40 pacientes fixos e 60 famílias
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BASE COMUNITÁRIA DE SEGURANÇA
DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - BARREIRAS

No bairro Santa Luzia em Barreiras, o Fundesis aprovou o Projeto ‘Na Base da Luta’ 
desenvolvido na Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar, direcionado a crianças 
e adolescentes, entre 12 e 18 anos, e seus núcleos familiares, dos bairros de abrangência da 
83° CIPM. O projeto oferece aulas de artes marciais e disciplina para jovens da Santa Luzia, 
Sombra da Tarde, Jardim Vitória além de bairros circunvizinhos.

Aprovado pelo Fundesis no edital de 2019, o recurso de R$65.000,00 foi investido na 
construção de um galpão com estrutura metálica, piso de alta resistência, passeio em 
concreto, instalação de climatizadores e bebedouro, aquisição de 80 tatames, uniformes e 
equipamentos para a prática de artes marciais.

Área: Esporte, cultura e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Crianças, jovens e comunidade em geral

Nº de atendidos: 75 crianças e adolescentes moradores do 

bairro Sombra da Tarde e entornos, totalizando 350 pessoas.
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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE

(ESCOLA LAR DE EMMANUEL) -BARREIRAS

Com mais de 35 anos de atuação, o Lar de Emmanuel é uma das instituições pioneiras de 
Barreiras. Por muitos anos, as ações são direcionadas ao acolhimento de bebês, crianças, 
adolescentes e adultos, além da escola anexa ao Lar, que atende aproximadamente 700 
crianças e adolescentes beneficiados, oferecendo Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
entre outras atividades, a exemplo de atendimento psicológico, projeto de xadrez, música 
e artes, distribuição de cestas básicas, de kit bebê e de refeições para a população carente, 
direcionado ao bairro Vila Rica e comunidades circunvizinhas.

A parceria com o Fundesis começou com aprovação no edital de 2007. Os recursos foram 
aplicados na construção do pavimento escolar com três salas de aulas. No edital de 2008, 
o valor aprovado foi utilizado na reforma da cozinha, construção do refeitório e compra de 
mobílias para estas áreas e para o berçário. Com os recursos do edital de 2011, os equipamentos 
do Laboratório Digital foram adquiridos. Já em 2012, foram compradas carteiras escolares. E 
no quinto edital, em 2019, a instituição recebeu o valor de R$80.000,00 que foi investido na 
construção do segundo pavimento escolar, a partir de uma nova estruturação das salas, com 
refeitório, cozinha e banheiros novos.

Área: Educação e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Crianças, jovens e famílias

Nº de atendidos: 700 beneficiados
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MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO
DO ESPECIAL INDEPENDENTE

(MIQUEI) - BARREIRAS

O Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente (Miquei), desde 2002, atua 
no intuito de contribuir com ações de desenvolvimento educacional, físico, psicossocial, 
cultural e econômico da pessoa com deficiência. A instituição foi contemplada pelos recursos 
do Fundesis em três editais.

Já foram investidos um total de R$ 208.494,00, recursos aplicados na construção do Centro 
de Convivência Joatan Monteiro dos Santos, primeira casa de Atividade de Vida Diária (AVD) 
do Estado da Bahia, que tem por finalidade a simulação da habitação para treinamento das 
atividades corriqueiras pela pessoa com deficiência. Com os recursos adquiridos nos editais de 
2019 e 2020, receberam um valor total de R$158.494,00, sendo realizada a construção de um 
auditório, duas piscinas para realização de atividades terapêuticas, do muro do lote, galpão, 
três varandas, dois banheiros, melhoria da instalação elétrica e rampas de acessibilidade.

Área: Inclusão social

Local: Barreiras

Público: Pessoas especiais

Nº de atendidos: 400 pessoas
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SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS -
BARREIRAS

Através do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB) e o Instituto Aiba, alguns 
projetos foram aprovados pelo Fundesis e executados na Fazenda Modelo Paulo Mizote, em 
Barreiras, permitindo atender o Programa Jovem Aprendiz, ofertado pelo Senar Bahia, em 
parceria com as duas entidades agrícolas. O objetivo da Escola Modelo é incluir, capacitar 
e promover o desenvolvimento profissional de jovens entre 18 a 23 anos, oportunizando a 
formação profissional rural, certificando-os para o ingresso no mercado de trabalho.

Os investimentos pelo Fundesis na Fazenda Modelo ocorreram a partir do edital de 2017, 
com aplicação dos recursos na execução da reforma de sala, aquisição de computadores e 
de material para implantação de uma sala digital. Em 2019, foi feita uma reforma estrutural 
e aquisição de material e mobília escolar, além de equipamentos de segurança para o prédio. 
Em 2020, a escola foi contemplada pelo edital com o recurso de R$80.000,00, através do 
Instituto Aiba com o Projeto da Usina Fotovoltaica, que gera energia solar, e pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais com projeto de acessibilidade da Fazenda Modelo (Barreiras) e Fazenda 
Inteligente (Riachão das Neves), no valor de R$ 60.000,00.

Área: Educação e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Jovens de 18 a 23 anos

Nº de atendidos: 657 jovens certificados desde 2013
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
PRODUTORES DA LOCALIDADE DE PLACAS

(AMPROPLACAS) - BARREIRAS

A Associação dos Moradores e Produtores da Localidade de Placas (AMPROPLACAS), é 
uma entidade que visa fortalecer a organização econômica, social e política, e garantir os 
direitos dos associados junto ao poder público com a participação de colaboradores que 
residem na comunidade.

A associação mantém a Escola Municipal Rui Barbosa, que desde 1996, atende os filhos dos 
moradores da localidade e das fazendas próximas ofertando Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Em 2020, a escola, foi contemplada pelo Fundesis e o investimento de R$ 
80.000,00 foi utilizado para a reforma estrutural do prédio que contempla salas de aula, 
cozinha, banheiros, sala para atividades diversas e uma varanda, além da instalação da cerca 
elétrica para garantir mais segurança.

Área: Educação

Local: Barreiras - Placas

Público: Crianças

Nº de atendidos: Média de 250 alunos
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS (APAE) - BARREIRAS

A APAE de Barreiras, fundada pela Loja Maçônica Fraternidade Barreirense há mais de 35 anos 
desenvolve trabalhos direcionados a pessoas com deficiência intelectual e múltiplas.

Graças ao Fundesis, a entidade adquiriu em editais passados recursos que foram direcionados 
para a construção de quadra poliesportiva coberta. No edital de 2020, a sede da instituição 
passou por reforma e a estrutura física ganhou uma ala de saúde para atendimento de seu 
público com recursos de R$ 78.400,00, investidos para a melhoria da estrutura e serviços.

Área: Educação e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Pessoa especiais

Nº de atendidos: Média de 69 alunos
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL
E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA

ACCB CULTURA BRASIL -BARREIRAS

Com início das atividades em 2000, a Associação Desportiva Cultural e Educacional de 
Capoeira ACCB Cultura Brasil contribui com atividades preventivas e de socialização, 
realizadas na comunidade de Vila Brasil e entorno.

Com uma clientela de aproximadamente 220 alunos por ano, a instituição foi contemplada 
pelo Fundesis pela primeira vez em 2017, com R$ 25.000,00 destinados a compra de 
materiais esportivos. Já no edital de 2020, comtemplados mais uma vez com o valor de 
R$ 25.000,00, que foram empregados na aquisição de 80 berimbaus, três atabaques, seis 
pandeiros, 200 uniformes, uma impressora, uma caixa de som e 40 tatames. Investimentos 
que contribuíram para que as aulas de capoeira, realizadas na sede da Escola Municipal 
Joaquim Neto, aconteçam com qualidade e conforto.

Área: Esporte e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Crianças e jovens

Nº de atendidos: 220 Alunos
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ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
DA MANTIQUEIRA - BARREIRAS

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Mantiqueira, localizada a 18 km de Barreiras, 
foi criada com o objetivo de integrar as ações de agricultores, associados e trabalhadores 
rurais que vivem da Agricultura Familiar de 13 comunidades. 

Em 2020, a associação foi contemplada pelo edital do Fundesis, com o valor de R$ 60.000,00 
para reforma de prédio da associação e aquisição de material tecnológico para execução do 
Projeto Inclusão Digital Rural. Por meio da implantação de uma sala digital, serão atendidos 
os moradores das localidades representadas pela associação.

Área: Educação e inclusão social

Local: Barreiras – Mantiqueira, zona rural

Público: População de 13 comunidades rurais

Nº de atendidos: Mais de 350 pessoas

70 71



ASSOCIAÇÃO UNIFRUTAS BRASIL - 
RIACHÃO DAS NEVES

A Associação Unifrutas do município de Barreiras, é formada por bananicultores que acreditam 
nas boas práticas produtivas, no intuito de fortalecer essa produção no Oeste Baiano. A 
Unifrutas teve seu projeto aprovado no edital do Fundesis e aplicação dos recursos em 
Riachão das Neves, na reforma estrutural dos Prédios I e II da Escola Modelo Nupeba, onde já é 
desenvolvida a bananicultura há mais de três anos.  

Para o projeto de reforma, o Fundesis aprovou em 2020 o valor de R$ 57.915,00 que também 
foi utilizado para aquisição de materiais de construção e mão de obra. Os recursos investidos 
pelo Fundesis nessa região, beneficiam cerca de 900 moradores.

Área: Educação e inclusão social

Local: Riachão das Neves – Distrito de Nupeba

Público: Jovens de 18 a 24 anos

Nº de atendidos: 900 pessoas, entre jovens e adultos
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CÁRITAS DIOCESANA 
(ABRIGO DOS IDOSOS SÃO JOÃO BATISTA) -

BARREIRAS

O Abrigo dos Idosos São João Batista, foi fundado em 1979 pela Diocese de Barreiras. Atualmente 
acolhe mais de 25 idosos carentes de Barreiras e de outros municípios pertencentes à Diocese. 

O Fundesis já beneficiou o abrigo por duas vezes. Em 2015, em que os recursos foram utilizados 
para a construção da lavanderia, da despensa e reforma da cozinha e do refeitório. Já no edital de 
2020, o valor de R$48.000,00 foi utilizado para aquisição de camas, aparelho de condicionado, 
freezer, geladeira, bebedouro, fogão e liquidificador industrial. Juntos, os recursos aplicados 
pelo Fundesis na instituição somam R$ 96.000,00.

Área: Inclusão social

Local: Barreiras

Público: Idosos

Nº de atendidos: 28 idosos
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CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
NOVA VIDA - MOCAMBO

A Casa de Reintegração Social Nova Vida, desenvolve programa de acolhimento a adolescentes e 
jovens usuários de substâncias psicoativas. O Fundesis já financiou vários projetos da instituição 
contribuindo para a melhoria dos serviços que atende em média 80 internos. 

A instituição foi favorecida em quatro editais do Fundesis. Em 2013 foi realizada a construção 
de quadra poliesportiva. Em 2015 os investimentos foram direcionados para melhorias nos 
vestiários e banheiros. Em 2017, foi executada a construção de uma lavanderia e compra de 
equipamentos. E no último edital, em 2020, a entidade utilizou os recursos de R$20.000,00 para 
a aquisição e instalação de usina geradora de energia fotovoltaica. Os quatros projetos somam 
R$ 78.981,00 investidos pelo Fundesis.

Área: Educação e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Dependentes químicos

Nº de atendidos: 80 homens
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
POVOADO DE GRAPIÚNA

(CTPG) - BARREIRAS

A Comunidade Terapêutica Povoado do Grapiúna (CTPG), localizada na zona rural de Barreiras, 
foi criada em 2003 e configura-se em um Centro Terapêutico que acolhe e trata dependentes 
químicos, do sexo masculino em condições de vulnerabilidade.

Em 2020, foram contemplados com o valor de R$ 60.000,00 para a construção de dormitórios, 
banheiros e área de serviço, em benefício dos internos. Essa nova estrutura contemplará 
salas de recreação, de administração e de atendimento psicológico, depósito, lavanderia 
e sanitários.  Com as novas instalações, o atendimento aumentará de 16 para 40 pessoas, 
que além da infraestrutura, poderão contar com melhores condições no tratamento de 
reabilitação ofertado pela instituição.

Área: Inclusão social

Local: Barreiras - Grapiúna

Público: Dependentes de substâncias psicoativas

Nº de atendidos: Média de 40 beneficiados
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LAR ESPERANÇA TIA GINJA - BARREIRAS

Criado em 2014, o Lar Esperança Tia Ginja acolhe crianças e jovens de 0 a 16 anos, que vivem 
em um contexto de vulnerabilidade social. As crianças e jovens, encaminhados pelo Conselho 
Tutelar ou Vara da Infância e Juventude, permanecem na instituição com o propósito de superar 
a situação de violência sofrida com atendimento psicológico e de assistência social, até que seja 
viabilizado o retorno à família de origem ou para um novo lar. 

Beneficiada com investimentos do Fundesis, foram adquiridos pelo edital de 2012, equipamentos 
e mobília. No segundo edital em 2015, foi realizada a reforma e aquisição de playground e 
mobiliário. Já os recursos de R$17.800,00 adquiridos no último edital em 2020, foram investidos 
na instalação de placas solares e eletrônicos. O total doado à instituição soma R$ 77.070,00

Área: Educação e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Crianças em situação de vulnerabilidade social

Nº de atendidos: Média de 20 (bebês, crianças e jovens 

até 16 anos)
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ASSOCIAÇÃO LAR ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -
BARREIRAS

Criado em 2003, a instituição mantém um Lar, que oferece serviços de assistência médica e 
social às famílias em situação de risco social, atendimentos que foram ampliados graças aos 
recursos do Fundesis. Por ano, o lar atende uma média de 12 mil pessoas.

A entidade já foi aprovada em quatro editais, e a parceria com o Fundesis começou em 2012, 
quando o recurso foi revertido para construção de ala médica que conta com quatro salas 
clínicas. Pelo edital de 2013 foi construída cozinha e banheiros. Já em 2017, foram construídos 
banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais. No edital de 2020, os 
recursos de R$32.400,00 foram aplicados na melhoria do telhado com substituição de telha 
Eternit por cobertura metálica. O Fundesis já investiu na associação um total de R$ 147.400,00.

Área: Saúde e inclusão social

Local: Barreiras

Público: Atendimento médico 

Nº de atendidos: Média de 12 mil pessoas anualmente
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LIGA DE ORDEM DOS BICHOS ÓRFÃOS
(LOBO) - BARREIRAS

A Liga de Ordem dos Bichos Órfãos (LOBO), é a primeira organização de Barreiras e região, a atuar 
em prol dos animais domésticos abandonados e maltratados, e desde 2005, atua na comunidade 
por meio de ações que priorizam a saúde pública e bem-estar animal, como resgate, amparo, 
atendimento veterinário, tratamento, vacinação, castração e doação de animais acolhidos.  

Pelo Fundesis, a Ong foi contemplada em dois editais, sendo o primeiro em 2017, pelo qual 
adquiriu uma moto adaptada para auxiliar os serviços de transporte de animais abandonados 
e arrecadação de rações e produtos doados. Em 2020, mais uma vez a instituição recebeu 
recursos do Fundesis e o valor de R$44.000,00 foi utilizado para aquisição de medicamentos, 
aparelhos cirúrgicos e mobília. Já foram investidos R$ 59.000,00 pelo Fundesis na ONG.

Área: Saúde animal

Local: Barreiras

Público: Diretamente animais em situação de rua

Nº de atendidos: Média de 800 animais
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ROTARY CLUB BARREIRAS RIO DE ONDAS
E COMPANHIA INDEPENDENTE DE

POLICIAMENTO TÁTICO DO OESTE DA BAHIA
(RONDESP) - BARREIRAS

A Companhia Independente de Policiamento tático do Oeste da Bahia em parceria com o 
Rotary Club Barreiras Rio de Ondas, participou do edital 2020 do Fundesis com o projeto de 
implantação do primeiro Canil Setorial da Rondesp para realização de atividades cinotécnicas. 

Aprovados com recursos no valor de R$45.000,00 foi executado o projeto de implantação 
do Canil Setorial, estrutura que contempla três canis, um ambulatório para atendimento 
veterinário, banheiros, depósito e aquisição de equipamentos para ambulatório. 

Área: Inclusão social

Local: Barreiras

Público: Sociedade de modo geral

Nº de atendidos: População do Oeste da Bahia
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO POVOADO 
RIO DE PEDRAS (AMORPE) -BARREIRAS

A comunidade Rio de Pedras, situada na zona rural, de Barreiras, concentra famílias que 
sobrevivem da Agricultura Familiar. A comunidade conta com uma escola que oferece 
Ensino Fundamental e as aulas de educação física eram ofertadas de forma precária em um 
campo de várzea. 

Com recursos aprovados no edital 2020 do Fundesis, os investimentos no valor de R$ 
80.000,00, foram aplicados na construção de um campo de futebol com infraestrutura que 
garantirá melhores condições à prática esportiva, além de suporte à realização de outros 
eventos que envolvem, não só à comunidade escolar, mas também moradores locais e de 
comunidades circunvizinhas.

Área: Esporte e inclusão social

Local: Barreiras, zona rural

Público: Toda a comunidade

Nº de atendidos: Média de 400 pessoas, entre crianças e jovens
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ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS DE RIACHO DE BAIXO, VARGEM

SERRADA E LAGOINHA - BOM JESUS DA LAPA

Criada em 1998, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho de Baixo, Vargem 
Serrada e Lagoinha, de Bom Jesus da Lapa, tem por missão desenvolver a Agricultura Familiar, 
gerar emprego e renda, incentivar o empreendedorismo, as ciências agrárias, ambientais e afins. 

Beneficiada no último edital do Fundesis, os recursos de R$45.000,00 foram utilizados 
para aquisição de 15 kits completos de irrigação, destinados às famílias da associação, 
investimento que repercutiu diretamente na melhoria e aumento da produção de mandioca, 
melancia, milho, abóbora e hortaliças, cultivados por essas famílias.

Área: Agricultura sustentável

Local: Bom Jesus da Lapa

Público: 2 comunidades da zona rural

Nº de atendidos: 15 famílias, sendo 42 pessoas
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CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS
BRAUNÃO - BOM JESUS DA LAPA

Há 13 anos o Centro de Formação de Atletas Braunão de Bom Jesus da Lapa, oferece condições 
de melhoria de vida por meio do esporte a crianças e jovens, incentivando-os a se tornarem 
futuros grandes talentos do futebol. 

A associação acolhe jovens acima de 14 anos de outras comunidades, oferecendo-lhes 
estadia, alimentação, apoio logístico para a escola, além dos treinos de futebol que são 
realizados em horário oposto ao turno escolar. Em 2020, a Associação Braunão, concorreu 
ao Fundesis, e recebeu recursos no valor de R$ 46.000,00 que foram aplicados na obra de 
reforma dos dormitórios e do refeitório.

Área: Esporte e inclusão social

Local: Bom Jesus da Lapa

Público: Jovens dos diversos municípios do Oeste

Nº de atendidos: Média de 80 alunos, entre crianças e jovens
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CENTRO ESPÍRITA OBREIRO DO PORVIR -
BOM JESUS DA LAPA

Desde 1989, o Centro Espírita Obreiros do Porvir (CEOP), é uma instituição que desenvolve 
um trabalho social direcionado a crianças, jovens, adultos e idosos de Bom Jesus da Lapa. 
Sem sede própria até 2015, o CEOP concorreu ao edital do Fundesis e teve projeto aprovado 
com o valor de R$ 76.000,00. Os recursos foram aplicados para a execução da obra da sede 
que está em fase de acabamento. 

No edital de 2020, a entidade foi contemplada com recursos de R$ 76.000,00, utilizados para 
a construção de um Centro Comunitário dentro da área social do CEOP, um espaço físico 
adequado que dará suporte à realização de atividades educacionais, a exemplo de aulas de 
reforço escolar, alfabetização de adultos, oficinas e eventos culturais. A entidade atende 
mensalmente, cerca de 250 pessoas de bairro periférico da cidade.

Área: Inclusão social

Local: Bom Jesus da Lapa

Público: Pessoas da comunidade em geral

Nº de atendidos: Média de 250 mensal
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CASA DE PASSAGEM ALOÍSIO TANAJURA -
BOM JESUS DA LAPA

A casa de Passagem foi construída para abrigar crianças em situações de abandono parental 
e de vulnerabilidade social, oferecendo um ambiente confortável, com atividades de lazer 
e cultura.  Sem sede própria até 2014, a entidade concorreu ao edital de 2015 do Fundesis 
e conseguiu recursos no valor de R$ 40.000,00 para execução do projeto de construção da 
sede, que contempla dois quartos, dois banheiros, sala administrativa e uma sala de lazer. 

Em 2017, a entidade mais uma vez obteve recursos no valor de R$ 50.000,00, investido 
na segunda etapa do projeto de execução da obra, pelo qual foram construídas cozinha, 
refeitório, despensa e lavanderia. Em 2019, beneficiada com o valor de R$ 30.000,00, foram 
adquiridos móveis e equipamentos para a casa. Já foram investidos o total de R$ 120.000,00 
pelo Fundesis na instituição.

Área: Inclusão social

Local: Bom Jesus da Lapa

Público: Crianças e jovens com seus diretos violados

Nº de atendidos: Mais de 400 pessoas entre crianças,

adolescentes, adultos, voluntários e associados

96 97



ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS
PADRE ANDRÉ (AMAPA) - CORRENTINA

Criada em 1980, a associação tem a finalidade de profissionalizar mulheres carentes dando-lhes 
condições de inserção no mercado de trabalho. A entidade concorreu ao Fundesis pela primeira 
vez no edital de 2020 e foi aprovado o valor de R$ 40.000,00 que foi destinado ao financiamento 
do projeto de aquisição de máquinas e materiais necessários para as aulas práticas.

Esse investimento contribuiu para promover a inclusão de mulheres e o fortalecimento da 
economia local por meio da geração de renda, através dos cursos profissionalizantes oferecidos 
atualmente pela instituição, que são de corte e costura, bordado à mão e Patchwork, além de 
palestras voltadas ao desenvolvimento da autoestima e valorização pessoal.

Área: Inclusão social

Local: Correntina

Público: Mulheres

Nº de atendidos: 50 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
DO CARUARU DOCE VIVER - CORRENTINA

Associação da Terceira Idade de Caruaru Doce Viver (ASTIC), fundada em 2009 no município de 
Correntina, busca desenvolver e estimular atividades que garantam o bem-estar, inclusão e 
justiça social ao idoso, por meio da promoção de momentos de integração na comunidade. 

Em 2020, a Associação participou do edital pela primeira vez, e obteve aprovação do recurso 
de R$ 17.700,00 destinado ao projeto de reforma do galpão e construção de dois banheiros, 
correção de infiltrações e do sistema de eletricidade. A associação conta com a participação de 
aproximadamente 150 pessoas.

Área: Inclusão social de idosos

Local: Correntina

Público: Idosos e pessoas da comunidade

Nº de atendidos: Média de 150 pessoas
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CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE CORRENTINA (CAAF)

No intuito de aumentar a visibilidade da Agricultura Familiar do município e dar assistência 
aos pequenos agricultores, foi fundada em 2016, a Central de Associações de Agricultores 
Familiares de Correntina (CAAF), que atualmente conta com 800 associados. 

Em 2020, a CAAF, concorreu pela primeira vez ao edital do Fundesis, e foi contemplada com o 
valor de R$ 32.400,00 para aquisição de 28 tendas sanfonadas para uso de agricultores na feira 
livre da Agricultura Familiar Agroecológica, que há dois anos é realizada no município. A feira, 
que acontece na praça do mercado velho da cidade, é realizada às quartas-feiras, das 17h00 às 
21h00 e beneficia mais de 200 famílias.

Área: Inclusão social de idosos

Local: Correntina

Público: Famílias e população correntinense

Nº de atendidos: 200 famílias
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS (APAE) -

FORMOSA DO RIO PRETO

Com serviços prestados no município de Formosa do Rio Preto desde 2017, a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), até 2020 não tinha sede própria. 

Com o objetivo de melhorar as condições de atendimento a 86 famílias cadastradas, garantir 
mais lazer, acesso a serviços de atendimento médico e de inclusão social a pessoas com 
deficiência intelectual e múltiplas, a APAE concorreu ao último edital lançado pelo Fundesis, 
e foi pela primeira vez aprovada com o valor de R$80.000,00. Os recursos foram utilizados 
para custear o projeto de construção da sede. A estrutura física contempla quatro salas de 
atendimento, banheiros e recepção e irá contribuir para a melhoria dos serviços prestados e 
da qualidade de vida dos atendidos. 

Área: Inclusão social

Local: Formosa do Rio Preto

Público: Pessoas especiais

Nº de atendidos: Média de 300 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
DA GARGANTA - FORMOSA DO RIO PRETO

A Escola Cooperativa Chapadão (ECC), com 27 anos de atuação na vila Panambi, é mantida 
com a ajuda dos produtores rurais e moradores da região de Formosa do Rio Preto. São 
aproximadamente 150 famílias, e a comunidade escolar é formada por uma clientela de 
diversos estados do país. Mesmo com problemas estruturais, é na escola onde os moradores 
se reúnem para eventos da comunidade. 

A associação foi beneficiada no edital de 2019 do Fundesis, que financiou a obra de reforma 
da estrutura física no valor de R$ 80.000,00. Os recursos doados foram aplicados na reforma 
do prédio, que recebeu nova estruturação do telhado, troca de janelas e de portas, além de 
outras melhorias que irão refletir no atendimento aos alunos e na qualidade dos eventos 
realizados para a comunidade escolar.

Área: Educação e inclusão social

Local: Formosa do Rio Preto

Público: Crianças e jovens

Nº de atendidos: Média de 150 pessoas
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ABRIGO JOSÉ VICENTE DA SILVA -
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Fundada desde 2013 em Luís Eduardo Magalhães, o abrigo acolhe menores em decorrência de 
situação de direitos violados, que são encaminhados ao abrigo pelo Conselho Tutelar ou pela 
Vara da Infância e Juventude, e permanecem na instituição até que seja definida sua situação. 
No abrigo eles são matriculados na escola regular de ensino, recebem atendimentos médicos, 
e todos os cuidados, além de participarem de cursos profissionalizantes. 

A instituição foi por duas vezes contemplada com recursos do Fundesis. Da primeira vez 
em 2012, o valor de R$ 50.000,00 foi investido na construção da sede, que foi legalizada 
oficialmente. Em 2019, a instituição passou a se chamar José Vicente. Contemplada no edital 
do Fundesis de 2020, o abrigo recebeu o recurso de R$ 51.285,00 utilizado para custear a obra 
de reforma da cozinha e do refeitório, construção de uma sala de estudos e garagem.

Área: Inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Bebês, crianças e adolescentes

Nº de atendidos: Ocupação máxima 20 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS
(AMA) - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

O desejo de uma mãe, que sonhava em realizar o tratamento de forma gratuita ou com baixo 
custo para seu filho, tornou-se o desejo de outras mães na mesma condição. Assim nasceu a 
Associação dos Amigos Excepcionais do Autista de Luís Eduardo Magalhães, fundada em 2015. 
A AMA atende pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com uma clientela de 
127 crianças e 1 adulto, além de 58 pessoas com suspeita diagnostica de TEA (entre 2 e 28 anos). 

Em 2019, a associação foi contemplada pelo Fundesis pela primeira vez, com o valor de 
R$16.870,00 para a aquisição de equipamentos tecnológicos, fantoches e mobília. Em 2020, 
novamente contemplada, a AMA recebeu R$ 50.000,00, para a execução do Projeto Espaço 
Sensorial e de Psicomotricidade para Estimulação no Autismo, além da reforma da estrutura 
física, criação de espaço de lazer e aquisição de materiais e equipamentos para auxílio do 
atendimento. Os investimentos realizados contribuíram para a melhoria estrutural da 
associação, que agora conta com sete salas e um espaço mais amplo que reflete na qualidade 
de vida do público atendido.

Área: Inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Bebês, crianças e adolescentes

Nº de atendidos: Ocupação máxima 20 pessoas
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SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHOS DE LUZ
(SECAL) - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Criada há 20 anos, a Sociedade Espírita Caminho de Luz (SECAL), é uma organização de 
Luís Eduardo Magalhães, que além de seu público, também atende pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, de todas as faixas etárias. Pela primeira vez a organização foi 
contemplada no edital de 2020 do Fundesis, com o valor de R$ 70.000,00, que financiou o 
projeto “Melhoria e Promoção do Ser”. O valor contribuiu para a construção de três salas da 
atual sede que foram adequadas para consultório médico e para atividades educacionais. 

Com o apoio do Fundesis, foi possível a ampliação da estrutura física do Posto de Assistência 
Caminho de Luz, localizado no bairro Conquista, onde foram construídas três salas, para 
atendimentos médicos e educacionais. Essas melhorias beneficiam uma média de 350 pessoas, 
que passam a ter mais saúde, atividades pedagógicas e bem-estar social.

Área: Inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Bebês, crianças e adolescentes

Nº de atendidos: Mais de 350 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ARACRUZ -
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Fundada em 1994, a AMA é uma associação que surgiu da necessidade de estruturação do 
bairro Santa Cruz, e objetiva a melhoria da convivência e o fortalecimento de vínculos. Por 
meio dos editais do Fundesis, recebeu em 2017 o valor de R$ 30.000,00, conseguindo executar 
o projeto de reforma de parte da Escola. Em 2019, em outro edital do Fundesis com o valor de 
R$ 35.000,00, os recursos custearam a conclusão da reforma de refeitório e auditório, da sala 
de música, aquisição de mobília, instrumentos musicais e uniformes. O valor já investido pelo 
Fundesis na instituição é de R$ 65.000,00.

Área: Educação, esporte, cultura e inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Crianças e adolescentes, mulheres de 20 a 60 anos

Nº de atendidos: 240 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS (APAE) -
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Desde maio de 2003, a APAE de Luís Eduardo Magalhães foi criada por um grupo de pais, amigos e 
representantes da comunidade para prestar serviços sociais. A sede própria tem mais de 1.200 m² 
de área construída e dispõe de um Centro Desportivo Hidroterápico e parque infantil, construídos 
com recursos do Fundesis em editais anteriores, bem como a frota da instituição, adquirida com 
recursos do fundo. 

Já em 2019, a APAE foi beneficiada com parte do recurso do projeto de energia solar, fotovoltaica 
no valor de R$ 45.000,00. No total, já foram investidos pelo Fundesis R$ 217.900,00 na associação.

Área: Educação, inclusão social de pessoas com 

deficiência intelectual e/ou múltipla

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Pessoas Especiais

Nº de atendidos: 190 pessoas
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ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO E SANTA CLARA 
(ASFESC) - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

A Associação São Francisco e Santa Clara (ASFESC), fundada em 2006 em Luís Eduardo 
Magalhães, presta serviços voltados a idosos em situação de risco. Em mais de 14 anos, o 
abrigo, já atendeu mais 248 pessoas. 

Em 2019, o projeto de construção de ala para ampliação dos atendimentos foi possível graças 
ao Fundesis que aprovou o recurso de R$ 79.986,44, pelo qual foram construídos seis quartos 
com banheiros, sala de estar e roupeiro coletivo, contribuindo para o aumento do número de 
vagas e melhoria do atendimento. 

Área: Inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Idosos

Nº de atendidos: 15 idosos
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CONSELHO COMUNITÁRIO DE APOIO
A SEGURANÇA - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

A 85ª Companhia Independente de Polícia Militar de Luís Eduardo Magalhães desenvolve 
o projeto ‘Lutando Bem’, que atende aproximadamente 40 crianças e jovens carentes, foi 
beneficiada pelo Fundesis no edital de 2019. 

O valor de R$ 18.000,00 foi revertido para a construção de uma área coberta de 170 m², onde 
serão oferecidas aulas de artes marciais e treinos funcionais, além de aquisição de diversos 
materiais esportivos, a exemplo de tatames, aparador de chutes e socos, sacos de pancadas, 
cordas, bolas suíças, cones, colchonetes e uniformes. As aulas são realizadas em horário 
oposto à escola.

Área: Esporte, artes marciais e inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Crianças e jovens

Nº de atendidos: 40 alunos
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SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA
RIO DE PEDRAS (LUÍS EDUARDO MAGALHÃES)

A sociedade Recreativa Esportiva Rio das Pedras, localizado no Loteamento Jardim Paraíso 
em Luís Eduardo Magalhães, foi fundada em 1997 no município. A entidade atende 260 
crianças e jovens com aulas de Futebol em horário oposto ao ensino regular.

Contemplada no edital do Fundesis de 2019, o recurso foi investido na melhoria do campo 
de futebol e construção de área de lazer com iluminação, obras que tiveram aplicação de 
R$ 60.000,00.

Área: Esporte e inclusão social

Local: Luís Eduardo Magalhães

Público: Crianças e jovens

Nº de atendidos: 260 alunos
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ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES
DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SANTANA

(ACEFASA) - SANTANA

A Escola Família Agrícola de Santana, criada em 1991, filiada à Associação das Comunidades 
da Escola Família Agrícola de Santana (ACEFASA), configura-se como instituição de utilidade 
pública desde março de 1992 e no âmbito estadual desde janeiro de 1995.  Tem como objetivo 
a educação de adolescentes e jovens do meio rural, acreditando que a aprendizagem acontece 
com as experiências vividas nos dois ambientes, família e escola.

O Fundesis tem ajudado a melhorar os espaços da Escola Família Agrícola de Santana, que 
foi contemplada pela primeira vez em 2013, com o valor de R$ 21.800,00, empregados na 
reforma de sala e aquisição de equipamentos tecnológicos. Em 2017, os recursos financiaram 
a obra de reforma da cozinha e refeitório, construção de um almoxarifado e de um viveiro de 
plantas no valor de R$ 49.979,00. Com o recurso de R$ 59.876,18, no edital de 2019 a escola 
construiu pocilga e aviário dotado de estrutura para postura e corte.

Área: Educação e inclusão social

Local: Santana

Público: Jovens e famílias

Nº de atendidos: 160 alunos
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CENTRO EDUCACIONAL MARA JÚLIA
(ONG AMIGOS DA MARA) - SANTA RITA DE CÁSSIA

A entidade “Amigos de Mara”, surgiu a partir da morte precoce da menina Mara Júlia, em 
decorrência de um tumor no tronco cerebral. Do desejo de seus familiares eternizarem sua 
memória, nasceram as primeiras ações voltadas à educação e defesa dos direitos da criança, 
adolescente e jovens.  

Em outubro de 2016 foi criada a Organização da Sociedade Civil Amigos da Mara de Santa 
Rita de Cássia, entidade que atende crianças carentes com aulas de reforço, música e artes, 
e também doações de brinquedos, roupas, calçados e cestas básicas às famílias. No edital 
de 2020 do Fundesis, a associação foi contemplada com o valor de R$ 50.000,00 que foi 
revertido para a obra de construção da estrutura da sede própria, um espaço de convivência 
que irá auxiliar o desenvolvimento de atividades voltadas a inclusão social e cidadania.

Área: Educação e inclusão social

Local: Santa Rita de Cássia

Público: Crianças, Jovens e famílias

Nº de atendidos: 100 alunos diretamente e 350 famílias
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ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE NAZARÉ
(CASINHA DE NASARÉ) - SANTANA

Há 33 anos a Associação Família de Nazaré de Santana atende crianças na faixa etária de dois 
anos e meio a três anos e onze meses, priorizando também famílias com baixa renda, atendidas 
pelo Programa Bolsa Família. 

No edital de 2020, as famílias vinculadas à associação foram beneficiadas com o valor de R$ 
50.000,00, recurso utilizado para custear as obras de melhoria da infraestrutura da sede, e 
construção do refeitório, cozinha, despensa, banheiros e lavanderia, contribuindo para uma 
maior integração, socialização e desenvolvimento de habilidades das crianças e de suas famílias.

Área: Inclusão social

Local: Santana

Público: Crianças de 2 anos e meio a 3 anos e 11 meses

Nº de atendidos: 62 alunos
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO SÍTIO GRANDE -
SÃO DESIDÉRIO

A Associação Atlética do Sítio Grande, localizada no distrito de Sítio Grande, São Desidério, 
foi criada em 2015 por um grupo de pessoas preocupadas com a situação ociosa de crianças 
e jovens em horário oposto ao turno escolar. Em 2016, teve início o Projeto da Escolinha de 
Futebol da associação, que atende 25 alunos na faixa etária de 12 a 16 anos, com aulas realizadas 
em campinhos de futebol improvisados dentro da comunidade. 

Em 2017, o Fundesis aprovou o valor de R$ 5.000,00, utilizado para a compra de materiais 
para as aulas. Com a ampliação das atividades e do número de participantes, a entidade foi 
contemplada no edital de 2020 com o recurso de R$ 70.000,00, destinado para início da 
construção da sede própria, que também contará em sua estrutura com salão para reuniões e 
banheiros. Com a contribuição do Fundesis, a associação vai poder proporcionar mais atividades 
esportivas, lazer e integração social para crianças e jovens do distrito de Sítio Grande.

Área: Esporte e inclusão social

Local: São Desidério – Sítio do Rio Grande

Público: Crianças e jovens

Nº de atendidos: 150 alunos
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
E PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS

POVOADO DE ALMAS - SÃO DESIDÉRIO

A Associação de Moradores e Pequenos Agricultores Rurais Povoado de Almas, localizada a 
aproximados 35 km da sede de São Desidério, foi fundada em 2018 com o intuito de melhorar 
a vida de crianças e adolescentes carentes por meio do esporte. 

Em 2019, o projeto, foi beneficiado com valor de R$ 25.000,00 investidos na construção 
do campo de futebol que conta na estrutura com cantina, banheiro e vestiário. Em 2020 a 
entidade foi novamente beneficiada com o recurso de R$35.000,00, que foram investidos 
na construção do muro da sede própria, sala administrativa, recepção, além da compra de 
equipamentos de escritório.

Área: Esporte e inclusão social

Local: São Desidério – Comunidade de Almas

Público: Crianças, jovens e adultos

Nº de atendidos: Média 100 alunos
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ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE
PADRE JACY - SÃO DESIDÉRIO

A Associação da Melhor Idade Padre Jacy, fundada em 2009, no município de São Desidério, 
visa incentivar e promover atividades de lazer e saúde aos idosos. Desde que foi fundada, 
desenvolve o projeto “Longevidade: Idosos bem e saudáveis com atividade física”. Até 2019, 
as ações eram realizadas em local alugado. Por meio da parceria com a Prefeitura Municipal, 
são disponibilizados profissionais de saúde, a exemplo de professor de educação física e 
fisioterapeuta. As atividades atendem atualmente 60 idosos. 

Em 2015, a associação concorreu ao edital do Fundesis, e foi contemplada com o valor de 
R$ 32.000,00, aplicados no projeto Longevidade, que adquiriu materiais para as aulas 
de educação física e fisioterapia. Em 2019, mais uma vez contemplada pelo Fundesis, o 
valor de R$ 50.000,00 foi investido no projeto inicial da construção da sede do Centro de 
Atividade Física e Lazer da Melhor Idade, que inclui na estrutura física, salão de eventos, sala 
administrativa e banheiros. Em 2020, outro valor liberado pelo fundo, investiu R$ 26.000,00 
na continuidade das obras da sede. Por meio das benfeitorias do Fundesis, a associação hoje 
conta com um espaço acolhedor que proporciona mais saúde e qualidade de vida aos idosos.

Área: Inclusão social

Local: São Desidério

Público: Idosos a partir de 50 anos

Nº de atendidos: Média de 60 idosos
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IGREJA BATISTA ALIANÇA DE
RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO

Localizado a aproximadamente 130 km da sede de São Desidério, o distrito de Roda Velha 
é conhecido por ser um grande pólo agrícola do município. Nesse cenário encontra-se a 
Igreja Batista Aliança, entidade que há 12 anos desenvolve trabalhos para auxiliar as famílias 
de baixa renda. 

Por meio do Fundesis, o valor aprovado de R$ 60.000,00 no edital de 2020, foi direcionado 
à construção de novas salas de aulas do Colégio Batista Aliança, que beneficiarão 
aproximadamente 120 alunos com a oferta de Educação Infantil ao Ensino Médio e outros 
cursos voltados ao atendimento às famílias.

Área: Educação e inclusão social

Local: São Desidério

Público: Pessoas da comunidade, crianças, adolescentes,

jovens e os adultos

Nº de atendidos: Mais de 120 alunos
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS (APAE) -

SANTA MARIA DA VITÓRIA

A APAE de Santa Maria da Vitória, há 17 anos desenvolve projetos educativos e atende um público 
de 110 alunos especiais. Há 12 anos com sede própria, a entidade já participou de vários editais do 
Fundesis, por meio dos quais, foi possível em 2012, a execução da obra de construção de quadra 
poliesportiva, custeada com o valor de R$ 57.000,00. Já em 2015 os recursos aprovados no valor 
de R$ 50.000,00 foram utilizados para realizar a cobertura da quadra poliesportiva. No edital de 
2019, a entidade recebeu R$ 40.520,00 para o projeto de reforma de parte do prédio, construção 
de passarelas cobertas que interligam os acessos a sede, como também banheiros novos e 
revestimento cerâmico das salas de aula. 

O fruto dessa parceria, Fundesis e APAE de Santa Maria da Vitória, reflete positivamente na vida 
de seu público-alvo, promovendo a melhoria da qualidade de vida para pessoas com deficiência.

Área: Educação e inclusão social

Local: Santa Maria da Vitória

Público: Pessoas Especiais

Nº de atendidos: Média de 76 alunos especiais
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CENTRO ESPÍRITA OBREIROS DO CAMINHO -
SANTA MARIA DA VITÓRIA

O Centro Espírita Obreiros do Caminho de Santa Maria da Vitória conta com 56 anos de trabalhos 
sociais prestados às famílias carentes da comunidade. Entidade pioneira da doutrina espírita do 
município, as instalações físicas da sede própria necessitavam de reforma.  

Em 2019, a instituição foi contemplada pelo Fundesis, pela primeira vez, e com o recurso de 
R$ 75.000,00, investiu na reforma de toda a estrutura física, que foi ampliada e ganhou salão, 
banheiro, sala de estudo, copa e passarelas. A estrutura também foi adaptada com rampa de 
acesso para pessoas com deficiência física.

Área: Inclusão social

Local: Santa Maria da Vitória

Público: Pessoas de todas as idades

Nº de atendidos: 150 pessoas
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SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS -
SÃO FELIX DO CORIBE

A Sociedade de Estudos Espíritas de São Felix do Coribe é uma organização fundada em 1995 
que atua no suporte às famílias carentes com a realização de atividades assistenciais. Até 2019 a 
organização não tinha sede própria. Atua com suporte às famílias carentes.

Por meio do Fundesis, a entidade conseguiu realizar o sonho de construir a sede própria, a partir 
da aprovação no edital de 2020, com o valor de R$ 60.000,00. A estrutura da sede contempla 
um amplo salão para eventos, banheiros, recepção, sala de atendimento e jardim de inverno, que 
garantirá uma melhor prestação de serviços e realização das atividades ofertadas.

Área: Inclusão social

Local: São Felix do Coribe

Público: Sociedade em geral e famílias em situação de 

risco e vulnerabilidade social

Nº de atendidos: Em torno de 200 famílias
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO 
EDUCACIONAL 31 DE MARÇO -BAIANÓPOLIS

A Escola Municipal Centro Educacional 31 de Março foi fundada em 1977 em Baianópolis. A 
entidade oferta Ensino Fundamental no período diurno e Educação de Jovens e Adultos (EJA), no 
noturno. A escola atende alunos da sede e zona rural, beneficiando mais de 600 pessoas.

A sede da escola não oferecia estrutura adequada para realização de atividades esportivas e 
a associação conseguiu aprovação no edital de 2020 do Fundesis. O valor de R$ 80.000,00 foi 
destinado para as obras de uma quadra poliesportiva, que garantirá suporte para a realização de 
eventos esportivos e o lazer dos estudantes e comunidade escolar. 

Área: Esporte, cultura e inclusão social

Local: Escola 31 de Março de Baianópolis

Público: Crianças, jovens e adultos

Nº de atendidos: Mais de 600 pessoas ao ano
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ABRIGO DOS IDOSOS SANTA LUZIA - COCOS

O Abrigo dos Idosos Santa Luzia no município de Cocos foi fundado em 1992, a partir da grande 
demanda de idosos em situação de vulnerabilidade social. A sede do abrigo apresentava uma 
estrutura antiga e precária. 

No último edital do Fundesis, a instituição foi contemplada com R$ 76.800,00, valor aplicado na 
reforma da casa de amparo, que teve sua estrutura totalmente reconstruída, recebendo mais 
quartos, salas de estar, cozinha, copa e lavanderia. A nova estrutura vai garantir mais segurança 
aos abrigados, eficiência aos serviços de atendimentos médicos, como fisioterapia, psicologia e 
terapia ocupacional, além de mais bem-estar aos idosos.

Área: Inclusão social

Local: Abrigo dos Idosos Santa Luzia de Cocos

Público: Idosos

Nº de atendidos: 20 idosos
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CRECHE COMUNITÁRIA LAURA PASQUA -
MANSIDÃO

Desde 1997, a Associação Comunitária de Barreirinhas, presta serviços sociais para 
aproximadamente 100 famílias de Mansidão. Por meio da Creche Laura Pasqua, a Associação 
auxilia pais que necessitam trabalhar, ofertando Educação Infantil aos filhos em faixa etária 
de 3 a 5 anos. Para melhorar o atendimento, em 2012 foi contemplada pelo Fundesis e o 
recurso de R$ 20.000,00 custeou a construção de muro e reforma da sede própria, além de 
aquisição de material para playground. 

Em 2020 a creche foi aprovada em mais um edital recebendo o valor de R$ 20.000,00, que 
garantiu a compra de equipamentos e eletrodomésticos que irão auxiliar no desenvolvimento 
dos serviços ofertados. 

Área: Inclusão social

Local: Associação Comunitária de Barreirinhas -

Creche Laura Pasqua - Mansidão

Público: Crianças e suas respectivas famílias

Nº de atendidos: Média de 50 crianças
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DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS
IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE -

RIACHÃO DAS NEVES

Sediada no município de Riachão das Neves, o Distrito de Irrigantes dos Perímetros Irrigados de 
Nupeba e Riacho Grande (DNR), é uma associação responsável pela operação e manutenção dos 
dois perímetros desde o ano de 2000. Atualmente o distrito tem aproximados 150 associados, e 
sua finalidade é administrar e operar todo o perímetro irrigado. 

Contemplado pelo Fundesis em 2019, o recurso foi aplicado na reforma estrutural do prédio da 
sede. Em 2020, aprovado em novo edital, com o valor de R$80.000,00, foi construído o espaço 
para cozinha industrial com área de armazenamento. Totalmente reformada, a nova estrutura da 
sede auxiliará na realização de cursos e outros eventos contribuindo para o sucesso de um bom 
trabalho. Já foram investidos pelo Fundesis um total de R$ 155.097.60.

Área: Agricultura sustentável, inclusão social

Local: Riachão das Neves

Público: Moradores das comunidades Nubepa e região

Nº de atendidos: Diretamente 100 pessoas e indiretamente 

média de 400 pessoas
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ASSOCIAÇÃO BARREIRENSE DE INTEGRAÇÃO
DO DEFICIENTE (ABIDE) – BARREIRAS

Localizado na Vila Brasil, em Barreiras, a Associação Barreirense de Integração do Deficiente 
(Abide), desde 1999, desenvolve ações e trabalhos em defesa de políticas de inclusão social 
voltadas para o portador de deficiência física, promovendo-lhes suporte jurídico, psicológico, 
atendimento médico, fisioterápico, cursos de capacitação e demais auxílios sociais. Por mês são 
atendidas cerca de 100 pessoas.

A entidade recorreu ao edital do Fundesis de 2020, e foi aprovado o recurso de R$25.000,00 
direcionado para custear a execução do projeto de reforma da sede da associação que irá 
proporcionar melhor qualidade de vida aos deficientes físicos atendidos e à comunidade.

Área: Inclusão social

Local: Barreiras

Público: Moradores das comunidades de Vila Brasil

Nº de atendidos: Diretamente 100 pessoas
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