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ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS DE 

RESERVA - APRE

17.316 Reserva de vida e saúde

Viabilizar saneamento básico para a comunidade, com o uso de 

fossas sépticas biodigestoras, e incentivar o fortalecimento do 

associativismo com palestras e cursos

 R$                  87.711,00 09/07/2019 a 09/07/2020 09/07/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 

APAE DE CRISSIUMAL

17.328

Acontecendo: Pessoas com 

deficiência, mulheres, mães e geração 

de renda, uma possibilidade

Proporcionar aos usuários da APAE um espaço para a realização de 

atividades de capacitação, aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades visando geração de trabalho e renda

101.204,00R$                10/07/2019 a 10/07/2020 10/07/2020

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA
17.312

Compartilhaí! Educação, comunicação 

e direitos.

fortalecer a temática sobre diretos humanos e situações de violência 

contra as crianças e adolescentes, por meio de encontros formativos, 

ações de divulgação, produção de materiais audiovisuais e de 

comunicação digital

138.630,80R$                11/07/2019 a 11/07/2020 11/07/2019

FUNDAÇÃO SÓCIO CULTURAL 

ANTÔNIO ANTAS DINIZ
17.319

Vitrine Educacional de 

Sustentabilidade

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e 

cultural da Região de Manaíra, na Paraíba a partir de capacitações: 

educacionais, musicais, de artesanato, de danças com o público 

priorizado

114.487,74R$                12/07/2019 a 12/01/2021 12/07/2019

Fundação Educacional Joanna de 

Angelis
17.317 O Despertar das Inteligências

desenvolver nas crianças e adolescentes suas inteligências múltiplas, 

possibilitando um futuro mais promissor para cada indivíduo e para a 

comunidade

122.079,66R$                12/07/2019 a 12/07/2020 12/07/2019

Instituto Metropolitano de 

Profissionalização, Arte, Cultura e 

Oportunidades

17.321 Conexão em Ação

promoção do empoderamento e do protagonismo pessoal de famílias 

em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades 

socioeducativas para reflexão permanente e de ações de intervenção 

comunitária

133.500,00R$                12/07/2019 a 12/03/2020 12/07/2019

Nova Acrópole Lago Norte 17.318
Oficina Aprender do Programa Criança 

para o bem

aprimorar e fomentar o Projeto Aprender do PCPB, por meio de 

adoção de melhores práticas pedagógicas, permitindo que 160 

crianças e jovens das RAs atendidas possam desenvolver de forma 

lúdica seu potencial cognitivo, artístico, social e moral, minimizando, 

em consequência, a situação de risco e vulnerabilidade social delas, 

de  suas famílias e da comunidade onde moram

115.383,00R$                15/07/2019 a 15/07/2020 15/07/2019

A Fundação Banco do Brasil vem por meio desta divulgar os extratos de Convênios firmados no âmbito da Chamada Interna 2019 - PROGRAMA VOLUNTARIADO BB FBB:



Cooperativa dos Produtores 

Rurais da Coperiachinho
17.325

Horta Comunitária: Inclusão social e 

geração de renda 

ampliar a capacidade e organização produtiva dos agricultores do 

município de Vila Boa por meio das práticas agroecológicas de 

produção

111.364,52R$                15/07/2019 a 15/07/2020 15/07/2019

Associação Beneficente Oficinas 

de Talentos
17.322 Oficinas de Talentos Empreendedora

contribuir para a formação e qualificação profissional em costura e 

artesanato de pessoas em vulnerabilidade social no município de 

Batatais (SP)

105.266,80R$                17/07/2019 a 17/07/2020 17/07/2019

ASSOCIAÇÃO PRECAVI 17.339 ESCRITA COM SEDA

contribuir para a formação profissional e empoderamento de jovens e 

mulheres, por meio de capacitação e oficinas com temas voltados à 

inclusão social e cidadania

100.999,98R$                17/07/2019 a 17/07/2020 17/07/2019

ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES E PRODUTORES 

DE SALSA E REGIÃO

17.320 Casa da Comunidade

Proporcionar formação profissional a jovens rurais através da oferta 

de oficinas de capacitação técnica na Zona Rural conhecida como 

Sítio Salsa localizado em Quixelo (CE)

101.187,04R$                18/07/2019 a 18/07/2020 18/07/2019

ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DOS BAIRROS 

FRUTILÂNDIA I, II E FULÔ DO 

MATO

17.310
Casinha de Cultura: fortalecendo 

vínculos comunitários

propiciar a inclusão social, o resgate e a valorização da diversidade 

cultural comunitária, através da implantação da tecnologia social 

Casinha de Cultura, na comunidade do Frutilândia

123.505,72R$                17/07/2019 a 17/07/2020 17/07/2019

MOVIMENTO DE DEFESA DOS 

DIREITOS DOS MORADORES 

DE NÚCLEOS HABITACIONAIS

17.334 Cultura no Meio da Favela
contribuir com os processos de revitalização e ocupação cultural de 

espaços degradados visando os cuidados ao meio ambiente
97.400,00R$                  17/07/2019 a 17/07/2020 17/07/2019

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO 

BURITI GRANDE

17.332
Aquisição de Máquinas e 

Equipamentos

promover a diversificação da produção da mandioca através da 

estruturação da unidade de beneficiamento
100.538,46R$                18/07/2019 a 18/07/2020 18/07/2019


