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Projeto /
Proponente

Gerar Oportunidades / Promover a inclusão social e geração de renda de adolescentes e
Fundo
2016
Centro Comunitario
sua familias por meio de ações empreendedoras,
Municipal /661Cultural e Eclesial de
desenvolvimento de capacidades, qualificação profissional e
de São Luís 095
Vila Passos-CCCEVP
desenvolvimento juvenil.

RN
RN

Valor Total do QTDE
Valor Do
Periodo de
Projeto (Em Benefi Apoio Do BNB
Vigência
R$)
ciados
(Em R$)

76.460,00

100

76.460,00

28/12/2016 a
28/03/2018

80.000,00

80

80.000,00

28/12/2016 a
28/12/2017

Tecendo um mundo de Considera a prevenção aos diversos tipos de violência, instalada
2016
Paz /
no contexto comunitário, vivida por crianças, adolescentes e
/661Associação Projeto Paz
jovens. Através de tecnologias sociais como: luta pela paz e
094
e União
terapia comunitária integrativa.

60.000,00

200

60.000,00

01/01/2017 a
01/06/2018

Projeto Convivência é
forma, vínculo é
Contribuir para a inserção social dos usuários do Serviço de
Fundo
2016
resultado /
Convivência, a partir do fortalecimento das atividades grupais e
Municipal
/661- Conselho Municipal dos
utilização de linguagens artísticas que possibilitam
de
095 Direitos da Criança e do
ressignificado de valores e projetos de vida de crianças e
Maracanaú
Adolescente de
adolescentes com potencial trabalho socioeducativo.
Maracanaú

80.000,00

300

80.000,00

28/12/2017 a
28/03/2018

Fundo
Municipal
de
Paracuru

2016
Dançar na Escola /
/661- Associação dança, arte
096
e ação

Uma ação incorporada ao projeto pedagógico da escola de
dança de paracuru, atende a 100 crianças, entre elas 15
portadores de necessidade especiais e visa realizar, através da
arte, a reflexão crítica dos direitos de criança e adolescente.

96.000,00

100

80.000,00

23/12/2016 a
23/05/2018

Fundo
Municipal
de Assú

Fortalecimento
Favorecer o fortalecimento de crianças, adolescentes e suas
Familiar e Comunitário
famílias na prevenção e enfrentamento da violência e abuso
2016
/
sexual de crianças e adolescentes, nas pespectiva de uma
/66113º Grupo de Escoteiros convivência familiar e comunitária de qualidade e um ambiente
097
Maxwell Barros
protetor, no âmbito de periferia urbana do município do Assú/
machado
RN

66.000,00

60

66.000,00

28/12/2016 a
28/05/2018

Projeto Cultura de Paz
Fundo
2016
e Cidadania /
Estadual do /661Associação Casa de
Ceará
093
Afonso e Maria

CE

Objeto

Fundo
Municipal
de
Limoeiro
do Norte

Tem como princípio integrador a formação da cidadania, base
para uma aprendizagem transformadora do ser humano como
indivíduo, como cidadão e membro atuante da comunidade e
visa oferecer proposta educativa na área de arte, esporte e
cultura e que terá também como princípios a humanização do
ser.

RN
RN

Projeto Educativo
Fundo
Social de Oficinas de
2016
Municipal
Rádio e TV para
/661de Currais
Adolescentes / Policiais
098
Novos
Agentes da Paz - ONG
PAZ

47.594,00

120

47.594,00

28/12/2016 a
28/02/2018

Fundo
Municipal
Cruz do
Espirito
Santo

O projeto RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA MÚSICA visa
ONG Resgatando Vidas
2016
corrobarar com a inclusão social de crianças e adolescentes em
/
/661situação de vulnerabilidade social através do saber musical,
Resgatando a Cidadania
099
como também proporcionar um espaço de aprendizado e
através da música
socialização.

64.000,00

24

64.000,00

05/02/2017 a
05/10/2017

Fundo
Municipal
de João
Pessoa

Ações de
fortalecimento dos
2016 direitos da Criança e do
/661- Adolescente: prevenção
100
e enfrentamento ao
Trabalho Infantil /
Centro Cultural Piollin

Trata-se de um projeto destinado a atender 120 crianças,
adolescentes e jovens com o objetivo de promover ações de
prevenção e enfretamento ao trabalho infantil.

80.000,00

120

80.000,00

23/12/2016 a
23/04/2018

Educação em
Fundo
2016
Movimento /
Municipal /661Centro de Arte,
de Olinda 101
Educação e Cultura CEAEC

Proporcionar educação complementar para crianças e
adolescentes, de ambos os sexos, com ações socioeducativas,
culturais e comunitárias, através de oficinas que sejam capazes
de desenvolver habilidades cognitivas e intelectuais, afetivas,
físicas, éticas e sociais, respeitando as diferenças, os valores e o
contexto da realidade de cada participante.

80.000,00

60

80.000,00

28/12/2016 a
28/12/2017

Fundo
2016
Cidadania em Ação /
Municipal /661Associação Santa Clara
de Paulista 102

Tem por objetivo garantir e promover ações de cidadania, a
inclusão social e cultural de crianças e adolescentes na faix
etária dos 07 aos 17 anos, que vivem em situação de
vulnerabilidade social.

63.860,00

90

40.000,00

28/12/2016 a
28/04/2018

Redução da violência no ambiente escolar a partir da
metodologia comunitária em todas as comunidades. Sempre em
parceria com as escolas.

53.059,35

40

53.059,35

01/06/2017 a
31/01/2018

Fundo
O objetivo deste projeto é equipar uma cozinha semi-industrial,
2016 O tempero da Inclusão
Municipal
refeitorio e lanchonete na Associação Pestalozzi de Arapiraca,
/661/
de
adquiridos por meio do Projeto BB Voluntário 2015, na qual a
104 Associação Pestalozzi
Arapiraca
instituição foi contemplada com o recurso para construção.

71.993,47

80

49.984,95

23/12/2016 a
23/05/2018

1.109.083,20

87

80.000,00

28/12/2016 a
28/05/2018

PB

PE

Fundo
Municipal
de Recife

AL

Oficinas de treinamento de crianças e adolescentes para
atuação em programa de rádio e televisão, incentivando o
protagonismo juvenil na produção de progamas de televisão e
rádio voltados para o público juvenil.

Fundo
Municipal
de
Tancredo
Neves

2016
/661103

Criapaz /
Grupo Adolescer Saúde, Educação e
Cidadania

Projeto de formação de
Adolescentes Futuros
2016 Empresários Rurais da
/661- Agricultura Familiar /
105 Casa Familiar Rural de
Presidente Tancredo
Neves

Promover a formação de 87 Adolescentes, de 14 a 18 anos,
como futuros empresários rurais da agricultura familiar, por
meio dos projetos educativos-produtivos.

BA

Fundo
Municipal 2016
de Vitória /661da
106
Conquista

Organização
Mobilização,
articulação e
participação
/ Instituto Social
Vivendo e Aprendendo

Projeto Líder
Fundo
2016 Empreendedor / Parque
Municipal /661Social de Salvador 107 Empreendedorismo e
Desenvolvimento

Serão contemplados 200 crianças, adolescentes e jovens dos
bairros periféricos com atividades diárias na área da cultura e
do esporte, por meio de oficinas de karatê, dança, teatro,
atletismo e futebol, além de recreação e capoeira.

72.928,00

200

72.928,00

23/12/2016 a
28/03/2018

Este projeto propõe a utlização das ferramentas de informática
e internet, para fomentar o empreendedorismo social através do
acesso a conhecimentos de moderação e produção de conteúdos
em mídias sociais. Fortalecendo assim o pertencimento social e
a consciêntização da responsabilidade comunitária, a partir da
utilização dos conhecimentos adquiridos, como forma de
transformação da sua realidade e da sua comunidade.

79.973,70

240

79.973,70

21/12/2016 a
21/05/2018

TOTAL

2.180.951,72

1.901

1.090.000,00

