A Fundação Banco do Brasil vem por meio desta divulgar os extratos de Convênios firmados no âmbito da Chamada Interna 2018 - PROGRAMA VOLUNTARIADO BB FBB:
Convenente

Convênio

Título do Projeto

Objeto

Valor

Prazo de Execução

Data da Assinatura

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE Jataizinho

17.089

APAE Digital – Inclusão Digital e Social da
Pessoa com Deficiência

Promover a inclusão digital e social das pessoas com necessidades
especiais com o intuito de desenvolver as habilidades cognitivas do
público atendido pela Apae Jataizinho

R$

73.505,03 05/09/2018 a 05/09/2019

05/09/2018

Associação Um Litro de Luz Brasil

17.098

Litro de Luz Ação Kalunga

Aplicação da Tecnologia Social “Poste de Luz Solar – Litro de Luz
Brasil”, instalando postes e lampiões solares confeccionados com canos
de PVC e utilizando-se de energia fotovoltaica, para proporcionar
acesso à energia elétrica na comunidade quilombola Kalunga (GO)

R$

109.000,00 06/09/2018 a 06/09/2019

06/09/2018

Associação dos Deficientes Visuais
de Novo Hamburgo - ADEVIS NH

17.134

Empoderamento feminino: Ferramenta de
Transformação

Realizar oficinas de apoio, grupos terapêuticos e atendimentos
domiciliares com o intuito de promover a inclusão social, o
desenvolvimento da autonomia e da cidadania para mulheres
deficientes visuais

R$

95.758,08 06/09/2018 a 06/09/2019

06/09/2018

Cáritas Diocesana de Criciúma CDC

17.094

Aquisição de veiculo para o
acompanhamento e fortalecimento das
famílias e comunidades empobrecidas,
através de ações sociais

Apoiar a melhoria da logística de distribuição de materiais e insumos
aprimorando, qualificando e potencializando o atendimento ao público
da Cáritas Diocesana de Criciúma

R$

79.134,00 10/09/2018 a 10/09/2019

10/09/2018

Associação Beneficiente o Pequeno
Nazareno

17.141

Interligados

Promover atividades que incentivem a preservação do meio ambiente
por meio de educação ambiental e geração de renda, para os acolhidos
da ONG O Pequeno Nazareno e comunidades da Ilha de Itamaracá

R$

106.689,83 10/09/2018 a 10/09/2019

10/09/2018

Fundação Lar Feliz

17.083

Vida Nova

Promoção de oficinas de capacitação em costura, culinária, leitura e
instrumentalização musical, visando à inclusão social de crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social

R$

150.810,00 11/09/2018 a 11/09/2019

11/09/2018

Associação de Corredores de Rua
de Paraisópolis -MG

17.077

ACORPA 2018

Contratação de profissionais de Educação Física e aquisição de
materiais esportivos para organização de eventos e atividades
desportivas

R$

52.920,30 12/09/2018 a 12/09/2019

12/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Caçador - APAE
Caçador

17.086

Construir uma sala de atendimentos psicoterapêuticos e reformar a sala
Construção de sala para atendimentos de
da direção e da biblioteca visando melhorar a infraestrutura bem como a
grupos terapêuticos
qualidade dos atendimentos prestados pela APAE Caçador

R$

100.994,00 12/09/2018 a 12/09/2020

12/09/2018

Associação Fraterna Amigos da Paz
- ASFAP

17.062

Construindo uma Nova Realidade

Construção de um espaço multiuso e reaplicação de Tecnologias
Sociais como forma de consolidar e ampliar as atividades desenvolvidas
pela ASFAP

R$

109.532,00 13/09/2018 a 13/09/2019

13/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Rio Pardo - APAE
Rio Pardo

17.071

Autossustentabilidade Energética

Instalação do Sistema Fotovoltaíco de geração de energia e adquirir
eletrodomésticos modernos e economicamente viáveis, visando a
preservação do meio ambiente, desenvolvimento autossustentável e
econômico

R$

78.170,00 13/09/2018 a 13/09/2019

13/09/2018

Associação Cristo é a Esperança CRIESP

17.044

Som da Esperança

Oferecer aulas de música com instrumentos a crianças e adolescentes
em situação de risco e vulnerabilidade social

R$

98.125,00 13/09/2018 a 13/09/2019

17/09/2018

Associação dos Deficientes Visuais
de Ribeirão Preto e Região ADEVIRP

17.116

Mobilidade que Transforma

Fortalecer as ações da ADEVIRP que visam a inclusão social e o
desenvolvimento cognitivo de pessoas com deficiência visual por meio
da aquisição de um veículo utilitário e ampliação do projeto Guias do
Pedal

R$

101.000,00 17/09/2018 a 17/09/2019

17/09/2018

Associação dos Agricultores e
Agricultoras Familiares dos
Municípios de Carangola e Faria
Lemos

17.118

Cooperar: Superando desigualdades de
renda

Gerar trabalho e renda para jovens agricultores e agricultoras familiares
por meio de ações que potencializem a inserção de seus produtos nos
diferentes mercados

R$

95.502,00 17/09/2018 a 17/03/2020

17/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Cachoeira do Sul APAE Cachoeira do Sul

17.076

APAE "50 anos": Colorindo sonhos,
transformando realidades

Restaurar a fachada da APAE Cachoeira do Sul para melhorar sua
infraestrutura predial predial e qualidade dos trabalhos realizados

R$

90.076,99 10/09/2018 a 10/09/2020

18/09/2018

Associação de Pais, Mestres e
Funcionários da Escola Estadual
Agostinho Stefanello - EF

17.053

Mãos Unidas

Aquisição de materiais e contratação de equipe técnica para a prática de
atividade esportiva visando incluir socialmente crianças e adolescentes,
R$
que estão em situação de vulnerabilidade social e portadoras de
deficiência física

88.519,73 19/09/2018 a 19/09/2019

19/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Altamira - APAE
Altamira

17.082

Construção e Melhoria do Crer

Proporcionar aos alunos da APAE segurança e qualidade de
permanência no espaço físico da instituição por meio da construção de
um muro ao redor do terreno da APAE

R$

110.010,61 19/09/2018 a 19/09/2020

19/09/2018

Corporação Musical Santa Cecília

17.093

Som nas Geraes

Fomentar a cultura e ensino musical para crianças e jovens de
Itapecerica e regiões por meio de cursos, ensaios e apresentações
musicais com orquestra/banda a ser constituída

R$

101.900,00 19/09/2018 a 19/03/2020

19/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Passos - APAE
Passos

17.103

Projeto Método Pediasuit

Prestar atendimentos fisioterápicos utilizando o equipamento Pediasuit
com o intuito de incrementar o desenvolvimento da psicomotricidade
dos alunos assistidos pela APAE Passos melhorando, assim, sua
qualidade de vida

R$

67.621,52 19/09/2018 a 19/09/2019

19/09/2018

Instituto Cultural Boa Esperança

17.135

Quintais Produtivos Mulheres em Redes
de Colaboração Solidária, Alternativa que
Gera Vida e Renda

Realizar cursos de capacitação para mulheres em situação de
vulnerabilidade social visando a sua inclusão socioprodutiva

R$

104.800,00 19/09/2018 a 19/09/2019

19/09/2018

Instituto Zerbini Sustentável e
Solidário

17.136

Implantação de Práticas Agroecológicas na
Comunidade Quilombola Cocalim

Contratação de consultoria técnica e aquisição de materiais,
equipamentos e insumos agrícolas para estruturação de grupos
produtivos agroecológicos

R$

101.000,00 19/09/2018 a 19/03/2020

19/09/2018

Associação Brasileira de
Assistência as Famílias de Crianças
Portadoras de Câncer e
Hemopatias - ABRACE

17.140

Horta ABRACE

Construção de horta orgânica na sede da ABRACE para proporcionar
uma alimentação saudável aos seus assistidos

R$

100.047,03 19/09/2018 a 19/09/2020

19/09/2018

Instituto Bom Pastor

17.052

Inclusão Social e Empoderamento de
Jovens e Mulheres

Capacitação em estética e beleza e reforma do espaço externo do IBP a
fim de gerar trabalho e renda para jovens, mulheres, deficientes,
dependentes químicos e LGBTs moradores da Zona Oeste de Natal-RN

R$

101.448,38 20/09/2019 a 20/09/2019

20/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Cocal do Sul APAE Cocal do Sul

17.069

Atendimento médico especializado em
saúde mental e neurologia para Apae
Luzes do Amanhã de Cocal do Sul

Atendimento e acompanhamento clínico para pessoas com deficiência,
a fim de reduzir o tempo de espera e dar maior interlocução com o
médico para pessoas com deficiência atendidas pela APAE

R$

100.920,00 20/09/2018 a 20/09/2019

20/09/2018

Associação de Educação Ecologia e
Solidariedade - AMANU

17.087

Casa Comunitária Do Coco Macaúba:
Construção Ecológica E Geração De
Renda Com O Cerrado Em Pé Em
Comunidades

Término da segunda etapa da construção da Casa Comunitária do Coco
Macaúba utilizando tecnologias sociais ecológicas e construção de uma
cisterna, permitindo geração de renda para as famílias de comunidades
Quilombolas

R$

105.484,00 20/09/2018 a 20/09/2020

20/09/2018

Verde Viva Programa Oficina
Educativa

17.125

Capacitação Oportunidade de Inclusão
Social e Transformação Pessoal

Realização de cursos de capacitação para qualificação de jovens em
situação de vulnerabilidade social para ingresso no mercado de trabalho
formal

R$

93.480,10 20/09/2018 a 20/03/2020

20/09/2018

Comunidade Kolping Cipó

17.056

Semeando a Esperança e a Cidadania no
Campo

Implantação de um banco de sementes comunitário, canteiros
experimentais, estruturação de um Centro de Convivência de
Agroecologia e realização de oficinas sobre agroecologia, artesanato e
teatro para promover o desenvolvimento local, solidário e sustentável

R$

95.350,00 21/09/2018 a 21/03/2020

21/09/2018

Associação Beneficiente Pella
Bethânia

17.058

Academia ao Ar Livre

Construção e equipagem de uma academia ao ar livre com aparelhos
adequados e adaptados para atividades físicas e recreativas com
pessoas idosas e/ou com deficiência

R$

176.580,85 21/09/2018 a 21/03/2020

21/09/2018

Instituto Espírita Allan Kardec e Lar
Ceci Costa

17.064

Beleza de Mulher

Oferta de cursos na área de estética e beleza, promoção de ciclo de
palestras e oficinas e criação de um espaço de troca de experiência
(Salão Escola)

R$

99.350,00 21/09/2018 a 21/09/2019

21/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Vila Valério - APAE
Vila Valério

17.079

APAE Viva – Energia Sustentável

Implantar energia solar na APAE para atender a demanda de energia
consumida na entidade

R$

73.009,18 21/09/2018 a 21/09/2019

21/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Chapadão do Sul APAE Chapadão do Sul

17.078

Troca do telhado da Apae Chapadão do Sul

Troca do telhado da APAE para proporcionar melhores condições de
ensino e aprendizado aos alunos especiais

R$

86.618,17 24/09/2018 a 24/09/2019

24/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ipiranga - APAE
Ipiranga

17.084

Nosso Espaço

Aquisição de brinquedos adaptados e mobiliário para o parque infantil
da APAE Ipiranga com o intuito de estruturar um espaço propiciador de
melhorias no desenvolvimento cognitivo, social e intelectual dos alunos

R$

56.853,12 24/09/2018 a 24/09/2019

24/09/2018

Instituto Oca do Sol

17.091

Ecotrilhas da Serrinha do Paranoá - Fase II

Contratação de equipe técnica e aquisição de materiais e instalação da
sinalização das trilhas para Pessoas com Deficiência (PcD) nas trilhas
da Serrinha do Paranoá (DF)

R$

81.000,00 24/09/2018 a 24/03/2020

24/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Malacacheta APAE Malacacheta

17.133

Nenhum Sorriso a Menos

Construção de uma sala para abrigar um consultório odontológico e
aquisição de todos os equipamentos necessários para atendimento às
pessoas com deficiência na sede da APAE Malacacheta-MG

R$

70.853,00 24/09/2018 a 24/09/2020

24/09/2018

Centro de Ação Cultural CENTRAC

17.155

Quintais agroecológicos espaço de
Implantar as tecnologias sociais: sistema simplificado de reuso de águas
construção e autonomia das mulheres,
cinza, biodigestor, fogão ecológico, barramento de base zero e
R$
soberania alimentar e nutricional e geração revitalização da tecnologia social quintal produtivo agroecológico nos
de renda
municípios do semiárido paraibano

119.863,60 24/09/2018 a 24/03/2020

24/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Três de Maio APAE

17.040

Não Chore o Óleo Derramado II

Estruturação da APAE por meio da aquisição de equipamentos e oferta
de oficinas de reutilização de óleo de cozinha para confecção de sabão
e sabonetes artesanais para alunos e familiares da APAE de Três de
Maio

R$

86.333,90 25/09/2018 a 25/09/2019

25/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Palma Sola APAE Palma Sola

17.042

Projeto Sala De Integração SensórioMotora

Aquisição de equipamentos para montar uma sala sensorial e Pediasuit
completa

R$

57.940,10 25/09/2018 a 25/09/2019

25/09/2018

Centro de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de
Limeira - David Arantes

17.070

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pinhalzinho APAE Pinhalzinho

17.117

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Tenente Portela APAE Tenente Portela

17.066

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Passa Tempo APAE Passa Tempo

17.074

VIRA VIRAL : EDUCOMUNICAÇÃO PARA
PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Aquisição de veículo para apoio logístico ao projeto e realização de
oficinas de educomunicação para jovens em situação de risco e
vulnerabilidade social

R$

108.810,05 25/09/2018 a 25/03/2020

25/09/2018

Alimentação Saudável e Segura

Realização de oficinas de capacitação e preparação de alimentos,
elaboração de cardápios de acordo com a necessidade nutricional
específica dos alunos e construção de hortas de cultivo de verduras,
hortaliças, temperos e chás para promover uma alimentação eficiente,
nutritiva, saudável e sustentável às pessoas com deficiência intelectual
ou múltipla da APAE de Pinhalzinho

R$

69.400,40 25/09/2018 a 25/09/2019

25/09/2018

Construção de uma piscina, adaptada e aquecida, para proporcionar
Promovendo a saúde e o esporte em meio
oficinas de terapia aquática e melhoria no atendimento de pessoas com
aquatico
deficiência e em situação de vulnerabilidade social

R$

100.000,00 26/09/2018 a 26/09/2019

26/09/2018

Construção da rampa de acesso ao
segundo piso com garagem

Construção de rampa com garagem para acesso ao segundo piso da
APAE para possibilitar a locomoção das pessoas com deficiência e
melhorar a acessibilidade de embarque e desembarque dos usuários da
entidade

R$

101.000,00 26/09/2018 a 26/09/2019

26/09/2018

R$

110.625,00 26/09/2018 a 26/03/2020

26/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE Sobral

17.088

Projeto Bom de Bola e Cultura

Oferecer atividades socioeducativas de apoio ao esporte e cultura
(teatro) visando favorecer o processo de inclusão social, garantir
direitos, promovendo a autonomia e melhoria da qualidade de vida de
adolescentes/jovens com deficiência e seus familiares, assistidos pela
APAE-Sobral

Cooperativa Social de Trabalho dos
Jovens Especiais Artesãos - Nossa
Cooperarte

17.095

Fazendo história e ampliando seus
horizontes através de núcleos, trabalho e
renda

Preparação de jovens especiais por meio de cursos de capacitação,
visando ampliar os núcleos de trabalho e os pontos de revenda de seus
produtos, em parceria com outras instituições, no formato de rede

R$

97.008,00 26/09/2018 a 26/09/2019

26/09/2018

R$

111.080,00 27/09/2018 a 27/09/2019

27/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Lapa - APAE Lapa

17.081

Arte & Reabilitação

Oferecer melhorias na qualidade do atendimento educacional por meio
da construção de duas salas voltadas para a prática de atividades de
arte/recreação e reabilitação clínica com atendimentos de fisioterapia,
viabilizando e facilitando a mobilidade e melhores condições de
aprendizagem

Grupo Escoteiro Jean de Léry

17.096

Crescendo para mais 50 anos de
Escotismo

Reforma do espaço físico do Grupo de Escoteiro Jean de Lery e oferta
de cursos e oficinas proporcionando o desenvolvimento de atividades
educativas e participação de pessoas com deficiência (PCD)

R$

104.320,00 27/09/2018 a 27/09/2020

27/09/2018

Grupo de Apoio à Criança com
Câncer de Sergipe - GACC/SE

17.099

Aquisição de Veículo Institucional

Aquisição de um veículo para o transporte de crianças e adolescentes
com câncer e doenças hematológicas durante o período de tratamento,
contribuindo assim para a humanização na assistência oferecida aos
usuários do GACC/SE

R$

159.999,00 27/09/2018 a 27/03/2020

27/09/2018

Sociedade de Educação e
Promoção Social Imaculada
Conceição

17.100

Produção integrada de peixes e hortaliças
Construção de sistema de aquaponia, sistema de compostagem,
para fomento da agricultura urbana e
minhocário, cursos e oficinas sobre tais temas, a fim de desenvolver um
promoção da segurança alimentar e
modelo de produção sustentável de peixes e hortaliças
nutricional

R$

73.925,90 27/09/2018 a 27/03/2020

27/09/2018

Instituto Anelo

17.102

Ofertar ensino musical gratuito, de qualidade com envolvimento social a
fim de contribuir para a proteção e a formação integral de crianças e
jovens da Região do Distrito do Campo Grande (Campinas-SP)

R$

106.247,24 27/09/2018 a 27/03/2020

27/09/2018

Instrumentos e Canto - Ensino Musical
Gratuito para Crianças e Jovens

APAE Móvel Cidadão

Promover melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência através
da disponibilização de transporte adequado às necessidades dos alunos
especiais da APAE de São Mateus (MA), visando maior e melhor
participação desses alunos nas atividades e serviços de educação e
saúde desenvolvidas pela instituição, assegurando-lhes o pleno
exercício da cidadania

R$

91.139,03 27/09/2018 a 27/09/2019

27/09/2018

17.164

Formação de jovens empreendedores
rurais da agricultura familiar

Aquisição de insumos agrícolas e um veículo visando à inclusão
socioprodutiva de jovens rurais, fortalecimento da agricultura familiar e a
permanência no campo

R$

77.025,44 27/09/2018 a 27/09/2019

27/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Santa Rosa APAE Santa Rosa

17.055

Espaço de Promoção de Capacidades

Reforma do prédio da APAE a fim de criar condições dignas para
acolhimento de jovens e mulheres deficientes e seus familiares para o
desenvolvimento de ações educativas

R$

116.388,00 28/09/2018 a 28/09/2019

28/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de de Cândido Abreu APAE Cândido Abreu

17.085

Execução de serviços de engenharia na
infraestrutura da escola de educação
especial Santa Clara de Assis - APAE

Diminuir os riscos e proporcionar um ambiente seguro e agradável aos
alunos, funcionários e voluntários da Escola de Educação Especial
Santa Clara de Assis - APAE

R$

100.000,00 28/09/2018 a 28/09/2020

28/09/2018

Associação Civil Vale Verdejante

17.101

Reflorestamento e educação - integração
urbana-rural com inclusão social

Recuperação ambiental, inclusão social e fomento a educação
ambiental com práticas agroecológicas

R$

99.876,52 28/09/2018 a 28/03/2021

28/09/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Vitória da
Conquista - APAE Vitória da
Conquista

17.157

Estimulação precoce: atendimento
multidisciplinar para crianças com
deficiência intelectual e transtorno do
espectro autista

Ampliar o atendimento de habilitação/reabilitação para crianças com
Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista por meio da
estimulação e educação precoce

R$

110.493,63 28/09/2018 a 28/09/2019

28/09/2018

Instituto Pandavas Núcleo de
Educação Cultura e Ações
Socioambientais

17.156

Reforma de Telhado

Realizar a substituição da cobertura da escola Centro Pedagógico Casa
dos Pandavas.

R$

91.600,00 02/10/2018 a 02/10/2019

02/10/2018

Associação Indigenista - ASSINDI
Maringá

17.092

Energia Limpa

Aquisição e instalação de equipamentos de geração de energia solar
com o intuito de reduzir as despesas com consumo de energia da
Associação.

R$

73.260,00 03/10/2018 a 03/10/2019

03/10/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Entre Rios de
Minas - APAE E.R.M.

17159

Centro Dia de Referência para Pessoas
com Deficiência e suas Famílias

contribuir para aumentar a autonomia e evitar o isolamento social da
pessoa com deficiência, idosos e famílias

R$

81.454,10 17/10/2018 a 17/04/2020

43390

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Mateus APAE São Mateus

17.158

Casa Familiar Rural de Presidente
Tancredo Neves

