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UF

FUNDO

N°
Termo
de
Doação

Projeto / Proponente

Objeto

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

CE

Estadual do 2016/6
Ceará
61-108

Fortalecendo vínculos e despertando
potencialidades / Lar Torres de Melo

Consiste no desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das
pessoas idosas residentes com pessoas idosas da comunidade e que
ainda não tiveram vínculos familiares rompidos.

88.000,00

75

80.000,00

28/12/16 à
28/03/18

CE

Estadual do 2016/6
Ceará
61-108

Festivais Regionais de Informação,
Arte, Cultura e Lazer para a Pessoa
Idosa / Associação para o
Desenvolvimento dos Municípios do
Estado do Ceará

Realização de festivais regionais a serem realizados nas macrorregiões
do estado do ceará, no período de março de 2017 a novembro de 2017.
Para cada festival, 10 municípios serão mobilizados pela APDMCE, para
participarem de um dia informativo e cultural, em cidade pólo da sua
região, tendo como apoio as secretarias de cultura e assistência social
dos municípios.

78.014,00

800

78.014,00

28/12/16 à
28/01/18

CE

Municipal de 2016/6 Nascendo, Crescendo e Vivendo Feliz /
Jaguaruana 61-109 Associação dos Moradores do Tabuleiro

Promover a inserção ativa do idoso na sociedade onde são desenvolvidas
atividades lúdicas, culturais, afetivas, saúde, psicossocial e pedagógicas
com idosos e suas familias através de grupos de convivência com o
intuito de fortalecer o desenvolvimento social e comunitário deste
público muitas vezes desvalorizado e esquecido na sociedade.

65.009,50

85

65.009,50

28/12/16 à
28/03/18

Caravana dos Direitos: Política Pública
X Direito para Pessoa Idosa /
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Iguadade
Racial

Ampliar o campo de conhecimento da pessoa Idosa, cuidadores e
familiares de forma lúdica e educativa, difundir informações a cerca
dos direitos e a efetivação das políticas públicas existentes no
municipio, bem como a avaliação das mesmas.

80.000,00

600

75.000,00

23/12/16 à
23/05/18

Centro Cultural e de Inclusão
Produtiva da Pessoa Idosa / Abrigo
Nossa Senhora de Lourdes

Garantir e Promover acesso, formação cultural e inclusão produtiva á
população idosa de baixa renda de do Municipio de Olinda.

80.000,00

35

80.000,00

28/12/16 à
28/06/18

Possibilitar ao idoso com Parkinson o acesso a alfabetização,
aprimoramento da leitura, cálculo básico, melhorar a comunicação e a
iniciação a informática.

65.911,18

40

65.911,18

28/12/16 à
28/06/18

79.968,00

100

79.968,00

28/12/16 à
28/06/18

O Projeto Vida Ativa está pautada na oferta de ações que irão
possibilitar o desenvolvimento pessoal e social da pessoa idosa.
Envolverá 100 idos de ambos o sexos, em atividades assistenciais e
educativas nas áreas de assistencia social, educação, esporte e lazer.

79.553,40

100

79.553,40

26/12/16 à
26/06/18

Propõe o financiamento para aquisição de gêneros alimentícios, camas e
colchões, suprimento nutricionais e de conforto para os idosos com
maior debilidade física.

80.000,00

120

70.000,00

28/12/2016 à
28/08/17

Municipal de
2016/6
PE
Serra
61-111
Talhada

PE

Estadual de 2016/6
Pernambuco 61-112

PE

Estadual de 2016/6 Um melhor jeito de viver / Associação
Pernambuco 61-124
de Parkinsion de Pernambuco

Transformando Vidas: com educação e
Estadual de 2016/6
PE
arte /
Pernambuco 61-125
Casa de Apoio ao Idoso VoVó Bibia

Vida Ativa /
Prefeitura Municipal de Picuí

Busca a diminuição da violência contra a pessoa idosa, através do
fortalecimento do elo nas relações familiares. Nesse sentido promove o
empoderamento socioeconômico da pessoa idosa, com a aprendizagem
para produção de produtos artesanais, a fim de sanear a questão da
faltra de trabalho e renda.

PB

Municipal de 2016/6
Picuí
61-113

PB

Aquisição de Gêneros alimentícios e
Municipal de 2016/6
Leitos para os Idosos /
João Pessoa 61-114 Lar da Providência Carneiro da Cunha ANBEAS

PB

Municipal de 2016/6
João Pessoa 61-114

Aquisição de Materiais, alimentos e
equipamentos para a Instituição
Espirita Nosso Lar /
Instituição Espirita Nosso Lar

Busca orientar, esclarecer, apoiar, auxiliar, acolher e contribuir para a
superação ou diminuição das dificuldades emocionais e fisiológicas da
velhice. Oferecendo serviços para a promoção da saúde psiquica, social
e biológica.

80.000,00

50

70.000,00

27/12/16 à
27/01/18

RN

Municipal de 2016/6
Caicó
61-115

Fortalecendo a Rede de Garantia de
Direitos do Idoso do Seridó /
Cáritas Diocesana de Caicó

Tem por finalidade a mobilização, capacitação e articulação junto às
organizações governamentais e não governamentais para em conjunto
trabalharem em prol das garantias dos idosos, em especial aqueles que
se encontram em estado de vulnerabilidade.

79.715,00

250

78.091,74

27/12/16 à
27/05/18

RN

Municipal de 2016/6
Caicó
61-128

Promovendo Vidas - PROMOVIDAS /
Abrigo Dispensário Professor Pedro
Gurgel

O projeto busca por meio de atividades como fisioterapia e terapia
ocupacional promover ao idoso autonomia quanto as atividades diárias e
prevenir o surgimento de novas patologias oriundas da idade.

58.492,18

80

58.492,18

28/12/16 à
28/05/18

AL

Municipal de 2016/6
Coruripe
61-116

Idoso em Movimento /
Associação Renascer - AR

O projeto busca atender a idosos vítimas de maus-tratos, por meio da
realização de atividades voltadas ao laser, esporte e atividade física.
Além de promover atendimento psicológico, atividades com música.

79.930,00

100

70.000,00

28/12/16 à
28/04/18

Municipal de 2016/6
AL
Coruripe
61-116

Farol das Gerações /
Secretaria Municipal da Assistência
Social, do Trabalho e da Mulher

O projeto visa o aumento da qualidade de vida dos idosos, em especial
aqueles que foram vitimas de maus tratos. Proporcionando a estes
acesso à atendimento psicossocial, fortalecer a cultura local atrelado ao
protagonismo do idoso, atividades esportivas e de terapia ocupacional,
de inclusão digital e de conhecimentos de direitos.
TOTAL

79.906,00

130

70.000,00

1.074.499,26

2.565

1.020.040,00

28/12/16 à
28/03/18

