
REDE SOCIAL DE FORTALEZA  
SPA/ Terapia Familiar  

Regional: VI  
 

Nome da 
organização 

Banco Palmas 

Endereço Av. Val Paraíso 698, Conjunto Palmeiras. 
Fortaleza – Ceará. 

Responsável NEIDE COSTA - neide@bancopalmas.org.br 

Contatos 

 

Fone: (85)3250-8279 / (85)3269-1547 / (85)3459-4848 

e-mail - bancopalmas@uol.com.br. 

Tipo de 
organização 

Banco popular comunitário – que sustenta a prática da 
sócioeconomia solidária. 

Objetivo 
Implantar programas e projetos de trabalho e geração de 
renda, utilizando sistemas econômicos solidários , na 
perspectiva de superação da pobreza urbana. 

Serviços 
oferecidos 

• Espaço de formação técnica e profissional na área de 
moda para mulheres e jovens (Academia de Moda 
Periférica). 

• Oficinas sobre redes de economia solidária, gestão de 
negócio, empreendorismo, associativismo e formação 
de liderança. 

• Capacitação profissional e geração de trabalho e renda 
para jovens de 16 à 24 anos (Bairro Escola de 
Trabalho). 

• Inclusão de cultura e arte entre os jovens da 
comunidade (Projeto Bate Palmas). 

• Inclusão sócio produtiva financeira e bancária para 
mulher do programa Bolsa Família (Projeto Elas). 

• Curso de culinária e confecção (Projeto Elas) 
• Projeto de segurança alimentar direcionada a mulheres 

em situação de risco pessoal e social (Incubadora 
Feminina). 

• Cursos e oficinas de capacitação profissional para 
gestão de empresas solidárias (Palma Tech). 

• Escola Popular Cooperativa Palmas para ajudar os 
jovens a ingressarem na Universidade. 

mailto:neide@bancopalmas.org.br


População 
alvo 

 

Pessoas em situação empobrecida e de exclusão social 
moradores do Conjunto Palmeiras. 

 

Bairros  Bairros da Regional VI (sendo que eles não custeiam as 
passagens), por conta disso, atendem mais pessoas dos 
bairros mais próximos e Conjunto Palmeiras. 

Critérios de 
admissão 

 

Ser morador da região e querer participar dos projetos 
oferecidos pelo Banco Palmas  

 

Comentários Pessoas que participam dos projetos oferecidos pelo Banco 
Palmas receberão um financiamento de uma linha de micro 
crédito concedido pelo Banco para ampliação dos 
empreendimentos capacitadores e para incubação de novos 
negócios. 

 

 

 


