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O Centro Popular de Cultura e Comunicação, (CPCC) foi 
fundado em 17 de Agosto de 2005, é uma pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, sediada na 
Comunidade São Rafael, no bairro do Castelo Branco III, 
João Pessoa, Estado da Paraíba. Para alcançar seus 
ob je t i vos ,  tem como fina l idade  pr inc ipa l ,  o 
desenvolvimento cultural popular comunitário e sua 
região, buscando a qualidade de vida para as pessoas, 
nas diversas faixas etárias, para tal observara a 
legislação vigente e atuará através das seguintes ações:

I - promoção da assistência social para todas as faixas 
etárias, que inclui a proteção à família, à criança, o 
adolescente, à velhice, à saúde, à educação e a 
integração ao mercado ocupacional;

II - promoção da cultura, do lazer, do esporte e da 
preservação e defesa do meio ambiente;

III - promoção do voluntariado e dos direitos já 
estabelecidos e construção de novos direitos, através de 
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;

IV - estudo e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, produção e veiculação de informações, 
conhecimentos e entretenimentos, através dos serviços 
de radiodifusão e TV comunitária;

V - elaboração e execução de diversos projetos de 
formação e aperfeiçoamento de mão de obra, para 
atuar na geração de emprego e renda.

83. 8602-3591 / 8899-2285 / 8854-814

M T E - S E N A E S



A Coordenação e a administração de seus recursos são 
feitas por uma organização Comunitária (CPCC);

A Comunidade é quem decide desde a criação, Linhas de 
créditos, taxa de juros, tipo de cobrança e critérios de 
participação do Banco;

Financiamento a produção e o consumo local, através de 
linhas de créditos em moeda nacional (real) setor 
produtivo e o credito em moeda social setor de consumo;

A concessão e a cobrança do credito tem como base as 
relação vizinhança, gerando um controle mas social que 
econômico;

Apoio aos empreendimentos (feiras, eventos culturais, 
etc).

QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO
BANCO COMUNITÁRIO JARDIM BOTÂNICO?

A metodologia de Bancos Comunitários está em 
evidência no Brasi l ,  uma vez que buscam o 
desenvolvimento local e integrado de comunidade 
empobrecidas. A Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES) desenvolve, desde 2010, através de 
entidades de apoio em 4 regiões do país, o Projeto de 
Fomento às Finanças Solidárias com base em Bancos 
Comunitários.

BANCO COMUNITÁRIO

O  sistema de Moedas Sociais é o instrumento 
fundamental para que seja assegurada a estratégia de 
consumo local. O Banco Comunitário fomenta a 
produção e consumo, logo, muito mais do que apenas 
disponibilizar crédito para a comunidade utiliza meios que 
façam com que a população passe a consumir 
localmente, fazendo com que a riqueza permaneça na 
comunidade e assim possa gerar trabalho e renda. Com o 
uso da moeda social é possível alcançar esse objetivo.

Por tanto, a Moeda Social, também chamada de 
Circulante Local, é uma moeda complementar ao Real 
(Moeda Nacional – R$), criada pelos Bancos 
Comunitários e objetiva fazer com que o dinheiro circule 
na própria comunidade ampliando o poder de 
comercialização local, aumentando a riqueza circulante 
na comunidade.

MOEDA SOCIAL

CONSUMO, ALIMENTOS, REMÉDIOS E GÁS
LINHA DE CRÉDITO

Até O$ 100,00
VALOR

Até 4 vezes
PARCELAS

0% ao mês
JUROS

0%
TAC

Ser morador da comunidade no 
mínimo há 1 ano;

Ser maior de idade;

Não estar  inadimplente (BCDJB);

Não ter residente na mesma casa 
inadimplente;

Não ter crédito em andamento;

Apresentar todas as 
informações exigidas pelo 
BCDJB para justificar o pedido 
de empréstimo;

Ter renda familiar.

O QUE PRECISA
PARA TER ACESSO
AO CRÉDITO


