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APRESENTAÇÃO
Ao concluir mais um ano de atividades procurou-se sistematizar as principais
informações do andamento das ações dos projetos, depoimentos, etc., objetivando
comunicar aos parceiros o desenvolvimento das ações, resultados obtidos,
dificuldades, sentimentos e valores gerados.
Foi feito um exercício de síntese na tentativa assegurar informações do conjunto das
ações desenvolvidas pela entidade, sem gerar um relatório muito extenso. Com esse
cuidado, buscou-se relatar, de forma suscita, adicionado algumas fotografias das
ações desenvolvidas, visando socializar, minimamente, os momentos vividos no
decorrer do ano de 2015, sempre, com a preocupação de melhor compartilhar o
andamento dos projetos e seus resultados, com os parceiros.
Ao agradecer aos parceiros, diretos e indiretos que contribuíram para o conjunto das
atividades desenvolvidas, destaca-se que o empenho da equipe foi algo decisivo
para se atingisse os resultados relatados.
Foi um ano de muitos desafios, preocupações e ansiedade em relação ao futuro do
trabalho desenvolvido pela entidade, preocupações essas movidas pela convicção
de que a luta pela convivência com a realidade semiárida deve ser concebida como
uma ação continua, e, portanto, a busca pela continuidade da ação, incluindo a
mobilização de novos parceiros deve ser um elemento constante no cotidiano das
organizações que atuam na perspectiva de contribuir com o fortalecimento da
sociedade civil com vistas ao desenvolvimento local.
“É no semiárido que a vida pulsa” e os caminho para vidas sustentáveis precisam ter
continuidade!
Por fim, foi adicionada uma sistematização da movimentação na dinâmica dos
Fundos Rotativos Solidários que, em decorrência das conseqüências da estiagem
prolongada e da crise política e econômica que se abate sobre o Brasil, apresentou
elementos de fragilidade do ponto de vista do montante de recursos movimentado,
revelando, portanto, a necessidade de fortalecimento por meio de atividades de
capacitação e também de fomento.
A equipe.
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Projeto: Convivência com a Realidade Semiárida.
Parceiro: Inter-American Foundation.
Primeiro semestre:
Realização de 01 OFICINA DE CAPACITAÇÃO sobre a Tecnologia Social
Banheiro Seco Ecológico, ministrada pelo Engenheiro Mecânico, Luciano
Tommasi, técnico do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de GrupoCEPAGRO, de Florianópolis, Santa Catarina, com a finalidade de aperfeiçoar os
conhecimentos dos agricultores sobre a tecnologia social a ser implementada em
suas residências. Foi realizada na Comunidade Riacho das Moças no Município de
Maturéia-PB, no dia 07/03/2015, com a participação de 35 pessoas, sendo 24 do
sexo feminino e 11 do sexo masculino, dentre os quais, 12 integrantes de famílias
cadastradas previamente, para serem beneficiadas com a construção do banheiro
secos.
Resultados:
Qualificação do conhecimento dos participantes, quanto ao manejo e uso do
banheiro secos;.
“Nesse primeiro contato com o pessoal daqui de Teixeira, na Paraíba, eu achei
que a questão da conservação da água, que é foco principal do banheiro seco,
está bem consciente nas pessoas, e esse é um dos motivos para que essa
tecnologia se encaixe bem com todas as outras tecnologias de gerenciamento
dos recursos hídricos. Acho que tem tudo para avançar bem!” comentou
Luciano Tommasi.
A interação, os questionamentos e a participação dos agricultores durante a oficina
demonstrou forte interesse e afinidade pela tecnologia;
Manoel Bernardino, da comunidade Catolé de Pista, expressou simpatia pela
tecnologia: “O banheiro seco além de economizar água, permite a minimização
das doenças causadas através das fezes humanas. Esses banheiros serão os
banheiros do futuro”.
ASPECTOS IMPORTANTES:
• Interação dos participantes com o facilitador sobre as possíveis
adaptações nas futuras construções;
• Participação de 04 pedreiros na oficina.

RECONHECIDO DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N0 5.961 DE 24 DE AGOSTO DE 1994
Telefax: (83) 3472-2276 – 3472-2449 – Rua Felizardo Nunes de Sousa, 07
CEP: 58735-000 – Teixeira – Paraíba – Brasil
www.cepfs.org E-mail: cepfs@uol.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
Educando a Serviço da Vida e da Esperança
Realização de 01 VISITA DE INTERCÂMBIO REGIONAL, no município de
Remígio-PB, nos dias 30/04 e 01/05/2015, com a finalidade de conhecer as
experiências de produção agroecológica familiar, em pequena escala (ao redor de
casa) e em média escala, bem como a comercialização dos produtos na Feira
Agroecológica. Participaram da visita 23 pessoas, sendo 15 do sexo masculino e 08
do sexo feminino dos municípios de Teixeira, Cacimbas e Maturéia-PB, dentre os
quais, 05 estagiários acompanhados pelo CEPFS, alunos do Curso Técnico em
Agroecologia, desenvolvido pelo Serviço de Tecnologias Alternativas - SERTA –
Ibimirim-PE.
Resultados:
Participação de 23 pessoas no processo de troca de experiências;
A experiência mais chamou atenção dos visitantes, foi à estrutura para criação de
galinhas;
José de Souza Júnior, da comunidade São Francisco, se pronunciou
comentando: “esse momento é bom para gente sair daquela idéia repassada
pela mídia, que o pequeno agricultor não pode e/ ou não consegue produzir
numa escala maior de maneira Agroecologia”.
Contribuiu para motivar as famílias do médio sertão a investir na idéia de construir
uma feira agroecológica na região.
Maria de Lourdes, da comunidade Pedra Lavrada- Matureia - PB, se inspirou com a
ideia de ter a barraca e participar da feira Agroecologia, conforme relata:
“Ontem falei que poderia me pagar um salário para participar de um
intercâmbio que não vinha mais, agora depois de ver essas barracas
montadas, os agricultores sorridentes com sua produção, animado para
vender, já estou doida para ganhar a minha e colocar na feira também”.
Realização de 01 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE
BANHEIROS SECOS, desenvolvida na Área de Experiência do CEPFS, na
comunidade Riacho das Moças, município de Maturéia - PB, e na residência de
Maria Alves da Silva, na comunidade Fava de Cheiro, município de Teixeira-PB. Foi
realizada no período de 04 a 11/05/2015, com a participação de 10 pessoas, sendo
08 do sexo masculino e 02 do sexo feminino (pedreiros e serventes de pedreiros).
Resultados:
• 08 dias de capacitação;
• 10 pessoas participando.
• 02 banheiros construídos;
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06 pedreiros dos municípios de Teixeira/Matureia e Cacimbas - PB,
considerados aptos para darem andamento às futuras construções;
• A troca de experiência entre os ministrantes e os participantes.
APESPECTOS IMPORTANTES:
• A participação de 02 mulheres;
• A disponibilidade dos participantes em se deslocarem todos os dias, para os
seus municípios de origem.
AVANÇOS E CONQUISTAS
• A oficina foi pensada para 06 participantes, no entanto participaram 10.
• As observações dos participantes no momento da avaliação, visando algumas
adaptações nas futuras construções.
Participação no encontro da rede ecovida e no encontro de donatários da IAF
Embora o representante da equipe do CEPFS tenha adoecido, aspecto que limitou
sua participação, o encontro da rede Ecovida pode referenciar o quanto importante é
o trabalho em rede e a grandeza que é a Agroecologia representa na vida dos
agricultores e agricultoras de base familiar e existência do próprio planeta.
O encontro de donatários da IAF revelou e reforço a importância do trabalho em
rede, a importância do compartilhar de experiência para o fortalecimento da ação
dos donatários e da IAF enquanto organismo de apoio à iniciativas de
desenvolvimento.
Realização de 01 VISITA DE INTERCÂMBIO REGIONAL, ao Centro de Educação
Popular – CENEP, no município de Nova Palmeira - PB, nos dias 27 e 28 de maio
de 2015, com a participação de 22 pessoas, sendo 03 do sexo masculino e 19 do
sexo feminino. A visita ocorreu no período da realização do II Seminário Sobre
Plantas Medicinais e outras Práticas, ministrado por Dr. Evandro Queiroz e Dr. Maria
Luiza que atuam na área de Saúde no município de Goiás. Na oportunidade foi
exposta uma diversidade de plantas, que são utilizadas na medicação caseira, e,
trabalhado, com bastante ênfase a importância do hábito alimentar, alertando a
preferência equivocada das pessoas, por alimentos gordurosos ao invés de saladas,
refrigerantes ao invés de suco e, ainda, o consumo de alimentos industrializados.
Resultados:
• As experiências e descobertas durante a visita levaram os participantes a
interrogaram sobre a possibilidade de outra visita ao CENEP, com interesse
de conhecerem os procedimentos adotados na fabricação dos medicamentos
caseiros;
•

•

A troca de mudas de plantas entre os visitantes e os visitados;
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Para a participante Ana Paula Medeiros Barbosa “o que mais lhe chamou
atenção, foi o conhecimento do poder das plantas medicinais e a
importância da fototerapia, para a saúde”.
ASPECTOS IMPORTANTES:
• Aproximadamente 10 pessoas demonstraram interesse em voltar ao local
para participar das oficinas de fabricação de remédios com o uso das ervas
medicinais.
• Participação de 08 jovens (estudantes de Agroecologia) na visita de
intercâmbio;
• Os conhecimentos sobre o manuseio das plantas medicinais, possíveis de
serem aplicados na prática pelos participantes;
• A descoberta do potencial das várias espécies de plantas existentes na
região visitada, que podem ser utilizadas para a cura de várias doenças.
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SECOS
Foram construídos 08 banheiros, dos 13 previstos nas ações do projeto para o
semestre, sendo, 01 banheiro construído na área Experimental do CEPFS, no
município de Matureia - PB, 05 no município de Teixeira-PB e 02 no município de
Cacimbas - PB, conforme descrição abaixo:
• 01 na comunidade Riacho das Moças.
• 01 na comunidade Catolé da Pista.
• 01 na comunidade Guarita.
• 01 na comunidade Riacho Verde.
• 01 na comunidade Serra Verde.
• 01 na comunidade Fava de Cheiro.
• 01 na comunidade Ventania.
• 01 na comunidade Monteiro.
•

Resultados:
• 08 famílias beneficiadas com a construção dos banheiros.
• 28 pessoas beneficiadas diretamente.
IMPACTOS
• A partir das primeiras construções, outras famílias que ainda não conheciam a
tecnologia, passaram a procurar o CEPFS, buscando possibilidade de
também serem beneficiadas;
• Banheiros sendo construídos por pedreiros da região;
• 40 novas famílias interessadas pela tecnologia social do banheiro seco.
FORRO E CLIMAMATIZAÇÃODO SALÃO DE REUNIÃO DA ÁREA DO CEPFS
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Foi adquirido um Ar condicionado de 80.000 BTUs, capacidade para climatizar um
ambiente com até 60 pessoas, e, deu-se início ao processo de instalação. No
mesmo período foi colocado o forro de PVC em todo o teto do salão.
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A ÁREA DO CEPFS
Conforme planejado, foram compradas 05 mesas e 20 cadeiras dobráveis, para
acomodar melhor os participantes de atividades realizadas na área.
Segundo semestre:
01 VISITA DE INTERCÂMBIO LOCAL, realizada no dia 02/10/2015 que contou com
a participação de 27 agricultores e agricultoras visitantes, sendo 21 mulheres e 06
homens. A visita teve como objetivo: promover a troca de experiências com
agricultores e agricultores dos projetos financiados pela IAF e pela Petrobrás. Na
oportunidade foram visitadas 04 famílias, sendo 02 na Comunidade de Catolé da
Pista e 02 na comunidade Guarita, ambas no Município de Teixeira-PB.
As famílias visitadas apresentaram aos visitantes 05 tecnologias descritas abaixo:
Captação de água de chuva, através do lajedo de pedra; Produção de hortaliças
pelo sistema de Hortas com Economia de Água; Instalação de Placa Solar para
captação de energia a ser utilizada na irrigação de hortas (Fase experimental);
Sistemas produtivos com a instalação de sombrites e Banheiros Secos (fase
experimental).
“Foi uma visita produtiva e satisfatória, onde tive a oportunidade conhecer
tecnologias que se adéqua ao clima da região, favorecendo uma melhor qualidade
de vida das famílias a partir do processo de produção de hortaliças, mesmo com a
escassez de recursos hídricos”. João Paulo Santos da Silva - Comunidade Tauá.
“Foi uma atividade importante para as famílias que visitaram, pois a troca das
experiências nos mostrou a capacidade de cada um de nós melhorar desenvolver
alternativas que promove a economia de água, como é o caso dos sombrites e dos
banheiros secos”. “Jéssica Maria Limeira Martins – Teixeira-PB”. “A atividade foi
ótima! Tive a oportunidade de compartilhar minhas experiências com os visitantes”.
Otaciano Francelino Cavalcante – Comunidade Guarita. “Achei maravilhosa essa
visita, ela me deu a oportunidade conhecer coisas diferentes, lindas! Pretendo
participar outras vezes, pois nunca tinha participado” Maria Sueli.
Principais impactos, avanços e conquistas percebidos:
O uso do Banheiro seco como alternativa ecológica para o tratamento de fezes
humanas. A economia de água bastante significativa com a instalação dos
sombrites. A captação de energia solar. Boa produção de alimentos, apesar da crise
hídrica. 04 famílias utilizando a maior parte da produção de hortaliças no consumo
da familiar. 02 famílias comercializando o excedente da produção de hortaliças nas
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feiras livres de 02 municípios, Teixeira e Desterro – PB. 02 tecnologias sendo
desenvolvidas com economia de água (horta e banheiro seco, independência
financeira da família, em especial das mulheres.
02 ENCONTROS SOBRE A DINÂMICA DOS FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS.
O primeiro no município de Cacimbas - PB, no dia 11/12 /2015 e contou com a
participação de 13 homens e 17 mulheres, num total de 30 participantes. Estiveram
representadas 07 comunidades: Monteiro, Cipó, Serra Feia, Cedro, Chã e Aracati e
Alagoinha e uma do município de Teixeira-PB, Riacho Verde. O segundo foi
realizado no município de Teixeira-PB, no dia 17/12/2015, com a participação de 13
homens e 19 mulheres, somando um total de 32 participantes. Estiveram
representadas 12 comunidades: Coronel, Livramento, Fava de Cheiro, Serra Verde,
Riacho Verde, São José de Belém, Tanque coberto, Poços de Baixo, Santo
Agostinho, São Francisco, Catolé dos Machados e Catolé da Pista. As atividades
tiveram como objetivo contextualizar e socializar a dinâmica do Fundo Rotativo
Solidário, na perspectiva de fortalecimento da experiência organizativa das
comunidades.
Depoimentos dos participantes:
“Estou feliz por participar da dinâmica referente as trocas de experiências dos
Fundos Rotativos Solidários junto com outras comunidades”. Agenor Justino de
Arruda. Comunidade Catolé da Pista Teixeira-PB. “O FRS nasceu com a idéia
brilhante do CEPFS. Nosso primeiro incentivo foi a construção do Poço Artesiano
para atender a necessidade de água do povo da comunidade. Em seguida com a
devolução do recurso ao FRS, beneficiamos 15 famílias com cisternas e 01 família
com um poço amazonas. É nos momentos de maio precisão que vemos a
importância do FRS para suprir nossas necessidades” Maria dos Anjos dos Santos.
Comunidade Monteiro – Cacimbas - PB”. “Esse encontro me fez vê , que apesar das
dificuldades pelas quais passamos, existe um Deus que nos fortalece e pessoas que
se preocupa com o bem estar do próximo” Francisca Barbosa da Silva. Comunidade
Coronel – Teixeira-PB. “Achei a atividade boa, pois aprendi mais sobre o FRS e
tomei consciência da importância da devolução do recurso ao FRS, por considerar
uma estratégia viável para o desenvolvimento das comunidades”. José Vanderlei
Batista Ramos. Comunidade Cipó – Cacimbas - PB.
Principais impactos, avanços e conquistas percebidos:
Socialização das arrecadações e utilização dos recursos pela 1ª vez entre as
comunidades participantes. 100% das comunidades presentes continuam com a
dinâmica dos FRS, desde a sua implantação. Socialização das diversas dinâmicas
para as famílias arrecadarem recursos e contribuírem com o FRS. Independência
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financeira dos integrantes do FRS. Realizações de sonhos das famílias, dentre
outros, aquisição de bens, viagens e reformas residenciais. Ampliação dos recursos
hídricos das famílias. Ampliação da criação de animais de pequeno porte.
Promoção da autonomia e protagonismo na vida dos agricultores rurais.
Do ponto de vista de encaminhamentos foram definidos: realizar oficinas com as
comissões do FRS. Formar grupos de jovens nas comunidades. Continuar com os
encontros itinerantes dos FRS a cada mês.
Foram realizadas de 07 visitas técnicas as famílias no município de Teixeira-PB. As
visitas tiveram como objetivo acompanhar a apropriação por parte das famílias da
tecnologia experimental Banheiros Secos. Por ocasião das visitas, foram assentadas
as placas de identificação do projeto, com a logo do financiador, bem como as
portas de acesso as bombonas, (recipiente de coleta das fezes).
Em decorrência do sinistro (vendaval) ocorrido no município de Teixeira-PB, também
foi realizada 01 visita técnica na comunidade Serra Verde, para averiguar a situação
do galinheiro, parcialmente destruído, da beneficiária Maria do Socorro Alves,
visando subsidiar um orçamento para sua recuperação.
Construção de 05 banheiros secos, sendo 01 no município de Teixeira e 04 no
município de Cacimbas - PB. As famílias beneficiadas são moradoras das seguintes
comunidades: São José de Belém, Cedro, Costa, Cipó e Santa Fé. Somando 13
famílias beneficiadas com a tecnologia de banheiro seco, conforme proposta de
ação do projeto. É importante registrar que houve dificuldade para se conseguir um
dos materiais essencial para o funcionamento adequado do banheiro seco
(bobonas), aspecto este que influenciou para que até o momento apenas 07, estejas
funcionado completamente e os demais estão no aguardo das bombonas, as quais
estão sendo providenciadas
Produção e edição de um vídeo documentário, A produção do vídeo, teve início no
final do primeiro semestre de 2015, estendendo-se ao final do segundo semestre,
pela necessidade da conclusão de algumas ações a serem inseridas no
documentário, dentre elas o banheiro seco. O conteúdo do vídeo ficou bastante
diversificado, uma vez que se procurou introduzir uma amostragem das as ações
práticas realizadas no período de desenvolvimento do projeto, além de depoimentos
de beneficiários, que participaram de atividades de intercâmbio e passaram a
desenvolver, na prática o aprendizado. Vale ressaltar que a reprodução de 500
cópias está em andamento previsto para serem distribuídas com os beneficiários no
Seminário de Avaliação previsto para o próximo semestre (mês de maio/2016).
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Oficina de Capacitação sobre a Tecnologia
Social Banheiro Seco
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Intercâmbio Regional no município de Remgio – PB

Intercâmbio Regional no município de Nova Palmeira – PB

Banheiro Seco de Maria de
Lourdes Santos Reis,
comunidade Riacho Verde,
Teixeira - PB
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Visita de intercâmbio local – comunidade
Guarita – Teixeira - PB

Visita de intercâmbio local – comunidade
Catolé – Teixeira - PB

Visita de intercâmbio local – comunidade
Catolé – Teixeira - PB

Encontro sobre a dinâmica dos Fundos
Rotativos Solidários – comunidade Riacho
Verde - Teixeira - PB
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Encontro sobre a dinâmica dos Fundos
Rotativos Solidários – comunidade Monteiro
Cacimbas – PB.

Visita de acompanhamento técnico à experiência
de banheiro seco de Maria Alves da Silva –
Comunidade Fava de Cheiro – Teixeira – PB.
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Projeto: Agroecologia Gerando Renda e Promovendo Cidadania na Serra de
Teixeira
Patrocínio: Programa Petrobrás Socioambiental
Atividades desenvolvidas, resultados, impactos e principais avanços e conquistas:
Primeiro semestre:
Foram realizados 02 Encontro do Coletivo de Mobilização Social do Médio Sertão,
na Área Experimental do CEPFS , na comunidade Riacho das Moças, Matureia PB. Os encontros contaram com a participação de 69 pessoas sendo, 40 do sexo
masculino e 29 do sexo feminino entre elas agricultores (as), lideranças comunitárias
e representantes de ONGs. Os encontros possibilitaram uma reflexão da caminhada
do coletivo, os avanços e desafios que as organizações enfrentam para dar
continuidade aos trabalhos de desenvolvimento do território, os impactos que o
território vem tendo desde a década de 1985 a 2015 percebidos no resgate da
memória dos participantes dos movimentos sociais no médio sertão, dentre os quais
a preocupação em relação ao engajamento da juventude nos trabalhos sociais
tendo em vista a sustentabilidade e o engajamento de novas pessoas nas divisões
de tarefas, sempre com a preocupação diminuir a sobrecarga das lideranças
comunitárias.
Resultados: percebeu-se que 60% dos participantes estão comprometidos com o
desenvolvimento do território e 30% apropriados da caminhada do coletivo e da
importância do trabalho em rede.
Foi realizada 01 Oficina Sobre Produção Agroecológica na comunidade Riacho das
Moças, município de Matureia - PB, que contou com 39 participantes, sendo 16 do
sexo masculino e 23 do sexo feminino. A oficina foi satisfatório, público acima do
esperado, participantes motivados e interativos.
Resultados: famílias beneficiadas com a tecnologia Sistema de Bóia conheceram as
técnicas de manuseio da tecnologia e se apropriam dos mecanismos de manejo e
da grande importância para a garantia de água de qualidade para o consumo
humano. Com o monitoramento registrou-se 30 famílias valorizando a tecnologia
Sistema de Bóia, 07 fazendo uso adequado da mesma, 15 famílias também
preocupas com o descarte dos resíduos sólidos procurando descartar de forma
adequada, tento em vista o prejuízo que o descarte inadequado pode fazer a
natureza.
Foi realizada 01 visita Intercâmbio Local, nas comunidades: Monte Belo, município
de Matureia - PB e em Flores, município de Teixeira – PB. A visita resultou na
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participação de 26 agricultores e agricultoras, sendo; 09 do sexo masculino e 17 do
sexo feminino.
Resultados: a atividade estimulou os participantes a produzir de forma agroecológica
e compartilhar iniciativas de convivência com a realidade semiárida, tais como:
manejo sustentável dos recursos naturais, manejo adequado dos resíduos sólidos,
Ex. utilização de garrafas pet para o plantio de mudas, armazenamento de água e
sementes, plantios consorciados, entre outras. Na atividade percebeu-se que 90%
dos participantes obtiveram uma grande aprendizado, de modo geral e 60%
demonstraram habilidade para o desenvolvimento de práticas agroecológicas a
exemplo das cidadãs acima.
Foram realizadas 02 Visita de Intercâmbio Regional uma ao Centro de Educação
Popular (CENEP), município de Nova Palmeira – PB. e outra no assentamento
junco e Sitio Xiquexique, município de Remígio - PB . As visitas resultaram na
participação de 41 agricultores e agricultoras, sendo 11 do sexo masculino e 30 do
sexo feminino.
Resultados: as atividades possibilitaram a troca de experiência entre os agricultores
e potencializaram a aprendizados sobre o uso de plantas fitoterápicas, manipulação
de remédios caseiros, produção de plantas medicinais, práticas de massagem e
relaxamento, produção Agroecologia, comercialização nas feiras agroecológicas,
visão para o potencial do redor de casa com produção espaço para produção
Agroecologia, a exemplo de: hortaliças, plantas medicinais, frutíferas e ornamentais.
A partir das atividades foi observado que 33 famílias colocaram em prática algo que
aprenderam nas visitas, por exemplo: potencializando o arredor de casa, fazendo a
manipulação das plantas fitoterápicas para produção de remédios caseiros,
produzindo hortaliças de forma agroecológica e gerando renda a partir da
comercialização do excedente da produção.
Realização de 01 Seminário de Avaliação e Planejamento. A atividade foi realizada
na comunidade Riacho das Moças, município de Matureia - PB e contou com a
participação de 41 pessoas, sendo 18 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. Na
atividade foram socializadas e avaliadas as ações executadas através do projeto, os
impactos e avanços obtidos para agricultura familiar através da implantação das
tecnologias implantadas, atividades de formação desenvolvidas. Também foi feito
um planejamento em relação a execução das atividades futuras, tais como: definição
de local para instalação de triturador e chocadeiras de uso coletivo para jovens
beneficiados com a tecnologia galinheiro.
Resultados: percebeu-se que 60 % dos participantes apropriaram-se dos desafios e
avanços obtidos através do projeto tanto por parte das famílias como pela
instituição (CEPFS) e 09 jovens demonstraram bastante entusiasmo com a
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produção de galinhas, aspecto este importante para o desenvolvimento para a
agricultura familiar e geração de renda.
Realização de uma Feira Agroecológica, com a denominação "Sertão Sustentável".
A atividade aconteceu na Praça Cassiano Rodrigues no centro de Teixeira – PB. A
iniciativa contou com um público de 94 visitantes, sendo 31 do sexo masculino e 63
do sexo feminino. Na feira Agricultores, agricultoras, lideranças comunitárias,
representantes de organizações sociais, estudantes, professores, secretários
municipais e o público em geral puderam prestigiar um importante evento de
fortalecimento da agricultura familiar, além de conferir e comprar uma diversidade
de produtos agroecológicos produzidos ao redor de casa por agricultores e
agricultoras, sem o uso de agrotóxicos.
Resultados: 15 famílias receberam através do projeto Agroecologia Gerando Renda
e Promovendo Cidadania na Serra de Teixeira, patrocinado pelo programa
Petrobras Socioambiental barracas de feiras. Constatou-se um percentual de
aproximadamente 70% dos participantes demonstrando, demonstrando, através de
entusiasmo e depoimentos elementos de consciência sobre o consumo de produtos
sem o uso de agrotóxicos.
Segundo semestre:
01 Encontro do Coletivo de Mobilização Social do Médio Sertão – O evento
aconteceu na Área Experimental do CEPFS, na comunidade Riacho das Moças,
município de Matureia, Paraíba. Participaram 33 pessoas sendo 22(M) e 11(F) entre
elas agricultores, agricultoras, lideranças comunitárias e representantes de ONGs.
Foi um momento estratégico para refletir sobre: como estão as associações
comunitárias? como as discussões em nível de território tem sido transmitida para a
base (sócios)? A atividade proporcionou uma discussão importante sobre como
tornar os momentos de reuniões das associações mais atrativos. Na oportunidade
os representantes de organizações de apoio às associações foram provocados a
refletir sobre a importância de nos projetos institucionais incluir propostas para
fortalecer os encontros do coletivo, tendo em vista a importância do espaço para o
desenvolvimento de iniciativas que visam a melhoria da qualidade de vida das
famílias das comunidades rurais.
Desafios:
Funcionamento das comissões temáticas que são definidas nos encontros para
trabalhar temáticas de convivência com o semiárido. Exemplo: água, sementes,
mulheres, fundo rotativo e criação animal; criação de estratégias para atrair os
sócios nas associações; dar continuidade aos encontros do coletivo sem ter fontes
de financiamento.
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Avanços:
Compartilhamento das experiências entre organizações e agricultores (as) unindo
forças para o debate e fortalecimento da caminhada do desenvolvimento territorial.
Depoimento - “Precisamos fortalecer este coletivo, pois a dinâmica organizativa do
Médio Sertão é referência. Os Fundos Rotativos Solidários desta região serviram de
referência para a construção de importantes conquistas, por exemplo, o apoio do
Banco do Nordeste a iniciativas de Fundos Solidários em todo o nordeste”.
Francisco Nogueira, professor.
Realização de 06 Oficinas sobre Práticas de Produção Agroecológica. As atividades
foram realizadas nas comunidades Pedra Lavrada (1), Riacho das Moças (2),no
município de Matureia – PB; comunidade Flores (1)município de Teixeira – PB e
Monteiro (2) município de Cacimbas – PB. As oficinas contaram com 189
participantes, sendo 53 (M) e F(136). Possibilitaram a troca de experiências teóricas
e práticas sobre a convivência com a realidade semiárida entre os agricultores (as) e
técnicos (as) abordando os temas: produção agroecológica, produção de ração para
galinhas, estudo de solo, produção de defensivos naturais, conhecimentos sobre
sementes e bancos de sementes, produção de canteiros com economia de água,
técnicas de enxertia e alporquia, produção de mudas e reutilização de resíduos
sólidos.
Avanços:
Avalia-se que 60% dos agricultores e agricultoras colocaram em pratica os
conhecimentos adquiridos nas oficinas. Destacando-se a pratica de produção de
ração alternativa para galinhas e reutilização dos resíduos sólidos.
Desafio:
Assegurar a participação de algumas famílias durante os dois dias de atividades e
aproximar a quantidade de participação entre homens e mulheres.
Realização de 02 visitas de Intercâmbio local. As atividades aconteceram nas
comunidades Catolé da Pista e Guarita, município de Teixeira - PB e em Cipó,
município de Cacimbas– PB. Resultaram na participação de 46 agricultores e
agricultoras, sendo 10 (M) e 36 (F).
Avanços:
As atividades estimularam os participantes a produzir de forma agroecológica e
reaplicar iniciativas de convivência com a realidade semiárida, tais como: manejo
sustentável dos recursos naturais, manuseio adequado dos resíduos sólidos,
exemplo: utilização de garrafas pet para o plantio de mudas, armazenamento de
água e sementes, plantio consorciado, reutilização de pneus para ornamentação e
reutilização de águas cinza, experiência banheiro seco, sistema de bóia para
lavagem do telhado, economia de água com o uso do sombrit e cerca viva entre
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outras. Avalia-se que 95% dos participantes obtiveram um excelente aprendizado e
ficaram encantados com os trabalhos desenvolvidos pelas famílias visitadas e, 70%
desenvolveram alguma prática das que foram visitadas.
Depoimento - “É muito importante participar destas visitas de intercâmbio, aprendi
muita coisa! Na visita a propriedade da agricultora Zélia, no município de Cacimbas,
aprendi a reaproveitar pneus. Já a construção de canteiros com garrafas pet aprendi
em uma oficina que foi realizada aqui na comunidade. Com ajuda dos meus filhos
também faço pesquisas na internet”. Andréia Lima, comunidade Riacho Verde,
município de Teixeira.
Realização de 02 visitas de Intercâmbio Regional. Os participantes visitaram uma
Feira Agroecológica e uma experiência com produção ao redor de casa na
comunidade Baixa do Juazeiro, município de Água Branca - PB, e a Associação de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Baixa Verde – ADESSU, município de Trinfo
- PE. As visitas resultaram na participação de 40 agricultores e agricultoras, sendo
10(M) e 30 (F) e possibilitaram a troca de experiência agroecológicas entre jovens
agricultores. A feira potencializou o incentivo a produção de alimentos saudáveis e a
comercialização do excedente da produção.
Desafio:
Sensibilizar os agricultores e agricultoras a participarem de dois dias de atividades
tendo em vista que os mesmos têm dificuldades em deixar seus afazeres, exemplo:
criação animal.
Realização de 01 Seminário de Avaliação e Planejamento. Foi realizado na
comunidade Riacho das Moças, município de Matureia – PB e contou com a
participação de 40 pessoas, sendo 21(M) e 19(F). Na atividade foram socializadas e
avaliadas as ações executadas, os impactos e avanços obtidos através da
implantação das tecnologias sociais com ênfase para o Sistema de Boia para
Lavagem do Telhado.
Dificuldades:
Percebeu-se que 100% das famílias estavam com dificuldade de realizar a limpeza
nas cisternas devido ao longo período de estiagem e as mesmas não contarem com
outro reservatório para armazenar a água do consumo humano, acumuladas em
suas cisternas. Também foi detectado que 70% das famílias nunca possuíram
bombas em suas cisternas devido terem sido construídas no período que os projetos
não contemplavam as mesmas. Em torno de 26 % dispõem das bombas
funcionando em suas cisternas e 4% das cisternas estão com as bombas
quebradas.
Avanço:
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A partir das atividades de formação as famílias estão cada vez mais cientes da
importância do sistema de bóia para garantia da qualidade na água para o consumo
humano.
Realização de 01 Oficina de Sistematização de Experiências em Formato
Audiovisual. A atividade foi realizada na comunidade Riacho das Moças, município
de Matureia - Paraíba. Contou com a participação de 21 jovens 7 (M) e 14 (F).Teve
como objetivo capacitar jovens para sistematizar experiências agroecológicas nas
comunidades rurais, em formato audiovisual. Durante a oficina foi realizada a
exibição de vídeos produzidos pelos jovens, sobre experiências exitosas de
agricultores e agricultoras de suas comunidades (a iniciativa foi proposta no ato de
mobilização dos participantes). As gravações foram feitas com câmeras digitais e
celulares. O trabalho feito pelos jovens foi bastante elogiado e essencial para
alimentar a discussão sobre questões básicas da produção audiovisual. A oficina foi
bastante produtiva e motivadora para os jovens compreenderem a importância das
mídias e dispositivos móveis (celulares) como aliados na divulgação das
experiências das comunidades. Na oportunidade, os jovens também produziram
novos vídeos sobre as tecnologias sociais existentes na área do CEPFS.
Impactos:
Jovens contribuindo com a divulgação de experiências agroecológicas e com um
novo olhar para as potencialidades de suas comunidades e da região semiárida.
Através do desempenho apresentado pelos jovens durante o exercício prático
considera-se que 12 jovens foram capacitados para produzirem bons vídeos.
“O projeto Agroecologia trouxe esse diferencial que é a comunicação. Os jovens que
participaram dos processos de comunicação colaboraram com a produção dos
materiais, sentiram-se úteis e puderam compreender que produtos de comunicação
podem ser feitos por pessoas da própria comunidade e não somente por um
profissional da área de comunicação.” Ângela Alves, comunidade Flores, Teixeira.
Implantação de Tecnologias:
Foram entregues três chocadeiras beneficiando 9 famílias de jovens agricultores
somando um total de 37 pessoas, sendo 20 do sexo masculino e 17 do sexo
feminino nas comunidades rurais: São Gonçalo, São Sebastião e Chã município de
Cacimbas – PB, São Francisco, Guarita e Flores município de Teixeira – PB, Monte
Belo, Cafundó e São João município de Matureia – PB. Visando a ampliação da
produção e o fortalecimento dos jovens em relação com a convivência com a
realidade semiárida oportunizando trabalho e renda. Foi considerada como desafio
a aquisição das chocadeiras dada a dificuldade de encontrar fornecedores na região
com as especificações desejáveis. Outro desafio está relacionado a distância de
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algumas comunidades até o acesso do equipamento ofertado pelo projeto e também
a gestão, devido o equipamento ser de uso coletivo.
Foram instalados sombrit,s em 13 Sistemas Simplificados para Pequenas Irrigações
nas comunidades rurais: São Francisco, Catolé da Pista, Santo Agostinho, Coronel,
Riacho Verde, Fava de Cheiro e Poços de Baixo município de Teixeira-PB, Cedro
município de Cacimbas - PB beneficiando 46 pessoas, sendo 16 do sexo masculino
e 30 do feminino. A tecnologia favorece a produção de hortaliças utilizando menor
quantidade de água, uma vez que, a evaporação é bem menor nos canteiros com
sombrit,s. O principal avanço foi o conhecimento das famílias em relação a
importância da economia de água na produção de alimentos. Demonstraram
satisfação ao receberem o sombrit tendo em vista que o mesmo proporciona a
produção com economia de água.
“Através do projeto Agroecologia, fui beneficiado com um galinheiro. A partir daí
passei a criar galinhas caipira. Vendo as galinhas a pessoas aqui da própria
comunidade. Encontrei na criação de galinhas uma forma de obter renda e de
manter-me na zona rural. Não pretendo viajar para outras regiões em busca de
trabalho, minha intenção é ficar por aqui mesmo com meus pais”. Roniel Mendes,
comunidade Flores, Teixeira – PB.
Produtos de Comunicação:
A fim de divulgar as experiências desenvolvidas por agricultores e agricultoras foram
confeccionados 35 banners, 1.000 cartilhas, 1.000 calendários, 1 vídeo
documentário, 6 boletins, veiculação de spots em rádio e veiculação de VT na TV.
Impactos:
Os produtos de comunicação contribuíram com a elevação da estima das famílias
por elas serem as protagonistas das experiências sistematizadas. Também
afirmaram as belezas e potenciais do povo sertanejo, desmistificando assim a
imagem distorcida que é propagada pela grande mídia, sobre a região.

Visita de Intercâmbio Regional

Seminário de avaliação e planejamento
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Encontro do Coletivo de Mobilização
Social do Médio Sertão

Visita de intercâmbio local – Comunidade
São Francisco – Teixeira - PB

Encontro do Coletivo Médio Sertão,
Comunidade Riacho das Moças – Matureia PB

Oficina de Sistematização em Audiovisual
Comunidade Riacho das Moças – Matureia PB

Visita de Intercambio local, na comunidade
Cipó – Cacimbas – PB.

Oficina
sobre
praticas
Agroecológicas
Comunidade Riacho das Moças – Matureia PB
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Projeto: Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o
Semiárido: Segurança e Soberania Alimentar através do Manejo Sustentável da
Terra e das Águas – P1+2
Apoio: ASA Brasil;/AP1MC/MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome
Primeiro semestre:
Neste semestre houve a finalização de mais um Termo de Parceria do Programa
P1+2. No decorrer do semestre foram realizamos atividades formativas e de
avaliação, bem como, construção de cisternas calçadão e de enxurrada. No âmbito
formativo foi realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro, na comunidade Penedo, no
município de São José do Sabugi - PB, uma visita de intercâmbio onde participaram
agricultores e agricultoras representantes das famílias beneficiadas diretas com o
Programa P1+2, totalizando 25 participantes sendo 10 do sexo feminino e 15 do
sexo masculino.
Como última atividade educativa do contrato foi realizado nos
dias 19 e 20 de março, na Área Experimental do CEPFS, em Matureia - PB, um
encontro Territorial de Avaliação do Programa P1+2. Participaram lideranças
comunitárias, representantes das famílias beneficiadas, membro das comissões
municipais e representantes da equipe do CEPFS, totalizando 50 participantes
sendo 22 do sexo feminino e 28 do sexo masculino.
No que se refere a implantação das Tecnologias Sociais foram construídas 48
cisternas calçadão e 29 cisternas de enxurrada, ambas com capacidade de
52(cinqüenta e dois) mil litros de água para produção de alimentos. No município de
Teixeira foram construídas 24 cisternas calçadão e 06 cisternas de enxurrada em 05
comunidades (Riacho Verde, Guarita, Santo Agostinho, Poços de Cima e Poços de
Baixo). Em Imaculada construímos 24 cisternas calçadão e 10 cisternas de
enxurrada em 10 comunidades (Vertente, Cacimbinha, São Pedro, Baixa Velha,
Serrinha, Caldeirão, Santo Aleixo, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos
Venâncios e São José dos Canais. Já no município de Matureia foram construídas
13 cisternas de enxurrada em 5 comunidades(Pedra Lavada, Sucuru, Flores, Riacho
de Moça e Mãe da Lua). Somando-se a construção das cisternas foi apoiado, para
cada família, materiais que compuseram o que se denomina de caráter produtivo,
objetivando dinamizar o sistema produtivo familiar nos arredores de casa.
Resultados:
• Participação direta de representantes das famílias beneficiadas nas
atividades de formação(intercâmbio e encontro de avaliação);
• Envolvimento das famílias no processo de construção das cisternas enquanto
contrapartida;
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• Construção de 48 cisternas calçadão e 29 cisternas de enxurrada;
• Apoio / Implantação de 77 caráter produtivo.
Impactos:
• 75 representantes das famílias beneficiadas trocando informações e
conhecimentos através da visita de intercâmbio e do encontro de avaliação;
• Aumento da capacidade de armazenamento de água destinada a produção
para 77 famílias, beneficiando diretamente mais de 400 pessoas;
• Capacidade de armazenamento para mais de 4 milhões de litros de água
destinada a produção de alimentos para 77.
Avanços e Conquistas:
• 77 famílias tendo acesso à água para produção de alimentos;
• Famílias motivadas para produzir através de práticas agroecológicas e
destinando sua produção, prioritariamente, para o consumo da família;
• Geração de renda através da venda do excedente da produção;
• Promoção de processos participativos por meio das atividades educativas e
troca de conhecimentos de forma horizontal;
• Fortalecimento da relação entre saber popular e conhecimento técnico,
gerando com isso soluções inovadoras;
• Debate em nível familiar e comunitário sobre a gestão da água;
• Maior equidade de gênero dando maior visibilidade ao trabalho das mulheres;
• Fortalecimento das organizações locais de base (associações comunitárias);
• Dinamização do trabalho em rede.
Segundo semestre:
O Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido:
Segurança e Soberania Alimentar através do Manejo Sustentável da Terra e das
Águas – P1+2, parceria da Articulação do Semiárido Brasileiro/CEPFS, financiado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, consiste num intenso processo
de mobilização social e no desenvolvimento de políticas voltadas para produção de
alimentos saudáveis através da adoção de práticas agroecológicas.
No componente de FORMAÇÃO e MOBILIZAÇÃO SOCIAL, foram realizadas 02
reuniões com a União das Associações Comunitárias de Teixeira / UNACT, nos dias
22 e 26 de setembro, na comunidade Riacho Verde e no Escritório do CEPFS
respectivamente, para definição das comunidades a serem trabalhadas pelo P1+2.
Participaram lideranças comunitárias e membros da equipe do CEPFS, totalizando
33 participantes, das quais 15 mulheres. Foram realizadas 03 reuniões de
mobilização e sensibilização, no período de 17 a 24 de outubro, nas comunidades
de Livramento, Sabonete e Flores de Baixo. Participaram representantes das
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famílias a serem beneficiárias pelo P1+2, lideranças comunitárias e representantes
da equipe do CEPFS, totalizando 114 participantes dos quais 78 mulheres.
Realizou-se uma visita técnica ao Agro ecossistema familiar no dia 20 de outubro, na
comunidade São Francisco, município de Teixeira-PB. Participaram lideranças
comunitárias, agricultores(as), membros das equipes do CEPFS, parceiros e a
assessoria técnica da Associação Programa Um Milhão de Cisternas AP1MC,
totalizando 30 participantes, dentre os quais 14 mulheres. Ainda no componente de
formação foram realizadas duas atividades de formação/capacitação direcionada
para representantes das famílias a serem beneficiadas pelo P1+2 com a
implantação da tecnologia social Cisterna Calçadão. A primeira foi a Capacitação em
gestão de água para produção de alimentos / GAPA, ocorrida na comunidade Flores
de Baixo – Teixeira-PB e a segunda foi a capacitação em Manejo de sistema
simplificado de água para produção de alimentos SISMA, na Área Experimental do
CEPFS, na comunidade de Riacho das Moças – Matureia - PB. As duas
capacitações contaram com um público total de 58 participantes, dentre os quais 34
mulheres.
No componente físico: implantação de Tecnologias Sociais, foram construídas 17
cisternas calçadão com capacidade para armazenar 52 mil litros de água(cada),
totalizando 884 mil de água destinada a produção de alimentos saudáveis. Todas no
município de Teixeira, sendo 10 na comunidade Flores de Baixo e 07 na
comunidade Livramento. As Tecnologias Sociais irão beneficiar diretamente 17
famílias e um total de 59 pessoas, dentre ais quais 25 mulheres.
A realização das atividades formativas, aliadas com a implantação das
tecnologias sociais gerou importantes resultados, impactos, avanços e conquistas,
dentre os quais se destaca:
Resultados:
• Comunidades selecionadas e definidas;
• Reuniões de mobilizações e sensibilização comunitárias com a participação
de 114 representantes das famílias;
• 29 Famílias selecionadas, cadastradas;
• 30 pessoas trocaram informações acerca da produção de alimentos
saudáveis;
• 58 representantes das famílias beneficiárias capacitadas em gestão de água
para produção de alimentos (GAPA) e Manejo de sistema simplificado de
água para produção de alimentos(SISMA);
• 17 cisternas calçadão construídas nas comunidades de Flores de Baixo e
Livramento, beneficiando diretamente 59 pessoas.
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Impactos:
• Acesso à água para produção de alimentos saudáveis para 17 famílias;
• 17 famílias com potencial para dinamizar a produção de alimentos saudáveis
no arredor de casa;
• Famílias reaplicando o conhecimento e práticas adquiridos nas capacitações
em seus sistemas produtivos.
Desafios / dificuldades:
• Número de tecnologias (cisternas calçadão) insuficiente frente a demanda
apresentada pelas comunidades;
• Em alguns casos específicos, pouco envolvimento das famílias no processo
de construção das cisternas;
• Algumas famílias apresentando dificuldades para ofertar a contrapartida
exigida pelo projeto (auxiliar de pedreiro na construção das cisternas);
• Tempo longo(3 dias) nas atividades formativas(GAPA e SISMA) dificulta a
participação dos representantes das famílias;
• Aquisição de água para a construção das cisternas devido ao longo período
de estiagem;
• Momento conjuntural que vive o Brasil(crise política e econômica) fez com
que houvesse grandes cortes nos programas sociais de acesso a água,
sobretudo para o P1+2.

Encontro de Avaliação P1+2 – Área CEPFS

Caráter Produtivo (galinheiro) – Com. São
Francisco Teixeira-PB
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Visita de Intercâmbio Comunidade Penedo –
São José do Sabugi - PB

Capacitação GAPA - Comunidade Flores –
Teixeira - PB

Cisterna Calçadão construída
Comunidade Flores – Teixeira - PB

na

-

Cisterna de Enxurrada – Com. Santo
Agostinho – Teixeira-PB

Capacitação SISMA - Área Experimental
CEPFS -Comunidade Riacho das Moças –
Matureia - PB

Cisterna Calçadão construída na - cisterna
comunidade Sabonete - Teixeira - PB
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Projeto: Convivência com a Realidade Semiárida, Semeando Esperança e
Solidariedade.
Apoio: Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN
Primeiro semestre:
Atividades desenvolvidas, resultados, impactos, avanços e conquistas:
Realização de 01 oficina de capacitação sobre Manejo dos Resíduos Sólidos. A
atividade foi realizada na comunidade de Catolé da Pista, no dia dezesseis de
janeiro de dois mil e quinze, ministrada por Aucilene Rodrigues e Erivan da Silva.
Participaram 21 pessoas, sendo 07 do sexo masculino e 14 do sexo feminino.
Resultados: avalia-se que 70% dos agricultores e agricultores foram
capacitados/conscientizados quanto ao descarte adequado dos Resíduos Sólidos.
Outro resultado alcançado foi à participação de 100% dos jovens bolsista do projeto
na oficina. Como impacto positivo registra-se o desenvolvido de um trabalho na
escola da comunidade, com as crianças, a partir do reaproveitamento de garrafas
pets em uma horta escolar, através do incentivo da agricultora Edileide Araujo que
participou da oficina.
Realização de 01 oficina de capacitação sobre Desenvolvimento Sustentável, na
comunidade São Francisco, município de Teixeira, no dia cinco de fevereiro de dois
mil e quinze, ministrada por Rubenildo Pereira e Aucilene Rodrigues. Participaram
13 pessoas, sendo 10 do sexo feminino e 03 do sexo masculino.
Resultados: 50% dos participantes demonstraram, através de depoimentos estarem
para o desenvolvimento das experiências compartilhadas, visando melhorar o visual
do entorno de suas residências. Outro resultado importante foi a participação de
100% dos jovens bolsistas. A dificuldade identificada foi relacionada à quantidade
de participantes que ficou abaixo da meta prevista no projeto.
Realização de 01 Oficina de capacitação sobre Gerenciamento dos Recursos
Hídricos – GRH, na comunidade de Riacho das Moças, município de Matureia, no
dia cinco de março de dois mil quinze, ministrada por Valcilene Rodrigues e Diana
Carolina. Participaram 21 pessoas, sendo 15 do sexo feminino e 06 do sexo
masculino.
Resultado: 90% dos agricultores e agricultoras capacitados/orientados sobre o
gerenciamento dos recursos hídricos e 100% dos jovens bolsistas engajados na
oficina. Um impacto positivo alcançado na atividade, resultante não só da atividade
especifica, mas, da participação em outros momentos, foi à apresentação por parte
dos jovens do trabalho desenvolvido em equipe durante a atividade, aspecto
considerando importante do ponto de vista da perca da timidez, desenvoltura
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pessoal, etc. Como conquista registra-se a participação das crianças da comunidade
Catolé da Pista que interagiram durante a atividade, fotografando, anotando e,
ainda, coletando depoimentos em vídeo para apresentar na sala de aula, a partir de
uma solicitação do professor.
Realização de 01 visita de Intercâmbio. Nessa atividade os participantes tiveram a
oportunidade de participar do II Seminário sobre plantas medicinais e outras
práticas, realizado pelo Centro de Educação Popular – CENEP. Participaram do
evento 24 pessoas, sendo 20 do sexo feminino e 04 do sexo masculino.
Resultados: aproximadamente 80% dos participantes demonstraram elementos
indicadores de conscientização sobre o uso das plantas medicinais. Um impacto
positivo foi o interesse dos participantes em voltarem ao local para participarem de
atividades sobre fabricação de produtos (xarope, pomadas etc.) utilizando as plantas
medicinais.
Segundo semestre:
Realização de 04 oficinas teóricas e praticas de implementação de canteiros com
economia de água nas comunidades rurais contempladas com o projeto e
construção dos 12 canteiros com economia de água nas comunidades rurais. Essas
atividades aconteceram nas comunidades: Pedra Lavrada em Matureia, Catolé da
Pista, Poços de Baixo e Santo Agostinho em Teixeira. Contaram com a participaram
70 pessoas, sendo 26 homens, 44 mulheres, 24 jovens e 05 idosos.
Em termos de resultado registra-se: Implantação de 20 canteiros com economia de
água nas residências familiares, sendo 08 canteiros construídos através do processo
de mutirão durante as oficinas, aproximadamente 80% dos participantes capacitados
e aptos a utilizarem corretamente a tecnologia social, utilizando menor quantidade
de água na produção de alimentos saudáveis.
Em termos de impacto registra-se: 10 famílias beneficiadas, contabilizando 42
pessoas beneficiadas diretamente com a tecnologia. Além disso, 11 pedreiros
capacitados a difundir a tecnologia social nas comunidades rurais da região.
Como avanços registram-se: o fortalecimento da dinâmica do Fundo Rotativo
Solidário/ associativismo e geração de renda nas comunidades rurais. Do ponto de
vista de desafios o principal desafio identificado foi no requisito mobilização/
articulação, principalmente, na comunidade rural de Poços de Baixo, na qual, a
atividade de formação aconteceu com o percentual de participantes muito abaixo do
previsto.
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Oficina
sobre
Gerenciamento
de
Recursos Hídricos – Comunidade Riacho
das Moças – Matureia - PB

Oficina sobre Manejo dos Resíduos
Sólidos- Catolé da Pista – Teixeira - PB

Iniciando a construção do canteiro com
economia de água na comunidade de
Catolé da Pista. Fonte: Foto
Aucilene
Rodrigues, 2015.

Oficina
sobre
Desenvolvimento
Sustentável – São Francisco – Teixeira PB.

Visita de intercâmbio/ II Seminário sobre
plantas medicinais/CENEP- Nova Palmeira.

Construção de canteiro com economia de
água na comunidade de Santo Agostinho.
Fonte: Aucilene Rodrigues, 2015.
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Projeto Programa de Manejo da Agrobiodiversidade: Sementes do Semiárido
Atividades desenvolvidas, resultados, impactos e principais avanços e conquistas.
Apoio: BNDES/ASA Brasil/AP1MC
Primeiro semestre:
Realização de 01 encontro territorial na área experimental do CEPFS, na
comunidade Riacho de Moça, Matureia, com a participação de 50 pessoas, sendo
27 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. Foi um público constituído por
agricultores e agricultoras, técnicos das EMATER,s como também secretários de
agricultura dos municípios e lideranças comunitária. Foi o ponto de partida para se
dá início a execução do projeto. Os participantes tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco das ações a serem desenvolvidas pelo projeto, a importância da
mobilização social na perspectiva de fortalecimento da convivência com o semiárido
e a importância do trabalho com sementes crioulas na lógica de fortalecimento da
agricultura familiar, na busca de uma identidade genética das comunidades a partir
do resgate, multiplicação, e valorização das práticas locais de uso e conservação da
biodiversidade.
Resultados: observou-se que 65% dos participantes já conheciam a dinâmica de
bancos de sementes comunitários, foco principal do projeto. Também se percebeu
que em torno de 65% demonstraram um grande comprometimento com o
desenvolvimento do projeto. O restante 35% ainda não eram conhecedores da
dinâmica de BSC porem se mostraram interessados e também comprometidos.
Realização de 14 reuniões comunitárias, nas comunidades onde irá ser
desenvolvido o projeto, 03 Taperoá: Matinha, Acauã, Pedra d’água, 03 Cacimbas:
Monteiro, Lagoinha, Lagoa do Campo, 03 Teixeira: Poços, Santo Agostinho, Flores,
03 Matureia: Pedra d’Água, Santo Antônio, Pedra Lavrada, e 02 Cacimba de Areia:
Alto vermelho. As atividades tiveram como objetivo sensibilizar e socializar as ações
do projeto a serem desenvolvidas além de identificar o interessa das famílias em
participar do projeto com o intuito de fortalecer o BSC ou criar onde ainda não
existe.
Resultados: as reuniões contaram com público de 356 pessoas, sendo 108 do sexo
masculino e 248 do sexo feminino. Observou-se que 90% das famílias se
apropriaram das ações do projeto e 70% se comprometeram em participar das
ações do projeto e dar continuidade a dinâmica de banco de sementes comunitário,
após término das ações do projeto.
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Realização de 06 reuniões municipais: Taperoá, Cacimbas, Teixeira, Matureia e
Cacimba de Areia, com o objetivo socializar a proposta de ações do projeto na zona
rural dos municípios, com a participação de diversos atores engajados no trabalho
de desenvolvimento comunitário/municipal. Outro objetivo foi priorizar as
comunidades que o projeto irá atuar tendo em vista que não há condições de atuar
em todas as comunidades dos municípios.
Resultados: as atividades contou contaram com a participação 99 pessoas, sendo
44 do sexo masculino e 55 do sexo feminino. Avaliou-se que 70% do se
apropriaram e assumiram comprometimento com a execução do projeto. O restante
30% também demonstrou algum interesse e comprometimento.
Segundo semestre:
Foram realizadas 20 Capacitações em Caracterização e Gestão Comunitária da
Diversidade de Sementes nos Bancos de Sementes Comunitários, nas sedes das
seguintes comunidades: Matinha, Pedra d’ água, e Acauã - Taperoá, Poço do João Desterro, Lagoa do Campo, Lagoinha e Monteiro-Cacimbas, Santo Agostinho, Flores
e Poços - Teixeira, Pedra Lavrada, Pedra d’água e Santo Antonio - Matureia,
Macambira, Lagoa de São João e Várzea- Princesa Isabel, Maracujá- Santana dos
Garrote,Latadinha, Redinha e Penedo- São José do Sabugi. As atividades contaram
com uma participação média de 20 pessoas, ao todo somou-se um público de 148
homens e 279 mulheres totalizando assim 427 participantes. As capacitações
possibilitaram uma reflexão sobre a importância do estoque, resgate e multiplicação
das sementes crioulas como também, deram inicio a uma discussão a respeito das
ameaças que vem sendo enfrentadas pela agricultura familiar, tendo em vista a
inserção de sementes modificadas geneticamente, o uso de agrotóxicos os longos
períodos de estiagem que devido às mudanças climáticas vem aumentando dentre
outras. O diálogo foi no sentido de se perceber o impacto atual e futuro que pode
vim. Foi também uma oportunidade para analisar os impactos da perda de algumas
variedades de sementes que ao longo do tempo foram desaparecendo devido a
alguns fatores dentre eles a contaminação por OGM (organismo geneticamente
modificados) e também os longos períodos de estiagem.
Resultados: percebeu-se que 80% dos participantes estão comprometidos com a
continuidade da ação dos bancos de sementes bem como estão conscientes da
importância do banco de sementes na perspectiva de conservação, resgate e
multiplicação das sementes crioulas como também 100% demonstraram conhecer
as sementes crioulas que cultivam há muito tempo e destacaram a sua qualidade, e
resistência as condições edafoclimáticas. .
Foram realizadas 12 Reuniões Comunitárias na sede das seguintes comunidades:
Pedra d’água, e Acauã - Taperoá, Poço do João - Desterro, Lagoinha - Cacimbas,
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Santo Agostinho e Poços - Teixeira, Pedra Lavrada e Santo Antonio - Matureia,
Lagoa de São João e Várzea - Princesa Isabel, Latadinha e Penedo - São José do
Sabugi, com o objetivo de sensibilizar as famílias para a formação de mutirões
voltados para a construção de espaços físicos que servirão para armazenamento
dos equipamentos dos Bancos de Sementes Comunitários. Na oportunidade
também foi possível avaliar as Capacitações em Caracterização e Gestão
Comunitária da Diversidade de Sementes. Percebeu-se que as famílias se
mostraram satisfeitas e ansiosas na espera da 2ª Capacitação que será com
abordagem prática e, portanto, fornecerá elementos de verificação se as sementes
dos agricultores já estão contaminadas com os transgênicos ou não a partir do teste
de transgenia que possibilitará examinar as sementes de milho. As atividades
contaram com público de 175 mulheres e 65 homens agricultores e agricultoras.
Resultados: Observou-se que ainda existe, em alguns casos com características
bastante a realização de mutirões forte nas comunidades para o desenvolvimento
de iniciativas comunitárias e também familiares. Constatou-se que um percentual de
95% das famílias se demonstrou sinais de motivação a participar dos mutirões.
Foram realizadas 09 Capacitações em Gestão de Estoque nos Bancos de Sementes
Comunitários. As referidas capacitações foram realizadas nas sede das
comunidades aonde aconteceram às capacitações em Caracterização e gestão
comunitária da diversidade de sementes. As atividades tiveram como objetivo dá
continuidade ao debate das temáticas iniciadas nas capacitações anteriores e abrir
um diálogo a respeito da gestão do banco de sementes bem como da construção de
um regimento interno. Também informar sobre alguns materiais que poderão
contribuir para uma boa gestão, além de se trabalhar algumas práticas de seleção,
produção e armazenamento de sementes. Pode-se registrar como grande avanço as
propostas apresentadas pelas famílias no momento da discussão do regimento
interno. Na oportunidade foi possível avaliar que as famílias estão apropriadas da
importância do banco de sementes comunitário. Contou-se com a participação de
121 mulheres e 59 homens totalizando assim 180 participantes. Destaca-se como
avanço a participação das mulheres e como desafio a participação ampliação da
participação da juventude.
Resultados: Percebeu-se que 80% dos participantes estão compromissados com
continuação das ações, inclusive com a gestão do banco de sementes comunitário.
Também se constatou que 68,5% do público foi constituído por mulheres.
Desafios: Destaca-se como desafios, o pouco tempo de execução do projeto e
respectivamente a quantidade de atividades. A necessidade de continuidade das
capacitações e acompanhamento técnico aos bancos de sementes comunitários e a
participação da juventude que ainda é tímida. A recuperação da base genética dos
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bancos devido ao longo período de estiagem que a região vem enfrentando e a
inserção de OGM, no tocante a sementes.

Encontro Territorial – Área experimental do CEPFS
Comum. Riacho de Moça – Matureia - PB
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Capacitação na comunidade Flores
de Baixo – Teixeira - PB

Reunião comunitária - Pedra D’água
Taperoá - PB

Capacitação Comunidade Maracujá,
Santana dos Garrotes - PB

Capacitação
na
comunidade
Maracujá, Santana dos Garrotes –
PB.

Capacitação na comunidade Várzea
Princesa Isabel-PB.

Capacitação Comunidade
Lavrada, Matureia - PB

Pedra
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Projeto: Área experimental – Comunidade Riacho das Moças – Maturéia - PB
Parceiros:
BrazilFoundation,
Inter-American
Foundation,
Petrobrás,
Chiaroscuro Foundation, ASA Brasil/MDS e Instituto Sociedade População e
Natureza.
Primeiro semestre:
Objetivo: Desenvolver e compartilhar tecnologias sociais de convivência com o
semiárido com inovação social.
Área de Abrangência: Municípios e comunidades rurais do médio sertão da Paraíba.
No primeiro semestre do ano de 2015 a are experimental acolheu 03 visitas de
intercâmbio de alunos, professores: Faculdades Integradas de Patos FIP, Escola
Estadual do município de São José do Bonfim e Instituto Federal de Educação,
campus do município de Princesa Isabel. Foram alunos e professores interessados
em buscar inspiração para o desenvolvimento de iniciativas de convivência com a
realidade semiárida.
AS visitas contaram com um publico de 62 participantes, sendo 29 do sexo
masculino e 33 do sexo feminino.
Houve mais demandas por visitas, mas, em decorrência de quem da equipe
acompanhasse as solicitações não foram aceitas.
Embora demande desafios do ponto de vista de manutenção, a área experimental
vem assumindo papel importantíssimo no processo de compartilhamento de
experiências com alunos, professores, técnicos e agricultores(as) que buscam
inspiração para o uso sustentável dos recursos naturais, em razão das várias
tecnologias sociais de convivência com o clima semiárido que foram implantadas,
principalmente, no tocante a captação e manejo de água de chuva.
Segundo Semestre:
No segundo semestre do ano de 2015 a are experimental acolheu 03 visitas de
intercâmbio de alunos, professores: da Escola Estadual de Ensino Médio Inovado
Alzenir Lacerda – Patos – PB, Escola Estadual Santa Terezinha do Município de
São João do Sabugi e Pró-jovem campo do município de Matureia. Foram alunos e
professores interessados em buscar inspiração para o desenvolvimento de
iniciativas de convivência com a realidade semiárida.
As visitas contaram com um publico de 94 participantes, sendo 39 do sexo
masculino e 55 do sexo feminino.
Houve mais demandas por visitas, mas, devido a dificuldades de acompanhamento
por parte da equipe as solicitações não foram aceitas.
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A área experimental assume papel importantíssimo no processo de
compartilhamento de experiências com alunos, professores, técnicos e agricultores
(as) que buscam inspiração para o uso sustentável dos recursos naturais. Entretanto
é importante registrar que no segundo semestre de 2015 as iniciativas lá existentes
se fragilizaram bastante em decorrência do prolongamento da estiagem. Muitas
árvores chegaram a morrer em decorrência do déficit hídrico.
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B) Principais conquistas institucionais do período (primeiro semestre)
1. Conquista do prêmio IX Prêmio AEA de Meio Ambiente na categoria
Responsabilidade Social com o trabalho horta com economia de água e
Menção Honrosa com o trabalho “Bomba D’água Trampolim"
2. Conquista do certificado do Programa Dryland Champions da Convenção das
Nações Unidas de Combate a Desertificação pelo projeto “Agroecologia
Gerando Renda e Promovendo Cidadania na Serra de Teixeira”;
3. Conquista
do
Segundo
Lugar
na
Categoria
“Inovação
Tecnológica/Tecnologias Apropriadas” do concurso de boas práticas na
Agricultura familiar promovido pelo Fida Mercosur.
B) Principal conquista institucional do período (segundo semestre)
4. Conquista o primeiro lugar na categoria humanidade do prêmio vom Martius
de Sustentabilidade, edição 2015, com o projeto Convivência com a realidade
semiárida, promovendo o acesso a água, solidariedade e cidadania;
5. Troca do veículo parati ano 2006/2007, a partir do apoio da MIVA Áustria e
referencial do Bispo Diocesano Dom Eraldo Bispo da Silva.

Conquista do prêmio IX Prêmio AEA de
Meio
Ambiente
na
categoria
Responsabilidade Social com o trabalho
horta com economia de água.

Conquista do certificado do Programa
Dryland Champions da Convenção das
Nações
Unidas
de
Combate
a
Desertificação pelo projeto “Agroecologia
Gerando Renda e Promovendo Cidadania
na Serra de Teixeira”.
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Conquista do Segundo Lugar na Categoria
“Inovação
Tecnológica/Tecnologias
Apropriadas” do concurso de boas práticas
na Agricultura familiar promovido pelo FIDA
Mercosur

Conquista o primeiro lugar na categoria
humanidade do prêmio vom Martius de
Sustentabilidade, edição 2015, com o projeto
Convivência com a realidade.

Troca do veículo parati ano 2006/2007, a partir do apoio
da MIVA Áustria e referencial do Bispo Diocesano Dom
Eraldo Bispo da Silva.

RECONHECIDO DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N0 5.961 DE 24 DE AGOSTO DE 1994
Telefax: (83) 3472-2276 – 3472-2449 – Rua Felizardo Nunes de Sousa, 07
CEP: 58735-000 – Teixeira – Paraíba – Brasil
www.cepfs.org E-mail: cepfs@uol.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
Educando a Serviço da Vida e da Esperança
C) Principais Avaliações e Conclusões (primeiro semestre):
As informações, depoimentos e dados sistematizados durante o período relatado
permitem as seguintes avaliações e conclusões:
As ações desenvolvidas pelo projeto convivência com o semiárido, no período
relatado foram de grande relevância do ponto de vista de promoção, troca e
compartilhar de experiências entre os agricultores e agricultoras de base familiar,
qualificando suas iniciativas e, por conseguinte a incidência na construção de
políticas públicas para o desenvolvimento local e regional;
Os sinais da importância das ações desenvolvidas nem sempre podem ser
sistematizados de imediato! Aos poucos vão assumindo importância e referência
na vida e na lutas das famílias por melhores condições de vida, somando-se a
outros resultados, de outros projetos de outras iniciativas, até mesmo dos
esforços próprios das famílias. O mais importante de tudo é a percepção de que
as sementes para o desenvolvimento estão nas próprias comunidades, nas
próprias pessoas e, ao serem descobertas e compartilhadas, aos poucos vão
gerando bons frutos, referenciando caminhos nuca imaginados. Trata-se,
portanto, de uma construção que tem a mão, o olhar, o pensar, o perceber, o
monitorar de muita gente;
A participação de um integrante da equipe do CEPFS no encontro da rede
Ecovida e, encontro de donatários da IAF foi bastante importante para o
fortalecimento da visão em relação a importância do trabalho em rede, da
agroecologia como caminho para a sustentabilidade e do compartilhar de
experiência com estratégia de fortalecimento das ações dos donatários e da IAF
enquanto organismo de apoio, apesar da limitação da participação em
decorrência de problemas de saúde do participante;
As ações dos projetos contraparte também assumiram papel importante, tanto
em relação a complementaridade de conquista de melhorias nas condições de
vida por parte das famílias, como no fortalecimento institucional;
As comunidades, os agricultores e agricultoras estão vivenciando o 40 ano
consecutivo de irregularidade de chuvas no semiárido, com um agravante: as
reservas de água foram sendo usadas, desde o primeiro ano, por isso, foram se
esgotando, com isso, há pouca reserva nos reservatórios maiores (açudes), o
que, de certo modo intimida as famílias investir na produção de alimentos
saudáveis devido a limitação do estoque de água nos reservatórios menores;
A vivencia de mais um ano de irregularidades de chuvas evidencia ainda mais a
importância da estruturação das propriedades da agricultura familiar com
estruturas, a partir do potencial ofertado pela natureza, particular em cada
propriedade, visando a captação e manejo de água de chuva para as várias
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necessidades das famílias. Choveu pouco no período chuvoso de 2015, mas as
famílias da zona rural estão vivenciando uma situação melhor, em relação a
água, que as da zona urbana devido terem captado através das suas variadas
formas água de chuva. Confirma-se aqui a importância da lição dos cactos:
captar água quando chove e armazenar para se manterem em períodos de
estiagem;
A necessidade de ampliação das estruturas de captação e manejo de água de
chuva nas propriedades da agricultura familiar revela a importância dos Fundos
Rotativos Solidários como suporte para o financiamento de estruturas
diversificadas, de conformidade com o potencial ofertado pela natureza, visando
a ampliação da estocagem de água para o atendimento das necessidades, em
período de estiagens prolongadas;
Foi um semestre de grandes desafios, principalmente devido ao prolongamento
da estiagem, mas, também de conquistas importantes do ponto de vista
institucional, dentre elas a conquista do segundo lugar, na categoria “Inovação
Tecnológica/Tecnologias Apropriadas” no concurso de boas práticas na
agricultura familiar promovido pela Fida Mercorsur. O compartilhar de experiência
ocupou um novo espaço: a REAF – reuniões especializadas da Agricultura
Familiar do Mercosur.
As conquistas institucionais não são importantes não apenas para a entidade,
mas também para as famílias de agricultores e agricultoras de base familiar ao
passo em que, de certo modo, estão referenciando que o trabalho que vem
sendo desenvolvido está indo na direção de impactos positivos. Isso eleva a
estima das famílias e das lideranças engajadas. O entendimento de que a soma
de esforços e o compartilhar de experiências é algo fundamental para o
desenvolvimento das comunidades é fortalecimento a partir das conquistas
institucionais, visto que: elas acontecem a partir do compartilhar das experiências
apoiadas, mas, desenvolvidas pelo conjunto das forças engajadas,
principalmente, as famílias.
C) Principais Avaliações e Conclusões (segundo semestre):
As informações, depoimentos e dados sistematizados durante o período relatado
permitem as seguintes avaliações e conclusões:
As ações desenvolvidas a partir do projeto convivência com a realidade
semiárida BR 258/IAF foram de grande importância para a consolidação de
resultados.
Os depoimentos registrados no vídeo documentário dão conta de que o projeto
assumiu seu verdadeiro papel: fortalecer iniciativas que já vinha sendo
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desenvolvidas na perspectiva de ampliar a capacidade das famílias em relação
ao processo de convivência com a realidade do clima semiárido. Nos relatos
constata-se o desenvolvimento da capacidade dos agricultores e agricultoras de
comunicar suas experiências. Há uma desenvoltura segura, incluindo inclusive
elementos técnicos.
Nos relatos dos participantes do vídeo documentário é possível perceber a
importância da complementaridade das ações dos projetos no processo de
melhoria das condições de vida das famílias. Um projeto tem limitação em
relação a mudanças se for focado somente nos resultados de suas ações, mas,
quando o foco é que suas ações somem se a de outras conquistas dos
participantes, o impacto é bem mais consistente e significativo na vida das
famílias
A tecnologia social do banheiro seco se apresenta como uma alternativa
bastante viável na realidade do clima semiárido, conforme foi registrado no vídeo
documentário, mas, um de seus materiais ainda é um desafio no processo de
construção: bobonas.
Os fundos rotativos solidários tiveram fragilidade no processo de devolução,
conforme pode se constatar na sistematização de dados no anexo deste
relatório, fragilidade essa originária principalmente de dos fatores: prolongamento
da estiagem com conseqüência sérias em atividades de geração de renda e a
implementação de ações apoiadas ou patrocinadas por recursos públicos
governamentais.
A retomada do processo de formação em relação a dinâmica dos Fundos
Rotativo Solidários, a partir do projeto apoiado pela IAF, foi algo bastante positivo
no semestre. É uma experiência muito importante para ampliar a capacidade das
comunidades em relação a sustentabilidade, autonomia, etc., por isso necessita
estar sempre sendo reforçada para não cair na armadilha da desmobilização
originada a partir das iniciativas dos grandes projetos.
As ações do projeto Agroecologia Gerando renda e Promovendo Cidadania na
Serra de Teixeira, patrocinado pela Petrobrás através do programa Petrobrás
Socioambiental, em fase de conclusão foram avaliadas como bastante relevantes
no processo de consolidação de melhorias na qualidade de vida das famílias,
vistas com um enfoque de complementaridade no processo de ampliação do
conhecimento através dos intercâmbios de experiências. Isso pode ser
constatado nas narrativas dos agricultores se agricultoras experimentadores do
vídeo documentário: https://www.youtube.com/watch?v=H6KTPRcXxSs.
As ações do Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência
com o Semiárido: Segurança e Soberania Alimentar através do Manejo
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Sustentável da Terra e das Águas – P1+2 foram bastante fragilizadas em
decorrência da crise política com efeito em uma crise econômica no governo
brasileiro. O apoio de recursos para ações da sociedade civil, principalmente no
P1+2 diminuiu drasticamente causando impactos na vida das organizações
parceiras e das comunidades a serem beneficiadas.
As ações do Projeto Convivência com a Realidade Semiárida, Semeando
Esperança e Solidariedade, também em faz de conclusão tiveram resultados
importantes no horizonte da consolidação de experiências desenvolvidas pelas
famílias de agricultores e agricultoras experimentadores(as).
As ações do Programa de Manejo da Agrobiodiversidade: Sementes do
Semiárido assumiram papel relevante no processo de resgate da história e
importância das sementes crioulas no fortalecimento da agricultura familiar e
conseqüente convivência com a realidade do clima semiárido.
O semestre relatado foi de profundo temor para a equipe do CEPFS, sobretudo a
partir do cenário: conclusão de apoios e patrocínios, sem perspectiva de
renovação ou conquista de novos apoiadores para continuidade das ações de
convivência com o clima semiárido.
Também foi um semestre de retomada da estratégia de buscar ampliar a carteira
de parceiros das ações de convivência com a realidade semiárida, seja através
de Crowdfunding, participação de Editais e busca de relacionamento com
empresas privadas. Não se obteve sucesso ainda, mas acreditas-se que é um
caminho para a sobrevivência/sustentabilidade.
Foi também um semestre de conquistas, embora em quantidade inferior a
semestres passados. Por exemplo, a conquista do primeiro lugar na categoria
humanidade do prêmio vom Martius de Sustentabilidade, edição 2015, com o
projeto Convivência com a realidade semiárida, promovendo o acesso a água,
solidariedade e cidadania, sem dúvida é mais uma que se soma a outras no
currículo de credibilidade em relação ao que vem desenvolvendo a entidade ao
longo de sua trajetória de ação.
A troca de um de seus veículos a partir do apoio de MIVA Áustria também pode
ser considerado uma conquista importante uma vez que representa economia do
ponto de vista do custo de manutenção.
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Resultado da dinâmica dos Fundos Rotativos Solidários do ano de 2015
Teixeira - PB
Comunidades
N0
Saldo
Arrecada
Gatos
Famíli
2014
ção
2015
as
2015

Saldo
2016

Em que foi gasto?

Tanque coberto

01

803,14

40,00

843,14

0,00

Poços
baixo

24

1.094,00

10.030,00

11.124,0

00,00

08

1.465,40

230,00

490,00

1.205,40

de

03

1.253,34

360,00

600,00

1.013,34

Flores de Baixo
São Francisco
Livramento

0
12
08

213,60
1.634,51
508,00

0,00
1.800,00
2.434,00

0,00
450,00
2.355,50

213,60
2.984,51
586,50

de

Coronel
São José
Belém

Reforma de um banheiro da
associação.
Construção de 03 cisternas e
reforma de 01, 04 empréstimos
familiares, 03 reformas de casa e 03
empréstimos para tratamento de
saúde.
02 empréstimos, 01 para reforma de
banheiro e outro para reforma da
cerca de arame da associação.
01 empréstimo para tratamento de
saúde
e
despesas
com
a
associação.
02 empréstimos familiares.
Construção de 01 cisterna, reforma
de uma cisterna, 04 empréstimos
familiares, 04
empréstimos para
reforma de casas e 02 para
tratamento de saúde.
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Catolé
dos
Machados

06

3.074,75

1.715,00

680,80

4.108,95

Guarita

03

723,00

125,00

355,00

493,00

Catolé da Pista
Serra Verde
Fava de Cheiro

0
03
0

705,00
1.411,00
1.449,00

0,00
534,00
0,00

0,00
804,00
522,00

705,00
1.141,00
927,00

Riacho Verde

05

203,83

400,00

430,00

173,83

Santo
Agostinho I

10

1.456,00

1.010,00

1.370,00

1.096,00

Santo
Agostinho II

06

980,00

1.008,00

677,00

1.311,00

TOTAIS
15
COMUNIDADE
S

89

16.974,57

19.686,00

20.701,44

15.959,13

Pagamento de serviços contábeis,
alimentação,
transporte
para
participar
de
encontros
e
empréstimo para plantio de palma.
Despesas
com
viagens
para
reuniões
e
empréstimo
para
tratamento de saúde.
04 empréstimos familiares.
Empréstimo para a Associação e
conserto na sede da associação.
Pagamento de Serviços prestados e
pagamento de serviços contábeis.
Pagamento de serviços contábeis e
materiais para e serviços em
reforma de casas.
Despesas com almoço comunitário e
despesas
com
viagem
para
cadastramento da associação.
14
tipos
de
necessidades
apoiadas
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Cacimbas
Comunidades

N0
Famílias

Saldo
2014

Monteiro

16

2.420,00

Arrecada
ção
2015
1.438,00

Chã e Aracati

16

0,00

Lagoinha

11

Cipó
São Gonçalo

Lagoa
Campo
Serra Feia

do

Santa fé
Ventania
Covão

e

Gatos
2015

Saldo
2016

Em que foi gasto?

1.100,00

2.758,00

702,00

702,00

0,00

56,00

430,00

460,00

26,00

14
17

1.324,00
2.500,35

1.285,00
2.595,00

300,00
4.136,00

2.309,00
959,35

07

670,83

184,00

760,00

94,83

16

0,00

890,00

670,00

220,00

06

105,00

519,00

120,00

504,00

18

521,50

5.035,00

5.200,00

356,50

03 empréstimos familiares, dentre
eles um para ajuda na compra de
um notebook.
Despesas com viagens para
reuniões e pagamento de energia
da sede.
Despesas com documento da
associação.
01 empréstimo familiar.
06 empréstimos (familiar), 02
reformas de casa, despesas com
festas comemorativas: mães e pais
e mão de obra na reforma do salão.
01 empréstimo familiar e despesa
em viagem para reuniões.
Despesas com viagens para
reuniões e reforma de 02 cisternas.
Despesas com viagens para
participar de reuniões.
Compra de arame para tela e
reforma de um barreiro de açude.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
Educando a Serviço da Vida e da Esperança
São Sebastião
TOTAIS
10
COMUNIDADES

Matureia
Comunidades

11
132

N0
Famílias

1.189,40
8.787,08

906,00
13.984,00

2.095,40
15.543,40

Saldo
2014

Gatos
2015

Pedra Lavrada

08

170,00

Arrecada
ção
2015
50,00

TOTAIS
01
COMUNIDADE

08

170,00

50,00

0,00
7.227,68

Saldo
2016

220,00

0,00

220,00

0,00

11 empréstimos familiares.
14
tipos
de
necessidades
apoiadas

Em que foi gasto?
01 reforma de casa de farinha, 01
empréstimo familiar e compra de 01
carrinho de mão.
03 tipos de necessidade apoiadas.
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