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APRESENTAÇÃO
Ao concluir mais um ano de atividades necessário se fez sistematizar as principais
informações do dos projetos, depoimentos, etc., objetivando comunicar aos parceiros o
desenvolvimento das ações, resultados obtidos, dificuldades, sentimentos e valores
gerados.
Semelhante a outros anos, foi feito um exercício de síntese buscando aperfeiçoar as
informações do conjunto das ações desenvolvidas pela entidade, visando socializar,
minimamente, os momentos vividos no decorrer do ano de 2016, sempre, com a
preocupação de melhor compartilhar o andamento dos projetos e seus resultados.
Aproveita-se a oportunidade para agradecer aos parceiros, diretos e indiretos que
contribuíram para o conjunto das atividades desenvolvidas, assim como o empenho da
equipe que foi fundamental para que se atingissem os resultados relatados.
Foi um ano de muitos desafios, preocupações e ansiedade em relação ao futuro do
trabalho desenvolvido pela entidade, necessidade de novos de renovação ou conquista de
novos parceiros, em meio a crise política e econômica, etc., preocupações essas que
nasceram da 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 será sempre um elemento constante no
cotidiano das organizações que atuam na perspectiva de contribuir com o fortalecimento da
sociedade civil com vistas ao desenvolvimento local.

A equipe.
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NOME DO PROJETO: CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO, Convênio de Doação N° BR-858 – Primeiro
Semestre
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Inter-Américan Foundation - IAF
O que foi feito: 05 Oficinas sobre Fundo Rotativo
Solidário - FRS; 01 Intercâmbio Regional; construção
de 05 Cisternas de enxurrada, com capacidade de 52
mil litros de água; 01 Cisterna de 16.000 mil litros de
água;
06
visitas
de
acompanhamentos
acompanhamento técnico e publicação de
02
boletins de experiências.
Como foi feito: As atividades formativas (oficinas)
foram desenvolvidas tomando como referencia as
dinâmicas trabalhadas em cada comunidade. Plenárias
para troca de experiências das dinâmicas e trabalhos
em grupos por comunidade, tendo como foco o
preenchimento das fichas de orientação para a
sistematização do FRS. (Intercâmbio) visitas a campo
em busca da promoção de encontro de saberes
regionais, e nas propriedades de agricultores e
agricultoras que produzem de forma agroecológica.
(Cisternas) construções com o envolvimento da
família beneficiada, sobretudo no que se refere à
contrapartida com a mão-de-obra do ajudante de
pedreiro e visitas de acompanhamento por membro
da equipe do CEPFS.

Onde
foi
feito:
Oficinas:
Teixeira-PB/
Comunidades: Coronel - 01, Catolé da Pista - 01 e
Riacho Verde - 02). Cacimbas –PB - Comunidade:
Monteiro – 01 Intercâmbio Regional: Triunfo PE. Construções de 06 cisternas e visitas técnicas
de
acompanhamento:
Teixeira-PB
–
Comunidades: Catolé dos Machados – 01, Serra
Verde 02, Coronel - 02, Riacho Verde 01 e Fava de
Cheiro 01. Boletins de experiências: 01 família
em Catolé da Pista, Teixeira-PB e 01 família em
Ventania – Cacimbas – PB.
Quem participou (quantidade e Perfil):
Participaram das atividades formativas (oficinas)
um total de 170 pessoas, das quais (69%) do sexo
feminino. (Cisternas) 06 famílias, total de 36
beneficiários direto. Todos os participantes têm
como perfil o cultivo da terra realizado pelo núcleo
familiar e enfoque na produção de alimentos
saudáveis, portanto agricultores e agricultoras de
base familiar.

Destacam-se como principais resultados: A participação de 170 representantes das famílias beneficiárias nas
atividades formativas (Oficinas e Intercâmbio Regional); A Construção 06 cisternas, sendo 05 cisternas de
enxurrada, destinadas à produção de alimentos e para o fortalecimento de criação de animais de pequeno
porte (aves, caprinos e suínos) e 01 cisterna, modelo cuscuz, para o consumo humano, além do aumento da
capacidade de produção de verduras e criação de animais; Conhecimento de experiência com recuperação do
solo e recatingamento. (Boletins) 02 famílias com suas experiências publicadas, compartilhando
conhecimentos para outros agricultores e agricultoras, no espaço da sua comunidade ou fora dela. Desafios:
merece destaque a pouca participação da juventude; dificuldades de envolver mais de um membro das
famílias nas atividades formativas; o fator climático (pouco acúmulo de água) nos reservatórios,
desfavorecendo a prática de uma maior produção de alimentos; a fragilidade de algumas lideranças
comunitárias com vista a trabalhar as dinâmicas dos FRSs; Ano de eleições municipais, levando a divisão de
conflitos ideológicos entre lideranças comunitárias; A dificuldade de sistematizar informações, inerentes às
associações, em razão do grande número de semianalfabetos a frente das Associações Comunitárias. Por fim
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a atual conjuntura política do Brasil, causando incertezas sobre a continuidade de programas com
financiamentos governamentais. Desdobramentos/Impactos: 135 participantes das atividades formativas
com novo olhar e comportamento em relação a convivência com a realidade do clima semiárido. 05 famílias
aptas a dinamizar seus sistemas produtivos com possibilidades para produção de alimentos saudáveis;
valorização das dinâmicas sociais com ênfase aos FRSs; aumento da renda familiar; reaplicação do
conhecimento adquirido; aumento da capacidade hídrica das famílias.

Oficina sobre Fundo Rotativo Solidário
Comunidade Riacho Verde, Teixeira - PB

Construção de Cisterna
Comunidade Riacho Verde, Teixeira - PB

Visita de Intercâmbio Regional
Triunfo - PE

Cisterna de Enxurrada construídas Comunidade Riacho Verde, Teixeira - PB
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No período de 25 e 29/04, aconteceu o Encontro Nacional de Donatários da IAF (Fundação Interamericana),
em João Pessoa/PB. Cerca de 70 entidades do Brasil, que atuam nas áreas de agricultura familiar, educação
popular, negócios, direitos humanos, cooperativismo e economia solidária, destacando o FRS - Fundo
Rotativo Solidário, participaram d evento.

Foto do evento em João Pessoa – PB
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NOME DO PROJETO: CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO, Convênio de Doação N° BR-858
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Inter-American Foundation – IAF – Segundo Semestre/2016
Como foi feito: As
desenvolvidas

atividades (oficinas) foram Onde foi feito:

tomando

como

prioridade

de

participação as famílias beneficiadas pelo projeto
apoiado pela IAF. Nas ocasiões foram exibidos vídeos
documentários sobre Fundos Rotativos Solidários,
produzido pelo CEPFS. Os vídeos alimentaram debates
Também foram aplicados questionários para avaliar o
nível de conhecimento e comprometimento dos

04 Oficinas sobre Fundo Rotativo Solidário
Comunidade: Riacho das Moças, município de
Matureia - PB; Monteiro, município de
Cacimbas - PB; Riacho Verde, município de
Teixeira-PB.
04 Cercados para hortas
Comunidades do município de Teixeira-PB:
Fava de Cheiro, Catolé dos Machados, Riacho
Verde e Coronel.

beneficiários junto aos Fundos Rotativos Solidários.
Intercâmbio Regional
Pentecostes/São Gonçalo do Amaranto-Ce.
os beneficiários sobre a utilização do saldo dos recursos Seminário de Avaliação
do projeto, alguns, demonstraram interesse e Área experimental do CEPFS , comunidade
Riacho das Moças – Matureia – PB.
apresentaram uma proposta de construção de cercados
Construção dos cercados. A partir da socialização com

ao redor da cisterna a ser utilizado para canteiros de 09 Visitas técnicas de monitoramento:
hortas com economia de água, onde o projeto entraria Cacimbas - PB
Comunidades: Ventania Monteiro Santa Fé e
com o material e cada
beneficiário com a mão de Cipó.
obra da construção, supervisionada pela coordenação Teixeira-PB
do projeto através de visitas de acompanhamento. As Comunidades: Catolé dos Machados, Fava de
Cheiro, Coronel, Riacho Verde e Serra Verde.
visitas técnicas foram realizadas nas residências
conclusão Seminário de Avaliação:
Comunidade Riacho das Moças- Município de
das ações das construções dos cercados; a colocação
Matureia - PB
das placas de identificação do projeto nas cisternas;
Visitas de acompanhamento:
registro através de fotografias para inclusão nos
05 visitas de acompanhamento no município
termos de compromisso, e, a distribuição de material Teixeira - PB
familiares, para

além da verificação da

complementar para

o funcionamento do apoio, a
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exemplo de (bombonas – banheiros secos,
comedouros bebedouros para aves – criação
de aves, e sacos para armazenamento de
silagem). intercâmbio Regional. Visita realizada
a agricultores experimentadores
em São
Gonçalo do Amaranto - CE, acompanhados pela
da ADEL – Agência de Desenvolvimento Loca.
Por ocasião da visita aconteceram: roda de
diálogo entre os jovens visitantes/visitados e
visitas de campo, com importante troca de
saberes e conhecimentos. (Seminário de
Avaliação final) No decorrer da atividade,
houve
uma
apresentação
das
ações
desenvolvidas por meio de PowerPoint, exibiuse vídeo documentário que alimentou um
debate e culminou com avaliações das ações do
projeto em trabalhos de grupo.

Comunidades: Catolé dos Machados, Fava de
Cheiro, Coronel, Riacho Verde e Serra Verde.
04 visitas de acompanhamento no Município
de Cacimbas
Comunidades: Ventania, Monteiro, Santa Fé e
Cipó
Quem participou (quantidade e Perfil)
Homens e mulheres, jovens e adultos, num
total de total de 188 pessoas, das quais (61%)
do sexo feminino e (39%) masculino. Sendo
(94%) agricultores e agricultoras de base
familiar, e 6%, técnicos.

RESULTADOS – DESAFIOS E DESDOBRAMENTOS
Destacam-se como principais resultados: A participação 188 pessoas: representantes de famílias
beneficiárias e técnicos do CEPFS nas atividades formativas (Oficinas, Intercâmbio Regional e
Seminário de Avaliação); A Construção 04 cercados para a produção de hortaliças, com a construção
de canteiros por parte dos beneficiários; A realização de um Diagnóstico com 31 pessoas, o
equivalente a (67%) beneficiários do projeto, onde responderam sobre a sua participação no Fundo
Rotativo solidário, destes, 42% beneficiários oriundos de 07 comunidades do município de Cacimbas PB e 58% de 09 comunidades do município de Teixeira-PB, Destes, 87% afirmaram fazer parte do FRS,
10% não e 3% já fizerem. Na questão onde se buscou saber quantos haviam reaplicados os
conhecimentos no período do projeto: dos 46 participantes no seminário de avaliação, 70%
afirmaram ter reaplicado os conhecimentos na agricultura; 57% na cidadania; 87% na alimentação;
36% na construção e 100% no meio ambiente, como também, 100% afirmaram que o projeto
contribuiu para elevar a sua autoestima. Desafios: Quanto aos FRS, destaca-se as necessidades de
reativação das reuniões dos Conselhos, a fragilidade de algumas lideranças comunitárias com vistas a
motiva/animar as dinâmicas dos FRS e algo relacionado a gestão ( prestação de conta mensal); A
parceria com o governo municipal e com novos municípios; a pouca representatividade da
juventude nas Associações; a dificuldade de envolver mais de um membro das famílias nas atividades
formativas, além da dificuldade dos participantes das atividades formativas socializarem os
conhecimentos adquiridos para com os demais membros da associação. Desdobramentos/Impactos:
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aumento de 62,21% do total de beneficiários, passando de 30 para 46 famílias de agricultores e
agricultoras experimentadores(as) beneficiadas no final do projeto; Contribuição do projeto para a
melhoria na qualidade de vida, familiar e coletiva da comunidade; Uma melhor visão dos beneficiários
sobre meio ambiente; Destaque de práticas de famílias como referencial para outras e para visitas de
intercâmbio, nas comunidades; Famílias aptas a dinamizar seus sistemas produtivos com possibilidades
para produção de alimentos saudáveis; valorização das dinâmicas sociais com ênfase aos FRS e aumento
da renda familiar.

Visitas Técnicas / Construção de Cercados
Coronel Teixeira – PB.

Foto de Entrega de bebedouros e comedouros
para aves Catolé da Pista - Teixeira – PB.

Entrega de sacos para armazenar silagem comunidade Catolé da Pista - Teixeira – PB.

Foto de Oficina de FRS (Diagnóstico)
Comunidade Monteiro, Cacimbas - PB
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Foto do Seminário de Avaliação Final
Área experimental do CEPFS - Matureia – PB.

Foto de visita de intercâmbio de experiências
Regional ADEL - Pentecoste - CE.

NOME DO 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 – Primeiro
semestre
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Ministério do Desenvolvimento Social – MDS (Governo Federal)
O que foi feito: 02 Capacitações em gestão de água para
produção de alimentos (GAPA); 02 Capacitações em
Manejo de Sistema Simplificado de água para produção
de alimentos (SISMA); 02 visitas de intercâmbio;
Construção de 06 Barreiros Trincheiras; Construção de
06 Cisternas Calçadão e Construção de 30 Cisternas de
Enxurrada.
Como foi feito: As atividades formativas foram
desenvolvidas a partir da realidade e contexto das
comunidades e famílias beneficiadas, sendo considerado
para tanto, os agroecossistemas e suas potencialidades.
Plenárias, trabalhos em grupos, construção coletiva e
visitas a campo, com promoção do encontro de saberes
locais compuseram a metodologia das atividades. Já a
implantação das tecnologias ocorreu com o
envolvimento da família beneficiada, sobretudo no que
se refere a contrapartida com a mão-de-obra e
acompanhamento.

Onde foi feito: Capacitações: Teixeira (Sabonete,
Poços, Flores e São Francisco); Visitas: (São José
Sabugi e Olivedos); Construções: Teixeira (Catolé
Pista, Serra Verde, Flores, Riacho Moças;
Assentamento, Poços, Sabonete, São Francisco e
São José de Belém.
Quem participou (quantidade e Perfil):
Participaram das atividades formativas um total
de 175 pessoas, das quais 97(55%) do sexo
feminino. Todos os participantes têm como
perfil o cultivo da terra realizado pelo núcleo
familiar e enfoque na produção de alimentos
saudáveis, portanto agricultores e agricultoras
de base familiar.
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Destacam-se como principais resultados: participação de 175 representantes das famílias beneficiárias nas
atividades formativas(GAPA, SISMA e Visitas de Intercâmbios); a construção de 30 cisternas de enxurrada e
06 Cisternas do tipo calçadão; construção de 06 barreiros trincheiras; o aumento da capacidade de
armazenamento de água destinada a produção de alimentos para 42 famílias, beneficiando diretamente
215 pessoas. Desafios: merece destaque o número de tecnologias insuficiente em relação a demanda
existente nas comunidades; dificuldades para algumas famílias participarem das atividades formativas
devido o tempo de duração e, o período de execução que coincidiu com a estação chuvosa na região, o que
leva as famílias a priorizar o cultivo de suas roças. Por fim a atual conjuntura política do Brasil com incerteza
sobre a continuidade do programa. Desdobramentos/Impactos: famílias aptas a dinamizar seus sistemas
produtivos; possibilidades para produção de alimentos saudáveis, através de hortas com economia de
água; valorização das dinâmicas sociais; aumento da renda familiar; reaplicação do conhecimento
adquirido; aumento da capacidade hídrica das famílias.

Cisterna de Enxurrada
Comunidade São José de Belém – Teixeira-PB

Capacitação em SISMA
Comunidade Flores – Teixeira-PB

NOME DO PROJETO: Convivência com a Realidade Semiárida, Semeando Esperança e Solidariedade.
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Programa de Pequenos Projetos Ecossociais – PPP ECOS.
O que foi feito: 07 instalações de sombrites e 01
visita de intercâmbio.

Onde foi feito: Instalação de sombrites: Teixeira
(Catolé da Pista, Santo Agostinho e Poços de
Baixo)Matureia (Pedra Lavrada); Visita de
intercâmbio: (São José do Egito e TuparetamaPE).

Como foi feito: a implantação dos sombrites forma
desenvolvidas
por
famílias
beneficiadas
anteriormente com canteiro com economia de água
Quem participou (quantidade e Perfil): Foram
pelo mesmo projeto, no intuito, de fortalecer as
beneficiadas com a instalação do sombrite 07
atividades já desenvolvidas no âmbito familiar e
famílias, totalizando 53 pessoas, sendo 20
ocorreu de forma participativa, na qual, as famílias
mulheres e 23 homens, dentre eles 08 crianças e
colaboraram com a mão de obra de auxiliar de
06 idosos. Participaram da visita de intercâmbio
serviços na instalação. A visita de intercâmbio seguiu
20 pessoas, sendo 17 mulheres 03 homens,
a mesma metodologia (participativa) visando à troca
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de conhecimento entre quem visita e quem é
visitado tendo em vista a construção de novos
saberes, de modo, a melhorar os sistemas
produtivos das famílias visitas e a reaplicação dos
conhecimentos adquiridos pelos participantes.

dentre eles 12 jovens e 01 idoso. Quanto ao
perfil, dos participantes foi constituído por
famílias de agricultores e agricultoras de base
familiar, jovens bolsistas e representantes
comunitário.

Destacam-se como principais resultados: participação de 12 jovens na visita de intercâmbio.
Considerando a dificuldade em envolver a juventude nas atividades voltadas ao associativismo,
considera-se um avanço e algo a ser destacado. A instalação dos sombrites associados a outras
tecnologias fortaleceu a segurança alimentar e geração de renda para as famílias beneficiadas. Desafios:
merece destaque a dificuldade em encontrar famílias com infraestrutura de base e engajada na dinâmica
do Fundo Rotativo Solidário para serem beneficiadas com os sombrites restantes.
Desdobramentos/Impactos: famílias aptas a produzirem alimentos saudáveis, valorização das dinâmicas
sociais, reaplicação do conhecimento adquirido e aumento da renda familiar.

Instalação de sombrite
Comunidade Poços de Baixo – Teixeira- PB

Visita de intercâmbio
São José do Egito e Tuparetama- PE.
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NOME DO PROJETO: Sertão Ecológico e Solidário - Primeiro Semestre
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Fundo socioambiental da Caixa Econômica Federal
O que foi feito: 06 Reuniões de Mobilização;
01 Visita de Intercâmbio Local; 05 Reuniões
de Sondagem da Situação dos Fundos
Rotativos Solidário.

Onde foi feito: Reuniões de Mobilização: Teixeira
(Riacho Verde, Assentamento Poços de Baixo, Flores e
São José de Belém); Matureia (Pedra D’água e Santo
Antonio); Visita de Intercâmbio: Cacimbas (Cipó);
Reuniões de Sondagem da Situação dos FRS: Teixeira
Como foi feito: As atividades foram (Riacho Verde, Fava de Cheiro, Serra Verde e São José de
desenvolvidas adequando-se a realidade de cada Belém) Matureia (Pedra D' água).
localidade
aos
objetivos
do
projeto,
proporcionando que os participantes pudessem Quem participou (quantidade e Perfil): Participaram das
interagir e se identificar com a metodologia atividades formativas um total de 253 pessoas, das quais
proposta, havendo o compartilhamento dos 155 eram do sexo feminino e 98 do sexo masculino. Os
diferentes tipos de saberes (Técnicos e participantes foram integrantes de famílias de
Tradicionais).
agricultores(as) que tiram da terra o sustento familiar
através da produção de alimentos saudáveis.
Principais resultados: participação de 253 representantes das famílias beneficiárias nas atividades formativas
descritas acima. Famílias com um olhar diferenciado para as questões ambientais e para a dinâmica do Fundo
Rotativo Solidário. 32 pessoas com real entendimento da função e importância dos Fundos Rotativos
Solidários (Registro produzido a partir de diálogos e depoimentos ocorridos nas atividades de formação); 6
pessoas reaplicando as iniciativas vistas nas atividades a exemplo: Coleta do lixo dos quintais e
reaproveitamento de resíduos sólidos (Pneus velhos) Desafios: Manter a participação da comunidade nas
atividades formativas, pois o pequeno número de tecnologias disponíveis previsto no projeto, atrativo para as
famílias, não é suficiente para contemplar a demanda, desmotivando os que não irão ser beneficiados com a
tecnologia social a continuarem participando das atividades de formações. Também se registra como desafio
a dificuldade por parte das famílias na adesão e participação freqüente na dinâmica dos Fundos Rotativos
Solidários. Desdobramentos/Impactos: famílias enxergando cada vez mais seu papel na sustentabilidade dos
recursos naturais, transmissão dos conhecimentos adquiridos, reaplicação de iniciativas desenvolvidas por
outros agricultores(as), reanimação da dinâmica dos Fundos Rotativos Solidários nas comunidades e foco na
agroecologia.
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Reunião de Mobilização, comunidade Pedra D' água
município de Matureia - PB. 03/03/2016

Visita de Intercâmbio Local, comunidade Cipó
município de Cacimbas - PB. 27/05/2016

NOME DO PROJETO: Sertão Ecológico e Solidário – SEGUNDO SEMESTRE/2016
FINANCIADOR/PATROCINADOR: Fundo socioambiental da Caixa Econômica Federal
O que foi feito: 01 Reunião extra, 01 Visita de
Intercâmbio
Regional,
01
encontro
de
Planejamento, 01 capacitação de pedreiros e
construção de 10 hortas.
Como foi feito: As atividades foram desenvolvidas
adequando-se a realidade local, mas, também
buscando espaços externos que servissem de
Reunião de para
Mobilização,
comunidade
Pedra D'do
água
referência
fortalecer
as propostas
projeto,
município
de
Matureia
PB.
03/03/2016
tentando atender as expectativas dos participantes,
por meio da troca de experiências e intercâmbio de
conhecimentos tradicionais e técnicos.

Onde foi feito: Reunião: Matureia comunidade
Pedra D' água. Visita de Intercâmbio Regional:
Triunfo – PE – Encontro de planejamento - Área do
CEPFS Riacho das Moças – Matureia – PP. Hortas:
Capacitação e construção das hortas. Comunidades:
Flores e São José de Belém município de Teixeira - PB
- Pedra D' água e Santo Antônio município de
Matureia - PB
Quem
participou
(quantidade
e Perfil): Participaram
Visita de
Intercâmbio
Local, comunidade
Cipó
das
atividades
formativas
um
total
de
69
município de Cacimbas - PB. 27/05/2016 pessoas,
das quais 35 do sexo feminino e 34 do sexo
masculino. Os participantes, agricultores(as) de
base familiar produzem alimentos saudáveis.

RESULTADOS – DESAFIOS E DESDOBRAMENTOS. Participação de 69 pessoas nas atividades desenvolvidas.
Famílias percebendo a importância da preservação e gestão eficiente dos recursos naturais. Retomada do
Fundo Rotativo Solidário, por parte de 4 famílias. 10 hortas construídas. 2 pedreiros capacitados para hortas
com economia de água e 6 famílias produzindo alimentos. Desafios: Manter a participação dos
agricultores(as) nas atividades formativas, com duração de dois dias e, motivação das famílias para a
participação/continuidade dos FRS nas comunidades. Desdobramentos/Impactos: famílias compreendendo
a importância da preservação dos recursos naturais, compartilhamento de praticas agroecológicas entre
agricultores(as), olhar mais atencioso das mulheres para o arredor de casa, Melhoria na renda por parte de
algumas famílias chegando a atingir uma média de 150,00 reais mensais com a venda do excedente.
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Foto de Reunião na comunidade Pedra D' água
município de Matureia - PB. 21/08/2016

Foto de visita de Intercâmbio Regional, Triunfo PE. 8 e 9/ 09/2016.
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PRÊMIO DE INOVAÇÃO COMUNITÁRIA: Projeto Esperança na Coletividade
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: BRAZILFOUNDATION – PRIMEIRO SEMESTRE/2016
O que foi feito? 01 Apresentação do Projeto a Onde foi feito? (município e comunidade)
comunidade e 01 oficina sobre fundo Rotativo Solidário. Comunidade Monteiro, Cacimbas- PB
Como foi feito? A apresentação do projeto foi realizada
na reunião da Associação Comunitária objetivando que
mais famílias da comunidade tomassem conhecimento
sobre a experiência de Fundo Rotativo Solidário
(poupança comunitária) e despertasse interesse em
fazer parte do grupo. Na oportunidade o CEPFS
repassou o valor de R$ 5.000,00 para fomentar a
experiência.
A oficina sobre fundo solidário (poupança coletiva)
aconteceu com a participação dos membros do grupo e
outras pessoas que almejaram integrar-se a experiência.
Nela foi apresentado a historia do surgimento do Fundo
rotativo Solidário na comunidade e que como ele serviu
de expiração para a criação da poupança comunitária.
Na oportunidade foi apresentado um vídeo
documentário sobre fundo rotativo solidário,
promovendo um debate e aprofundando alguns
encaminhamentos.

Quem participou(quantidade e perfil)
68 Participantes, sendo 57 do sexo feminino
e 11 do sexo Masculino.

Principais resultados: durante as atividades os resultados alcançados foram: além da divulgação do
projeto para a comunidade, mais 10 pessoa despertarem interesse para integrarem-se ao grupo.
Desafios: a participação de todos os integrantes do grupo nas das atividades devido os afazeres da roça e
as doenças epidêmicas do período. Desdobramentos/Impactos: fortalecimento da dinâmica comunitária
de Fundo Rotativo Solidário, gerando autoconfiança e referência para políticas públicas.
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Oficina para Apresentação do Projeto,
Comunidade Monteiro, Cacimbas – PB. Data
10/06/2016

Oficina sobre Economia Solidária, Comunidade
Monteiro, Cacimbas - PB. Data 13/05/2016
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NOME DO PROJETO: Agroecologia Gerando Renda e Promovendo Cidadania na Serra de Teixeira
PRIMEIRO SEMESTRE
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Petrobrás, através do programa Petrobras Socioambiental

O que foi feito? Seminário de avaliação final.

Onde foi feito? (município e comunidade)
Como foi feito? Deu-se inicio com abertura e Área Experimental CEPFS, comunidade Riacho das
apresentação dos participantes. Em seguida Moças, Matureia - PB.
foram apresentadas as ações executadas pelo Quem participou (quantidade e perfil)
projeto, seguindo de um trabalho em grupo 47 participantes sendo 20 do sexo Masculino e
para perceber os impactos que as ações 27 do sexo Feminino
promoveram para a vida das famílias e das
comunidades. Foi apresentado e avaliado o
material de comunicação e lançado um vídeo
documentário.
Principais resultados: no Seminário de avaliação final socializou-se e avaliou-se as ações executadas através
do projeto, os impactos e avanços obtidos para agricultura familiar através da implantação das tecnologias,
atividades de formação e também foi
avaliado o Material de comunicação produzido.
Desdobramentos/Impactos: Na atividade ficou evidenciado através das falas dos participantes que o projeto
garantiu incentivo e oportunidade para produção de hortaliça sem uso de agrotóxico, geração de renda,
trocas de experiências, protagonismo dos jovens na zona rural, práticas agroecológica, coleta de lixo e
embelezamento dos arredores de casa com plantas e materiais recicláveis, reuso das águas cinza, produção
de ração alternativa com plantas da caatinga para alimentação animal, produção de defensivos naturais para
evitar o uso dos agrotóxicos, reuso de pneus para ornamentação, construção de canteiros econômicos,
produção de alimentos saudáveis e divulgação das experiências.
Desafios: dificuldades avaliadas pelos participantes na execução do projeto: o medo das famílias não
corresponderem às expectativas e o projeto não dar certo na comunidade, falta de recurso financeiro para
pagar os serventes na construção das obras físicas a exemplo das cisternas, o longo período de estiagem que
estamos ultrapassando. Convencer as famílias a participar das atividades de formação e não utilizar o
agrotóxico em sua produção, mobilizar os jovens para participar das atividades e das dinâmicas da
organização comunitária, a falta de interesse de algumas famílias em colocar em prática o que aprendeu e
cuidar de suas tecnologias.
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Fotos do Seminário de Avaliação Final, comunidade Riacho das Moças, Matureia – PB
Projeto Agroecologia Gerando Renda e Promovendo Cidadania na Serra de Teixeira
NOME DO PROJETO: Programa de Manejo da Agrobiodiversidade: Sementes do Semiárido.
PRIMEIRO SEMESTRE
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico-BNDES
Área de Atuação: Teixeira (Poços, Flores e Santo Agostinho); Cacimbas (Lagoa do Campo, Monteiro e
Lagoinha); Desterro (Poço do João); Matureia (Pedra d’Água, Pedra Lavrada e Santo Antônio); Santana dos
Garrotes (Maracujá de Baixo); São J. do Sabugi (Latadinha, Redinha e Penedo); Princesa Isabel (Lagoa de São
João, Macambira e Várzea) e Taperoá (Acauã, Matinha e Pedra d’Água).
O que foi feito: 11 Capacitações em Gestão de
Onde foi feito: Capacitações: Teixeira (Poços e Santo
Estoque nos Bancos de Sementes Comunitário; 02
Agostinho); Cacimbas (Lagoa do Campo e Lagoinha);
visitas de intercâmbio; Construção de 12 espaços
Desterro (Poço do João); Matureia (Pedra d’Água e
físicos para os bancos de sementes; Aquisição de
Santo Antônio); Santana dos Garrotes (Maracujá de
sementes para fortalecer a base genética dos
Baixo); São José do Sabugi (Latadinha, Redinha e
bancos de sementes comunitários e 20 reuniões
Penedo); Matureia (Riacho de Moça) as visitas: São
comunitárias para avaliação do projeto.
José do Sabugi (Penedo) e Triunfo - PE (Baixa Verde).
Como foi feito: As atividades formativas foram
Quem participou (quantidade e Perfil): Participaram
desenvolvidas a partir da realidade e contexto das
das atividades formativas e das reuniões comunitárias
comunidades, e experiências já vivenciadas pelas
um total de 734 pessoas, das quais 452, representando
famílias no tocante as sementes crioulas e aos
62% foram do sexo feminino. Todos os participantes
bancos de sementes comunitários já existentes. A
têm como perfil o cultivo da terra realizado pelo
abordagem metodológica se deu a partir de
núcleo familiar e enfoque na produção de alimentos
plenárias, trabalhos em grupo, visita aos bancos de
saudáveis, portanto, são agricultores e agricultoras de
sementes à familiar, bem como ao sistema
base familiar. As famílias de origem dos participantes
produtivo das famílias. A construção dos BCS
já têm a prática do armazenamento de sementes em
contou com a participação de todos os
suas próprias casas, constituindo assim os bancos de
beneficiários, de forma direta ou indiretamente.
sementes familiares, e, algumas famílias já estão
Na grande maioria aconteceu em mutirão, pois,
engajadas em bancos de sementes comunitários.
não houve disponibilidade de recursos para
pagamento de mão de obra de ajudante de
pedreiro.
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Destacam-se como principais resultados: participação de 734 representantes das famílias beneficiárias nas
atividades formativas e reuniões comunitárias que, além do objetivo de avaliar o desenvolvimento do projeto
permitiram exercitar, na prática, instrumentos desenvolvidos para ajudar na gestão dos bancos de sementes
comunitários; a construção de 12 espaços físicos para o armazenamento dos equipamentos e sementes dos
bancos. Destaca-se ainda como resultado o engajamento das famílias no processo de construção que se deu a
partir da formação de mutirões práticas essas já vivenciadas nas comunidades. A chegada do projeto cumpriu
também o papel de fortalecer essa prática tão importante, mas um pouco adormecida. Ainda como resultado,
registra-se a aquisição de sementes para fortalecer a base genética dos bancos de sementes comunitários e,
por último o aumento da capacidade de armazenamento de sementes que ficou em média de 2.040Kg de
sementes, por banco. Desafios: destaca-se como desafio o fato de ter se trabalhado em poucas comunidades
sem relação a demanda existente; dificuldades para algumas famílias participarem das atividades formativas
devido o tempo de duração; dificuldade de aquisição de sementes no território em decorrência do longo
período de estiagem que está se vivenciando, a mobilização de um número grande de famílias num curto
espaço de tempo (período de execução do projeto). Por fim a atual conjuntura política do Brasil, apresentando
incertezas sobre a continuidade do programa. Desdobramentos/Impactos: 415 famílias sensibilizadas da
importância das sementes crioulas para os seus sistemas produtivos; possibilidades de cultivo de roças
comunitárias na perspectiva do resgate e multiplicação das sementes bem como do aumento do estoque nos
BSC; valorização das dinâmicas sociais; reaplicação do conhecimento adquirido; pessoas capacitadas para uma
boa gestão dos bancos de sementes e, aumento da capacidade de armazenamento de sementes.

Mutirão para construção do BSC comunidade
Poços de Baixo – Teixeira - PB

Capacitação Territorial Sobre Seleção e
Multiplicação de Sementes Área do CEPFS.
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Capacitação em Gestão de Estoque nos Bancos
de Sementes Comunitário - Comunidade
Maracujá de Baixo -Santana dos Garrotes - PB

Visita de intercâmbio interestadual- Santa Cruz
da Baixa Verde-PE

Reunião comunitária comunidade Flores –
Teixeira - PB

Banco de Sementes Comunitário – Poços de
Baixo – Teixeira - PB
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NOME DO PROJETO: Projeto Sertão Agroecológico e Solidário – Segundo Semestre
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: MISEREOR / ALEMANHÃ
O que foi feito: 21 encontros comunitários de Diagnóstico
dos Fundos Rotativo Comunitário, 01 encontro para
socialização e aprofundamento do resultado do Diagnóstico
Participativo e e 01 encontro de planejamento.
Como foi feito: Os encontros de diagnóstico foram realizados
a partir de interface com as dinâmicas comunitárias(reuniões
das associações), onde agricultores(as) tiveram a
oportunidade de interagir e responder um questionário, com
perguntas discursivas, sobre a dinâmica do Fundo Rotativo
Comunitário. O referido questionário foi aplicado, com igual
teor, em todas as comunidades e posteriormente
sistematizado a partir dos dados e informações obtidas. No
encontro de socialização e aprofundamento do resultado do
diagnóstico foi socializada a aprofundada a sistematização
dos dados do diagnóstico e no encontro de planejamento,
houve uma sondagem de temáticas para compor as
atividades de formação e definiu um calendário para sua
execução.

Onde foi feito: Nas comunidades rurais
de: Fava de Cheiro, Catolé da Pista, Santo
Agostinho, Livramento, Poços de Baixo,
Catolé dos Machados, São Francisco
Coronel, Riacho Verde, Tanque Coberto,
Serra Verde, São José de Belém, Flores,
Assentamento e Guarita – Teixeira-PB,
Pedra Lavrada e Pedra D’água –
Matureia, Monteiro e Cipó – Cacimbas –
PB, Barriguda e Lagoa do Rufino –
Imaculadda – PB.

Quem participou (quantidade e Perfil):
Participaram dos encontros um total de
534 pessoas, das quais 380(71%) do sexo
feminino. Todos os participantes são
agricultores(as) que trabalham em regime
de economia familiar e em sua maioria já
participam do Fundo Rotativo Solidário
em suas respectivas comunidades.
RESULTADOS – DESAFIOS E DESDOBRAMENTOS
Enquanto resultados destaca-se: participação de 534 representantes de famílias de agricultores que,
mergulharam em um processo de debate, trocando informações e subsidiando a construção de um
Diagnóstico dos Fundos Rotativos Solidários, encontro de socialização do diagnóstico e encontro de
planejamento das atividades. Também se coloca como resultado a sistematização das informações
obtidas quando da realização dos encontros comunitários; a troca de informações e conhecimentos sobre
Fundo Rotativo Solidário; as avaliações, conclusões e definições de estratégia com vistas ao fortalecimento
dos Fundos Rotativos Solidários. Outras formas de solidariedade foram possíveis serem evidenciadas a
partir dos encontros de diagnósticos, por exemplos, consórcios, mutirões, campanhas para pessoas em
estado de necessidades, etc. Entre os desafios merecem destaque o envolvimento da juventude numa
perspectiva de sustentabilidade, a falta de apoio e reconhecimento por parte das políticas públicas e o
exercício de uma gestão dos Fundos Rotativos de forma mais qualificada. Enquanto desdobramentos
destacam-se: valorização, resgate e fortalecimento dos Fundos Rotativo Solidário; a valorização do Fundo
Rotativo enquanto forma organizativa que gera empoderamento familiar e comunitário; definição de
estratégias visando a reestruturação de Fundos Rotativos que se encontram fragilizados; retomada de uma
articulação em rede dos Fundos Rotativos.
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Foto de Encontro Comunitário de Diagnóstico
Comunidade Catolé da Pista – Teixeira - PB

Foto de Encontro Comunitário de Diagnóstico
Comunidade Assentamento Poços - Teixeira -

NOME DO PROJETO: Área experimental – Segundo Semestre

O que foi feito? Recebimento de 03 visitas de
intercâmbio 20/09/2016, 27/09/2016 e
07/10/2016

Onde foi feito? (município e comunidade)
Área Experimental CEPFS, comunidade Riacho das
Moças, Matureia - PB.

Como foi feito?
Acolhimento e
levantamento de expectativas dos visitantes.
Visita as tecnologias sociais existente na área
experimental.

Quem participou (quantidade e perfil)
Alunos e professores do IFPB, campus de Princesa
Isabel – PB e de uma escola do município de São
José do Bom Fim. Ao todo foram 61 participantes
sendo 34 do sexo Masculino e 27 do sexo
Feminino.

Principais resultados: Despertar para um novo olhar em relação às potencialidades e limites da região
semiárida, a partir das tecnologias sociais existentes na área experimental. Desdobramentos/Impactos:
Convite para participação de um integrante da equipe do CEPFS na amostra de tecnologias sociais a ser
realizada no mês de novembro pelo IFPB Campus de Princesa Isabel; maior aproximação do CEPFS com o
seguimento de ensino, extensão e pesquisa; maior identificação dos estudantes com as tecnologias sociais
do biodigestor, sistema de bóia e reciclagem de água.
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Foto de visita do dia 20/09/2016

Foto de visita do dia 20/09/2016
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NOME DO PROJETO: Compartilhando Saberes no Semiárido - Segundo Semestre
FINANCIADOR OU PATROCINADOR: BrazilFoundation
O que foi feito: Intercâmbios de Experiências entre ADEL e
CEPFS e CEPFS.
Como foi feito: No dia 31/10/2016, no período da manhã,
membros da equipe do CEPFS, receberam os integrantes da
equipe técnica da ADEL, na área experimental. Na
oportunidade, os visitantes conheceram as tecnologias sociais
implantadas no local. Em seguida foi realizada uma reunião
em conjunto para discutir sobre os temas que serão
abordados na cartilha sobre Fundos Rotativos Solidários. Na
parte da tarde, participaram de um encontro na comunidade
Poços de Baixo para conhecer a experiência de Fundo
Rotativo Solidário da comunidade.
No dia 17/11/2016, integrantes da equipe do CEPFS visitaram
agricultores e agricultoras para colher depoimentos e fotos
para a produção da cartilha sobre Fundos Rotativos
Solidários.

Onde foi feito:
 Área Experimental do CEPFS,
comunidade Riacho das Moças,
Matureia – PB e comunidade
Poços de Baixo, Teixeira - PB.
(Intercâmbios)
 Comunidade Fava de Cheiro, São
Francisco e Riacho Verde,
Teixeira - PB. (Visita às famílias)
Quem participou (quantidade e Perfil):
 Integrantes da equipe técnica do
CEPFS, integrantes da equipe da
ADEL, agricultores e agricultoras.
21 homens e 10 mulheres.
 Membros da equipe do CEPFS,
agricultores e agricultoras.03
homens e 06 mulheres.

RESULTADOS – DESAFIOS E DESDOBRAMENTOS
O intercâmbio realizado entre CEPFS e ADEL foi um momento de grande aprendizado e troca de
conhecimento entre as entidades e os participantes. Promoveu caminhos, saídas para o fortalecimento das
iniciativas de convivência com o semiárido desenvolvidas pelas referidas entidades, sobretudo os Fundos
Rotativos Solidários. Permitiu aos visitantes conhecerem a dinâmica de Fundo Rotativo Solidário
trabalhada por comunidades rurais que são acompanhadas pelo CEPFS e desta forma tirar inspirações para
o trabalho com Fundos Solidários realizado pela ADEL.
As visitas realizadas nas comunidades rurais tiveram como objetivo coletar material para a produção da
cartilha sobre Fundos Rotativos Solidários. Foram coletados depoimentos e feito registros fotográficos de
agricultores, agricultoras e lideranças comunitárias. A iniciativa permitiu aos envolvidos compartilhar seus
saberes e aprendizados experiências e assim inspirar outras pessoas a praticarem com empenho e
solidariedade, elemento fundamental para a vida em comunidade. Foi um momento de comprovar a
importância do Fundo Rotativo Solidário para o fortalecimento da organização comunitária, aumento da
capacidade hídrica das comunidades e melhoria da qualidade de vida das famílias.
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Foto da visita de Intercambio ADEL X CEPFS
Área de Experiências do CEPFS Matureia - PB

Foto de visita a Iolanda Silva Graça
Comunidade Fava de Cheiro - Teixeira - PB

Foto da visita de Intercambio ADEL X CEPFS
Comunidade Poços de Baixo, Teixeira - PB

Foto de visita ao Sr. Sebastião Martins
Comunidade Riacho Verde - Teixeira - PB
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Principais conquistas institucionais - Primeiro Semestre
Conquista na qualidade de entidade Madrinha do Premio de inovação comunitária da BrazilFoundation,
com a experiência “Esperança na Coletividade” da comunidade Monteiro, município de Cacimbas.
1. Conquista de menção honrosa na categoria Responsabilidade Social do Prêmio AEA de Meio
ambiente, edição 2016, com o projeto Agroecologia Gerando Renda e Promovendo Cidadania na
Serra de Teixeira, São Paulo 14/06/2016.
2. Conquista do certificado do prêmio Dryland Champions das Nações Unidas, através da Experiência:
Bancos de Sementes Comunitários, Brasília 17/06/2016

Brasília 17/06/2016 Fotografa Jorge Cardoso
Foto de visita do dia 27/09/2016
Da esquerda para a direita: o Secretário de Recurso Hídricos do Ministério de Meio Ambiente Sr. Ricardo
Soaviski, José Dias Campos Coordenador Executivo do CEPFS e Francisco Campelo do Ministério do Meio
Ambiente – Ponto Focal do Programa de combate a Desertificação
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B.1) Principais conquistas institucionais - Segundo Semestre
1. A experiência convivência com a realidade semiárida, promovendo o acesso a água solidariedade e
cidadania, apresentada ao PREMIO LATIONÁMERICA VERDE no ranking dos 500
Melhores Projetos sociais e ambientais da América Latina obteve na categoria água o 32º e no geral
280º lugar.
2. A experiência Cisterna com sistema de bóia para lavagem do telhado apresentada ao PREMIO
LATIONÁMERICA VERDE – Ranking dos 500 Melhores Projetos sociais e ambientais da América
Latina obteve na categoria água: 40º e no geral 362º lugar,
1. Projeto Convivência com a Realidade Semiárida, promovendo o Acesso a Água Solidariedade e
Cidadania Conquista o prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor a Natureza, na categoria
melhor projeto de Mobilização Social;
2. Lançamento do novo site www.cepfs.org

Recebimento do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor a Natureza
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PRINCIPAIS RESULTADOS
1. Participação de 350 representantes das famílias beneficiadas pelo projeto convivência com o
semiárido apoiado pela Inter-American Foundation nas atividades de formação desenvolvidas no
período relatado;
2. Fortalecimento da dinâmica dos Fundos Rotativos Solidários, através das implementações
(construção das cisternas) e por meio das oficinas de capacitação;
3. Construção de 06 cisternas, 05 para água para produção de alimentos e 01 para água para o
consumo humano, possibilitando condições para captação e armazenamento de 276 mil litros de
água;
4. Sistematização e publicação de 02 experiências de agricultores(as) experimentadores(as), através de
boletins.
5. Participação de um técnico e um beneficiário do projeto no Encontro de Donatários da IAF, em João
Pessoa – PB, o qual evidenciou os seguintes resultados: possibilitou a troca de conhecimentos entre
as organizações apoiadas pelo IAF e a socialização coletiva dos desafios identificados, bem como as
formas de cooperação e parcerias entre as organizações; José Rubenildo Pereira, um dos jovens
beneficiados do Projeto, que participou do evento, relatou sobre a oportunidade que o projeto
proporcionou a ele, na sua formação em Técnico Agropecuário, despertando sua vocação a partir
das visitas de intercâmbios; foi um momento de grande satisfação, onde se teve a oportunidade de
conhecer as experiências de outras organizações, as quais poderão nos servir de referências também
para intercâmbio e fortalecimento do trabalho que a entidade vem desenvolvendo na região.
6. Diagnóstico dos Fundos Rotativos Solidários com a participação de 31 pessoas, a partir das oficinas
de capacitação;
7. Identificação de necessidades importantes no âmbito dos Fundos Rotativos Solidários;
8. Identificação de fragilidades que precisam ser superadas nos FRS para um melhor resultado;
9. Destaque de famílias beneficiárias como referencial para outras e para visitas de intercâmbio;
10. Famílias beneficiadas fortalecidas a partir de suportes complementares a partir do saldo, na parte de
produção e criação de pequenos animais;
11. Participação de 175 representantes das famílias beneficiárias nas atividades formativas (GAPA,
SISMA e Visitas de Intercâmbios) – atividades do P1+2;
12. Aumento da capacidade de armazenamento de água destinada a produção de alimentos para 42
famílias, beneficiando diretamente 215 pessoas – atividades do P1+2;
13. Participação de 12 jovens na visita de intercâmbio – Atividade do projeto Convivência com a
realidade Semiárida, Semeando Esperança e Solidariedade;
14. Instalação de 07 sombrites associados a outras tecnologias fortalecendo a segurança alimentar e
geração de renda para as famílias beneficiadas – atividade do projeto Convivência com a realidade
Semiárida, Semeando Esperança e Solidariedade;
15. Participação de 253 representantes das famílias beneficiárias nas atividades formativas do projeto
Sertão Ecológico e Solidário, apoiado pelo Fundo socioambiental da Caixa Econômica Federal ;
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16. 32 pessoas com real entendimento da função e importância dos Fundos Rotativos Solidários
(Registro produzido a partir de diálogos e depoimentos ocorridos nas atividades de formação) projeto Sertão Ecológico e Solidário, apoiado pelo Fundo socioambiental da Caixa Econômica
Federal;;
17. 6 pessoas reaplicando as iniciativas vistas nas atividades a exemplo: Coleta do lixo dos quintais e
reaproveitamento de resíduos sólidos (Pneus velhos) - projeto Sertão Ecológico e Solidário, apoiado
pelo Fundo socioambiental da Caixa Econômica Federal;;
18. Divulgação do projeto esperança na coletividade, premiado pelo prêmio de inovação comunitária da
BrazilFoundastion para a comunidade e adesão de mais 10 pessoa que despertarem interesse para
integrarem-se ao grupo;
19. Participação de 47 pessoas no Seminário de avaliação final do projeto Agroecologia Gerando Renda e
Promovendo Cidadania na Serra de Teixeira, patrocinado pela Petrobras;
20. Participação de 734 representantes das famílias beneficiárias nas atividades formativas e reuniões
comunitárias do projeto Programa de Manejo da Agrobiodiversidade: Sementes do Semiárido;
21. Construção de 12 espaços físicos para o armazenamento dos equipamentos e sementes das
experiências de Bancos de Sementes Comunitários;
22. Engajamento das famílias no processo de construção dos espaços físicos de armazenamento de
sementes que se deu a partir da formação de mutirões práticas essas já vivenciadas nas
comunidades, mas que estava adormecida;
23. Aquisição de sementes para fortalecer a base genética dos bancos de sementes comunitários e, por
último o aumento da capacidade de armazenamento de sementes que ficou em média de 2.040Kg
de sementes, por banco;
24. Intercâmbio com importantes aprendizados entre o CEPFS e ADEL a partir do apoio da
BrazilFoundation, através da modalidade Arranjos colaborativos;
25. Conquistas institucionais importantes a exemplo do certificado do prêmio Dryland Champions das
Nações Unidas, através da Experiência: Bancos de Sementes Comunitários, Brasília 17/06/2016;
26. Conquista do prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor a Natureza, na categoria melhor
projeto de mobilização social;
27. Lançamento do novo site www.cepfs.org
D) Principais Avaliações e Conclusões
Os dados, as informações, depoimentos, avanços, desafios e reflexões, frutos das ações desenvolvidas e
registradas no decorrer do semestre demonstram que houve uma redução nas ações desenvolvidas pela
entidade, diminuindo seus impactos diretos na vida das famílias, agricultoras, da área geográfica de sua
atuação.
A economicidade na gestão financeira dos recursos do projeto Convivência com a Realidade Semiárida,
BR 858 permitiram ampliar o número de beneficiários, algo bastante positivo que deve ser avaliado no
seminário de avaliação final.
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As atividades desenvolvidas no período relatado foram de valor significativo, seja para os beneficiários,
seja para a entidade executora uma vez que fortaleceu e complementou resultados já em andamento ou
permitiu a novos beneficiários terem acesso a realização de seus sonhos.
A redução nas ações desenvolvidas foi decorrente do cenário vivido pelas organizações da sociedade
civil, a partir da crise política que se abateu sobre o Brasil, com forte influência na crise econômica,
gerando incertezas de continuidade de financiamentos ou patrocínios.
É notório que a atual crise trará conseqüência, principalmente, para as regiões com mais desafios, a
exemplo do Semiárido brasileiro que vinha tendo avanços com políticas estruturadoras para convivência
com as adversidades climáticas, a partir do final do governo de Fernando Henrique e, crescente atuação
nos governos Lula e Dilma;
As conseqüências da crise devem reforçar a evidência de que o caminho para a sustentabilidade está na
ação coletiva; a esperança por mudanças significativas esta na coletividade. Para tanto a educação
contextualizada se constitui algo fundamental no processo de desenvolvimento;
Sem dúvida será o momento não é para reinventar caminhos, mas, para qualificar os que vinham sendo
trilhados até o momento, tirando lições que possam qualificar os passos seguintes;
A conquista de prêmios por parte das ações apoiadas pelo CEPFS foi mais um capítulo importante para o
currículo da entidade;
O trabalho desenvolvido em relação a reestruturação do site foi algo de grande importância para o
CEPFS e comunidades trabalhadas no que se refere a comunicação.
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As atividades relatadas no presente relatório tiveram o apoio ou patrocínio das
seguintes entidades:
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