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Apresentação 

 

 

O presente relatório elenca as principais ações desenvolvidas pelo Centro de Educação 

Popular e Formação Social - CEPFS no ano de 2017, adicionando comentários e avaliações 

finais sobre os resultados e os desafios enfrentados. 

Foi um ano de muitos desafios, tanto no âmbito do enfrentamento das adversidades 

climáticas vivenciadas com um sexto ano consecutivo de estiagem prolongada (chuvas 

irregulares), como também no âmbito financeiro. Mas, também foi um ano de conquistas e 

celebração de vitórias em relação aos resultados das ações desenvolvidas e de 

reconhecimentos em relação às experiências apoiadas e desenvolvidas pelos agricultores e 

agricultoras. 

É nesse contexto que, resumidamente, estão relatadas as principais iniciativas do Centro de 

Educação Popular e Formação Social – CEPFS, durante o ano de 2017. 
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Projeto Sertão Agroecológico e Solidários 

Parceria; MISEREOR 

Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida de agricultores (as) 

familiares, em comunidades rurais dos municípios de Teixeira, Matureia e 

Imaculada, a partir dos potenciais e limites da região e de ações práticas e 

educativas, fortalecendo a agricultura familiar com práticas agroecológicas que 

incidem na redução dos impactos ambientais, foi que o CEPFS executou no ano de 

2017 o projeto Sertão Agroecológico e Solidário apoiado por MISEREOR da 

Alemanha. 

No âmbito formativo o projeto possibilitou o desenvolvimento de 17 atividades 

(encontros, seminários, reuniões, visitas de intercâmbio, etc.), envolvendo um total 

de 559 pessoas, sendo 347(62%) mulheres. Entre as temáticas abordadas merecem 

destaques: Fundos Rotativos Solidários, Produção Agroecológica, Capacitação 

de Jovens para produção de boletins informativos,Trabalho em Rede, 

Desenvolvimento Local, Técnicas Alternativas de Produção, Uso Sustentável 

dos Recursos Naturais.  

Do ponto de vista estruturante o projeto apoiou o fortalecimento de 05 Fundos 

Rotativos Solidários das comunidades de Poços, Serra Verde e 

Assentamento(Teixeira); Pedra D’Água (Matureia) e Barriguda(Imaculada). Esse 

apoio permitiu que os Fundos Rotativos beneficiassem diretamente 20 famílias e um 

total de 73 pessoas, sendo 35(48%) mulheres. A partir deste fomento foi possível 

que os fundos rotativos apoiassem a construção de 10 reformas habitacionais, 08 

cisternas para captação de água destinada ao consumo humano, 01 tanque e 01 

cercado.  

No que se refere a produtos que estão a serviço dos beneficiários diretos e indiretos, 

o projeto sistematizou e confeccionou 04 boletins informativos, os quais relatam 

experiências familiares e coletivas nos âmbito organizativo comunitário e de 

produção agroecológica, sendo: As margens do açude São Francisco uma 

experiência em transição agroecológica; Produção agroecológica – saúde e 

renda no campo; Fundo Rotativo Solidário – a experiência de Poços de Baixo e 

Fundo Rotativo Solidário – Autonomia e Desenvolvimento. 

Num contexto geral o projeto Sertão Agroecológico e Solidário propiciou 

mudanças significativas tanto para as famílias beneficiadas diretamente, como 

também, às dinâmicas de cunho coletivo a exemplo dos Fundos Rotativos 

Solidários. Tais mudanças se traduzem de duas maneiras, a primeira refere-se a 

mudanças significativas na situação de vida em âmbito familiar (infraestrutura) e a 
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segunda, não menos importante, relaciona-se a mudanças significativas no âmbito 

social / pedagógico / estratégico, que certamente irá contribuir efetivamente para 

que as famílias, a partir da consolidação do trabalho, possam lutar e conquistar 

outras mudanças significativas e, também incidir na mudança da qualidade de vida 

de outras pessoas.  

O projeto Sertão Agroecológico e Solidário permitiu o entendimento junto às 

famílias e grupos beneficiários de como as práticas sociais, no âmbito familiar e/ou 

comunitário podem contribuir para o processo de desenvolvimento a partir da 

Agroecologia e do estimulo a solidariedade entre as pessoas, possibilitando a 

continuidade e o fortalecimento de processos, otimizando o desempenho 

organizacional das comunidades e protagonizando agricultores (as) nas suas 

relações produtivas, com foco para o fortalecimento da agricultura familiar.  

 

 

Foto de Encontro de 

Socialização do Diagnóstico 

Rápido Participativo -Riacho 

das Moças - Matureia - PB 

 

 

 

Foto de oficina sobre Gestão 

de Fundos Rotativos Solidários 

- Riacho das Moças - Matureia 

- PB 
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Projeto Convivência com a Realidade Semiárida, Plantando Sementes de 

Solidariedade e Cidadania 

Parceria: CAS PLUS WATER 

 

Com o apoio de CAS PLUS WATER (CAS PLUS WATER é uma marca brasileira 

de sapatos confortáveis, casuais e atemporais),contrapartida das próprias 

comunidades, através dos Fundos Rotativos Solidários e do próprio CEPFS através 

de saldos de projetos anteriores foi possível construir 03 cisternas para famílias que 

ainda não tinham acesso a meios para captação e manejo de água de chuva para o 

consumo humano, nas comunidades rurais (Livramento, Coronel e Fava de Cheiro) 

do município de Teixeira. 

Foi uma experiência importante que teve uma significativa contrapartida das 

comunidades e famílias beneficiárias. O CEPFS através da parceria com CAS 

PLUSWATER apoiou apenas a compra do material para a construção das cisternas 

e bombas de coleta de água e a mão de obra da confecção das bombas. 

Como resultado registra-se se os seguintes depoimentos: 

Eliane Araújo Alves (Coronel)-“Antes da construção da cisterna, saíamos de casa 

com baldes na cabeça para pegar água em uma cisterna da comunidade que é 

abastecida pelo exército, era muito demorado e a quantidade de água era bastante 

limitada”. 

Jasla Alves (Fava de Cheiro)-“Antes da construção da cisterna de três em três dias 

ia pegar água em uma cisterna que fica na sede da associação, trazia os baldes de 

água em um carrinho de mão, dava umas dez viagens seguidas, quando terminava 

eu estava muito cansada e meus braços doloridos”.  

Maria Juliana Alves (Livramento)-“Eu pegava água em uma cisterna que fica na 

sede da associação que é abastecida pelo exército”. 

Eliane Araújo Alves (Coronel) -“Com a construção da cisterna melhorou a nossa 

qualidade de vida, agora temos água suficiente para nosso consumo, também 

dormimos despreocupados sem pensar no dia de amanhã”. 
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Jasla Alves (Fava de Cheiro) -“Hoje estou mais despreocupada e descansada, não 

preciso mais carregar água em carrinho”. 

Eliane Araújo Alves (Coronel) -“Estou contribuindo com o Fundo Rotativo e no 

próximo mês vou iniciar a devolução correspondente à cisterna porque aindaestava 

devolvendo o recurso que pegamos emprestado ao fundo durante as construções.É 

importante contribuir porque servirá para outras famílias que passam pela mesma 

situação que eu quando não tinha cisterna”. 

Jasla Alves (Fava de Cheiro) -“Eu já contribuía com o Fundo Rotativo e após a 

construção da cisterna eu continuei contribuindo para que outras famílias também 

sejam beneficiadas”. 

Maria Juliana Alves (Livramento) – “É importante contribuir porque o recurso já serve 

para outras pessoas”. 

 

Foto da cisterna de Jasla Alves - 

comunidade Fava de Cheiro – Teixeira - 

PB 

 

Foto da cisterna de Maria Juliana Alves – 
comunidade Livramento – Teixeira - PB 

 

 
 
Foto da cisterna de Eliane Araújo Alves 
– Comunidade Coronel – Teixeira – PB 
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Prêmio de Inovação Comunitária 

Parceiro: BrazilFoundation 

O CEPFS assumiu a condição de entidade madrinha de duas experiências que 

foram premiadas pela BrazilFoundation através do edital do prêmio Inovação 

Comunitária: “Comunidade Ativa” e projeto Ampliando a Resistência e Fortalecendo 

a Convivência com as Sementes da Paixão na comunidade. A primeira foi 

desenvolvida na comunidade São Francisco – Teixeira - PB. Nessa comunidade um 

grupo de jovens “Juventude Ativa”, teve a oportunidade de desenvolver atividades 

bem proveitosas como: Aula de violão, dança, teatro, musica, reunião de orientação 

e repasse de recursos, reunião extraordinária,  visita de intercambio, oficina sobre 

praticas agroecológicas e seminário de avaliação do projeto.Momentos dos quais 

foram absorvidos pelos jovens uma grande interação e participação. A partir dai os 

jovens passaram a dar mais importância às atividades proporcionadas pelo apoio. 

Atualmente os jovens estão mais dedicados e participativos. “Os quais estão 

fazendo parte não só das atividades apresentadas, como também encontram- se 

inseridos em novas atividades pelo coordenador do grupo “Juventude Ativa” para 

trabalhar com crianças do grupo Criança Ativa”, composto por 22 crianças na faixa 

etária de 4 a 9 anos de idade, todos moradores da comunidade local. Os quais 

participam de atividades como: dança, teatro, brincadeira de roda, etc. cujo objetivo 

é resgatar as brincadeiras “ditas” brincadeiras sadias do tipo: esconde-esconde, 

bolinha de gude, pula corda, corrida de saco, pau de sebo dentre outras. 

A outra experiência amadrinhada foi na comunidade Lagoa do Campo, município de 

Cacimbas - PB. Nessa comunidade um grupo de agricultores e agricultoras, com a 

denominação de projeto Ampliando a Resistência e Fortalecendo a Convivência com 

as Sementes da Paixão, conseguiu desenvolver atividades para aprofundar mais o 

dialogo sobre sementes nativas, valorizando ainda mais o patrimônio genético 

herdado dos seus antepassados na busca de soberania alimentar e nutricional, 

através de um banco de sementes. Cremilda Souza santos 43 anos destacou em 

seu depoimento: aprendi muito sobre seleção e armazenamento de sementes para o 

plantio. 
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Maior interação com os beneficiários do Banco de Sementes, ampliação da parceria 

com a entidade madrinha Centro de Educação Popular e Formação Social (CEPFS), 

união com os outros Bancos de Sementes da região e, compartilhamento na rede 

estadual de bancos de sementes, em nível de Articulação Semiárido da Paraíba 

foram destacados com os principais resultados obtidos. 

 

Foto de intercâmbio de experiência do grupo Comunidade Ativa na área 

experimental do CEPFS. 

 

 

 

 

Foto de aula de violão do 

grupo Comunidade Ativa – 

Comunidade São Francisco – 

Teixeira - PB 

 

Foto do grupo Comunidade 

Ativa – Comunidade São 

Francisco –Teixeira – PB 

Momento de orientação  da 

entidade madrinha. 
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Fotos do Encontro de 

Formação do Banco de 

Sementes de Lagoa do 

Campo – Cacimbas - PB 
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Projeto Arranjos colaborativos: Compartilhando Saberes, Conhecimentos e 

Tecnologias para Agricultura Familiar Sustentável 

Parceiro: BrazilFoundation 

Através de uma parceria entre o Instituto de PermaculturaEcoVIDA São Miguel de São 

Gonçalo – MG e o Centro de Educação Popular e Formação Social, com apoio da 

BrazilFoundation foi proposta uma iniciativa de troca de experiências. A proposta 

contemplou: a visita de um grupo composto por 06 pessoas articuladas pelo Instituto de 

Permacultura São Miguel  EcoVIDA para conhecer as experiências da área experimental do 

CEPFS e de algumas comunidades com as quais trabalha  e em contrapartida desenvolver 

uma oficina na área experimental do CEPFS para construção da experiência de cisterna do 

tipo ferroplasticocimentode forma reutilizável com capacidade para armazenar 10.000 litros 

de água.  

Por ocasião da troca de experiência realizada no período de 23 a 28 de agosto foi 

possível compartilhar: 

-.Visitas técnicas à área experimental com os temas captação de água de chuva de 

lajedo, telhado, estrada, canteiros econômicos, biodigestor, fossa biodigestora 

Embrapa, plantios recaatingamento, estratégias de economia de água, reuso de 

águas cinzas, bombas dá água, filtros para limpeza da água captada em cisternas. 

- Visita técnica a famílias de comunidades beneficiárias sobre canteiros econômicos 

e plantios intensivos em pequena escala, experiências de unidades de 

beneficiamento e geração de renda como a fábrica de polpa de frutas, sistema de 

captação de água de chuva em tanques de pedras, fundos rotativos solidários, grupo 

de jovens músicos e bailarinos. 

- Capacitação sobre bancos de sementes comunitários com a Associação de 

Agricultores/as Familiares da Comunidade de Flores do Baixo – Teixeira/PB.. A 

capacitação foi uma roda de conversa com a participação de 22 associados/as do 

banco e convidados/as de outras comunidades, explicando a dinâmica dos plantios 

em roças coletivas e a finalidade da estocagem, multiplicação e preservação de 

sementes em âmbito local.  
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- Degustação de delícias da terra e riquezas locais como umbu, caju, tapioca, 

cuscuz, mugunzá, beiju, maracujá etc. 

Na compreensão dos visitantes a visita revelou como as mudanças climáticas são 

uma realidade para todo o Brasil. Em Minas Gerais especialmente ficou claro como 

a região está caminhando para enfrentar uma realidade de seca como a do 

Nordeste, se as áreas florestais não forem urgentemente recuperadas. O Instituto de 

Permacultura EcoVIDA São Miguel, localiza-se numa região especialmente 

vulnerável onde a realidade de diminuição do volume de água dos rios e nascentes 

é observada de forma contínua e em crescimento. 

O alerta da visita ao CEPFS foi um aprendizado que é preciso desenvolver técnicas 

de convivência com a seca já que ela é uma realidade e que não se pode mais 

mudar, em curto prazo. Os plantios não terão mais produtividade se continuarem os 

mesmos, a depender de água em excesso, com manejo inadequado do solo e perda 

da fertilidade. As técnicas de recaatingamento, plantio intensivo para auto-suficiência 

alimentar em canteiros econômicos, cisternas domiciliares de água de chuva são 

fundamentais para a resiliência das pessoas em seu local de origem 

 

Foto de Oficina sobre Construção de 

Cisterna do tipo Ferroplasticocimento na 

Área Experimental do CEPFS 

 

 

 

 

Foto de conclusão da Oficina sobre 

Construção de Cisterna do tipo 

Ferroplasticocimento, na Área 

Experimental do CEPFS. 
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CAMPANHA ABRACE O BRASIL - Abrace o Semiárido! 

Parceiro: BrazilFoundation 

No período de 13 de setembro a 31 de dezembro de 2017, o Centro de Educação 

Popular e Formação Social - CEPFS participou da campanha "Abrace o Brasil" 

lançada pela BrazilFoundation, através da campanha intitulada Abrace o Semiárido. 

O objetivo foi arrecadar recursos para a construção de cisternas para famílias da 

zona rural que ainda não tem acesso à água de boa qualidade para o consumo 

humano e, tem dificuldades financeiras para concretizar seus sonhos. 

A divulgação e mobilização da campanha Abrace o Semiárido foi feita através de 

contato direto, participação de integrantes da equipe do CEPFS em reuniões e 

eventos, veiculação de spot na rádio comunitária Teixeira FM, entrega de panfletos, 

exposição de banner, veiculação de vídeos na página do facebook do CEPFS e 

envio dos referidos materiais para WhatsApp  e mobilização de doadores pelos 

embaixadores e embaixadoras.  

A campanha recebeu doações de agricultores e agricultoras, lideranças 

comunitárias, grupo jovem, entidades não governamentais, comerciantes, grupos 

religiosos, políticos, professores, escolas e admiradores do trabalho da instituição de 

diversas regiões do Brasil e do exterior que acreditam na proposta de convivência 

com o semiárido.  

A campanha [Abrace o Semiárido] contabilizou 305 doadores, foi uma importante 

iniciativa de promoção da solidariedade entre as pessoas. Incentivou a cultura 

doação, despertando nos participantes a preocupação com o próximo.Contribuiu 

com a divulgação do trabalho desenvolvido pela entidade fortalecendo uma imagem 

positiva sobre os potenciais e talentos da região semiárida. 

Avalia-se que as postagens diárias de fotos dos doadores no facebook com 

mensagens de agradecimento, também foi uma iniciativa que contribuiu para 

fortalecer a relação do CEPFS com os doadores e inspirou outras pessoas para 

também abraçar o semiárido, doando ou divulgando. 
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Visando estabelecer um canal de retorno para o doadores sobre a execução da 

construção das cisternas, objeto da campanha, a entidade está organizando, a partir 

do envio por parte da BrazilFoundation da planilha dos doadores, uma banco de 

dados contendo o e-mail de modo a permitir o envio de fotografias, orçamento dos 

gastos nas construções da cisternas, etc. 

Foi, sem duvida, uma experiência muito importante, de valor social incalculável não 

só para o CEPFS, mas, também para muito dos doadores que, no processo de 

mobilização, despertaram para o real papel do cidadão e cidadã de, também, 

preocupar-se com o outro, por meio de atitudes de solidariedade, aspecto esse se 

constitui uma semente para uma cultura de doação, não só em momento de estrema 

dificuldade das pessoas, mas, também para ações estruturadoras que incidem na 

melhoria das condições de vida. 
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Projeto: “Inovar – Biodigestores Renovando Energia e Cidadania”. 

Parceiros:O Centro de Estudos e Assessoria - CEA em parceria com a 

Prefeitura de Cabeceira Grande – MG, Associação de Diversidades Culturais e 

Sociais, Laboratório Educacional de Tecnologia Sociais e Energias Renováveis 

– LETS 

O Centro de Estudos e Assessoria - CEA em parceria com a Prefeitura de Cabeceira 

Grande – MG, Associação de Diversidades Culturais e Sociais, Laboratório 

Educacional de Tecnologia Sociais e Energias Renováveis - LETS e o Centro de 

Educação Popular e Formação Social – CEPFS desenvolveram um curso de 6 dias 

(48 horas),realizado no período de 22 a 27 de maio de 2017 na zona rural de 

Palmital, Distrito de Cabeceira Grande, para implantação de um Biodigestor Selado, 

modelo Sertanejo(CEPFS/LETS), através do projeto: “Inovar - Biodigestores 

Renovando Energia e Cidadania”. 

A iniciativa teve como objetivo capacitar agricultores e agricultoras, através de uma 

dinâmica participativa, para construção de um protótipo do biodigestor, para 

produção de biogás com uso de dejetos animais (gado, porco, galinha,etc.), para 

utilização em aquecimento (gás de cozinha) e eletricidade, bem como e muito 

importante também a produção de biofertilizante que poderá ser usado em lavouras 

hortas, frutíferas, pastagens, favorecendo a produção orgânica sustentável no 

município. 

Os participantes, também foram motivados para despertar para outras 

potencialidades e necessidades locais, dentre elas, a criação de um Fundo Rotativo 

Solidário para promover condições para que outras famílias possam vir a ser 

atendidas com a tecnologia social do Biodigestor. Além disso, foram motivados a 

criar um banco de sementes para resgatar variedades de sementes agrícolas 

crioulas, de pequenos animais e de espécie frutíferas e vegetais do bioma cerrado. 

Por ocasião do curso percebeu-se que já existem nas comunidades locais muitas 

práticas de solidariedade que podem ser dinamizadas por meio do Fundo Rotativo 

Solidário. Como prática foi desenvolvido um exercício de troca de sementes como 

forma de motivar o desenvolvimento de uma experiência de Banco de Sementes. 
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O curso ainda proporcionou ao LETS, que além da construção do Biodigestor, 

pudesse demonstrar uma série de outras tecnologias sociais que compõe uma caixa 

de tecnologias sociais que vem sendo disseminadas, no semiárido da Paraíba, Rio 

Grande do Norte e em outras partes do Nordeste, as quais inspiraram muitos 

agricultores e agricultoras para sua reaplicação em suas propriedades. 

A importância dessas tecnologias gerou ainda possibilidade de outra ida do LETS à 

Cabeceira Grande para trabalhar as mesmas com os agricultores e agricultoras, bem 

como nas escolas dos municípios da região. 

Foi um evento bem participativo e de muita animação, característica forte da cultura 

mineira. 

 

 

Foto de debate sobre a idéia de 

criação de um Fundo Rotativo 

Solidário e momento de partilha de 

sementes.  

 

 

 

Foto de construção do biodigestor 

parte de pré-finalização – colocação 

da caixa que funciona como câmara 

para extração do biogás. 

 

 

 PROJETO: Sertão Ecológico e 

Solidário 
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FINANCIADOR OU PATROCINADOR: Fundo Socioambiental da Caixa Econômica 

Federal  

No período de janeiro a junho de 2017 foram realizadas 5 oficinas de capacitação 

sobre uso sustentável dos recursos naturais, 1 intercâmbio local, 1 oficina de 

capacitação sobre fundo rotativo solidário e um seminário de avaliação 

final.Produção de um vídeo documentário e 5 boletins de divulgação das 

experiências. 

As atividades foram realizadas nas seguintes localidades: Oficinas de capacitação 

sobre uso sustentável dos recursos naturais: (Assentamento Poços de Baixo e São 

Francisco – Teixeira – PB e Riacho das Moças e Pedra D’água – Matureia - 

PB).Intercâmbio Local: (São Francisco - Teixeira – PB).Fundo Rotativo Solidário: 

(Riacho das Moças – Matureia PB). Seminário de Avaliação Final: Área Experimental 

do CEPFS, na comunidade Riacho das Moças – Matureia– PB. 

As atividades contaram com um público total de 232 pessoas nas atividades, 

considerando a repetição, sendo estas 100 do sexo masculino e 132 do sexo 

feminino. Sem considerar a repetição houve a participação de 105 pessoas, sendo 

45 do sexo masculino e 60 do sexo femininos. Participantes são agricultores (as) 

que tiram da terra o sustento familiar através da produção de alimentos saudáveis. 

Como resultado registra-se: participações de 105 pessoas nas atividades descritas 

acima, destes 20 pessoas passaram a utilizar defensivos naturais e 30 utilizaram e 

continuam utilizando praticas Agroecológica em seus cultivos e 70% das famílias 

participantes estão realizando algum tipo de reuso dos resíduos sólidos. 

Fortalecimento da gestão de 18 fundos rotativos solidários. Produção de um vídeo 

documentário com reprodução de 100 cópias e produção de 5 boletins com 

reprodução de 1000 cópias de cada para fortalecimento e divulgação das 

experiências desenvolvidas pelo agricultores(as). Desafios:Manter a participação 

das famílias nas atividades formativas, que coincidiram com a época de plantio 

(culturadesubsistência-milho,feijão, fava entre outras).Desdobramentos/Impactos: 

famílias realizando reaproveitamento dos resíduos sólidos, arredores de casa mais 
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limpos, consumo, oferta de produtos saudáveis, geração de renda e elevação da 

autoestima das famílias através dos materiais de comunicação. 

 

 

Foto de oficina de capacitação 

sobre Uso Sustentável dos 

Recursos Naturais, com enfoque 

ao reaproveitamento de resíduos 

sólidos, comunidade Pedra D’ 

água município de Matureia - 

PB. 02/05/2017. 

 

 

 

 

Oficina de capacitação sobre 

Fundo Rotativo Solidário, 

comunidade Riacho das Moças – 

Matureia – PB 17/03/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Convivência com a Realidade Semiárida – Acolhimentos de visitas de 

intercâmbio na área experimental e atividades de parcerias 
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Parceiro: Fundação Chiaroscuro 

No ano de 2017 houve as seguintes visitas de intercâmbio de experiência na área 

experimental do CEPFS: 

No dia 03/05/2017, professores e alunos do curso superior em Veterinária da Universidade 

Federal do Oeste da Bahia - UFOB, campus Barra - BA, visitaram a área experimental do 

CEPFS, localizada na comunidade Riacho das Moças municípiodeMatureia-PB.Essa visita 

foi motivada a partir da participação de um técnico do CEPFS em uma atividade 

doCampus da Universidade de Barras, onde fez uma palestra sobre experiências de 

convivência com a realidade semiárida. 

Na ocasião os visitantes conheceram algumas tecnologias sociais de convivência 

com a realidade semiárida: captação de água em lajedo de pedra, em barrancos, em 

estradas e telhados, banheiro seco, fossa biodigestora, bomba d'água aro e 

trampolim, cisterna com sistema de bóia, reciclagem de água, biodigestor e hortas 

comeconomiadeágua. 

Na avaliação alguns estudantes destacaram a importância da visita como forma de 

inspiração para o desenvolvimento de iniciativas práticas, com adaptação, a partir da 

realidade localmente vivida e da disponibilidade de oferta da própria natureza. 

No dia 11 de junho de 2017 um grupo de jovens da comunidade São Francisco – 

Juventude Ativa – fez uma visita de intercâmbio às experiências da área 

experimental, buscando aprofundar elementos sobre convivência com a realidade 

semiárida. Foram 0 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. 

No dia 25 de agosto de 2017pessoas da Região norte de Minas Gerais, articuladas 

pelo Instituto de Permacultura Eco-VIDA São Miguel estiveram visitando as 

experiências de convivência com a realidade semiárida implantadas na área 

experimental do CEPFS, buscando inspiração para sua reaplicação em sua região. 

Foram 04 do sexo masculino e 02 do sexo feminino. 

Alunos (agricultores e agricultoras)e professores do curso FIC - Agricultura Familiar 

IFPB/Princesa Isabel visitaram a área experimental do CEPFS no dia 31/08/2017. 
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Foram 13 pessoas, sendo dois professores, o motorista que também se interessou 

bastante pelas tecnologias sociais, particularmente pela cisterna do tipo 

plasticoferrocimento e 10 alunos, 05 do sexo masculino e 05 do sexo feminino, 

inclusive uma senhora de 64 anos. O objetivo desse curso oferecido pelo IFPB- 

Campus de Princesa Isabel, de acordo com informações compartilhadas é promover 

o fortalecimento da agricultura familiar da região. 

Foi um momento muito rico de dialogo e compartilhamento de experiências e ideias. 

Eles ficaram bem interessados pelas tecnologias sociais, principalmente pela 

cisterna do tipo plásticoferrocimento,fruto do intercâmbio de experiências entre o 

Instituto de Permacultura ECOVIDA São Miguel de Minas Gerais e o CEPFS, 

apoiado pela BrazilFoundation através do projeto arranjos 

colaborativos:“Compartilhando saberes, conhecimentos e tecnologias para 

agricultura familiar sustentável”, que teve como assessor Peter Cezar Nascimento. 

Outras tecnologias sociais que despertaram interesse por ocasião da visita foram: o 

biodigestor e captação de água em lajedo de pedra. No dia 17 de setembro, eles 

tiveram um momento onde compartilharam as experiências visitadas e aprofundaram 

estratégias de como reaplicá-las em suas propriedades. É muito importante saber 

que as tecnologias sociais testadas e implantadas na área experimental do CEPFS 

estão servindo de referência para reaplicação e fortalecimento da agricultura 

familiar. 

No dia 02 de outubro de 2017, estudantes e professores da Escola Municipal 

Paulino Amaro Cordeiro, do distrito de Piedade, Itapetim, Pernambuco, visitaram a 

Área Experimental do CEPFS, para conhecer estratégias de convivência com o 

semiárido. 

Na oportunidade, os participantes conheceram tecnologias sociais de convivência 

com o semiárido, implantadas no local. José Dias, coordenador executivo do 

CEPFS, acompanhou a visita e expôs para os presentes sobre o funcionamento de 

cada tecnologia. 
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Após percorrer a área experimental visitando as tecnologias implantadas os 

participantes reuniram-se no salão de reuniões. Na ocasiãofoi feita uma 

apresentação sobre a campanha Abrace o Brasil, lançada pela BrazilFoundation, na 

qual o CEPFS participou com a campanha Abrace o Semiárido. Após a 

apresentação alguns professores se comprometeram em contribuir e divulgar a 

campanha junto a escola. 

A visita foi uma das atividades do projeto Convivência Socioambiental no Semiárido, 

desenvolvido pela escola e que contou com diversas parcerias, entre elas o 

CEPFS.O projeto trabalhou as experiências: horta, sabão sustentável, arte em barro, 

cuidando do que é nosso e campanha Faça uma Família Feliz. 

A culminância do projeto foi realizada em 14 de dezembro de 2017, na sede da 

escola, em Piedade. A atividade contou com apresentações musicais, exposição 

fotográfica, salas temáticas e distribuição de mudas para a população local.Na 

oportunidade José Dias Campos parabenizou a iniciativa e falou sobre a importância 

dos cuidados com o meio ambiente. 

A iniciativa pretende conscientizar a comunidade escolar e a comunidade do distrito 

de piedade a cuidar do meio ambiente, valorizando práticas de convivência com o 

semiárido. 

 

Foto da visita de 

professores e alunos do 

curso superior em 

Veterinária da Universidade 

Federal do Oeste da Bahia - 

UFOB, campus Barra - BA 
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Foto de visita do grupo Juventude 

Ativa da comunidade São 

Francisco – Teixeira – PB, as 

experiências de convivência com a 

realidade do clima semiárido na 

Área Experimental do CEPFS na 

comunidade Riacho das Moças 

 

 

 

 

Foto de visita de técnicos e 

parceiros do Instituto de 

Permacultura EcoVIDA São Miguel 

de São Gonçalo – MG a 

experiência de captação de água 

em lajedo de pedra na área 

experimental do CEPFS 

Foto da visita de Alunos 

(agricultores e agricultoras)e 

professores do curso FIC - 

Agricultura Familiar IFPB/Princesa 

Isabel visitaram a área 

experimental do CEPFS no dia 

31/08/2017. 
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Projeto: Rede sementes da Articulação Semiárido da Paraíba 

Parceiros: ASP-TA- PB, ASA Paraíba, CEPFS e BNDES 

Com o objetivo de fortalecer as dinâmicas territoriais de bancos de sementes 

comunitários, a Rede de Sementes do estado da Paraíba, adotou a prática de 

realizar reuniões itinerantes nos diversos territórios do estado, com intuito de 

promover trocas de experiências e consequentemente fortalecer as experiências 

locais a partir de uma integração estadual mais coesa. Durante as reuniões foram 

abordados diversos temas no tocante aos BSC como; instrumentos de gestão, 

seleção e estoque, variedades conservadas e resgatadas, diálogo com as políticas 

públicas, pesquisas acerca da produtividade das sementes da paixão, intercâmbios 

e etc. As reuniões ocorreram a cada dois meses e tiveram como público de 110 

pessoas, representantes das instituições dos territórios que desenvolvem ações 

voltadas para a conservação das sementes crioulas e estão inseridas na dinâmica 

da ASA-PB, bem como agricultores e agricultoras representantes dos bancos de 

sementes. 

Foi realizada uma visita de intercambio intermunicipal aos Bancos de Sementes 

Comunitários de Maracajá e Guritiba no município de Queimadas – PB, nos dias 

2021 de 07/2017. A visita teve inicio com apresentação dos participantes e suas 

expectativas em relação ao encontro, logo em seguida, a representante do Banco de 

Sementes falou um pouco da história do mesmo e da sua importância para a 

comunidade, segundo Silvinha a dinâmica teve um papel fundamental no resgate, 

multiplicação e conservação do patrimônio genético perdido ao longo do tempo 

pelas famílias agricultoras da região. Disse ainda que, desde que foi fundado em 

2002 o banco cresceu muito tanto em variedades quanto em quantidade de 

sementes armazenadas.  

Pode-se observar que o intercâmbio proporcionou entre outras coisas, um maior 

entendimento em gestão e manutenção de bancos de sementes, percebeu-se ainda 

durante a visita a importância do fortalecimento da rede estadual de bancos de 

sementes da paixão. 
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No período de 05 a 07 de outubro aconteceu a VII Festa Estadual das Sementes da 

Paixão cujo tema foi “Fortalecendo a Resistência e Celebrando a Vida no 

Semiárido”, onde foi celebrado toda trajetória de duas décadas de conquistas de luta 

em defesa das sementes da paixão, fortalecendo a resistência para enfrentar o atual 

quadro acelerado de retrocessos no âmbito das políticas públicas. A 7ª Festa 

Estadual aconteceu na Cidade de Boqueirão-PB, e contou com participação de 

cerca de 800 agricultoras e agricultores, guardiões das sementes, lideranças, 

assessores, educadores e educadoras populares, representantes de organizações e 

pesquisadores que integram a Articulação do Semiárido Paraibano (ASA Paraíba), a 

Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), a Articulação Nacional de Agroecologia 

(ANA) e a Via Campesina. 

Passados dois anos, desde a última festa, a luta pelo reconhecimento e valorização 

das sementes da paixão foi marcada por grandes avanços e desafios. O momento 

foi uma oportunidade de pensar em novas estratégias para continuidade do trabalho 

nos próximos anos. A festa contou também com a presença do Governadorda 

Paraíba Ricardo Coutinho. Durante sua participação na Festa Estadual o governador 

destacou a importância da experiência dos agricultores e das políticas públicas para 

o fortalecimento da agricultura e dos bancos de sementes e, aproveitou o momento 

para falar sobre seus planos pautados no fortalecimento da agricultura familiar 

camponesa. O gestor se comprometeu ainda em comprar sementes dos agricultores 

dentro do programa estadual de distribuição de sementes: “Eu afirmo que se tiver o 

mínimo de segurança jurídica, o que me dizem que tenho, eu vou comprar as 

sementes dos agricultores, sim”, afirmou o governador em seu discurso.  

A Festa das Sementes permitiu as famílias aprofundarem o debate sobre as práticas 

de reconhecimento e valorização das sementes crioulas. O evento fortaleceu ainda a 

Rede Estadual de Banco de Sementes, hoje com mais de 150 unidades distribuídas 

nos sete territórios da Paraíba, além de ter construído elementos para uma 

estratégia estadual visando o enfrentamento dos riscos de contaminação das 

sementes, a partir da invasão das sementes transgênicas.  
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Fotos de Reuniões da Rede estadual 

de Sementes da Paixão 

 

 

 

 

 

Fotos de Visitas de Intercâmbio 

intermunicipal nas comunidades 

Maracajá e Guritiba, município de 

Queimadas - PB 
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Fotos da VII Festa das Sementes 

da Paixão 
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Participação em atividades promovidas por outras instituições 

No período de 16 a 18 de Fevereiro, o Centro de Educação Popular e Formação 

Social – CEPFS, participou da segunda edição do Workshop de Tecnologias Sociais 

e Simpósio de Ciências Agrárias e Sustentabilidade da Universidade Federal do 

Oeste da Bahia – UFOB, Campus Barra – BA, com uma palestra sobre Convivência 

Sustentável com a Realidade do Semiárido a partir da valorização dos Saberes 

Popular e da Pesquisa Aplicada que foi proferida por Adailson Nunes Vital 

representante do CEPFS. Durante o evento foram trabalhados temas relacionados 

com estratégias de Convivência com a Realidade Semiárida, associativismo e 

cooperativismo, saúde única no meio rural, meio ambiente e educação do campo. 

No dia 20 de Fevereiro de 2017,José Dias Campos, coordenador Executivo do 

Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS compartilhou 

experiências de convivência com o semiárido durante gravação do programa TED 

compartilhando Ideias, que foi ao ar pelo Canal Futura.  

No primeiro bloco do programa foi exibida uma palestra do ativista Andrew Youn, 

intitulada “três razões pelas quais podemos ganhar a luta contra a pobreza”. Em 

seguida, José Dias foi entrevistado pela apresentadora Flávia Oliveira e a partir das 

experiências desenvolvidas pelas famílias apoiadas pelo CEPFS, trouxe para a 

realidade local brasileira a temática abordada pelo ativista Andrew Youn. 

Trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade comemoram o dia 1º de maio 

em Teixeira. Em clima de comemoração das conquistas adquiridas e também de 

protesto contra a reforma da previdência, trabalhadores e trabalhadoras do campo e 

da cidade de Teixeira, participaram  da celebração da santa missa em comemoração 

ao dia 1º de Maio, dia do trabalho. 

Durante a caminhada e a missa os trabalhadores e as trabalhadoras expuseram 

faixas protestando contra a reforma da previdência do atual governo. Também 

apresentaram frutos do trabalho. 
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O Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS agradeceuà todos os 

agricultores e agricultoras que se deslocaram de suas comunidades para participar 

deste momento celebrativo ao dia do trabalho. 

O CEPFS participou de uma mesa redonda de debate, ministrando uma 

apresentação sobre o tema:Agroecologia, sustentabilidade e desafios para a 

saúde das mulheres,na I Conferência Estadual de Saúde da Mulher da Paraíba 

– CESMu-PB, 1ª etapa macrorregional que  precedeu a Conferência Estadual, 

aconteceu nos  dias 8 e 9 de junho/2017 em Patos no Bloco G de Arquitetura das 

FIP – Faculdades Integradas de Patos. Teve como objetivo debater e propor 

diretrizes para a implementação da Política Estadual e Nacional de Atenção Integral 

à Saúde das Mulheres (eixo principal). 

O CEPFS participou da Assembléia de Avaliação das atividades realizada pelos 

grupos acompanhados a partir da Ação Social Diocesana de Patos por meio do 

Programa de Promoção e Ação Comunitária - PROPAC, tendo como parceria 

MISEREOR da Alemanha. A atividade foi realizada nos dias 15 de 16 de 

agosto/2017, com os seguintes eixos de avaliação: Agricultura Familiar, Economia 

Solidária, Comunidades Quilombolas, grupo de jovens e Comunicação Popular. 

De 5 a 8 de outubro, no rodoshoping Edvaldo Mota, Patos, o SEBRAE realizou a 5º 

feira do empreendedor, tendo como objetivo estimular o empreendedorismo, com 

foco no mercado local.  

Na manhã do dia 6, José Rego Neto, representando o Centro de Educação Popular 

e Formação Social – CEPFS proferiu palestra sobre a temática Convivência com o 

Semiárido, durante o Seminário de Desenvolvimento Sustentável, destacando como 

estratégia principal a captação e manejo adequado da água de chuva, na produção 

de alimentos saudáveis.  

O evento promoveu ainda capacitações sobre abertura de empresas, gestão de 

negócios, acesso a mercados e ao crédito. 
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Foto da Participação do 

CEPFS na segunda edição do 

Workshop de Tecnologias 

Sociais e Simpósio de 

Ciências Agrárias e 

Sustentabilidade da 

Universidade Federal do 

Oeste da Bahia – UFOB, 

Campus Barra – BA 

 

Foto do TED compartilhando 

Idéias, que foi  ao ar pelo 

Canal Futura.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto da comemoração do dia 1º 

de maio em Teixeira, dia do 

trabalho 
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Fotos de Participação do 

CEPFS NA I Conferência 

Estadual sobre Saúde da 

Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da Assembléia de avaliação das 

ações desenvolvidas pelos grupos 

acompanhados a partir da Ação 

Social Diocesana de Patos por meio 

do Programa de Promoção e Ação 

Comunitária – PROPAC. 

 

Foto de palestra realizada na 5º feira 

do empreendedor, tendo como 

objetivo estimular o 

empreendedorismo, com foco no 

mercado local do SEBRAE.  
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Atividade Cultural 

O Centro de Educação Popular e Formação Social (CEPFS), em parceria com a 

Paróquia de Santa Maria Madalena, a União das Associações Comunitárias de 

Teixeira (UNACT), a Ação Social Diocesana de Patos (ASDP), Central das 

Associações Comunitárias de Cacimbas e Região (CAMEC), e Pastoral da 

Comunicação da Diocese de Patos (PASCOM) realizaram no dia 13 de outubro uma 

atividade cultural como Cantor e Compositor Zé Vicente. Na tarde no dia 13 houve 

uma roda de conversas conversa Com o tema “CULTURA E CIDADANIA”, 

coordenada pelo compositor e cantor Zé Vicente refletindo sobre a conjuntura 

política e o papel da música na animação da fé e da caminhada das comunidades, 

com a participação de Jovens, representantes de comunidades, representantes de 

pastorais, professores e padres. 

A noite, a partir das 19 horas o evento aconteceu na Escola Silveira Dantas, 

oportunidade em que a comunidade acolheu o grupo cultural Juventude Ativa, da 

comunidade São Francisco que foi lançado cantando músicas de Zé Vicente e o 

hino da Cidade. O cantor Zé Vicente encerrou o evento cultural cantando e 

animando os participantes, vindos das zonas urbana e rural que demonstraram 

semblantes de quem carregou as baterias para a luta pela vida. 

 

Foto de roda de conversa 

com Zé Vicente no salão 

paroquial. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cepfs
https://www.facebook.com/cepfs
https://www.facebook.com/cepfs
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https://www.facebook.com/cepfs
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Fotos da apresentação do 

grupo de jovens 

Juventude Ativa da 

comunidade São 

Francisco – Teixeira – PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da apresentação 

do canto Zé Vicente, 

abrilhantando o 

lançamento do grupo 

Juventude Ativa. 
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PRINCIPAIS CONQUISTAS DO ANO 2017 

 
1. A tecnologia Horta Orgânica com Economia de Água foi certificada pelo 

prêmio Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, como tecnologia 

social; 

2. A tecnologia Social Horta Orgânica com Economia de água foi finalista do 

prêmio boas práticas da Caixa Econômica Federal; 

3. A tecnologia Social Horta Orgânica com Economia de Água foi finalista e 

vencedora do prêmio ANA – Agência Nacional de Águas, na categoria 

organizações civis. 

4. Realização da campanha abrace o semiárido, em parceria com a 

BrazilFoundation, com sucesso, ultrapassando a meta em 16%. Foi uma 

iniciativa que demonstrou bastante compromissos das lideranças e famílias já 

apoiadas pelo CEPFS , com as causas sociais 

5. A experiência dos Fundos Rotativos Solidários foi selecionada pelo comitê da 

Jornada Internacional de Inovação Social para ser compartilhada no TEC 

2018  que acontecerá nos dias 15 e 16 de março/2018 em Santiago de Cali  

na Colômbia. O evento promovido pela Universidade possibilitará o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências de apropriação de 

tecnologias sociais para a agricultura familiar em nível de America Latina.  

 

Foto de recebimento do Prêmio 

ANA – Agencia Nacional de 

Águas, na categoria 

organizações civis. 
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SISTEMATIZAÇÃO ANUAL DAS EXPERIÊNCIAS DE FUNDOS ROTATIVO 
SOLIDÁRIO DA REGIÃO DA SERRA DE TEIXEIRA / 2017 

 

DADOS GERAIS 

MUNICÍPIOS = Teixeira – Matureia, Imaculada e Cacimbas 

FUNDOS ROTATIVOS SISTEMATIZADOS  

• TEIXEIRA = Fava de Cheiro, Catolé da Pista, Santo Agostinho I,Santo Agostinho 
II,Livramento,Poços de Baixo, Catolé dos Machados, São Francisco, Coronel,Serra 
Verde, São José de Belém, Assentamento, Tanque Coberto, Guarita,Riacho Verde, 
Flores, Grupo de Jovens 

• MATURÉIA = Pedra Lavrada, Pedra D’água, Santo Antônio. 

• IMACULADA = Barriguda e Lagoa do Rufino. 

• CACIMBAS = Monteiro, São Gonçalo, Lagoinha, São Sebastião, Ventania, Santa Fé, 
Aracati e Chã, Lagoa do Campo, Cipó, Serra Feia, Fundamento Cima. 

TOTAL DE FRS SISTEMATIZADOS = 33Fundos Rotativos Solidário (acréscimo de 14% em 
relação ao total de FRS sistematizados em 2016) 

PERÍODO APLICAÇÃO QUESTIONÁRIOS = Janeiro / 2018 

DADOS APLICAÇÃO QUESTIONÁRIOS  

1- NÚMERO DE FRS SISTEMATIZADOS  

• TEIXEIRA 17(52%); CACIMBAS 11(33%); IMACULADA 02(6%)eMATURÉIA03(9%) 

2- QUANTIDADE DE FAMÍLIAS QUE CONTRIBUIRAM EM 2016 

Município Comunidade 
Total Total Geral 

2016 2017 %  % 2016 2017 

Teixeira 
 
 
 
 

Poços 39 46 18%  

165 
175 

(54%) 

Assentamento 21 20  5% 

Santo Agostinho II 20 05  75% 

São Francisco 12 11  9% 

Coronel 12 20 67%  

Livramento 10 12 20%  

São José de Belém 10 07  30% 

Santo Agostinho I  10 06  40% 

Fava de Cheiro 08 06  25% 

Catolé Machado 06 06 = = 

Riacho Verde 05 03  40% 

Guarita 04 02  50% 

Serra Verde 04 05 25%  

Catolé da Pista 02 01  50% 

Tanque Coberto 02 02 = = 

Flores 00 08 100%  

Grupo de Jovens 00 15 100%  

Cacimbas 

Monteiro 32 28  12% 

138 
126 

(39%) 

Chã e Aracati 20 18  10% 

São Sebastião 20 03  85% 

Fundamento Cima - 16 100%  

Cipó 19 14  26% 

São Gonçalo 17 08  53% 
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Santa Fé  11 11 = = 

Serra Feia 11 10  9% 

Lagoinha 06 08 33%  

Lagoa do Campo 02 05 150%  

Ventania - 05 100%  

Imaculada  

Barriguda 04 06 50%  

06 

 
08 

(3%) 
 

Lagoa do Rufino 02 02 = = 

Matureia 

Pedra Vermelha 06 06 = =  
06 

 

14  
(4%) 

 
Pedra D’Água - 02 100%  

Santo Antônio - 06 100%  

TOTAL GERAL 315 323 - - 315 323 

3- VALOR ARRECADADO 2017 

Município Comunidade Valor – R$ Valor Total – R$ 

Teixeira 

Poços 15.676,00 

 
 
 
 
 

43.763.48  
 
 
 
 
 

Assentamento 8.179,00 

Livramento 4.911,00 

São Francisco 3.160,00 

São José de Belém 2.357,48 

Grupo Jovens (SF) 2.215,00 

Catolé dos Machados 1.660,00 

Coronel 1.140,00 

Fava de Cheiro 1.082,00 

Santo Agostinho I 800,00 

Flores 800,00 

Santo Agostinho II 682,00 

Serra Verde 559,00 

Riacho Verde 308,00 

Guarita 100,00 

Catolé da Pista 100,00 

Tanque Coberto 34,00 

Cacimbas 

Monteiro 6.075,00 

12.482,00 

Cipó 1.670,00 

São Gonçalo 1.215,00 

Aracati-Chã 983,00 

Ventania 700,00 

Serra Feia 600,00 

Fundamento Cima 565,00 

Lagoinha 244,00 

Santa Fé 230,00 

São Sebastião 150,00 

Lagoa do Campo 50,00 

Imaculada 
Barriguda 1.073,00 

1.533,00 
Lagoa do Rufino 460,00 

Matureia 

Pedra D’Água 2.450,00 
3.130,00 

 
Pedra Lavrada 480,00 

Santo Antônio 200,00 

TOTAL GERAL 60.908,48 
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4- VALOR DESPESAS EFETUADAS EM 2017 

Município Comunidade Valor – R$ Valor Total – R$ 

Teixeira 

Poços 14.856,00 

46.835,00 

Assentamento 7.119,00 

Livramento 6.235,00 

Grupo Jovens (SF) 4.655,00 

São Francisco 3.550,00 

Serra Verde 280,00 

São José de Belém 3.211,00 

Catolé dos Machados 2.432,00 

Coronel 1.490,00 

Santo Agostinho II 1.460,00 

Santo Agostinho I 997,00 

Riacho Verde 300,00 

Guarita  200,00 

Fava de Cheiro 50,00 

Catolé da Pista 0,00 

Tanque Coberto 0,00 

Flores 0,00 

Cacimbas 

Monteiro 3.420,00 

8.919,85 

Cipó 1.650,00 

Aracati-chã 974,00 

Ventania 840,00 

São Gonçalo 600,85 

Serra Feia 480,00 

Fundamento de Cima 300,00 

Lagoinha 230,00 

Santa Fé 225,00 

São Sebastião 150,00 

Lagoa do Campo 50,00 

Imaculada 
Barriguda 2.301,13 

2.761,13 
Lagoa do Rufino 460,00 

Matureia 

Pedra D’Água 50,00 

330,00 Pedra Lavrada 280,00 

Santo Antônio 0,00 

TOTAL 58.845,98 
 

 

5- SALDO PARA 2018 

Município Comunidade Valor – R$ Valor Total – R$ 

Teixeira 

Catolé dos Machados 3.045,00 

15.997,60 

São Francisco 2.009,00 

Serra Verde 1.798,00 

Assentamento 1.553,00 

Fava de Cheiro 1.532,00 

Santo Agostinho I 1.114,00 

Grupo Jovens(SF) 1.060,00 

Flores 1.013,60 

Poços 820,00 

Santo Agostinho II 533,00 
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Guarita 493,00 

Catolé da Pista 450,00 

Coronel 350,00 

Riacho Verde 108,00 

São José de Belém 75,00 

Tanque Coberto 44,00 

Cacimbas 

Monteiro 5.898,00 

12.387,50 

São Gonçalo 2.733,50 

Cipó 2.379,00 

Lagoinha 501,00 

Fundamento Cima 265,00 

Serra Feia 250,00 

Aracati-Chã 141,00 

Santa Fé 132,00 

Ventania 88,00 

São Sebastião 0,00 

Lagoa do Campo 0,00 

Imaculada 
Lagoa do Rufino 360,00 

631,87 
Barriguda 271,87 

Matureia 

Pedra D’Água 2.400,00 

2.930,00 Pedra Lavrada 330,00 

Santo Antônio 200,00 

TOTAL GERAL 31.946,97 

 

6- MODALIDADES DESPESAS REALIZADAS 

MODALIDADES COMUNIDADE / QUANTIDADE 
TOTAL 
GERAL 

Construção Cisterna 
Poços(5) – São José Belém(2) – Livramento(1) – Coronel 

(1) 
09 

Reforma Cisterna 
Coronel(2) – S. Feia(2) – Livramento(1) – Santo 

Agostinho I (1) 
06 

Empréstimo Familiar 
Cipó(11) – Livramento(3) – Poços(3) – São Sebastião(3) 
– Santa Fé(2) – P. Lavrada(2) – Chã(2) – Fava Cheiro(1) 

27 

Despesas Viagens 
Santa Fé(11) – Santo Agostinho II(5) – Ventania(4) – 

Santo Agostinho I(3) – São Gonçalo(2) – Serra Feia(2) –  
Pedra Lavrada(2) – Cipó(1) – Livramento(1) 

31 

Reforma Habitacional 
Assentamento(7) – Poços(7) – São Francisco(3) – 
Livramento(3) – Santo Agostinho I(2) – Lagoa do 

Campo(1) 
23 

Empréstimo para saúde 
Assentamento(11) – Poços(6) – Santo Agostinho I(3) – 

Livramento(3) – São Francisco(3) – Monteiro(1) –  
Lagoa do Campo(1) 

28 

Documento veiculo São Francisco(1) 01 

Confraternização Coronel(1) – Catolé dos Machados(1) – São Gonçalo(1) 03 

Pagamento Energia Chã(12) – Ventania(1) 13 

Ajuda de custo Santo Agostinho(1) – Cipó(1) 02 

Confecção Carnês FRS São Gonçalo(1) 01 

Compra Livro Ata Livramento(1) 01 

Pagamento Contadora 
Santo Agostinho I(1) – Santo Agostinho II(1) – Riacho 

Verde(1) Ventania(1) – Lagoa do Campo(1) 
05 
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Reforma / Construção Cerca 
Catolé Machado(4) – Santo Agostinho II(1) – Poços(1) – 

Ventania(1) 
07 

Compra Gela água São Gonçalo(1) 01 

Despesas Roçados Assentamento(6) – Pedra Lavrada(1) 07 

Empréstimo Associação Guarita(1) – São José de Belém(1) 02 

Empréstimo Viagem Monteiro(2) – Coronel(1) 03 

Doação campanha abrace o 
semiárido 

Livramento(1) – Fava de Cheiro(1) – Santo Agostinho II(1) 
– Catolé dos Machados(1) – Monteiro(1) – Pedra 

D’água(1) 
06 

Construção Tanque Barriguda(1) 01 

Apoio Galinheiro Poços(1) – Assentamento(1) 02 

Pag. Faculdade Monteiro(1) 01 

Pag. Exame DNA Monteiro(1) 01 

Manutenção Moto Monteiro(1) 01 

Compra roupa dança Chã(6) 06 

Compra Cartucho impressora Lagoinha(1) 01 

Emissão Documentos Lagoinha(1) 01 

27 modalidades - 
190 

apoios 

 

SÍNTESE GERAL 2017 

 

MUNICÍPIO 

 

N0 DE 

FRS 

 

 

N0 DE 

FAMÍLIAS QUE 

DEVOLVERAM 

EM 2017 

 

 

N0 DE 

ATIVIDADES 

APOIADAS 

2017 

VALOR 

ARRECADADO 

2017 

 

 

VALOR 

DESPESAS 

EFETUADAS 

2017 

Teixeira 17 175 106 43.763,48 46.835,00 

Cacimbas 11 126 77 12.482,00 8.919,00 

Imaculada 02 08 06 1.533,00 2.761,13 

Matureia 03 14 01 3.130,00 330,00 

TOTAL 02 33 323 190 60.908,48 58.845,98 

 

CONCLUSÕES 

 

• Houve um acréscimo de 14%, correspondente a (4 FRS) sistematizados em 

relação ao ano de 2016; 

• Teixeira é o município com o maior número de FRS(17) o que representa um 

percentual de 52% do total de FRS sistematizados; 
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• Em 15 FRS, correspondente a 45%, houve redução, em relação a 2016, do 

número de famílias que contribuíram, devolvendo os apoios freqüentemente; 

• O FRS de São Sebastião(Cacimbas) foi o que apresentou a maior redução 

(85%) a menos no número de famílias que contribuíram para o FRS em 

relação a 2016; 

• 13 FRS, correspondente a 39% obtiveram acréscimo no número de famílias 

que contribuíram para o FRS, em relação a 2016; 

• 05 FRS correspondente a 16% mantiveram o mesmo número de famílias que 

contribuíram para o FRS, em relação a 2016; 

• No geral houve um acréscimo de 08, correspondente a 2,55% de famílias que 

contribuíram para os FRS em relação a 2016, passando de 315 para 323; 

• O FRS da comunidade Poços de Baixo foi o que teve o maior número de 

famílias que contribuíram em 2017, 46 no total; 

• O FRS da comunidade Catolé da Pista foi o que teve o menor número de 

famílias que contribuíram em 2017, apenas 01 família; 

• O FRS da comunidade Poços de Baixo foi o que mais arrecadou em 2017, R$ 

15.676,00, correspondente a 26% do valor arrecadado por todos os FRS 

sistematizados; 

• O FRS da comunidade Tanque Coberto foi o que menos arrecadou em 2017, 

R$ 34,00; 

• Apenas 04, correspondente a 12% dos FRS (Catolé da Pista, Tanque 

Coberto, Flores de baixo e Santo Antônio) não efetuaram nenhum tipo de 

despesas / apoio com recursos do FRS em 2017; 

• O FRS da comunidade Monteiro (Cacimbas) foi o que registrou o maior saldo 

de para 2018; 

• Foi utilizado pelos FRS um percentual de 97% do total dos recursos 

arrecadados em 2017; 

• Os recursos dos FRS foram utilizados em 27 tipos de modalidades de 

despesas em 2017, correspondendo a um total geral de 190 tipos de 

benefícios e/ou apoios realizados. 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

1. Os trabalhos de formação e fomento aos Fundos Rotativos Solidários a partir 

dos projetos Sertão Agroecológico e Solidário apoiados por MISEREOR e 

Sertão Ecológico e Solidário apoiado pela Caixa Econômica Federal 

promoveram um despertar na dinâmica possibilitando inclusive reativar e 

motivar experiências que estavam um pouco adormecidas; 

2. As cisternas para água de beber, construídas a partir do apoio de CAS PLUS 

WATER com contrapartida das famílias e comunidades e do próprio CEPFS, 

foram muito importantes paras as famílias beneficiárias, pois, possibilitaram o 

fortalecimento dos Fundos Rotativos Solidários das comunidades onde foram 

construídas e, meios para as famílias captarem e manejarem água de chuva 

para o consumo humano; 

3. Os prêmios de inovação comunitária desenvolvidos pelas comunidades de 

Lagoa do Campo no município de Cacimbas e São Francisco município de 

Teixeira, apoiados pela BrazilFoundation em cujos quais o CEPFS  assumiu a 

condição de entidade madrinha, foram de grande importância para os grupos 

beneficiários darem passos significativos de desenvolvimento organizativo e 

de gestão; 

4. O projeto arranjos colaborativos desenvolvido pelo Instituto de Permacultura 

EcoVIDA São Miguel de São Gonçalo – MG, o CEPFS e a BrazilFoundation foi de 

grande relevância enquanto meio de troca de experiências; 

5. A campanha abrace o semiárido, desenvolvida em parceria com a 

BrazilFoundation foi uma oportunidade de captação de recursos, mas, 

também de mobilização social, dando visibilidade institucional ao CEPFS; 

6. A implantação do Biodigestor por meio de parceria entre o Centro de Estudos 

e Assessoria – CEA, em parceria com a Prefeitura de Cabeceira Grande – 

MG, Associação de Diversidades Culturais e Sociais, Laboratório Educacional 

de Tecnologia Sociais e Energias Renováveis - LETS e o Centro de 

Educação Popular e Formação Social – CEPFS, por meio de um curso de 6 

dias (48 horas), na zona rural de Palmital, Distrito de Cabeceira Grande foi de 

grande importância para evidenciar a eficiência de um novo modelo de 

biodigestor, fechado, sem emissão de gases pelas bordas, além de ter se 

configurado como um momento importante para refletir sobre a possibilidade 

das famílias participantes desenvolverem a dinâmica dos Fundos Rotativos 

Solidários na região, como ferramenta capaz de gerar caminhos de 

sustentabilidade; 
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7. A conclusão do projeto Sertão Ecológico e Solidário apoiado pelo Fundo 

Socioambiental da Caixa Econômica Federal evidenciou a tecnologia social 

da Horta Orgânica com Economia de água como uma experiência importante 

para o fortalecimento da agricultura familiar; 

8. A área experimental, embora com menos visitas, cumpriu importante papel no 

processo de promoção de referenciais para a convivência com o clima 

semiárido, a partir das tecnologias sociais lá existentes, servindo de espaço 

inspirador para estudantes, professores, técnicos de ONGs e OG,s e para 

agricultores e agricultoras de base familiar; 

9. A participação de integrantes do CEPFS em atividades promovidas por outras 

organizações durante o ano de 2017 se constituiu em um meio importante 

para a entidade compartilhar suas experiências e compreensões acercados 

caminhos para o desenvolvimento local, com promoção humana e 

consequente protagonismo das comunidades e lideranças;  

10. A atividade cultural com o cantor e compositor Zé Vicente, em parceria com a 

Paróquia de Santa Maria Madalena, a União das Associações Comunitárias de 

Teixeira (UNACT), a Ação Social Diocesana de Patos (ASDP), Central das 

Associações Comunitárias de Cacimbas e Região (CAMEC), e Pastoral da 

Comunicação da Diocese de Patos (PASCOM) se constituiu um momento muito  

importante para fortalecer a convicção de que a  saída, a esperança está na 

coletividade. 

11. Foi um ano de muitos desafios, mas, também de conquistas e 

reconhecimentos importantes, a exemplo do prêmio ANA, na categoria 

organizações civis, com a experiência: Horta Orgânica com Economia de 

Água; 

12. Os Fundos Rotativos Solidários, mesmo com a crise política e econômica que 

foi vivenciada durante o ano de 2017, tiveram movimentação importante, 

alguns até surpreendendo, tanto no valor arrecadado como no processo de 

mobilização para o fortalecimento da dinâmica. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL - CEPFS 

Relatório financeiro de Receitas e Despesas do ano de 2017 

Receitas  

1. Saldos do ano Anterior Valor em R$  % 

1.1 Venda de Veículos 20.811,45 1,52 

1.2 Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão 
Social 

5.606,24 0,41 

1.3 Projeto Arranjos Colaborativos 10.030,12 0,73 

1.4 Conta Livre 48.597,06 3,56 

1.5 Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro 
Foundation 

26.956,99 1,97 

1.6 Conta Poupança 299,05 0,02 

1.7 Saldo do P1+2 MDS Aditivo 142.242,58 10,42 

1.8 Projeto Sertão Ecológico e Solidário Fundo 
Socioambiental Caixa 

686,02 0,06 

1.9 Projeto Sertão Agroecológico e Solidário / MISEREOR 68.283,02 5,00 

1.10 Projeto Agroecologia Gerando Renda/Petrobras 640.339,23 46,90 

1.11 Saldos dos Projetos do P1+2 Monitoramento, 
Petrobras e MDS 

401.596,26 29,41 

Total das Receitas                                                                     1.365.448,02 100 

2. Resultado de Aplicação Financeira 

2.1 Venda de Veículos 1.640,99 1,99 

2.2 Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão 
Social 

382,23 0,46 

2.3 Projeto Arranjos Colaborativos 39,80 0,05 

2.4 Conta Livre 2.900,83 3,50 

2.5 Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro 
Foundation 

1.445,09 1,74 

2.6 Conta Poupança 20,31 0,02 

2.7 Saldo do P1+2 MDS Aditivo 6.397,79 7,71 

2.8 Projeto Sertão Ecológico e Solidário Fundo 
Socioambiental Caixa 

103,48 0,12 

2.9 Projeto Sertão Agroecológico e Solidário  MISEREOR 2.717,91 3,28 

2.10 Projeto Agroecologia Gerando Renda  Petrobras 50.841,96 61,30 

2.11 Saldos dos Projetos do P1+2 Monitoramento, Petrobras 
e MDS 

16.442,80 19,83 

Resultado de Aplicação Financeira                                              82.933,19 100 

3.  Receitas - Entradas no ano de 2017 
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3.1 Projeto Sertão Agroecológico e Solidário MISEREOR 65.481,37 40,69 

3.2 Projeto CAS PLUS WATER COM LTDA - Apoio aos 
Projetos Sociais do CEPFS 

2.792,75 1,73 

3.3 Prêmio Inovação Comunitária OP´s 13.000,00 8,08 

3.4 Projeto Sertão Ecológico e Solidário - Fundo 
Socioambiental - CAIXA  

40.000,00 24,85 

3.5 Projeto BrazilFoundation -  Apoio ao Projeto Arranjos 
Colaborativos  

7.953,00 4,94 

3.6 Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro 
Foundation 

31.716,04 19,71 

Subtotal de novas Receitas                                                         160.943,16 100 

TOTAL GERAL DE RECIETAS (entradas + saldos)                1.609.324,37  100 

4. Despesas com veículos e equipamentos 

4.1 Manutenção de veículos (compra de peças,troca de 
óleo,seguro, emplacamento etc.). 

27.266,47 59,65 

4.2 Aquisição de Equipamentos (compra e instalação de 04 
câmaras, fontes e etc. para monitoramento da sede) 

3.244,00 7,10 

4.3 Combustível 15.198,17 33,25 

Subtotal de despesas com veículos e equipamentos                 45.708,64 100 

5. Pessoal  

5.1 Salários 182.835,67 64,70 

5.2 Encargos Sociais 86.917,81 30,76 

5.3 Honorários (contadora e auditoria ) 12.840,00 4,54 

Subtotal de despesas com pessoal                                            282.593,48 100 

6. Atividades dos Projetos - Custos correntes  

6.1 Implementações(Mão de obra,material de construção, 
alimentação dos pedreiros etc. de Cisternas de 
Plásticoferrocimento, Cisterna de Água para bebe, 
Poço etc.) 

20.627,17 18,49 

6.2 Encontros, Oficinas e Visitas de Intercâmbios 
(despesas com alimentação, transporte e hospedagem) 

47.753,87 42,8 

6.3 Encontros de Avaliação Final 6.549,00 5,87 

6.4 Doação para Fortalecimento das Ações dos Fundos 
Rotativos Solidários - 05 Doações nas Associações de 
Poços de Baixo, Poços (Assentamento), Serra Verde, 
Pedra D’água e Matinha, Barriguda e Sítios Vizinhos - 
Projeto MISEREOR e Monitoramento 

15.000,00 13,44 

6.5 Comunicação (Banner, avisos em rádio,boletins e etc.) 11.646,40 10,44 

6.6 Doação para os Projetos: 01 Projeto Comunidade Ativa 
na Comunidade São Francisco em Teixeira - PB e 
01Projeto Comunidade Ampliando a Resistência e 
Fortalecendo a Convivência das Sementes da Paixão 

10.000,00 8,96 
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na Comunidade Lagoa do Campo em Cacimbas - PB  - 
Prêmio Inovação Comunitária OP´s 

Subtotal de custos correntes                                                      111.576,44 100 

7. Despesas administrativas 

7.1 Despesas com Tarifas Bancarias 7.962,12 16,29 

7.2 Manutenção da Sede e da Área (água, energia, 
internet, segurança da sede, material escritório, 
telefone, encadernações, cópias autenticadas e etc.) 

40.912,21 83,71 

Subtotal de despesas com administração dos projetos             48.874,33 100 

TOTAL DAS DESPESAS                                                               488.752,89 100 

SALDO                                                                                        1.120.571,48 100 

SALDO  PARA O ANO SEGUINTE                                           1.120.571,48 100 

 

 

Kelly Betania Monteiro Batista 
    Auxiliar de Administração 

CPF: 170.877.888 - 84 

 

 

 
  

   

José Dias Campos 

CPF 339.372.304-91 

Coordenador Executivo 
 


