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Apresentação  

 

O presente relatório apresenta as principais ações desenvolvidas pelo Centro 

de Educação Popular e Formação Social - CEPFS no ano de 2018, com indicadores 

de resultado e também de desafios vivenciados. 

 Foi um ano não diferente de outros onde muitos desafios foram vivenciados, 

tanto no âmbito do enfrentamento das adversidades climáticas vivenciadas com um 

sétimo ano consecutivo de estiagem prolongada (chuvas irregulares), como também 

no âmbito perspectivas de continuidade do trabalho. Mas, também foi um ano de 

conquistas e celebração de vitórias em relação aos resultados das ações 

desenvolvidas, de reconhecimentos em relação as experiências apoiadas e 

desenvolvidas pelos agricultores e agricultoras e no âmbito do aprofundamento das 

relações de solidariedade entre as comunidades. A campanha abrace o semiárido 

foi um sucesso, algo que revela que a consciência da cooperação está crescendo 

como caminho para se vencer obstáculos no processo de desenvolvimento local. 

Avalia-se que as várias ações desenvolvidas, os vários processos promovidos 

pelos projetos trabalhados no decorrer do ano potencializaram a resiliência de 

muitas famílias de agricultores e agricultoras de base familiar para a convivência 

com as adversidades do clima semiárido. 

 Com essa abordagem estão relatadas as principais iniciativas dos projetos 

trabalhados  e ou estimuladas pelo Centro de Educação Popular e Formação Social 

– CEPFS, durante o ano de 2018. 
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Projeto Horta Orgânica com Economia de Água 

Finaciador/Apoiador: Movimento Coleitvo 

 O projeto Horta Orgânica com Economia de Água busca incentiva iniciativas, 

por meio de atividades de formação e práticas a convivência com o clima semiárido, 

visando a produção de alimentos saudáveis com pouca água, possibilitando saúde 

das famílias participantes, segurança alimentar e nutricional e também da 

população, por meio do consumo de alimentos saudáveis (venda do excedente). A 

horta orgânica com economia de água resgatou uma prática antiga de cultivo de 

hortaliças.  

Com a escassez de água, ocasionada pelas estiagens (secas) e, a falta de 

um local protegido dos pequenos animais, as famílias foram aos poucos desistindo 

do cultivo tornando-se dependente das feiras, sem ter conhecimento de como as 

verduras foram produzidas, geralmente com alto teor de agrotóxicos. 

Com a propostas do projeto foi planejado o cultivo, em local apropriado (cercado 

com telas) para proteger dos pequenos animais e coberto com tela 50% de 

sombreamento para proteger da isolação. 

Os canteiros são construídos de alvenaria e a irrigação se dá por 

gotejamento, diretamente nas raízes. Com isso há uma economia de água, em torno 

de 80%, melhoria no habito alimentar e geração de renda. 

Durante o ano de 2018 foram desenvolvidas várias iniciativas como são 

resumidamente relatadas nas tabelas a seguir. 
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O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

03 reuniões com as centrais 

de associações 

comunitárias para 

apresentação do projeto e 

definição das comunidades. 

CAMEC   

Monteiro Cacimbas/PB 

11/06/2018 

CACMAT -  Maturéia/PB 12/07/2018 

UNACT -  Riacho das 

Moças  Maturéia/PB 

27/07/2018 

Quem participou 

(Quantidade e perfil) 

Resultados obtidos e 

esperados 

Principais desafios 

M: 08    F: 04 = 12 

Agricultores e agricultoras 

lideranças comunitárias do 

município de Cacimbas 

 

Projeto apresentado, 

reafirmadas as parcerias e 

as comunidades definidas 

para dar andamento ao 

projeto. 

 

A sensibilização dos (as) 

participantes na hora da 

definição das comunidades 

M: 11   F: 04 = 15 

Agricultores e agricultoras 

lideranças comunitárias do 

município de Maturéia 

M: 15   F: 19 = 34 

Agricultores e agricultoras 

lideranças comunitárias do 

município de Teixeira 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 



 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
Educando a Serviço da Vida e da Esperança 

  

 

15 reuniões de 

apresentação do projeto e 

seleção das famílias a 

serem beneficiadas 

Teixeira/PB 

Assentamento Poços 

Catolé da Pista, 

Costa,  

Coronel 

Serra Verde,  

São Francisco,  

Sabonete  

 Santo Agostinho   

Matureia/PB 

Monte Belo,  

Lagoa dos Rodrigues  

Mãe da Lua  

Cacimbas/PB. 

Lagoa do Campo,  

Lagoinha,  

São Gonçalo  

 Cipó  

Meses:Julho, Agosto e 

início de Setembro. 

Quem participou 

(Quantidade e perfil) 

Resultados obtidos e 

esperados 

Principais desafios 

Comunidades de Teixeira  

    M: 56   F: 101 = 157 

Comunidades de Maturéia 

M: 13   F: 25 = 38 

Comunidades de Cacimbas 

M: 37   F: 35 = 72 

Agricultores e agricultoras 

sócios e sócias das 

Projeto apresentado  as 

comunidades, dúvidas 

sanadas, apresentação 

dos critérios e definição 

das famílias a serem 

beneficiadas, momentos 

de reflexões  com os 

participantes   para 

ajudar-los  a perceber  a 

importância da vida em 

O desafio maior é o 

momento da definição das 

famílias.  

Na sua maioria foram 

escolhidas famílias que já 

plantam  em suas 

propriedades fortalecendo 

assim sua produção, por 

outro lado,teve famílias que 

foram escolhidas por 



 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
Educando a Serviço da Vida e da Esperança 

  

 

associações comunitárias. comunidade e o poder da 

união. 

sorteio mediante decisão 

das comunidades. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

30 Cadastramento das 

famílias 

Comunidades 

beneficiadas com o 

projeto 

Julho, Agosto e início de 

Setembro 

30 Diagnósticos dos 

sistemas e subsistema 

produtivos das famílias 

Nas propriedas das 

famílias beneficiadas pelo 

projeto 

Meses: 

 Agosto, Setembro, 

Outubro. 

02 oficinas sobre uso 

sustentável dos recursos 

naturais 

Riacho das Moças -  

Maturéia/PB 

1ª - 25/10/2018 

2ª -22/11/2018 

Quem participou 

(Quantidade e perfil) 

Resultados obtidos e 

esperados 

Principais desafios 

Famílias agricultoras que 

serão beneficiadas com as 

hortas 

Todas as famílias 

beneficidas se 

comprometeram a 

produzir de forma 

orgânica. 

Não houve desafios nesse 

processo. 

Famílias agricultoras 

beneficiadas com as hortas  

O  diálogo é no entuito de 

levantar um conjunto de 

questões necessárias 

para a construção 

compartilhada sobre as 

limitações e 

potencialidades presentes 

nos agroecossistemas. 

Fazer com que as famílias 

se reconheçam enquanto 

protagonista nos seus 

espaços e que a família 

toda participe desse 

momento. 

M: 10    F: 28 = 38 

 

Participação de todos(as) 

que estão sendo 

Mídia convencional 

promovendo e apoiando o 
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M: 14    F: 23 = 37 

 

Agricultores e agricultoras 

beneficiados(as) pelo 

projeto. 

beneficiados(as) 

diretamente, algumas 

pessoas passaram a 

reconhecer a importância 

de utilizar defensivos 

naturais e estão utilizando 

praticas agroecológicas. 

agronegócio. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

01 Capacitação de 

pedreiros para construção 

de Horta com economia de 

água. 

Comunidade: Catolé da 

Pista 

Teixeira – PB. 

05 a 08/12/2018 

15 visitas de 

acompanhamento das 

construções das hortas. 

Comunidades de Maturéia 

e Teixeira. 

Mês  de Dezembro 

Construção de 15 hortas 

rrgânicas com economia de 

água. 

 

Monte Belo, Mãe da Lua e 

Lagoa dos Rodrigues –

Maturéia - PB 

Serra Verde, Coronel, 

Assentamento Poços e 

Sabonete – Teixeira - PB 

Mês  de Dezembro 

Quem participou 

(Quantidade e perfil) 

Resultados obtidos e 

esperados 

Principais desafios 

M: 09    F: 01 = 10 

Agricultores e agricultora 

das comunidades que serão 

beneficiadas e dentre eles 

agricultores  que seram 

beneficiados com as hortas. 

Pedreiros capacitados e 

aptos para construção de 

horta com economia de 

água.  

Não identificado nessa 

atividade 
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15 visitas de 

acompanhamento das 

construções das hortas 

Hortas  com bom 

acabamento, evitando 

assim manutenção por um 

longo periodo 

Falta de itens no material 

de construção 

indentificados durante as 

construções. 

Famílias agricultoras  que 

foram beneficiadas pelo 

projeto. 

Hortas construídas e as 

famílias beneficiadas 

entusiasmadas para 

iniciar a produção. 

Necessidade do técnico de 

campo  está levando 

material para 

complementar os que 

foram entregues. 

A escassez de água para o 

inicio imediato da 

produção. 

           O processo de mobilização contou com a participação de 312 pessoas, sendo 

lideranças das comunidades e os (as) sócios (as) das associações comunitárias onde o 

projeto está atuando 

          Na apresentação do projeto se percebeu que existi um grande interesse das 

famílias em participar do projeto, algumas das famílias já têm iniciativas com produção de 

hortaliças. 

Foram promovidas reflexões no sentido que o projeto irá fortalecer os quintais produtivos, 

os bancos de sementes comunitários e o fundo rotativo solidário, inclusive é um dos 

critérios para famílias participantes. 

           Também se promoveu um diálogo da importância de resgatar as sementes 

crioulas a partir da valorização de patrimônio genético local, garantindo a estocagem e 

multiplicação das sementes, plantas medicinais e também das espécies animais, a fim de 

garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional das famílias. 

          A cultura da preservação e armazenagem das sementes é muito forte, embora 

algumas famílias tenham perdido algumas variedades devido ao longo período de 

estiagem e outras ainda fiquem na dependência da entrega das sementes distribuídas 

pelo governo. O processo de diagnóstico dos agroecosistemas mostrou que é possível se 

chegar à autonomia em relação às sementes que são utilizadas para o plantio, 
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alimentação humana e para criação dos animais. O processo de diagnóstico, 

metodologicamente promovendo uma travessia nos agroecossistemas empoderou as 

famílias em relação ao que elas já vinham desenvolvendo e também em relação ao 

futuro, ao que vão desenvolver a partir do apoio ofertado pelo projeto Hortas Orgânicas 

com Economia de Água.. 

Reunião de apresentação do projeto – 

UNACT  na área experimental do 

CEPFS, na comunidade Riacho das 

Moças – Maturéia – PB.  

 

 

 

Reunião de apresentação do projeto na 

comunidade de Lagoinha   município de 

Cacimbas – PB.    

  

 

 

Diagnóstico do agroecossistema da 

Agricultora familiar Severina da 

comunidade Lagoa do Campo, 

Cacimbas – PB. 
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Oficina sobre uso sustentável dos 

recursos naturais – área 

experimental do CEPFS, 

comunidade Riacho das Moças – 

Maturéia - PB                             

 

 

 

Capacitação de pedreiros para 

construção da Hortas Orgânicas 

com Economia de Água, 

comunidade Catolé da Pista – 

Teixeira – PB 

 

 

 

Participantes de oficina sobre uso 

sustentável dos recursos naturais 

conhecendo a Horta orgânica com 

Economia de Água da área 

experimental do CEPFS. 
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Foto de construção de horta 

orgânica com economia de água 

na comunidade Monte Belo – 

Maturéia – PB, na propriedade da 

fammília de Marcondes. 

 

 

 

 

 

Foto do momento de diagnóstico 

do sistema produtivo da agricultora 

Maria do Socorro Comunidade 

Mãe da Lua – Matureia – PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
Educando a Serviço da Vida e da Esperança 

  

 

Projeto Convivência com a Realidade Semiárida – Acolhimentos de visitas de 

intercâmbio na área experimental e atividades de parcerias 

Parceiro: Fundação Chiaroscuro 

           O projeto Convivência com a Realidade Semiárida – Acolhimento de visitas 

de intercâmbio na área experimental e atividades de aprceria, apoiado por 

Chiaroscuro Foundation, tem como objetivo possibilitar a manutenção da área 

experiêncal do CEPFS, situada na comunidade Riacho das Moças, município de 

Maturéia, incluindo o reparo das tecnologias sociais lá existente de modo a ofertar 

oportunidade para visita de intercâmbio e realização de atividades de formação, pelo 

próprio CEPFS e por entidades parceiras visiando inspirar agricultores e 

agricultoras, alunos e professores de estabelecimentos de ensino público e privadoi 

em relação a tecnologias sociais alternativas para a convivência com as 

adeversidades do clima semiárido. 

            Nesse contexto, durante o ano de 2018 foram acolhidas as seguintes visitas 

de intercâmbio de experiência na área experimental do CEPFS: 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

Visita de intercâmbio de 

experiência 

Área experimental do 

CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

18/03/2018 

Visita de intercâmbio de 

experiência 

Área experimental do 

CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

03/05/2018 

Visita de intercâmbio de 

experiência 

Área experimental do 

CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

05/05/2018 

Visita de intercâmbio de Área experimental do 07/01/2018 
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experiência CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

Visita de intercâmbio de 

experiência 

Área experimental do 

CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

07/11/2018 

Visita de intercâmbio de 

experiência. 

Área experimental do 

CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

08/11/2018 

Visita de intercâmbio de 

experiência 

Área experimental do 

CEPFS na comunidade 

Riacho das Moças – 

Matureia – PB 

11/12/2018 

Quem participou 

(Quantidade e perfil) 

Resultados obtidos e 

esperados 

Principais desafios 

Fraternidade Santo 

Antonio – Grupo Religioso. 

M 02   F17 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Não houve desafios 

Alunos e professores da 

Escola Normal Estadual 

Dom Expedito Eduardo de 

Oliveira – Patos – PB, 

participantes do projeto 

água, escola e saúde 

compartilhando saberes e 

sabores da vida. 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Não houve desafios 
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M 08   F28 

Alunos e professores da 

escola privada Rosa 

Mistica – Patos PB. 

M 29   F23 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Não houve desafios 

Alunos e professores da 

Escola Maria Támara – 

Matureia – PB. 

M 43 F 31 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Dificuldades quanto ao 

acompanhamento por 

ser um grupo muito 

grande. 

Alunos e professores da 

Escola Maria Támara – 

Matureia – PB. 

M 17 F 10 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Não houve desafios 

Alunos e professores do 

cruso de Engenharia 

Florestal – UFCG – Patos 

– PB. 

M 05  F09 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Não houve desafios 

Agriculotres e agriculotras 

de assentamento de Patos 

– PB.M 14 F 12 

Conhecimento das 

tecnologias sociais  e 

experiências de 

convivência com as 

adeversidades climáticas. 

Não houve desafios 

           Essas iniciativas promoveram inspiração a 118 pessoas do sexo masculino e 

130 pessoas do sexo feminino (total de  248 pessoas), a partir da visualisação das 

tecnologias sociais, troca de experiências e informações acerca das possibilidades 

de convivência com as adversidades do clima semiárido, tendo as experiências da 
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área experimental não como possibilidade de serem copiadas, replicadas, mas, 

reaplicadas de conformidadade com as potencialidades e condições particulares das 

localidades ondem residem os participantes das visitas de intercâmbio  que 

aconteceram. 

Foto de visita de intercâmbio  na 

área experimental/CEPFS:alunos e 

professores da escola Normal 

estadual Dom Expedito Eduardo de 

Oliveira, participantes do projeto 

água, escola e saúde, 

commprtilhando saberes e sabores 

da vida – Patos – PB.  

Foto de visita de intercâmbio na área 

experimental/EPFS :alunos e 

professores da escola Normal estadual 

Dom Expedito Eduardo de Oliveira, 

participantes do projeto água, escola e 

saúde, commprtilhando saberes e 

sabores da vida – Patos – PB.  

Foto de visita de intercâmbio na 

área experimental/EPFS de alunos 

se professores da escola Normal 

estadual Dom Expedito Eduardo de 

Oliveira, participantes do projeto 

água, escola e saúde, 

commprtilhando saberes e sabores 

da vida – Patos – PB.  
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Foto da visita de intercâmbio de 

experiência na área experimental 

do CEPFS de alunos e professores 

da escola privada Rosa Mística de 

Patos – PB. 

 

Foto da visita de intercâmbio de 

experiência na área experimental 

do CEPFS de alunos e 

professores da escola privada 

Rosa Mística de Patos – PB. 

 

Foto da visita de intercâmbio de 

experiência na área experimental 

do CEPFS de alunos e 

professores da escola privada 

Rosa Mística – Patos – PB. 

 

 

Foto de visita de intercâmbio de 

experiência na área experimental 

do CEPFS de alunos do curso de 

Egenharia Florestal – UFCG – 

Patos – PB. 
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Foto de visita de intercâmbio de 

experiências na área 

experimetal do CEPFS de 

alunos do curso de Egenharia 

Florestal – UFCG – Patos – PB. 
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Programa de Formação e Mobiliação Social Para Convivência com O Semiárido 

P1+2 Programa Uma Terra e Duas água 

Finaciador/Apoiador: BNDES e MDS 

O Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o 

Semiárido: Segurança e Soberania  Alimentar através do Manejo Sustentável 

da Terra e das Águas – P1+2, coordenado pela Articulação do Semiárido 

Brasileiro(ASABRASIL) e neste contatro, apoiado pelo Banco Nacional de 

Desenvoviento Economico e Social-BNDES e o Ministério do Desenvolvimento 

Social – MDS. O P1+2 consiste num intenso processo de mobilização social e no 

desenvolvimento de políticas voltadas para produção de alimentos saudáveis 

através da da captção de água de chuva desteinada a produção e adoção de 

práticas agroecologicas. As famílias beneficiárias são as verdadeiras protagonistas 

do processo, decidindo, participando e se eenvovendo de forma direta na execução 

do projeto, permintindo assim uma co-relação de afetividade para com o programa. 

Foi a partir desta perspectiva e estratégia que o CEPFS aderiu à execução do P1+2 

desde Junho/2012. Neste ano de 2018 o CEPFS iniciou a execução do contrato 

032/2018, tendo sido desenvolvidas dezenas de ativiades formativas e de apoio 

estruturante(construção de csiternas) junto as famílias beneficiárias, entre as quais 

destaca-se:  

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

02 Encontros de capacitação 

das comissões municipais 

Desterro 08 de março de 2018 

Patos  13 de março de 2018 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

26 Homens e 13 mulheres 

Lideranças Comunitárias, 

agricultores(as), Técnicos de 

ONGs, Reprtesentantes de 

Centrais de Associações 

Apresentação do 

Projeto; Definição 

das comunidades a 

serem trabakhadas. 

Escolha das comunidades 

por meio de sorteio, como 

cirtério para realização de 

pesquisa pelo MDS. 
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Comunitías 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

14 reuniões comunitárias de 

sensibilização e mobilização 

Patos: Patativa 

Assaré, Marrecas, 

Boi do Brito, Riacho 

da Catigueira, 

Trincheiras e Lagoa 

de Favela;  

Desterro: 

Fundamento de 

Baixo, Chã e Aracati, 

Monteiro e São 

Sebastião. 

No perído entre 21 de 

março/2018 a 08 de Julho 

de 2018 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

149 Homens e 156 Mulheres 

Agricultores(as), 

representantes do CEPFS, 

lideranças Comunitárias 

Pré-seleção das 

famílias a serem 

potencial 

beneficiárias do 

Programa P1+2 

Trabalhar o Programa em 

um município(Patos),  

onde a institução ainda 

não havia atuado de 

forma direta; Nível de 

compreenção por parte de 

algumas famílias. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

01 Capacitação de pedreiro 

para construção de cisternas 

exurrada e calçadão 

Comunidade Riacho 

de Areia – 

Cacimbas-PB 

De 14 a 23 de maio de 

2018 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

10 Homens – Agricultores Capacitação em Número de participantes 
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Construtores de Cisternas. 

 

Construção de 

cisternas Calaçadão 

e Enxurrada. 

acima do previsto no 

projeto. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

07 Encontros de Capacitação 

em Gestão de água para 

Produção de Alimentos 

(GAPA). 

Comunidades 

beneficiárias 

(Patos e Cacimbas). 

Entre os meses de maio a 

novembro / 2018. 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

88 homens e 121 muheres 

Agricultores(as), lideranças 

comuitárias, Membros da 

equipe Técnica do CEPFS. 

Capacitação das 

famílias beneficiárias 

em gestão e técnicas 

alternativas de água 

para produção de 

alimentos. 

Tempo de duração da 

atividade fortmativa (03 

dias) 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

07 Encontros de Capacitação 

em manejo Simplificado de 

Àgua para Produção de 

Aimentos(SISMA). 

Comunidades 

beneficiárias 

(Patos e Cacimbas) 

Entre os meses de maio a 

novembro / 2018 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

77 homens e 125 muheres 

Agricultores(as), lideranças 

comuitárias, Membros da 

equipe Técnica do CEPFS. 

Capacitação das 

famílias beneficiárias 

em Manejo do solo e 

água e exercício de 

práticas alternativas 

destinadas a 

produção de 

Tempo de duração da 

atividade fortmativa (03 

dias). 
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alimentos. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

02 visitas de intercâmbio 

intermunicial. 

Comuniades Catolé, 

Poços e São 

Francisco (Teixeira); 

Comunidade Riacho 

da Moça(Maturéia). 

11 e 12 de Dezembro 

E  

18 e 19 de dezembro. 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

28 homens e 27 mulheres 

Agricultores(as) representantes 

das famílias beneficiárias com 

o P1+2, representantes da 

equipe técnica do CEPFS. 

Troca de 

conhecimentos e 

informção entre 

agricultores(as) no 

âmbito da produção 

de alimenetos 

saudaveis. 

Efetiva particiapação por 

parte de algumas famílias; 

descolocamento das 

comunidades mais 

distantes. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

Construção de 180 Diagnóstico 

do Agroecossistema Familiar. 

Nas unidades 

produtivas das 

famílias beneficiárias 

em comunidades dos 

município de Patos e 

Cacimbas. 

Entre os meses de maio a 

Dezembro / 2018. 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Representantes das 180 

famílias beneiciárias do P1+2 e 

que tiveram seu 

agroecossistema diagnósticado 

Análise do 

agroecossistema 

famíliar; descoberta 

do potencial 

Ferramenta nova e ainda 

não totalmente 

compreensível por parte 

de algumas famílias; 
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e membro da equipe técnica do 

CEPFS.  

produtivo da família; 

reconhecimento 

famíliar da sua 

trajetória de vida 

dentro do 

agroecossistema. 

dificuldades de associar a 

sua história de vida a 

composição do 

agrocossistema. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

Construção de 52 projetos 

produtivos fomentos e 47 

projetos portudivos tradicionais;  

Nas unidades 

produtivas das 

famílias beneficiárias 

em comunidades dos 

município de Patos e 

Cacimbas. 

Entre os meses de Julho 

a Dezembro / 2018. 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Representantes das 99 famílias 

beneiciárias do P1+2 que 

definição a partir do 

Diagnóstico quais os itens que 

deveriam compor o seu projeto 

produtivo.  

Identificação do 

potencial produtivo 

familiar e definição 

dos itens que 

composeram o 

projeto produtivo 

enqunta mecanismo 

de apoio prático e 

estruturante ao 

pontecinal produtivo 

iedentificado. 

Trabalhar nas mesmas 

comunidades modelos de 

apoios distintos, com 

valores e forma de gestão 

dos recursos 

diferenciadas: Fomento: 

R$ 3.000,00 e gestão 

financeira por parte da 

família; Tradicional: R$ 

1.500,00 reais e gestão 

fnanceira por parte da 

Unidade 

Gestora(CEPFS). 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

Construção de 76 Cisternas Cacimbas 46 Junho a Dezembro / 
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Calçadão. Patos 30 2018. 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Representantes das 76 famílias 

beneficiárias com as cisternas 

calçadão, totalizando 289 

pessoas beneficiárias 

diretamente, sendo 140 

mulheres;  membros da equipe 

técnica do CEPFS e 

Agriculores construtores de 

cisteras. 

Construção das 

Cisternas; aumento 

da capacidade 

hídrica; produção de 

alimentos saudáveis; 

melhoria das 

condições de vida, 

geração de renda. 

Contrapartida por parte 

das famílias no período 

de construção(serventes); 

Disponibilidade de água 

destinada a construção 

para algumas famílias. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

Construção de 74 Cisternas do 

tipo enxurrada. 

Cacimbas 51 Junho a Dezembro / 

2018. Patos 23 

Quem participou (Quantidade 

e perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Representantes das 74 famílias 

beneficiárias com as cisternas 

Enxurrada, totalizando 313 

pessoas beneficiárias 

diretamente, sendo 145 

mulhres; membros da equipe 

técnica do CEPFS e 

Agriculores construtores de 

cisteras. 

Construção das 

Cisternas; aumento 

da capacidade 

hídrica; produção de 

alimentos saudáveis; 

melhoria das 

condições de vida, 

geração de renda. 

Contrapartida por parte 

das famílias no período 

de construção(serventes); 

Disponibilidade de água 

destinada a construção 

para algumas famílias. 

 
O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) têm buscado, desde o seu 

início, valorizar e visibilizar a diversidade de experiências existentes no contexto da 

agricultura familiar do Semiárido brasileiro. A metodologia Campesino(a) a 

Campesino(a) se apresentou como uma alternativa para a agricultura camponesa 
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latino-americana, possuindo como princípios o protagonismo das agricultoras e 

agricultores camponeses, resgate e a valorização dos conhecimentos locais, maior 

valorização de atividades práticas com relação às reflexões teóricas e a 

horizontalidade na relação entre os sujeitos. Por meio dessa relação horizontal 

busca-se promover a equidade de gênero nas relações familiares e comunitárias. 

Por essa mesma perspectiva, se propôs como alternativa ao paradigma do combate 

à seca outra forma de enxergar as questões da região semiárida por meio da 

Convivência com o Semiárido.  

As ações e programas desenvolvidos buscam sistematizar as experiências 

desenvolvidas pelas famílias agricultoras e promover a construção desse 

conhecimento coletivo a partir das atividades de intercâmbios nas comunidades e 

municípios. A integração do componente Produção Agroecológica no P1+2 surge 

com o objetivo de contribuir para aprofundar e compreender as dinâmicas sociais e 

produtivas dos agroecossistemas familiares. O instrumental metodológico proposto 

foi amplamente utilizado por algumas organizações da própria ASA e por outros 

parceiros, como a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). Essa nova 

composição do Programa se insere em um momento de junção das políticas de 

ATER e de Fomento às de acesso à água para produção de alimentos e criação 

animal. É uma oportunidade para que sejam elaborados e executados projetos 

produtivos, com base agroecológica, que sejam condizentes e verdadeiramente 

sustentáveis para as famílias do Semiárido. 

 Um dos maiores objetivos é visibilizar e apoiar o protagonismo das mulheres 

na construção dos diagnósticos de agroecossistemas, para além de um 

compromisso de transformação social e que nos permita construir uma compreensão 

mais aproximada dos processos de gestão e inovação nas propriedades. Além disto, 

a participação ativa das mulheres na aplicação do instrumental do diagnóstico nos 

compromete a combater a visão machista e patriarcal da nossa sociedade. As 

mulheres se destacam com seu trabalho em diversos espaços dos 

agroecossistemas, agindo na gestão (direta, compartilhada e/ou muitas vezes não 

reconhecida) de quintais, roçados, criação de animais, e outros. Além destas 
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grandes tarefas, historicamente a sociedade ainda responsabiliza exclusivamente as 

mulheres por trabalhos como o cuidado com a casa, com filhos, filhas e pessoas 

idosas, o que impõe às mulheres jornadas de trabalho duplas ou triplas.  

É importante destacar que o olhar desenvolvido sobre o agroecossistema no 

diagnóstico esteve sensível e atento ao papel fundamental e, geralmente 

sobrecarregado, que as mulheres exercem na participação e na gestão da 

propriedade. Foi com esse olhar ampliado e sistêmico que passos foram dados para 

a construção de uma sociedade que considera e valoriza o trabalho das mulheres. 

O programa permitiu ao CEPFS ofertar oportunidade para 74 famílias, 

somando um total de 313 pessoas estruturarem suas propriedades com 

reservatórios de captação e armazenamento de água para a produção de alimentos 

saudáveis, além das atividades educativas que se constituíram espaços para 

qualificação e ampliação dos conhecimentos. 

 Embora o projeto no seu formato inovador (com diagnóstico dos 

ecossistemas de produção familiar) tenha vários desafios, têm evidenciado um maior 

empoderamento aos participantes, elementos esses importantíssimos para a 

sustentabilidade. 

 

 

Atividade de GAPA – Gestão de 

Água para produção de Alimentos – 

Comunidade Monteiro, município de 

Cacimbas - PB 
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Visita de intercâmbio de 

Experiências na comunidade Catolé 

da Pista – Teixeira – PB 

 

 

 

 

Foto de Cisterna de Enxurrada  

construída na comunidade 

quilombola  Seera Feia, município de 

Cacimbas – PB. 

 

 

 

Foto de momento Construção 

Diagnóstio agroecossistema de 

produção familiar em família de 

Josemar Alexandre do Carmo 

beneficiária na comunidade Costa, 

município de Cacimbas – PB. 
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Foto do momento de construção do  

mapa do agroecossistema Familir, 

família de Josemar Alexandre do 

Carmo  da comunidade Costa, 

município de Cacimbas – PB. 

 

 

 

 

 

Foto do momento de construção 

Mapa Projeto Produtivo da familia de 

Josemar Alexandre do Carrmo da 

comunidade Costa, município de 

Cacimbas – PB. 
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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 por meio dos Fundos Roativos Solidários, fortalecendo a agricultura 

familiar com práticas agroecológicas que incidem na redução dos impactos 

ambientais, foi que o CEPFS promoveu várias  iniciativas  no ano de 2018  a partir 

do projeto Sertão Agroecológico e Solidário apoiado por MISEREOR da 

Alemanha. 

Segue abaixo as principais atividades desenvolvidas: 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

03 (três) reuniões de 

apresentação do projeto e 

definição das 10 comunidades 

para realização do diagnóstico. 

Em comunidades 

Rurais dos municípios 

de Teixeira, Maturéia 

e Imaculada-PB. 

Nos dias 08, 09 e 

24/03 de 2018. 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Agricultores e agricultoras, 

(lideranças e sócios) convidados, 

das Associações comunitárias dos 

municípios assistidos pelo projeto.  

Total 56 participantes 

* 29 homens 

* 27 mulheres 

 

10 Comunidades 

definidas conforme a 

seguir: 

 Teixeira-PB - 

Coronel, Livramento, 

São José de Belém, 

Catolé da Pista, Fava 

de Cheiro e Santo 

Agostinho. 

Maturéia-PB – Pedra 

Lavrada e Santo 

Nenhum desafio, visto 

que a ametodologia 

adodata, facilitou as 

tomadas de decisões 

por parte dos 

interessados. 
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Antonio. 

Imaculada-PB – 

Glória e Barriguda. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

04 reuniões com parceiros do 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – IFPB, 

CAMPUS de Princesa Izabel-PB. 

Nos municípios de 

Maturéia e Princesa 

Izabel-PB. 

Nos meses de 

março,julho e 

dezembro/2018. 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Equipe do do CEPFS – 

responsáveis pela execução do 

projeto, professores e estudantes 

dos cursos (Técnicos em 

Edificações e Meio Ambiente)  

Total de 22 participantes  

* 12 homens 

* 10 mulheres 

Dentre os quais 02 jovens. 

Gestão 

compartilhada. 

Distância, 

disponibilidade de 

agenda. 

 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

10 encontros para a realização 

dos Diagnósticos dos Fundos 

Rotativos Solidários. 

Nas comunidades: 

São José de Belém 

Livramento, Fava de 

Cheiro, Catolé da 

Pista, Santo 

Agostinho, Coronel 

(Teixeira), Glória e , 

Lagoa do Rufino ( 

Imaculada), Pedra 

Entre  01 a 

27/04/2018.   
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Lavrada e Santo 

Antonio (Maturéia). 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Agricultores e agricultoras, das 

comunidades assistidas pelo 

projeto. 

Total 223 participantes 

• 64 homens 

• 159 mulheres 

79  membros do fundo rotativo 

solidário 

10 Diagnórticos 

realizados 

Agendamento para  

realização dos 

encontros. 

A participação da 

maioria nas 

informações sobre 

FRS. 

Concentração de 

informações por parte 

dos presidentes das 

associações. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

01 Seminário de socialização dos 

diagnósticos, avaliação e 

planejamento das atividades 

futuras. 

Área Experimental do 

CEPFS, comunidade 

Riacho das Moças, 

Maturéia-PB. 

No dia 15/06/2018. 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Agricultores e agricultoras, 

(lideranças e membros dos FRS), 

das Associações comunitárias dos 

municípios assistidas pelo projeto.  

Total 49 participantes 

• 13 homens 

• 37 mulheres 

Seminário realizado; 

Cronograma de 

atividades semestral 

definido. 

 

Quanto a socializaçõs 

dos diagnósticos, não 

houve desafio, visto 

que os dados 

socializados foram 

colhidos nos 

encontros realizados 
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Dentre os quais, 11 jovens 

 

nas comunidades 

locais.  

No que se refere ao 

cronograma de 

atividades, a própria 

lidreança e os demais 

presentes ficaram 

livres para definirem 

as datas de acordo 

com cada realidade. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

10 oficinas sobre Gestão dos 

Fundos Rotativos Solidário 

Comunidades: São 

José de Belém, 

Livramento, Fava de 

Cheiro, Catolé da 

Pista, Santo 

Agostinho e Coronel 

(Teixeira), Glória e 

Lagoa do Rufino 

(Imaculada), Pedra 

Lavrada e Santo 

Antonio (Maturéia). 

Meses de julho e 

agosto/2018. 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Agricultores e agricultoras, das 

comunidades assistidas pelo 

projeto. 

Total 278 participantes 

• 87 homens 

• 192 mulheres 

- Melhoria na gestão 

dos FRS; 

Mais esclarecimentos 

sobre a dinâmica; 

Reanimação dos 

Equidade de gênero 

Analfabetismo  

Transparência na 

gestão 

Rotatividade não 

efetiva dos recursos 



 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
Educando a Serviço da Vida e da Esperança 

  

 

Dentre os quais, 102 jovens 

 

FRS, por exemplo: 

comunidade Catolé 

da Pista apartir da 

criação de um 

grupo de jovens; 

 Ampliação do 

número de 

participantes (21); 

 Ampliação do 

número de jovens 

nas  Associações e 

FRS (37); 

Controle mais 

eficientes dos 

registros (caderno, 

cartazes, fichas, 

atas, etc.) 

Motivação para a 

rotaividade dos 

recursos dos 

Fundos. 

Criação de 

momentos 

específicos com 

membros dos FRS 

para priorizar as 

ações do. 

do FRS. 

Adoção de estrategias 

para atrair novos 

membros, sem 

inovação de uma 

comunidade para 

outra.  

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

03 Intercâbios  de experiências Comunidades rurais 02 no mês de 
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Locais - Experiênciade de 

beneciamento da polpa de Frutas, 

na comunidade Poços de Baixo – 

Teixeira-PB; experiências 

desevolvidas por jovem com 

princípios agroecológicos, na 

comunidade  São Francisco – 

Teixeira-PB; Produção de mudas 

frtutíferas, medicinais e 

ornamentais. Além de técnicas de 

produção de mel de abelha 

experiencias desenvolvidas pela 

agricultora LÊLA, na comunidade - 

Duvidoso e Monte Belo – 

Maturéia-PB.  

de Teixeira (São 

Francisco e Poços de 

Baixo) e Maturéia-PB 

(Duvidoso e Monte 

Belo). 

setembro e 01 em 

novembro/2018. 

 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Agricultores e agricultoras, 

professora e alunos do IFPB – 

CAMPUS – Princesa Isabel. 

Total 79 participantes 

54 adultos e idosos 

• 20 homens de 33 a 72 anos 

• 34 mulheres de 33 a  72 

anos 

25 jovens de até 32 anos 

• 07 homens 

18 mulheres 

Construção de 

conhecimento 

(produção de 

defensivos e adubos 

naturais, técnicas de 

podas de plantas, etc) 

a partir da troca de 

saberes entre  

agricultores, 

agricultoras técnicos e 

professores .  

Despertar para 

adoção de 

Não identificado 

desafios em razão da 

definição da agenda 

ter acontecido 

previamente, com a 

participação de todas 

as comunidades 

participantes do 

projeto. 



 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
Educando a Serviço da Vida e da Esperança 

  

 

tecnologias 

sustentáveis (fossa 

ecológica e águas 

cinzas) 

Participação de 

jovens 

Participação de 

parceiros 

Introdução de 

plantas frutiferas, 

medicinais e 

ornamentais nos 

agreoecossistemas 

familiares; 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

01 oficina de Comunicação para 

jovens. 

Área Experimental 

mdo CEPFS, 

comunidade Riacho 

das Moças – Maturéia 

– PB. 

Mês de outubro/2018. 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Jovens agricultores e agricultoras 

dos municípios de Teixeira, 

Maturéia, Imaculada-PB, 

professora e alunos do IFPB – 

CAMPUS – Princesa Isabel. 

29 participantes. 

06 adultos  

Oficina realizada;  

 Motivação da 

juventudade para 

sistematizar e divulgar 

as experiências de 

FRS. 

Adoção de formas 

Conciliar data da 

oficina com agenda 

escolar dos jovens. 
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• 02 homens de 33 a 49 anos 

• 04 mulheres de 33 a  57 

anos 

23 jovens de até 32 anos 

• 09 homens 

• 14 mulheres 

alternativas de 

comunicação para 

discutir temas 

complexos na 

comunidade de forma 

lúdica, através do 

teatro 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

01 Intercâmbio de Experiência 

Regional. 

ADESSU em Santa 

Cruz da Baixa Verde, 

Triunfo-PE. 

30/11 e 01/12/2018 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Jovens agricultores e agricultoras 

dos municípios de Teixeira, 

Maturéia, Imaculada-PB e alunos 

do IFPB – CAMPUS – Princesa 

Isabel. 

30 participantes 

08 adultos  

• 04 homens de 33 a 40 anos 

• 04 mulheres de 33 a  48 

anos 

22 jovens de até 32 anos 

• 09 homens 

• 13 mulheres 

Promoção da troca de 

saberes entre os 

jovens (como produzir 

e apresentar um 

programa de rádio) 

Descobrir os 

potencias dos jovens 

para a comunicação. 

Conciliar datas do 

intercâmbio com o 

calendário escolar dos 

jovens e 

dispononibilidade da 

ADESSU. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

04 Visitas e roda de conversas Comunidade São 

Francisco - 

16 e 17/11/2018. 
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(experiências com 

princíos 

agroecológicos), Área 

Experimental do 

CEPFS na 

comunidade Riacho 

das Moças (momento 

com parceiros do 

IFPB, comunidade 

Poços de Baixo 

(Unidade de 

Beneficiamento de 

polpa de frutas), 

Comunidade Guarita 

(experiência 

agroecológica  do 

agricultor Otaciano 

Francelino 

Cavalcante), 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Agricultores e agricultoras das 

comunidades visitadas, equipe do 

projeto, parceiros do IFPB – 

CAMPUS de Princesa Isabel e   

representante da MISEREOR 

Despertar para a 

importância das 

experiências bem 

sucedidas dialógarem 

com as mais fágeis.  

Fortalecimento de 

parceria 

CEPFS/IFPB, 

funcionando. 

Nenhum desafio 

encontrado, em razão 

de agendamento 

prévio. 
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Visitas realizadas com 

sucesso. 

Abertura dos 

protagonistas 

visitados para 

responderem as 

indagações da 

visitante da 

MISEREOR. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

Participação em 01 Encontro de 

organizações apoaiadas por 

MISEREOR 

No Centro de 

Treinamento de 

Liderançaem Patos – 

PB. 

21 e 22/11/2018. 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

Representantes das  instituíçoes: 

PATAC,CPT,CEPFS,PASPP, 

PROPAC, ASP AS-PTA e CEDAP 

Troca de experiência 

e aprofundamento de  

estratégias sobre 

produção, 

beneficiamento e 

comercialização  de 

produtos sda 

agricultura familiar 

agroecológica 

Nenhum dessfio 

encontrado devido a 

boa metodologia 

desenvolvida. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

01 encontro de Avaliação e 

definição das  comunidades que 

receberão fomento para os Fundos 

Área Experimental do 

CEPFS, na 

comunidade Riacho 

21/12/2018. 
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Rotativos Solidários. das Moças – Maturéia 

– PB 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

28 agricultores e  agricultoras 

representantes das comunidades 

assistidas pelo projeto. 

19 adultos e idosos 

• 10 homens  de 33 a 71 

anos. 

• 09 mulheres  de 33 a 72 

anos. 

65 jovens de até 32 anos 

• 01 homens 

• 08 mulheres. 

04 das 05 

comunidades 

definidas, abaixo 

relacionadas: 

Teixeira-PB – 

Livramento, Coronel e 

São José de Belém. 

Maturéia-PB – Santo 

Antonio 

Definir a comunidade 

de Imaculada-PB, 

para receber o 

fomento, em função 

de questionamentos 

levantados e não 

aceitos pela 

comunidade Lagoa do 

Rufino, quando do 

monitoramento dos 

avanços e fragilidades 

das experiências, 

através das visitas 

técnicas. Ficando a 

definição  para 

Janeiro/2019. 

O que foi feito Onde foi feito Quando foi feito 

14 Visitas de Campo Comunidades rurais 

dos municípios de 

Teixeira, Matureia e 

Imaculada – PB 

19 e 22 a 26/10/2018, 

01a 02/11 e 12 a 

19/11/2018. 

03 a 14/12/2018 

Quem participou (Quantidade e 

perfil) 

Resultados obtidos 

e esperados 

Principais desafios 

01 Agente Educador 

01 Comunicóloga 

Visitas para 

articulação das ações 

Nenhum desafio 

apresentado. 
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do projeto. 

Acompanhamento e 

orientação para 

melhoria  da gestão 

dos FRS. 

Monitoramento dos 

avanços e fragilidades 

das experiências dos 

FRS. 

 
 As ações do projeto vem fortalecendo o processo organizativo, a partir da 

dinâmica dos Fundos Rotativos Solidários. Os processos educativos, iniciados por 

ocasião dos  diagnósticos comunitários foram fundamentais para gerar um 

sentimento de pertencimento nas conquistas já obtidas e no planejamento para 

melhorar o que já vinham desenvolvedo ao longo da trajetoria de açãos dos grupos 

participantes. 

 

Foto de  Reunião com a UNACT 

para definição das comunidades de 

Teixeira participantes do proj eto. 
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Foto de Encontro de Diagnóstico 

dos FRS, comunidade Santo 

Antonio, Matureia-PB 

 

 

 

 

 

Foto de Oficina Comunitária sobre 

Gestão dos FRS, Comunidade 

Coronel, Teixeira – PB. 

 

 

 

 
Foto de Oficina sobre de 

Comunicação, Área experimental do 

CEPFS Riacho das Moças, 

Matureia - PB 
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Foto de Intercambio de experiências 

local, comunidade São Francisco, 

Teixeira - PB. 

 

 

 

 

 

Foto de Encontro para definição das 

comunidades que receberão fomento 

(apoio finaceiro) – área experimental 

do CEPFS, Riacho das Moças, 

Matureia - PB 
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Prêmio de Inovação comunitária 

Parceiro: BrazilFoundation 

           Este ano o CEPFS, mais uma vez  assumiu a condição de entidade madrinha  

no processo de seleção de experiências informais para serem beneeficiadas pela 

BrazilFoundation através do Prêmio de Inovação Comunitária. No território da 

enidade madrinha podem se escrever até 05 experiências. Caso ocorra a inscrição 

incial de mais de 05 experiência a entidad madrinha deve fazer um processo de 

seleção para posteriormente enviar as 05 selecionadas para a BrazilFoundation. Em 

seguidas as experiências passam por um processo de votação onde são 

selecionadas as mais votadas, dentro de um número devinido pela 

BrrazilFoundation, para receberem o apoio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para apoiar as iniciativas apresentadas por ocasião da inscrição no prêmio.  

           Este ano foram selecionadas 03 experiências informais do território de 

atuação do CEPFS: projeto  Cobra Verde – Teixeira – PB, projeto  Filhas do Rei – 

Livramento – PB e Projeto  Centro Comunitário passagem – PB.  

         Atividades desenvolvidas pelo projeto Cobra Verde: 

11/08/2018 – Atividade Teórica de técnicas verticais;  

18/08/2018 – Atividade Teórica/prática de técnicas verticais;  

26/08/2018 – Rapel Pedra do Tendó;  

02/09/2018 – Produção de Mudas no viveiro da Chácara Teodoro Nunes da Costa;  

16/09/2018 – Rapel Pedra do Geno;  

23/09/2018 – Plantio de Mudas em área degradada do Sítio Picos;  

06/10/2018 – Trilha Ecológica no Pico do Jabre;  

14/10/2018 – Rapel Pedra do Talhado;  

27/10/2018 – Atividade Teórica de Orientação com Bússola; 

02/11/2018 – Corrida de Aventura no Sítio Picos. 

           As atividades foram realizadas com o intuito de despertar no participante do 

PROJETO COBRA VERDE, a pratica de técnicas verticais e ecoturismo. Antes de 

qualquer atividade, era exposto todo o material a ser utilizado durante as atividades, 

e em seguida, era detalhado a função e o manuseio de cada equipamento, 
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individualmente. Após os participantes terem adquirido conhecimento teórico, eram 

convidados a participar na prática, do tema abordado. As oficinas aconteceram em 

vários ambientes, de acordo com a necessidade para a realização das atividades 

exposta no cronograma, sendo a primeira e segunda, na Escola Estadual Sebastião 

Guedes da Silva, e as demais, nas áreas que tende a ser explorado pelo ecoturismo 

regional.A parte prática de técnicas verticais utilizado no Rapel, como também, a 

trilha ecológica, foram realizadas em vários ambientes da macrorregião de Teixeira-

PB. Essas diversidades teve o propósito de apresentar aos participantes, algumas 

alternativas que eles poderiam explorar, quando estivessem exercendo as atividades 

como guia turístico na região.Para as oficinas de Produção e Plantio de Mudas de 

plantas nativas da região, foi realizada no Sítio Picos – Viveiro da Chácara Teodoro. 

Durante essas atividades, os participantes receberam doações do viveiro 

supracitado, e plantaram na região serrana do município de Teixeira-PB. Essas 

oficinas tiveram o intuito de despertar a responsabilidade socioambiental, no 

trabalho individual e coletivo, entre os participantes do PROJETO COBRA 

VERDE.Os participantes do “PROJETO COBRA VERDE”, também fizeram uma 

trilha ecológica no ponto mais alto da Paraíba, situado no município de Matureia -

PB, com objetivo associar todo o conteúdo abordado no curso. Durante essa trilha, 

os participantes foram avaliados pela EQUIPE DE RAPEL OS COBRAS.Para 

finalizar as atividades do curso, foi realizado uma prova de orientação com uso de 

bússola, como forma de testar os conhecimentos sobre o uso do objeto em questão, 

e ainda, uma forma de confraternização entre os participantes do PROJETO COBRA 

VERDE. Público trabalhado: adolescentes,  jovens e estudantes. 

          Atividades desenvolvidas pelo projeto Filhas do Rei:  

             Oficinas de Estética e Beleza Corporal, Oficina de Artesanato, Intercâmbio, 

Oficina de Teatro, Produção de materiais de comunicação (Vídeo, Boletins, 

Banners).  Público trabalhado: Mulheres Remanescentes de Quilombos de Areias de 

Verão Sussuarana e Vila Teimosa com potencialidades e predeterminações para 

desenvolver atividades de formações nas áreas de beleza e estética corporal na 

perspectiva da melhoria da autoestima e resgate dos valores comunitários. 
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        Atividades  desenvolvidas pelo projeto Centro Comunitário 

        Participação de time de futebol no torneio da Independência 2018, 

comemoração alusiva ao dia das crianças 2018, realização de atividades no 

campinho para as crianças e adolescentes,  apoio escolar – reforço escolar. 

       São iniciativas simples que nunca tiveram o apoio financeiro para suas 

iniciativas, portanto trata-se de uma primeira experiência que promove o grupo 

informal despertando-o para avançar em busca de novos apoios vom vistas a dar 

continuidade as experiências desenvolvids. 

         A BrazilFoundation dá uma segunda oportunidade para aquelas experiências 

que apresentam o relatório, no prazo estabelcido, elas passam por um processo de 

votação e, as 03 primeiras, são contempladas com premiações, dentre as quais uma 

renovação do apoio com um varlo de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Este ano o projeto 

Cobra Verde de Teixeira ficou no segundo lugar, portanto, conquistou o direito de 

renovar o apoio. 

          Com esses apoios se evidencia uma sensação muito importante de 

corresponsabilidade e construção coletiva de oportunidades. É uma sensação de 

troca de experiência e não apenas de quem estar aportando recursos para quem 

necessita e que deve seguir regras. Em resumo é uma sensação de promover 

aporte de recursos no horizonte de promoção de oportunidades para grupos que já 

tem uma história mas, ainda não exercitaram a gestão de recursos vindos de 

aportes externos. É uma experiência muito rica que, na maria dos casos promove os 

grupos para além do planejado, desperatando noss possibilidades e 

empoderamento coletivo. 
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Foto da equipe do projeto Cobra 

Verde – Teixeira – PB 

 

 

 

 

 

 

Foto da equipe do projeto Cobra 

Verde exercitando atividade de 

rapel – Teixeira – PB 

 

 

 

 

 

Foto da equipe do projeto Cobra 

erde promovendo recaatinga 

através do plantio de  mudas  de 

especeis nativas  
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Foto do projeto Centro 

Comunitário – Pasagem – PB 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do projeto Filhas do Rei – 

Livramento – PB, momento de 

repasse do recurso do prêmio 

Inovação comunitária. 

 

 

 

 

Foto do projeto Filhas do Rei – 

Livramento PB – Momento em o 

grupo desenvolvida a iniciativa 

com uma participante do grupo – 

um dia de princesa. – Filha do 

Rei. 
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CAMPANHA ABRACE O BRASIL - Abrace o Semiárido! 

Parceiro: BraZilFoundation 

No período de 27 de setembro a 27 de novembro de 2018, o Centro de 

Educação Popular e Formação Social – CEPFS pela segunda vez participou da 

campanha "Abrace o Brasil" lançada pela BrazilFoundation, através da campanha 

intitulada Abrace o Semiárido. O objetivo, mais uma vez foi arrecadar recursos para 

a construção de cisternas para famílias da zona rural que ainda não tem acesso a 

água de boa qualidade para o consumo humano e, não tem condiçoes de a construir 

com recursos próprios. 

Foi desenvolvido oum processo de mobilização através de contato direto, 

participação de integrantes da equipe do CEPFS em reuniões das centrais de 

associações, apresentação em escolas, câmaras de vereadores, no comercio, no 

prgrama A voz das Comunidades na rádio comunitária Teixeira FM, entrega de 

panfletos, ja apresentando o resultado da campanha anterior, exposição de banner, 

também apresentando o resultado da campanha anterior, veiculação de vídeos 

criativos na página do facebook do CEPFS e envio dos referidos materiais para 

whatsapps e mobilização de doadores pelos embaixadores e embaixadoras. Este 

ano alem dos cofrinhos que no ano anterior não foi possível adotou-se tammbém a 

estratégia de confecionar evelopes e disbribuir com as comunidades. 

Com esse processo, 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. Na campanha, o município de Teixeira, 

em termos de número de doadores só ficou atrás de grandes centros como: São 

Paulo, New York, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, portanto ficando em 50  lugar, algo 

muito significativo para um município com uma população em torno de 15 mil 

habitantes sem pleno semiárido da Paraíba, onde as condições, em termo de 

movimentação financeira é bem inferior a grades centros , a exemplo de São Paulo. 
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Este ano  a campanha [Abrace o Semiárido] contabilizou mais de 500  doadores, foi 

um sucesso, chegando a ultrpassar a meta. Atribui-se a esse suceso o processo de 

mobilização que foi melhorado em relação a cammpanha anterior e também a 

transparênci no uso dos recursos arrecadados na capanha anterior. 

 É gratificante ver que a promoção da solidariedade entre as pessoas está 

crescendo. Incentivar, cada vez mais a cultura de doação, despertando nos 

participantes a preocupação com o próximo é sem duvida um caminho para sue 

promover sustentabilidade nas iniciativas de convivência com as adversidades do 

clima semiárido.  

Foi uma experiência muito rica para a entidade haja visto que contribuiu com 

a divulgação do trabalho já desenvolvido pela entidade fortalecendo uma imagem 

positiva sobre os potenciais e talentos da região semiárida. 

Em relação aos recursos da campanha anterior, dada a estratégia da 

entidade de só apoiar recursos para a compra do material, de certo modo motivando 

haver uma contraprtida das famílias e comuidades beneficiáris, foi possível apoiar a 

construção de 19 cisternas para famílias de comunidades rurais dos municípios de 

Teixeira, Matureia e Cacimbas beneficiando um total de 67 pessoas diretamente. 

Registra-se a seguir alguns depoimentos das famílias beneficiadas: 

“Foi uma ajuda muito grande para nós que não temos condições de construir 

uma cisterna por conta própria. Também vou fazer minha doação porque tem 

pessoas que precisa mais do que eu que já tenho”. Maria das Neves Lima 

Ferreira, comunidade São Gonçalo, Cacimbas – PB 

 

“Eu não tinha condições de fazer a cisterna por conta própria, porque a nossa 

situação financeira estava precária. Gostaria de agradecer á todos que doaram 

para que eu pudesse ter a minha cisterna.” Francisco Lira da Silva, comunidade 

São João, Matureia- PB 
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Antes da construção da cisterna andávamos quilômetros para pegar água, era 

muito distante! Agora com a cisterna temos água na porta de casa. Que Deus 

abençoe a todos que contribuíram. Lucilene Bezerra da Silva, comunidade Lagoa 

do Campo, Cacimbas – PB. 

“Antes pegávamos água na cisterna de um vizinho, agora com a construção da 

cisterna ficamos mais independentes. Melhorou em tudo! Todas as pessoas 

que doaram foram muito solidárias. Muito obrigada a todos!” Maria José, 30 

anos, comunidade Sabonete, Teixeira - PB. 

 

 

Foto da família de Maria Jose 

Batista de Lima, comunidade 

Sabonete, Teixeira - PB 

 

 

 

Foto da família de Maria das 

Neves Lima Ferreira, comunidade 

São Gonçalo, Cacimbas – PB 
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Foto da família de Gilmara dos 

Santos Costa, comunidade São 

João, Matureia – PB 

 

 

 

 

 

Foto da família de Maria Jose 

Paz Bezerra Ferreira- 

Comunidade Catolé dos 

Machados Teixeira 

 

 

 

 

Foto da família de Ronaldo 

Ferreira Santiago, comunidade 

Santo Antônio, Matureia - PB 
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PRINCIPAIS CONQUISTAS DO ANO 2018 

 
1. O CEPFS conquistou o selo padrão de gestão e trasparência do Instituto 

Doar; 

2. O CEPFS foi selecionado  entre as 100  melhores ONGs pelo prêmio 

melhores organizações para se doar, na edição de 2018, desenvolvida pelo 

Instituto Doar; 

3. Projeto Horta Organica com Economia de Água,  selecionado no  Edital  

Alimentação +Nutrição, desenvolvido pelo Movimento Coletivo, iniciado 

sua execução no mês de junho/2018; 
4. Realização da campanha abrace o semiárido, em parceria com a 

BrazilFoundation, ultrapassando a meta em 104%. Foi uma iniciativa que  

evidenciou o aumento da  solidariedade a ponto do município de Teixeira , na 

campanha abrace o Brasil só ficar atrás de grandes centros como São Paulo, 

New York, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,  portanto, assumindo o 50  lugar 

em termos de número de doadores;  

 

Foto Rachel Añón sócia 

Fundadora da Agencia 

PonteAponte de São Paulo - SP, 

reapresentando o CEPFS por 

ocasião do evento de entrega do 

certificado e troféu de melhores 

ONGs para se doar 2018. 
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 SISTEMATIZAÇÃO ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE 

FUNDOS ROTATIVO SOLIDÁRIO DA REGIÃO DA SERRA DE TEIXEIRA / 2018 

DADOS GERAIS 

MUNICÍPIOS = Teixeira – Maturéia, Imaculada e Cacimbas - PB 

FUNDOS ROTATIVOS SISTEMATIZADOS  

• TEIXEIRA - Poços de Baixo, Catolé dos Machados, Sabonete, São José de Belém, 

Livramento, Coronel, Santo Agostinho II, Guarita, Flores, Serra Verde, Catolé da 

Pista, São Francisco, Santo Agostinho I, Fava de Cheiro, Tanque Coberto, 

Assentamento Poços, Riacho Verde, Flores e Grupo de Jovens São Francisco. 

• MATURÉIA - Pedra Lavrada, Pedra D´água, Santo Antônio. 

• IMACULADA - Barriguda e Glória. 

• CACIMBAS - São Gonçalo, Monteiro, Ventania, Cipó, Aracati e Chã, Santa Fé, Serra 

Feia, Lagoinha.  

TOTAL DE FRS SISTEMATIZADOS - 32 Fundos Rotativos Solidário 

DADOS APLICAÇÃO QUESTIONÁRIOS  

1- NÚMERO DE FRS SISTEMATIZADOS  

• TEIXEIRA (19) CACIMBAS (08) IMACULADA (02) e MATURÉIA (03) 

2- QUANTIDADE DE FAMÍLIAS QUE CONTRIBUIRAM EM 2018 

Município Comunidade 
Total Total Geral 

2017 2018 Nº Nº 2017 2018 

Teixeira 

 

 

 

 

Poços 46 50 04  

175 172 

Assentamento 20 18 - 02 

Santo Agostinho II 05 05 - - 

São Francisco 11 06 - 05 

Coronel 20 20 - - 

Livramento 12 18 06 - 

São José de Belém 07 07 - - 

Santo Agostinho I  06 03 - 03 

Fava de Cheiro 06 04 - 02 

Catolé Machado 06 06 - - 

Riacho Verde 03 03 - - 

Guarita 02 00 - 00 
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Serra Verde 05 05 - - 

Catolé da Pista 01 00 - 01 

Tanque Coberto 02 02 - - 

Flores 08 03 - 05 

Sabonete 00 08 08 - 

Grupo de Jovens 15 14 - 01 

Cacimbas 

Monteiro 28 14 - 14 

102 76 

Chã e Aracati 18 16 - 02 

Cipó 14 10 - 04 

São Gonçalo 08 08 - - 

Santa Fé  11 07 - 04 

Serra Feia 10 10 - - 

Lagoinha 08 07 - 01 

Ventania 05 04 - 01 

Imaculada  
Barriguda 06 09 - 03 

06 19 
Glória 00 10 10 - 

Maturéia 

Pedra Lavrada 06 04 - 02 

14 24 Pedra D´Água 02 06 04 - 

Santo Antônio 06 14 08 - 

TOTAL GERAL 297 291 - 06 297 291 

 

3- VALOR ARRECADADO 2018 
Município Comunidade Valor – R$ Valor Total – R$ 

Teixeira 

Poços 17.667,00 

 
 
 
 
 
 

 
43.209,00 

 
 

Assentamento 5.960,00 

Livramento 5.255,00 

São Francisco 1.400,00 

São José de Belém 1.834,00 

Grupo Jovens (SF) 3.402,00 

Catolé dos Machados 1.770,00 

Coronel 3.407,00 

Fava de Cheiro 157,00 

Santo Agostinho I 630,00 

Flores 600,00 

Santo Agostinho II 470,00 
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Serra Verde 460,00 

Riacho Verde 70,00 

Guarita 0,00 

Catolé da Pista 0,00 

Sabonete 87,00 

Tanque Coberto 40,00 

Cacimbas 

Monteiro 4.195,00 

8.086,00 
 

Cipó 1.035,00 

São Gonçalo 1.357,00 

Aracati-Chã 601,00 

Ventania 180,00 

Serra Feia 215,00 

Lagoinha 208,00 

Santa Fé 295,00 

Imaculada 
Barriguda 1.631,00 

2.145,00 
Glória 514,00 

Maturéia 

Pedra D´Água 600,00 

1.729,00 Pedra Lavrada 100,00 

Santo Antônio 1.029,00 

TOTAL GERAL 55.169,00 

 
4- VALOR DESPESAS EFETUADAS EM 2017 

Município Comunidade Valor – R$ Valor Total – R$ 

Teixeira 

Poços 15.220,00 

37.454,00 

 

Assentamento 5.976,00 

Livramento 5.530,00 

Grupo Jovens (SF) 3.305,00 

São Francisco 1.400,00 

Serra Verde 0,00 

São José de Belém 980,00 

Catolé dos Machados 1.944,00 

Coronel 1.250,00 

Santo Agostinho II 537,00 

Santo Agostinho I 732,00 

Riacho Verde 0,00 
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Guarita  0,00 

Fava de Cheiro 565,00 

Catolé da Pista 0,00 

Tanque Coberto 0,00 

Sabonete 15,00 

Flores 0,00 

Cacimbas 

Monteiro 3.310,00 

5.695,00 

 

Cipó 800,00 

Aracati-chã 420,00 

Ventania 60,00 

São Gonçalo 530,00 

Serra Feia 265,00 

Lagoinha 0,00 

Santa Fé 310,00 

Imaculada 
Barriguda 1.400,00 

1.950,00 
Glória 550,00 

Maturéia 

Pedra D´Água 500,00 

984,00 Pedra Lavrada 84,00 

Santo Antônio 400,00 

TOTAL 46.083,00 

5- SALDO PARA 2019 
Município Comunidade Valor – R$ Valor Total – R$ 

Teixeira 

Catolé dos Machados 2.871,00 

21.854,10 
 

São Francisco 2.009,00 

Serra Verde 2.258,00 

Assentamento 657,00 

Fava de Cheiro 1.174,00 

Santo Agostinho I 1.012,00 

Grupo Jovens(SF) 1.157,00 

Flores 1.613,60 

Poços 3.267,00 

Santo Agostinho II 466,00 

Guarita 493,00 

Catolé da Pista 450,00 

Coronel 2.507,00 
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Riacho Verde 178,00 

São José de Belém 929,00 

Livramento  656,50 

Sabonete 72,00 

Tanque Coberto 84,00 

Cacimbas 

Monteiro 7.483,00 

14.904,00 
 

São Gonçalo 3.560,50 

Cipó 2.304,00 

Lagoinha 709,00 

Serra Feia 200,00 

Aracati-Chã 322,00 

Santa Fé 117,00 

Ventania 208,50 

Imaculada 

Glória 159,00 

661,87 
Barriguda 502,87 

Maturéia 

Pedra D´Água 2.500,00 

3.675,00 Pedra Lavrada 346,00 

Santo Antônio 829,00 

TOTAL GERAL 41.094,97 

 
6- MODALIDADES DESPESAS REALIZADAS 

MODALIDADES COMUNIDADE / QUANTIDADE 
TOTAL 

GERAL 

Construção Cisterna 

Poços(03); Catolé dos Machados (01 – Mão de Obra); 

São José de Belém (01 – complemento de uma 

Cisterna); Livramento (01 – Mão de Obra); Coronel 

(01). 

07 

Reforma Cisterna 

Poços (01); Santo Agostinho I (01); Pedra Lavrada 

(01); Pedra D’ água (01); Chã e Aracati (04); Santa Fé 

(01), Serra Feia (01);  

10 

Aração de Terra  
Fava de Cheiro (01); Assentamento (01); Livramento 

(01) 
03 

Compra de água  Catolé dos Machados (02);  02 

Conserto de Maquina de 

Costura  
Livramento (01);  01 
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Diária de Pedreiro  Coronel (01);  01 

Construção de Casa  São Francisco (01);  01 

Compra de Capas de Violão  Grupo de Jovens (03) 03 

Compra de Fixador Cordal 

para Violão  
Grupo de Jovens (01) 01 

Cabo Elétrico para Violão  Grupo de Jovens (01) 01 

Parcela de Empréstimo 

Bancário (Agroamigo) 
Grupo de Jovens (01) 01 

Retirada de Habilitação  Grupo de Jovens (01); Santo Agostinho I (01); 02 

Compra de Violão  Grupo de Jovens (02) 02 

Compra de Livros e Apostilas 

para Faculdade  
Grupo de Jovens (01) 01 

Compra de Alimentos  Glória (01) 01 

Despesas com viagens para 

reuniões  

Santo Agostinho II (05); Grupo de Jovens SF (01); 

Assentamento (01); Pedra Lavrada (03); São Gonçalo 

(06); Aracati e Chã (12); Santa Fé (17); Serra Feia 

(05). 

50 

Reforma Habitacional 
Poços de Baixo (07); Livramento (03); Assentamento 

(04); Santo Antônio (01); Monteiro (01). 
16 

Empréstimo para saúde 

Glória (01); Barriguda (01); Monteiro (02); Santo 

Agostinho I (02); São Francisco (01); Coronel (01); 

Livramento (03); São José de Belém (01); Poços de 

Baixo (02); Fava de Cheiro (02). 

16 

Confecção Carnês FRS Fava de Cheiro (12); Assentamento (01);  13 

Projeto Produtivo  Poços de Baixo (04) 04 

Compra de Rolos de Arame  Catolé dos Machados (06); 06 

Compra de Papel A4  Sabonete (01) 01 

Doação a Campanha Abrace 

o Semiárido  

Livramento (01); Coronel (01); São Francisco (01); 

Assentamento (01); 
04 

Pagamento Contadora 
Santo Agostinho II (01); Santo Agostinho II (01); 

Catolé dos Machados (01); 
03 

Confraternização da 

Associação  
Santo Agostinho I (01); São Gonçalo (01); 02 

Doação a Família Carente  Santo Agostinho I (01); 01 

Pagamento da Mensalidade 

da UNACT 
Santo Agostinho I (01); Santo Agostinho II (01); 02 
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Pag. Plantio e Limpa de Mato  Assentamento (04) 04 

Compra de Porcos  Santo Antônio (01); 01 

Reforma de Associação  São Gonçalo (01) 01 

Despesas com Viagens   Monteiro (02); Coronel (01); Assentamento (01) 04 

Pag. Exame de DNA  Monteiro (01) 01 

Compra de Peças de Carro Monteiro (01) 01 

Pag. Conta de Energia da 

Associação  
Ventania (01); 01 

Construção de um Tanque Barriguda (01) 01 

Compra de Raquetes de 

Palmas  
Glória (01) 01 

Cercar a propriedade  Poços de Baixo (02) 02 

Emplacamento de Carro  Assentamento (02) 02 

Compra de um balcão  Livramento (01); 01 

39 modalidades - 175 

 

MUNICÍPIO N0 DE 
FRS 

N0 DE 
FAMÍLIAS 

QUE 
DEVOLVERAM 

EM 2018 

N0 DE 
ATIVIDADES 
APOIADAS 

2018 

VALOR 
ARRECADADO 

2018 

VALOR 
DESPESAS 

EFETUADAS 
2018 

Teixeira 19 172 107 43.209,00 37.454,00 

Cacimbas 08 76 56 8.086,00 5.695,00 

Imaculada 02 19 07 2.145,00 1.950,00 

Maturéia 03 24 05 1.729,00 984,00 

TOTAL  32 291 175 55.169,00 46.353,00 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

1. O projeto Horta Orgânica com Economia de Água a partir de suas atividades 

de diagnóstico dos agroecossistemas familiares e atividades de formação, 

oficinas, visitas de intercâmbio, visitas de acompanhamento e implantação de 

hortas com economia de água, promoveu famílias de agricultores de base 

familiar para o desenvolvimento de cultivos orgânicos, com economia de 

água, produção de alimentos saudáveis e geração de renda, além de ampliar 

os conhecimentos já existentes a partir da promoção de um novo olhar para 

os limites e potencialidades dos agroecossistemas de produção familiar;  

2. A área experimental, através do projeto convivência com o semiárido, 

apoiado por Chiaroscuro Foundation, em 2018, mais uma vez, cumpriu 

importante papel no processo de promoção de referenciais para a 

convivência com o clima semiárido, a partir do acolhimento de visitas de 

intercâmbio, principalmente, para estudantes, professores, técnicos de 

ONGs e OG,s e agricultores e agricultoras de base familiar que buscaram 

inspiração nas tecnologias sociais lá existentes. As visitas acolhidas 

promoveram inspiração a 118 pessoas do sexo masculino e 130 pessoas do 

sexo feminino (total de  248 pessoas), a partir da visualização das 

tecnologias sociais, troca de experiências e informações acerca das 

possibilidades de convivência com as adversidades do clima semiárido. Além 

disso o projeto possibilitou a manutenção da área experimental, assegurando 

condições para serviços de manutenção nas tecnologias sociais, pagamento 

de energia eletrica e internet, de modo a assegurar aos visitantes as 

condições essenciais para eficácia na visita; 

3. O Programa de Formação e Mobiliação Social para Convivência com o 

Semiárido P1+2, Programa uma Terra e Duas Água trouxe inovação através 

do componente de diagnóstico dos agroecossistemas produtivo das famílias, 

possibilitando conhecer o que já vinha sendo desenvolvido e planejar 

inicitivas para melhorar a produção de alimentos saudáveis. Com os 

processos desenvolvidos foi possível  apoiar 74 famílias, somando um total 
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de 313 pessoas, através de estruturas nas propriedades com reservatórios 

de captação e armazenamento de água para a produção de alimentos 

saudáveis, além das atividades educativas que se constituíram espaços para 

qualificação e ampliação dos conhecimentos. 

4. As atividades de diagnóstico, de formação e fomento aos Fundos Rotativos 

Solidários a partir dos projetos Sertão Agroecológico e Solidário apoiado por 

MISEREOR e, Convivência com a realidade semiárida apoiado por 

Chiarouscuro Foundation tiveram resultados importantes no despertar da 

importância da dinâmica, como caminho para a sustentabilidade, 

possibilitando o protagonismo das famílias participantes;  

5. Os prêmios de inovação comunitária desenvolvidos pelos projetos Cobra Verde – 

Teixeira, Filhas do Rei Livramento e Centro Comunitário Passagem – PB, 

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, tendo 

o projeto cobra verde de Teixeira conquistado o segundo lugar, em nível 

nacional, motivo pelo qual foi selecionado para renovação de apoio;  

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

BrazilFoundation, mais uma vez, foi uma oportunidade de captação de 

recursos, mas, também de mobilização social, dando visibilidade institucional 

ao CEPFS. É importante destacar que  em 2018, em sua segunda edição, o  

o município de Teixeira-PB, assumiu o 50 lugar na campanha abrace o Brasil, 

em termos de número de doadores, só ficando atrás de São Paulo, Nova 

York, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, condição essa que de certo modo 

revela um aumento da credibilidade local. Os recursos da campanha anterior 

(2017), com a estratégia adotada pelo CEPFS, de só apoiar recursos para a 

compra do material, de certo modo motivando haver uma contrapartida das 

famílias e comunidades beneficiárias, foi possível apoiar a construção de 19 

cisternas para 19 famílias de comunidades rurais dos municípios de Teixeira, 
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Matureia e Cacimbas beneficiando um total de 67 pessoas diretamente, com 

uma capacidade de armazenamento de 304.000 litros de água; 

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

reconhecimentos, importantes, a exemplo do prêmio melhores ONG para se 

doar, desenvolvido pelo Instituto doar e também do Selo doar de gestão e 

transparência; 

8. Embora alguns tenham demonstrado fragilidade, os Fundos Rotativos 

Solidários, em mais um ano de muitos desafios, demonstraram ser uma 

importante maneira de viver preocupando-se, também, com os outros, 

cooperando para que as experiências positivas, no tocante a convivência 

com a realidade do clima semiárido, possam vir a ser repalicadas junto a 

outras familias. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL – CEPFS 

Relatório financeiro de Receitas e Despesas do ano de 2018 

Receitas  

1. Saldos do ano Anterior Valor em R$  % 

1.1 Venda de Veículos 21.835,04 1,95 

1.2 Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão 
Social 

5.371,07 0,48 

1.3 Projeto Arranjos Colaborativos 5.972,53 0,53 

1.4 Conta Livre 51.261,59 4,58 

1.5 Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro 
Foundation 

34.282,81 3,06 

1.6 Conta Poupança 314,84 0,03 

1.7 Saldo do P1+2 MDS Aditivo 138.767,50 12,38 

1.8 Projeto Sertão Ecológico e Solidário Fundo 
Socioambiental Caixa 

1.190,96 0,11 

1.9 Projeto Sertão Agroecológico e Solidário / MISEREOR-  
Projeto Nº 233 -116 - 1010 

16,79 0,001 

1.10 Projeto Agroecologia Gerando Renda/Petrobras 564.926,76 50,42 

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

296.485,63 26,46 

Total das Receitas                                                                           1.120.425,52 100 

2. Resultado de Aplicação Financeira 

2.1 Venda de Veículos 1.102,26 2,16 

2.2 Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão 
Social 

-48,11 -0,09 

2.3 Projeto Arranjos Colaborativos 64,72 0,13 

2.4 Conta Livre 1.692,05 3,31 

2.5 Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro 
Foundation 

1.310,89 2,57 

2.6 Conta Poupança 19,30 0,04 

2.7 Saldo do P1+2 MDS Aditivo 2.835,06 5,55 

2.8 2º Projeto Sertão Agroecológico e 
SolidárioMISEREOR-Projeto Nº 233 -116 - 1012 

1.977,07 3,87 

2.9 Projeto Agroecologia Gerando Renda Petrobras 10.805,16 21,17 

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

25.638,60 50,23 
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2.11 Projeto Hortas Orgânica Com Economia de Água 331,25 0,65 

2.12 Projeto P1+2 BNDES 5.316,39 10,41 

2.13 Projeto Sertão Ecológico e Solidário Fundo 
Socioambiental Caixa 

2,01 0,004 

Resultado de Aplicação Financeira                                                  51.046,65 100 

3.  Receitas - Entradas no ano de 2018 

3.1 Projeto Sertão Agroecológico e Solidário MISEREOR 
-Projeto Nº 233 -116 - 1010  

21.421,37 0,83 

3.2 2º Projeto Sertão Agroecológico e Solidário 
MISEREOR -Projeto Nº 233 -116 - 1012 

240.336,51 9,30 

3.3 Prêmio Inovação Comunitária OP´s 19.500,00 0,75 

3.4 Projeto Hortas Orgânica Com Economia de Água 237.185,00 9,17 

3.5 Projeto BrazilFoundation -  Apoio ao Projeto Arranjos 
Colaborativos  

33.694,88 1,30 

3.6 Projeto P1+2 BNDES 2.029.328,34 78,49 

3.7  Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão 
Social 

485,00 0,02 

3.8 Conta Livre 1.000,00 0,04 

3.9 Projeto Sertão Ecológico e Solidário Fundo 
Socioambiental Caixa (Estorno de Tarifa) 

1.677,40 0,07 

3.10 Doação de Recursos Apoio a Campanha Abrace o 
Semiárido   

799,81 0,03 

Subtotal de novas Receitas                                                          2.585.428,31 100 

TOTAL GERAL DE RECIETAS (entradas + saldos)                    3.756.900,48   

4. Despesas com veículos e equipamentos 

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

32.496,94 49,85 

4.2 Aquisição de Equipamentos (01 armário de aço para 
setor de documentação e 01 Freezer Horizontal) 

2.404,00 3,69 

4.3 Combustível 30.282,42 46,46 

Subtotal de despesas com veículos e equipamentos                      65.183,36 100 

5. Pessoal  

5.1 Salários 355.163,79 58,30 

5.2 Encargos Sociais e Financeiros  227.852,44 37,40 

5.3 Honorários (contadora e auditoria ) 26.170,20 4,30 

Subtotal de despesas com pessoal                                                609.186,43 100 

6. Atividades dos Projetos - Custos correntes  

6.1 Implementações(Mão de obra,material de construção, 
alimentação dos pedreiros etc. de Cisternas Calçadão, 

1.370.184,77 92,17 
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Cisternas Enxurrada, Cisterna de Água para bebe, 
Hortas etc.) 

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

75.455,86 5,08 

6.3 Comunicação (Banner, avisos em rádio,boletins e etc.) 14.041,71 0,94 

6.4 Doação para os Projetos: 01 Projeto Cobrar Verde 
Teixeira –PB,01 do Projeto Filhas do Rei – PB e 01  
Projeto Centro Comunitário – Passagem -  PB  - 
Prêmio Inovação Comunitária OP´s 

15.000,00 1,01 

6.5 Alimentação dosMembros da Equipe para 
Acompanhamento 

11.963,55 0,80 

Subtotal de custos correntes                                                       1.486.645,89 100 

7. Despesas administrativas 

7.1 Despesas com Tarifas Bancarias 12.257,91 31,97 

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

26.084,25 68,03 

Subtotal de despesas com administração dos projetos                 38.342,16 100 

TOTAL DAS DESPESAS                                                                 2.199.357,84 58,54 

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS – PROJETO CAIXA                             2.597,37 0,07 

TOTAL DE DESPESAS MAIS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS      2.201.955,21 58,61 

SALDO PARA O ANO SEGUINTE                                                  1.554.945,27 41,39 

 
 
 
 

 
 

 


