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Com iniciativas de inclusão social, econômica e política no semiárido da Paraíba,  
o CEPFS beneficiou, desde 1985, 24.804 famílias de pequenos agricultores e agricultoras  
de 11 municípios: Cacimbas, Desterro, Imaculada, Matureia, Patos, Princesa Isabel, 
Santana dos Garrotes, São José do Bonfim, São José do Sabugi, Teixeira e Taperoá.
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Água no 
semiárido2

SEDE: Rua Felizardo Nunes de Souza, 7  
Teixeira - Paraíba – Brasil
+55 833472 2449
www.cepfs.org        
cepfs@uol.com.br

https://app.doare.org/br/doacao/6080/centro-
de-educacao-popular-e-formacao-social-cepfs

COMO DOAR

https://www.youtube.com/user/TheCEPFS

https://www.facebook.com/cepfs



MENSAGEM DO GESTOR

Resiliência às 
adversidades3

O ano de 2019 foi mais um  
período de resiliência em 
relação às adversidades do  
clima semiárido. No território  
de ação do CEPFS, choveu, mas  
de forma irregular. Em alguns  
locais, só o suficiente para abastecer  
as cisternas, não os reservatórios  
de grande porte. Foi também  
um ano difícil no âmbito de  
políticas públicas. O programa 
Cisternas, desenvolvido pela  
rede ASA Brasil e financiado  
pelo governo federal, do qual  
o CEPFS é uma unidade  
gestora, sofreu com forte  
escassez de recursos.
Mas os desafios alimentaram a 
luta e a busca pela superação 
dos obstáculos. Com a efetiva 
cooperação das lideranças 
comunitárias e das famílias participantes dos nossos  
projetos, foi possível obter importantes resultados.
Pelo segundo ano consecutivo, o CEPFS figurou entre as 100 Melhores  
ONGs do Brasil e conquistou o Selo de Gestão e Transparência do  
Instituto Doar. E fechou o ano vencendo o Prêmio Hugo Werneck  
de Sustentabilidade & Amor à Natureza, com o projeto Horta Orgânica  
com Economia de Água. Compartilhando experiências de sucesso  
e também erros, foi possível recuperar a grande riqueza de conhecimento  
de agricultoras e agricultores. Continuaremos firmes, em 2020,  
no resgate aos saberes de quem coloca à mesa a maior parte  
da comida da sociedade brasileira.

Equipe CEPFS - Coordenador-executivo: José Dias Campos; Coordenadora pedagógica: Aurilene Venâncio;  
Coordenador técnico: José Rêgo Neto;  Agentes educadores de campo: Ednilto Bezerra de Gois e Fabiana Oliveira Bezerra. Auxiliares administrativas: Josilda Cordeiro da 
Silva e Kely Betânia Monteiro Batista; Assessora de comunicação: Renalle Pereira Benício. Conselho diretor - Presidente: José Rômulo Batista Xavier; Secretária: Vânia Lúcia 
Alves de Oliveira; Tesoureira: Iolanda Silva Graça; Conselheiros: Francisco Sebastião de Assis e Solon Arruda. Conselho fiscal: José de Anchieta Alves e Raimundo  
Arruda de Andrade. Relatório Social - Reportagem e edição: QSocial. Projeto gráfico e diagramação: Gizele Agozzino;  
Fotos: Renato Stockler e Divulgação; Ilustrações: Fábrica de Ideias Brasileiras.

José Dias Campos, 57 anos, nasceu e vive na Paraíba, 
onde formou-se em ciências econômicas



“Até chorar eu 
chorava para morar 

num canto onde 
tinha água. Agora 
que tem, não dá 
vontade de sair.” 
Maria Alves da Silva,  

da comunidade  
Fava de Cheiro

“Antes da construção 
da cisterna, andávamos 

quilômetros para 
pegar água, era muito 
distante. Agora temos 

na porta de casa.”
Maria José Batista de Lima, 
da comunidade Sabonete

No sertão, chove de 200 mm a 800 
mm por ano, enquanto no Brasil a 
média é de 1.761 mm; para piorar,  
a evaporação é 3 vezes maior  
do que a quantidade de chuva  
que cai na região.

Em 2019, o CEPFS apoiou a construção de 
16 cisternas, cada uma com capacidade 
para captar e armazenar 16.000 litros de 
água. Esse volume é suficiente para o 
consumo por 8 meses de uma família  
de 5 pessoas. Além disso, 220 pessoas 
foram beneficiadas com a construção  
de 53 tecnologias sociais de 
armazenamento de água.
Outras 804 receberam recursos para 
comprar equipamentos e insumos  
para a agricultura familiar.

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

nossa situação financeira 
estava precária.”

Francisco Lira da Silva, 
 da comunide São João

NOSSA CAUSA

Realidade  
e transformação4



Com tecnologias sociais, o CEPFS  
semeia autonomia e promove a 
construção de um sertão coletivo. 
Educando e capacitando, mobiliza  
os moradores e moradoras em  
prol do diálogo, da descoberta de 
necessidades e da busca proativa  
de soluções locais, em quatro  
grandes projetos.

NOSSOS PROJETOS

Sertão  
coletivo5

1. Horta Orgânica com  
Economia de Água

103 agricultores (64 mulheres e 39 homens)  
foram capacitados neste projeto, que resultou na 
construção de 15 canteiros em alvenaria  
com sombreamento e gotejamento. Além  
disso, 35 agricultores (24 mulheres e 11 homens)  
fizeram um intercâmbio de experiências com 
famílias beneficiadas pela tecnologia.
Também aconteceram 3 reuniões com  
o poder público dos 3 municípios atendidos.
Apoio: Movimento Coletivo

2. Sertão Agroecológico  
e Solidário 

1.247 moradores (796 mulheres e 451 homens) 
participaram de ações práticas e educativas 
neste projeto. No total, 5 Fundos Rotativos 
Solidários foram apoiados com R$ 15 mil cada um, 
beneficiando 65 famílias, para implementação 
de práticas de produção agroecológicas. Cada 
fundo conta em média com 23 participantes  
que contribuem mensalmente com valores  
que variam entre R$ 5 a R$ 20 mensais.
A campanha Abrace o Semiárido, uma das 
atividades do projeto, mobilizou 434 doadores, 
59 voluntários e embaixadores e arrecadou  
R$ 41.156,01 que serão destinados à  
construção de cisternas. Integrantes da equipe 
também participaram da formação intermodular 
em Planejamento, Monitoramento e Avaliação, 
realizada pela Misereor e pelo Centro de 
Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais - CAIS. 
Apoio: Misereor

“Hoje tenho uma 
diversidade de hortaliças 
e de plantas medicinais 

na minha horta. Também 
aprendi receitas de 

produtos naturais para 
afastar as pragas  

da plantação.” 
Maria de Socorro Freitas,  
da comunidade Marinho

“Eu tinha vontade de criar, mas não tinha 
condições de comprar os animais com 
recursos próprios, então apareceu essa 

oportunidade e eu abracei.”  
John Leno, jovem da comunidade Santo Antônio



NOSSOS PROJETOS

Sertão  
coletivo6

3. Programa de Formação 
e Mobilização Social para a 
Convivência com a Realidade 
Semiárida: Uma Terra e Duas Águas  

261 agricultores (141 mulheres e 120 homens) 
foram capacitados para a produção de  
alimentos saudáveis com a captação  
de água de chuva.
Apoio: BNDES  
(Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social) e Governo Federal

4. Convivência com a Realidade  
do Clima Semiárido

24 pessoas participaram de visitas de intercâmbio na área experimental  
do CEPFS, onde estão expostos 12 tipos de tecnologias sociais alternativas 
para a convivência com as adversidades do clima semiárido.
Apoio: Chiaroscuro Foundation

“Em cada oficina, o 
nosso aprendizado 

aumenta ainda mais.” 
Claudemi Soares, da 

comunidade Monteiro



Pelo segundo ano consecutivo,  
o CEPFS está no ranking das 100 Melhores 
ONGs do Brasil, que destaca organizações 
com melhor gestão, planejamento e 
transparência. “Todo reconhecimento 
público aumenta a responsabilidade 
 não só de continuar fazendo bem, 
mas, cada vez mais, de se qualificar  
para fazer ainda melhor”, observa  
o coordenador-executivo do CEPFS,  
José Dias Campos.

RECONHECIMENTO

Entre as  
100 melhores7

2019
★ 100 Melhores ONGs do Brasil/Instituto Doar
★ Selo Gestão de Transparência/Instituto Doar
★ Vencedor do Prêmio Hugo Werneck de 
Sustentabilidade & Amor à Natureza, categoria 
Melhor Exemplo em Mobilização Social/FIEMG e 
Revista Ecológico

2018
★ 100 Melhores ONGs do Brasil/Instituto Doar
★ Selo Gestão de Transparência/Instituto Doar

2017
★ Vencedor Prêmio ANA da categoria Sociedade 
Civil/ Agência Nacional das Águas

2016
★ Finalista Changemakers Direitos Humanos na 
América Latina/Ashoka e Ford Foundation
★ Certificado Dryland Champions de Combate à 
Desertificação/ONU e Ministério do Meio Ambiente

2015
★ Boas práticas na agricultura familiar/Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola

Até 2014
14 prêmios, com destaque para: Conservação 
Ambiental (Ford); Empreendedor Social  
(Folha de S.Paulo e Schwab Foundation); 
Generosidade (Editora Globo); Inovação  
(Finep); Inovação e Sustentabilidade  
(Instituto Ethos e USAid - Agência dos  
Estados Unidos para Desenvolvimento 
Internacional)



TRANSPARÊNCIA

Na ponta  
do lápis8

Confira aqui o balanço 2019 em versão resumida. O relatório financeiro completo  
está disponível em www.cepfs.org.

Receitas 
Saldo do ano anterior R$ 1.554.945,27
Resultado de aplicação financeira  R$ 29.419,12
Entrada em 2019 R$ 606.314,52

Total R$ 2.190.678,91

Despesas
Projetos R$ 684.135,21
Pessoal R$ 634.721.58
Veículos e equipamentos R$ 62.541,85
Administração  R$ 55.096,83

Total R$ 1.436.495,47

SALDO FINAL R$ 754.183,44

Parceiros financiadores: 

“Aplaudo com muito 
entusiasmo o trabalho 

do CEPFS.”
Leona Forman, fundadora 

da BrazilFoundation

“O CEPFS é um dos 
melhores projetos que 

a BrazilFoundation 
apoiou.”

Patricia Lobaccaro,  
ex-presidente e ex-CEO  

da BrazilFoundation

“Fiz uma visita ao 
CEPFS e fiquei 
encantado com  

o que vi.”
Diego Rodrigues, 

voluntário e doador  
na campanha  

“Abrace o Semiárido”

BNDES/Governo 
Federal

Chiaroscuro 
Foundation

Brazil 
Foundation

Misereor Movimento 
Coletivo

Doadores pessoas físicas e jurídica: 445
Voluntários: 59


