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35 anos Atuando em Defesa da
Vida e da Esperança

O Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS, é uma
Organização Não Governamental (ONG) que há 35 anos mobiliza e apóia
agricultores e agricultoras de base familiar a desenvolverem iniciativas de
convivência com as adversidades do clima semiárido a partir da
valorização dos saberes e aproveitamento dos potenciais locais.

Confira a quantidade de Tecnologias
Sociais Implantadas durante seus
35 anos de atuação

Cisternas para armazenamento de água
para o consumo humano
Cisternas para armazenamento de água para
produção de alimentos saudáveis
Barragens Subterrâneas
Bombas D’água Trampolim
Bombas D’água Popular
Bombas D’água Aro Trampolim
Barreiros Trincheira
Barraginhas
Poços Amazonas
Tanques em Lajedos de Pedra
Hortas Orgânicas com Economia de Água
Sistemas de Bóia para Lavagem do Telhado
Bancos de Sementes Comunitários
Fundos Rotativos Solidários
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Em relação a experiência
desenvolvida pelo CEPFS,
em sua totalidade, as ações
trabalhadas no período de
1985 até 2019 já
beneficiaram um público de
98.108 pessoas. Nos
municípios de Teixeira,
Cacimbas, Matureia e
Imaculada
são
38
comunidades, com 985
famílias, todas trabalhando
com a dinâmica de Fundo
Rotativo Solidário.

No período de 2003 a 2019, 38
experiências
de
Fundos
Rotativos Solidários existentes
nas comunidades rurais de
Teixeira, Cacimbas, Matureia e
Imaculada movimentaram um
valor de R$ 818.114,20
beneficiando 985 famílias,
através do apoio a 214 tipos de
necessidades, dentre elas a
reaplicação da construção de
cisternas para o consumo
humano. É uma experiência que
gera empoderamento social,
autonomia e capacidade de
gestão das famílias de
agricultores e agricultoras
experimentadores (as).
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Mensagem do Coordenador
Executivo

Olá amigos e amigas, parceiros e parceiras, doadores e doadoras,
o ano de 2020 foi bastante desafiador para o desenvolvimento da missão
do CEPFS.
Foi necessário adaptar-se a realidade da Pandemia, portanto, muito
do que estava planejado foi necessário se adequar a nova realidade e,
algumas iniciativas tornaram-se impossíveis de serem desenvolvidas.
Em algum momento pareceu que era o fim. Integrantes da equipe
testando positivo para o Covid-19, cenário de pouca expectativa de
superação dos impactos na vida econômica das famílias e comunidades,
etc.
Contudo, enquanto entidade que se propõe a desenvolver iniciativas
que promovam o protagonismo dos agricultores e agricultoras de base
familiar, firmou-se um propósito de repensar caminhos e continuar
agindo, de tal modo, a não deixar as comunidades e famílias sem apoio,
sem canal de interlocução para troca de experiência e superação dos
principais obstáculos que surgiram, muitos deles, decorrentes da CovidFoi nesse contexto e com essa estratégia de
19.
resiliência que se vivenciou o ano de 2020,
desenvolvendo algumas iniciativas possíveis, as
quais são apresentadas, de forma sucinta, neste
relatório.
A expectativa é de que em 2021 a esperança
possa vencer o medo e, com a chegada de
imunizantes se possa aos poucos voltar a uma
nova normalidade.
Grande abraço a todos e todas.

José Dias

Coordenador Executivo - CEPFS
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2020
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Ações de Enfrentamento a
Pandemia

As ações para enfrentamento a Covid-19, iniciaram no final do mês de
março de 2020, com o fechamento do escritório e a paralisação das
atividades de campo, com isso sentiu-se a necessidade de continuar o
diálogo com os agricultores e agricultoras, que se deu de forma virtual.

Contato telefônico com as lideranças comunitárias
Inicialmente foram feitos contatos telefônicos a
fim de identificar:

Como estavam se sentindo?

Com medo de contrair a doença, sem liberdade de
ir e vir, insatisfeitas com o sistema de saúde do
país e com a fé em Deus reaviada.

Como estavam se comportando?

Desafios?

Em isolamento social, com mais cuidado com a
higiene e cancelando reuniões comunitárias.

Falta de entendimento da gravidade da situação, alguns continuavam
agindo normalmente, houve diminuição na venda do excedente da
produção comercializada em feiras livres e ocorrência de entrega da
produção à domicílio apenas pelas famílias que tinham transporte,
convergindo para mais famílias vulneráveis a contaminação.

Necessidades Emergenciais e Estruturais

Suporte financeiro para complementar a renda antes extraída com a
venda do excedente da produção, apoio para ampliar os reservatórios de
captação armazenamento e manejo de água de chuva para o consumo
humano e para a produção de alimentos saudáveis, reconstruir suas
histórias de vida a partir dos aprendizados e desafios vivenciados no
período da pandemia do covid-19.
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Ações de Enfrentamento a
Pandemia
Criação de grupos de WhatsApp para
compartilhamento das experiências
familiares e comunitárias

Foram criados dois grupos de WhatsApp com a finalidade de manter a
sintonia entre as comunidades, agricultores, agricultoras e membros da
equipe do Cepfs.Um com a participação de agricultores e agricultoras
com o objetivo de compartilhar as experiências entre si no âmbito da
produção de alimentos saudáveis, e outro com a participação de
lideranças comunitárias para diálogo sobre as estratégias que vinham
desenvolvendo para continuidade das dinâmicas organizativas em
especial os Fundos Rotativos Solidários.

Distribuição de Kits de Higiene
e proteção a famílias carentes

A partir de contato telefônico com lideranças das
comunidades de atuação do projeto Sertão
Agroecológico e Solidário, que é apoiado pela
Misereor, foi feito um levantamento sobre famílias
vulneráveis que necessitavam de apoio para
enfrentamento da COVID-19, que resultou na
elaboração de uma proposta que foi aprovada pela
Misereor permitindo o apoio a 140 famílias com kits
de materiais de higiene e proteção.

Realização de Lives

No período eleitoral também foram realizadas três
Lives de conscientização, com os temas: Cidadania,
Voto e Exclusão Social no Brasil, o Papel Sociopolítico
da Mulher Brasileira e Fé e Política.

Produção, veiculação e envio de Spots
de conscientização

Foram produzidos spots de conscientização sobre
os cuidados para evitar a contaminação pelo
Coronavírus. Os mesmos foram veiculados, em rádios
comunitárias e enviados para grupos de WhatsApp.
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2020
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Projeto Sertão Agroecológico
e Solidário

Construção de 13 Cisternas para Captação e Armazenamento de
Água para Consumo Humano com capacidade de armazenar 16.000
mil litros de água, cada uma, somando um volume total de 280.000
mil litros de água, beneficiando 65 pessoas diretamente.
Realização de 13 visitas de
acompanhamento e monitoramento das
construções das cisternas.
08 Encontros para Diagnósticos dos Fundos Rotativos Solidários com
a participação de 211 agricultores e agricultoras dentre as quais 161
mulheres e 50 homens, incluindo 60 jovens.
Distribuição de 280 kits higiênicos, para
famílias de comunidades beneficiadas
pelo projeto em estado de maior
vulnerabilidade social, no enfrentamento
ao Covid-19, somando um total de 630
pessoas beneficiadas diretamente.
Realização de 01 Encontro de
Planejamento e Avaliação das ações do
Projeto, com a participação de 10
agricultores e 16 agricultoras.
Realização de 06 reuniões (03 presenciais e 03 virtuais) com as
centrais de associações para definição das comunidades a serem
beneficiadas com cisternas.
Cadastramento de 05 famílias a serem
beneficiadas com a construção de
cisternas para o armazenamento de água
para o consumo humano.
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Programa Uma Terra e
Duas Águas

Municípios atendidos: Cacimbas e Patos.
Comunidades Trabalhadas: Cacimbas 14 e Patos 12 = 26
100 famílias que foram beneficiadas com: Cisterna Calçadão,
Cisterna de Enxurrada e Barreiro Trincheira receberam assessoria
técnica em processos de Comercialização.

Atividades

Participação de membros da equipe em 10 encontros de Capacitação
(EAD) para formar as equipes técnicas das organizações sobre a
comercialização dos alimentos.
Participação em 04 encontros (EAD) com representantes da
ASABRASIL e FIOCRUZ para discutir a temática "Vigilância Popular
em Saúde em Tempos de Pandemia".
100 visitas a famílias beneficiarias pelo P1+2 para diagnosticar os
avanços obtidos e as principais dificuldades encontradas, no âmbito
da comercialização do excedente da produção, em mercados curtos
(feiras da agricultura familiar, comunidade, etc) e acesso as políticas
Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de
Alimentação Escolar.
Realização de 8 encontros comunitários com famílias beneficiárias do
P1+2 sobre: Segurança Alimentar e Nutricional, Planejamento da
Produção e Comercialização.
Aquisição de 10 barracas de feira e 02 balanças de precisão para
apoiar as famílias em seus processos de comercialização.

Resultados

Foi uma importante e estratégica iniciativa que permitiu a
reaproximação e acompanhamento por um período maior das
famílias.
O processo de capacitação EAD em comercialização e o ciclo de
encontros territórios saudáveis e sustentáveis no semiárido brasileiro
foi muito importante para definição de uma estratégia
institucionalizada no âmbito do território, considerando as diversas
temáticas abordadas enquanto temas transversais para construção de
uma política de desenvolvimento e fortalecimento do trabalho em
rede;
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Resultados

Possibilitou a abertura de caminhos importantes de aproximação com
as famílias, a partir de um olhar mais sistêmico no que se refere a
comercialização;
Definiu estratégias e possibilidade de ampliar parcerias com setores
públicos, numa perspectiva de maior interação e integração das
políticas públicas entre Estado e Município;
Fortaleceu uma rede onde a solidariedade é sinônimo de partilha e
desenvolvimento;
As atividades presenciais de formação possibilitou identificar junto as
famílias a capacidade do povo(agricultor/a) do semiárido em resistir e
inovar, a partir de uma nova leitura de não combater a seca, mas sim,
produzir e compartilhar conhecimentos de convivência com a
realidade semiárida
A comercialização passou a ser vista ainda mais como uma alternativa
de implantar processos em vista a produção de uma alimentação
saudável;
O conjunto das ações desenvolvidas nesta etapa, nos remete a um
estado de pertencimento social e do agir coletivamente;
Foi possível trabalhar junto as famílias a diferenciação do que seja
ação emergencial x ação estratégica;
O respeito a singularidade territorial foi algo de extrema valia e muito
bem potencializado durante a execução desta etapa do projeto;
Ficou evidente que o processo de construção da convivência com o
semiárido deve ser constante, mesmo quando o período é de
adversidade a exemplo da Pandemia COVID-19;
Essa etapa potencializou a capacidade das famílias e das instituições
na execução de projetos que geram referências em âmbito
comunitário, municipal e estadual, destacando a dinâmica e
importância do trabalho em rede e de mobilização social;
A pandemia foi o nosso grande desafio, mas também a oportunidade
de repensar estratégias e definir ações de enfrentamento com as
adequações necessárias.
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Atualização de Diagnósticos
Atividades

Realização de 112 visitas familiar para atualização do diagnóstico do
Agroecossistema familiar.

Resultados

Famílias com maior conhecimento sobre suas unidades de produção,
oportunidades e ideias para inovações a partir das iniciativas
estimuladas pelo projeto e os potenciais existentes em seus
Agroecossistemas;
Empoderamento – famílias com maior entendimento em relação aos
fluxos entre os subsistemas da sua unidade produtiva acesso ao
mercado formal e institucional e a mudança de comportamento
produtivo, tendo como base a importância da produção
agroecológica dentro de uma perspectiva de sustentabilidade.
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Campanha eu apoio o CEPFS

Em comemoração aos seus 35 anos de lutas e conquistas,
promovendo melhorias na qualidade de vida de famílias carentes da zona
rural do Médio Sertão Paraibano, o CEPFS lançou em 24 de novembro de
2020, a campanha “Eu Apoio o CEPFS”
O objetivo da campanha foi aumentar o número de doadores (as)
mensais que passou de 11 para mais de 100 doadores, uma importante
conquista para a instituição. Os recursos arrecadados serão utilizados
para apoiar iniciativas de fortalecimento institucional e de convivência
com o Semiárido que o CEPFS desenvolve, em parceria com
organizações de base comunitária e em nível de municípios, com a
efetiva participação de camponeses e camponesas, do sertão paraibano.

Artistas que apoiaram a campanha
Lia Sophia
Cantora
Fafá de Belém
Cantora
Targino Gondim
Cantor
Marco André
Cantor

Douglas Silva
Sanfoneiro
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2020
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Nossas Conquistas 2020
Selo doar de gestão e transparência
Pelo terceiro ano consecutivo o CEPFS
conquistou o Selo de Gestão e Transparência
do Instituto Doar, desta vez ampliando para o
nível A+. A conquista é de grande importância
para a instituição pois mantém e amplia a
credibilidade institucional.

100 melhores ONGS do Brasil
Em 2020 o CEPFS foi premiado
como uma das 100 melhores ongs
do Brasil pelo 3º ano consecutivo.
Promovido pelo Instituto Doar, o
prêmio reconhece organizações
por suas boas práticas em
quesitos como governança,
transparência, comunicação e
financiamento. Na edição deste
ano o CEPFS recebeu o destaque
como uma das duas melhores
ONGs do nordeste, na categoria
região.
Finalista do prêmio ANA 2020
Em dezembro o CEPFS também foi
anunciado como finalista do prêmio ANA
(Agência Nacional de Água e Saneamento
Básico) 2020, na categoria Organizações
Civis, com o projeto Captação de água da
chuva para produção de alimentos saudáveis.
Essa é a terceira vez que o CEPFS é finalista
tendo sido vencedor em duas edições: 2006
e 2019.
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2020
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Depoimentos

“Morei 10 anos como padre na paróquia de
Teixeira, onde está a sede do CEPFS, e pude
acompanhar diretamente os seus trabalhos,
as suas transparências nas prestações de
contas, nos serviços, nos resultados.
Acompanhando a seriedade do trabalho, por
isso, me engajei com a entidade. É
fundamental darmos continuidade a este
trabalho, os resultados são brilhantes! E ser
solidário é ser humano! Por isso a sua
colaboração é importante. Eu sou um
colaborador direto, eu apoio o CEPFS!"
Padre Espedito Caetano

Apoiador

“Torço para que as comunidades rurais do
sertão tenham a oportunidade de ter uma
vida digna, combater a seca e ter acesso aos
meios necessários à sua sobrevivência. Por
essa razão, a partir de hoje faço parte desse
time de colaboradores solidários. Em um país
de desigualdades, espero que a minha
contribuição, somada a de outras pessoas,
possa levar o progresso e mudar a realidade
desses brasileiros.”

Rosana Uchôa
Doadora mensal
“Pelo CEPFS já fui beneficiada com uma
cisterna e com um kit de higiene e proteção. É
muito gratificante saber que temos alguém
que se preocupa conosco, nesta pandemia
muita gente está precisando de ajuda”

Maria das Neves
Beneficiária
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2020
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História Inspiradora

O jovem paulistano, Diego Arelano, no dia
do seu aniversário (06/11), ao invés de fazer
uma festa e brindar com seus amigos resolveu
mobilizá-los por meio de uma campanha para
arrecadar recursos para apoiar o CEPFS na
construção de uma cisterna para uma família de
baixa renda. A sua mãe ao tomar conhecimento
da atitude do filho se empolgou com a
campanha e passou a divulgar no seu local de
trabalho, o TRT de São Paulo. Lá ela conseguiu
sensibilizar uma amiga que levou para casa um
vídeo organizado por Diego.

Ao mostrar o vídeo em casa, sua empregada de origem cearense
começou a chorar por fazer memória de quando era criança e sofria
muito com a falta d’água. Com isso a filha da senhora amiga da mãe do
Diego também se sensibilizou e decidiram fazer uma campanha, em
família, chegando a uma arrecadação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para apoiar a construção de uma cisterna.
Na campanha desenvolvida pelo Diego que, inicialmente tinha como
meta conseguir recursos para uma cisterna, ao final atingiu um montante
de R$R$ 13.000,00 (treze mil reais). Esse recurso será somado ao
recurso arrecadado pela campanha Abrace o Semiárido de modo a
possibilitar a construção de 21 cisternas para famílias de comunidades
rurais da área de atuação do CEPFS que sonham em ter uma cisterna,
mas, não dispõem de condições financeiras.
A bela iniciativa de Diego demonstra empatia com a realidade vivida
por muitas famílias que habitam o semiárido, mesmo sem a conhecer de
perto. Revela que outro Brasil é possível e outro mundo pode ser possível
quando existe solidariedade, quando se pensa no outro e resolve
desenvolver iniciativas tão brilhantes como a que o Diego desenvolveu.
Que a história do Diego possa inspirar muitas outras pessoas a
desenvolverem iniciativas semelhantes a partir da realidade e
necessidade de onde estiverem.
“Muitas pessoas,
fazendo pequenas coisas,
em muitos lugares,
transformarão o mundo!”
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Receitas

Transparência
Confira aqui o balanço 2020 em versão resumida
O relatório financeiro completo está disponível em
www.cepfs.org.br

Saldo do ano anterior
Resultado de aplicação financeira
Entrada em 2020
Total

Despesas

R$ 754.183,44
R$ 7.210,33
R$ 541.106,78
R$ 1.302.500,55

Projetos
Pessoal
Veículos e equipamentos
Administração
Total

R$ 137.702,00
R$ 495.984,02
R$ 48.225,05
R$ 49.265,15
R$ 731.176,22

Saldo Final

R$ 571.324,33
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Parceiros Financiadores

Arte:
Leandro Alves
Produção de conteúdo:
Renalle Benício
Projeto gráfico e Diagramação:
Rubens Stanislaw
Site:
cepfs.org.br
Sede:
Rua Felizardo Nunes de Souza, nº 7
Teixeira, Paraíba, Brasil
CEP 58735-000
Tel.: 55 83 3472-2449
E-mail: cepfs@uol.com.br
Redes Sociais:
facebook.com/cepfs.teixeira/
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