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Caros doadores e doadoras,

      Dirijo-me a vocês para encaminhar uma mensagem de profundo
agradecimento pela solidariedade praticada por cada um de vocês.
      A soma de esforços e as doações de vocês tornaram possível a
construção de 21 cisternas, possibilitando que 21 famílias e um total de
aproximadamente 84 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos passassem a ter condições de captar e armazenar um
volume de água de chuva na ordem de 336.000 litros de água para o
consumo humano. É algo bastante significativo para as famílias
beneficiárias e também para todos nós que fazemos o CEPFS.
      A campanha desenvolvida pelo jovem paulistano Diego Arelano,
iniciada do dia de seu aniversário (06/11) foi fundamental para
complementar os recursos da campanha Abrace o Semiárido – III
Edição, de modo a possibilitar a meta de construção de cisternas
previstas no projeto Sertão Agroecológico e Solidário, como
contrapartida do CEPFS.

        

Mensagem do coordenador

    Vocês nos fizeram mais fortes. Mesmo em meio a
pandemia do coronavírus foi possível selecionar e atender o
sonho daquelas famílias que mais necessitavam ter uma
cisterna. A todos e todas, nosso muito obrigado.

          José Dias
   Coordenador - CEPFS
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      A campanha Abrace o Semiárido em sua terceira edição, com o
objetivo de arrecadar recursos financeiro para a construção de cisternas
com capacidade de 16 mil/litros de água para famílias da zona rural que
ainda não tinham acesso a água de boa qualidade para o consumo
humano e, nem condições de construir com recursos próprios, foi
realizada no final de 2019.
      Foi desenvolvido o processo de mobilização através de contatos
diretos, participação de integrantes da equipe do CEPFS em reuniões
das centrais de associações e reuniões comunitárias, rifas, apresentação
em escolas, comércio local, participação no programa a voz das
comunidades na rádio comunitária Teixeira FM, entrega de panfletos,
divulgação nas redes sociais, e-mail, exposição de banner, veiculação de
vídeos criativos na página do facebook do CEPFS e também houve
apresentação do resultado da campanha anterior,
         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.
         No ano de 2020 o jovem paulistano Diego Arelano teve a brilhante
e solidária decisão de na data de seu aniversário (06/11), ao invés de
fazer uma festa com os amigos e brindar, desenvolveu um processo de
mobilização com os amigos e familiares para arrecadar recursos para
apoiar o CEPFS na construção de cisternas pa ra famílias de baixa renda
em sua área de atuação, atingindo um valor de R$ 13.002,01 (treze mil,
dois reais e um centavo).
      Os recursos da campanha Abrace o Semiárido - III edição foram
somados com a campanha mobilizada pelo jovem Diego Arelano e
possibilitaram a construção de 21 cisternas.

        

Apresentação
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Processo para definição
das comunidades e
beneficiários (as)
       Reuniões com as centrais de associações
comunitárias para definição das comunidades a
serem beneficiadas com as cisternas, realizadas
no período de novembro de 2020 a janeiro de
2021, com apresentações de critérios para
seleção das famílias beneficiadas.
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Municípios de atuação: 
Cacimbas 04 comunidades: 
Chã, São Gonçalo, Serra Feia e Santa Fé;

Desterro 02 comunidades: 
Mulungu e Barra do Vieira;

Teixeira 07 comunidades: 
Costa, Catolé dos Machados, Coronel, Fava de Cheiro, 
Livramento, Serra Verde e Riacho Verde;

Maturéia 01 comunidade: 
Lagoa dos Rodrigues;

Imaculada 02 comunidades: 
Caldeirão e Lagoa do Vicente;

Princesa Isabel 03 comunidades: 
Macambira de Lagoa do São João, Minador e sítio Onça.



          Para possibilitar que todos os municípios que
tiveram contribuição suficiente, pelo menos para 01
cisterna, fossem beneficiados, foi necessário uma
pulverização de comunidades e municípios. Com
isso foram gerados desafios no processo de
monitoramento e acompanhamento das construções
das cisternas devido a distância.
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Construção
             Construção de 21 cisternas para captação de água para consumo
humano com capacidade de armazenar 16.000 litros de água cada,
período de construções de fevereiro a abril de 2021. Possibilitando a
melhoria da qualidade de vida de 84 pessoas diretamente.

      É importante ressaltar que sem a contrapartida das famílias
beneficiadas e do engajamento das comunidades através do FRS não
teria sido possível contemplar as 21 famílias.

     A contrapartida das famílias ou do FRS das comunidades beneficiadas
foi: Mão de obra especializada (pedreiro), mão de obra não especializada
(ajudante) e a alimentação.

Desafio
          Com o contexto da pandemia da Covid-19 e a
gravidade do cenário, os riscos trazidos pela doença e a
necessidade dos cuidados como o distanciamento
social para evitar a contaminação, não foi possível
executar o processo de construção em 2020 como
havia sido planejado.

         As visitas e acompanhamento foram realizados
seguindo as medidas preventivas, adotando o uso de
mascara, levando o álcool em gel e mantendo o
distanciamento.



       Destacamos aqui a relevante contribuição dos embaixadores
da campanha abrace o semiárido: Eduardo Martins, Thais Freitas,
Patrícia Trudes da Veiga, Rachel Añón, Mariana Jorge e Patricia
Cavalcanti Lobaccaro e a brilhante iniciativa desenvolvida pelo
Jovem Paulistano Diego Arelano que mobilizou uma campanha de
arrecadação recursos para apoiar o CEPFS no dia do seu
aniversário.

Importância dos embaixadores
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Arrecadação:

Despesas: 
 Materiais para construção de 21 cisternas e confecção de 21 bombas 

 de coleta de água R$ 45.121,55

 Mão de obra na confecção e instalação de 21 bombas de coleta de
água: 4.510,80

Contrapartida das famílias (Pedreiro, ajudante e escavação 
de buraco (02): R$ 14.000,00 

TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM AS CMPANHAS R$ 49.632,35

SALDO  R$ 1.354,18
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 Campanha Abrace o Semiárido: R$ 37.984,52

Campanha mobilizada por Diego Arelano: R$ 13.002,01

TOTAL DE RECEITA DAS CAMPANHAS   R$ 50.986,53



Ter água potável e saudável é um dos bens mais
precioso que cada pessoa deve ter em sua residência.

Aos doadores gratidão, pois eu sei o sofrimento que é ir
buscar água distante, continuem doando, pois, vai

ajudar muitas outras famílias necessitadas. 
Janaína Cassiano, Comunidade Quilombola Serra Feia

– Cacimbas.

Depoimentos de famílias
beneficiadas:
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É uma riqueza ter em minha casa água boa para
beber e cozinhar.

Estou feliz e agradecida a todos que doaram. 
Dayane Carolayne de Lima, Livramento - Teixeira.

 

É a realização de um sonho ver a minha cisterna cheia
e não precisar pedir uma lata de água na casa dos

vizinhos. 
Joseane Martins, Caldeirão – Imaculada.

 

Gostaria de agradecer as pessoas que doaram para a
campanha, sem elas não Seria possível ter minha

cisterna.
 Maria Aparecida da Conceição, São Gonçalo –

Cacimbas.
 
 



Rodrigo Justino Teixeira
Comunidade Santa Fé

Maria Karolaine dos Santos
Comunidade Chã

Município de Cacimbas

Janaína Cassiano Justino
Comunidade Serra Feia
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Maria Aparecida da Conceição
Comunidade São Gonçalo

Fotos das famílias beneficiadas



Umberclécia Araújo da Silva
Comunidade Barra do Vieira

Carlos Igor Felix Mendonça
Comunidade Mulungu

Município de Desterro
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Município de Imaculada

Maria Vanessa Lima Mendes
Comunidade Lagoa do Vicente

Joseane Martins Mendes Silva
Comunidade Caldeirão



Município de Maturéia
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Elizabete Salvador dos Santos
Comunidade Lagoa dos Rodrigues

Maria Lidianne Soares Romão
Comunidade Lagoa dos Rodrigues

Analice Feitosa Ferreira
Comunidade Lagoa dos Rodrigues

Município de Princesa Isabel

Enilda dos Santos Ferreira
Comunidade Minador

Sidney José de Paiva
Comunidade Macambira de

 Lagoa do São João

Virgulino Pereira da Costa
Comunidade Onça



Município de Teixeira

RELATÓRIO CEPFS - 12

Edilma Batista Leal
Comunidade Coronel

Lusanira Alves da Silva
Comunidade Fava de Cheiro

Dayane Carolayne de Lima Santos
Comunidade Livramento

Maria Madalena Gomes da Silva
Comunidade Serra Verde

Menyk Albuquerque dos Santos
Comunidade Catolé dos Machados

Welliton Mendonça dos Santos
Comunidade Costa

Mykaelly Matias de Oliveira
Comunidade Riacho Verde



Redes Sociais:

youtube.com/user/TheCEPFS

facebook.com/cepfs.teixeira/

instagram.com/cepfs
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Rua Felizardo Nunes de Souza, nº 7 
Teixeira, Paraíba, Brasil
CEP 58735-000
Tel.: 55 83 3472-2449
E-mail: cepfs@uol.com.br

Sede:

Site:
cepfs.org.br

Produção de conteúdo:

Projeto gráfico e Diagramação:

José Dias e Fabiana Oliveira

Rubens Stanislaw (voluntário)


