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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório contém, de forma sucinta, o processo desenvolvido pelo Centro
de Educação Popular e Formação Social – CEPFS, por ocasião da campanha
Abrace o Brasil, Abrace o Semiárido, em parceria com a BrazilFoundation.
Foi um processo de superação de obstáculos, de busca de diálogo para
estabelecimento de confiança e promoção de práticas de solidariedade, entre
pessoas, famílias e instituições, na perspectiva de exercitar e qualificar a
cultura da filantropia, da doação como caminho para a cooperação com vistas
a realização de sonhos de famílias de agricultores e agricultoras de baixa
renda, praticamente impossíveis de serem realizados por meio de iniciativas,
apenas, no âmbito familiar.
Foi uma demonstração de que juntos podemos mais e, os desafios são
possíveis de serem enfrentados e resolvidos com eficácia e efetividade.
A todos(as) que fizeram parte desse momento estratégico e importante na vida
institucional do CEPFS, nosso muito obrigado. Foram Plantadas sementes que,
de imediato geraram frutos: doações que possibilitaram apoiar a construção de
19 cisternas para captação e manejo de água de chuva para o consumo
humano para famílias que não tinham condição de construir com esforços e
recursos próprios, mas, com certeza continuarão dando frutos, tanto por parte
das famílias beneficiadas que se dispuseram a devolver o apoio recebido para
os Fundos Rotativos Solidários, como forma de possibilitar futuramente que
outras famílias sejam beneficiadas, como também em relação a prática da
solidariedade como uma ação que ficará fazendo parte da estratégia de vida
dos sertanejos e sertanejas como caminho de superação de alguns obstáculos
incapazes de serem enfrentados e solucionados de forma individual.
“Muitas pessoas fazendo pequenas coisas em muitos lugares transformarão o
mundo”. Muitas pessoas doando um pouco do que dispõem tornaram possível
a realização do sonho de 19 famílias de agricultores e agricultoras de base
familiar, habitantes da zona rural de 03 municípios no semiárido da Paraíba.
Isso sem sombra de dúvida foi um importante exercício de solidariedade e do
cultivar de iniciativas individuais e coletivas para o fortalecimento da cultura de
doação.
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1. ETAPAS DO PROCESSO

2.1 - Seleção de organizações para participação da Campanha Abrace o
Brasil.
A BrazilFoundation selecionou 100 projetos e colou-os em uma plataforma
visando permitir o acesso para conhecimento de seus propósitos por parte de
pessoas do Brasil e do mundo, oferecendo resumidamente informações sobre
as entidades executoras dos projetos e também dos possíveis beneficiários
diretos dos recursos arrecadados.
2,2 - Arrecadação de recursos
No período de 13 de setembro a 31 de dezembro de 2017 foi arrecadado um
valor total de R$34.950,12 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta reais
e doze centavos)
2.3 - Repasse dos Recursos
No dia 28 de fevereiro de 2018 foi repassado por parte da BrazilFoundation um
valor de R$ 33.694,88 (trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais
e oitenta e oito centavos)depois de descontado o valor de R$ 1.255,24( um
mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) relativo a
taxas de cartão.
2.4 - Seleção das famílias a serem beneficiadas
Tendo em vista a abordagem metodológica participativa desenvolvida pelo
CEPFS nos processos de aplicação de recursos conquistados juntos as
famílias, foi desenvolvida uma dinâmica de compartilhar com as centrais de
associações comunitárias rurais dos municípios de Teixeira, Matureia e
Cacimbas a chegada dos recursos e critérios para seleção das comunidades e
famílias a serem beneficiadas. Do ponto de vista do valor de recursos
destinados para cada município, foi feito um levantamento do ponto de vista
percentual da participação de doadores dos três municípios na campanha,
obtendo-se, portanto, o indicativo de percentual para destinação e aplicação
dos recursos em cada município, ficando assim definido: Teixeira – recursos
para apoiar o material para a construção de 10 cisternas. Matureia – recursos
para apoiar o material para construção de 04 cisternas e Cacimbas – Recursos
para apoiar o material para a construção de 05 cisternas totalizando 19
cisternas. Nas reuniões com as centrais de associações, também foi acertado
que o recurso da campanha seria utilizado apenas para apoiar a compra de
material, de modo a possibilitar a construção de um maior numero de cisternas
possível, totalizando 19 cisternas. Nesse diálogo foi proposto que a parte de
escavação dos buracos e mão de obra de pedreiros e serventes na construção
Realização

fosse assumida pelas famílias, por contribuição das associações ou pela
dinâmica dos Fundos Rotativos, nesse último caso a título de empréstimo.
Também foi acertado que os encargos sociais da mão de obra na confecção
das bombas d’água trampolim a serem instaladas nas cisternas deveria ser
assumida pelo CEPFS de modo que os recursos permitissem apoiar a compra
de material para as 19 cisternas com bomba d’água trampolim.
Com essa abordagem foram selecionadas as comunidades para serem
beneficiadas com os recursos da campanha Teixeira - Coronel, Catolé da Pista,
Catolé dos Machados, Tanque Coberto, Livramento, Sabonete, São Francisco,
Santo Agostinho , Serra Verde e Assentamento de Poços. Cacimbas - Lagoa
do Campo, Santa Fé, Cipó, Santana e São Gonçalo e Matureia - Santa Tereza,
Santo Antonio, Cacimbas e São João. Em seguida as comunidades através de
suas reuniões selecionaram as famílias.
Dando seqüência ao processo um técnico do CEPFS visitou as famílias e fez o
cadastramento, levantando dados de seu perfil para confrontar com os critérios
apresentados.
2.5 – Construção das cisternas, implantação de bombas d’água trampolim
e afixação de placas de identificação
Concluído o processo de seleção e cadastramento das famílias, deu-se início
ao processo de construção das cisternas. O primeiro passo foi realizar a
cotação do material de modo a conseguir o menor e melhor preço e otimizar o
uso dos recursos arrecadados. Em seguida um técnico do CEPFS
acompanhou o processo de entrega do material e construção das cisternas,
orientando em relação a questões técnicas. Por fim, acompanhou a instalação
das bombas d’água trampolim e afixação de uma placa de identificação da
campanha, oportunidade em que também foi feita uma foto para fazer parte do
termo de recebimento da cisterna e responsabilidade por parte das famílias
beneficiadas em relação à devolução do apoio recebido para o Fundo Rotativo
Solidário existente nas comunidades beneficiadas que, possibilitará a
reaplicação da iniciativa no futuro, junto a outras famílias.
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Anexo I – Relatório Financeiro

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL - CEPFS
Relatório Financeiro Consolidado de Receitas e despesas
CAMPANHA ABRACE O SEMIÁRIDO
1.

Receitas
1.1

Valor arrecadado

Subtotal Receita

2.

Despesas

34.950,12

2.1
2.2
2.3

1.255,24
30.534,08
3.160,80
34.950,12

Taxas de cartão
Compra de materiais de construção/cisternas e confecção das bombas D'água
Prestação de serviços na confecção das bombas D'água

Subtotal de despesas com recursos da campanha
3.

34.950,12
34.950,12
34.950,12

Contrapartida
3.1 Encargos sociais de prestação de serviços INSS e ISS (CEPFS)
3.2 Mão de obra na escavação dos buracos e construção das cisternas (famílias e comunidades)
2.3 ´}Agua para as construções (famílias)
3.4 Alimentação dos pedreiros (famílias)
3.5 Acompanhamento técnico, 172 horas (CEPFS)
3.6 Taxas bancária (CEPFS)

Subtotal de despesas com recursos da campanha
TOTAL GERAL

José Dias Campos
CPF 339.372.304-91
Coordenador Executivo
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17.295,36
1.030,96
13.450,00
155,00
2.140,00
1.809,44
519,40
17.295,36
52.245,48

Kelly Betania Monteiro Batista

Auxiliar de Administração
CPF: 170.877.888 - 84

Anexo II – Extratos de demonstração
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ANEXO III – Fotografias das cisternas construídas

]

Elenise de Lima Leite Comunidade São Francisco Teixeira

Elenise de Lima Leite, comunidade São Francisco, Teixeira - PB

Francisca Leite Ramalho, comunidade Tanque Coberto, Teixeira– PB
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Geane Henrique Brasil Torres, comunidade Livramento, Teixeira - PB

Gilmara dos Santos Costa, comunidade São João, Matureia – PB
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Janaina Cristina Costa Ferreira, comunidade Cacimbas, Matureia – PB
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Jessica Carneiro Guedes Comunidade Catolé da Pista Teixeira - PB

Lucilene Bezerra da Silva, comunidade Lagoa do Campo, Cacimbas – PB

Marciana Cristina Silva Tenório, comunidade Santa Tereza, Matureia – PB
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Maria Angélica Batista Alves Santo, comunidade Santo, Agostinho Teixeira PB
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Maria Aparecida da Silva – Comunidade Santana Cacimbas – PB

Maria Aparecida Justino dos Santos, comunidade Santa Fé, Cacimbas– PB

Maria das Neves Lima Ferreira, comunidade São Gonçalo, Cacimbas – PB
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Maria Jose Batista de Lima, comunidade Sabonete, Teixeira - PB
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Maria Jose Paz Bezerra Ferreira- Comunidade Catolé dos Machados Teixeira

Maria Madalena Salvino Ferreira, comunidade Coronel, Teixeira – PB

Roguia Maria Ferreira Alves,Assentamento Poços de Baixo, Teixeira– PB
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Ronaldo Ferreira Santiago, comunidade Santo Antônio, Matureia - PB

Severina Albertina da Conceição, comunidade Cipó, Cacimbas – PB
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Valfredo Pereira da Silva, comunidade Serra Verde, Teixeira– PB
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ANEXO IV – 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

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.
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