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37 anos Educando a Serviço da
Vida e da Esperança
O Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS, é uma
Organização da Sociedade Civil (OSC), que há 37 anos mobiliza e apóia
agricultores e agricultoras de base familiar com a realização de ações
formativas e a implantação de Tecnologias Sociais de Convivência com o
Semiárido, com foco na captação e armazenamento de água de chuva
para o consumo humano e para a produção de alimentos saudáveis.

Tecnologias Sociais Implantadas
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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Mensagem do Coordenador
Executivo

Olá amigos e amigas,
Mais um ano concluido, muitas
iniciativas desenvolvidas, apesar das
limitações em decorrência da Covid-19.
Necessário se fez sistematizar informações e dados para compartilhar,
por meio de um resumo das principais ativdades desenvolvidas ou
estimuladas pelo CEPFS.
À todos e a todas nossa motivação e esperança de que retomemos a
normalidade da vida para seguirmos juntos na construção de mudanças
na qualidade de vida de camponeses e camponesas do sertão Paraibano.
No próximo ano os cidadãos e cidadãs terão a oportunidade de exercitar
sua cidadania, elegendo postulantes aos cargos de deputado estadual,
governadores, deputados federais, senadores e presidente da república.
É uma oportunidade muito importante pois desse exercício poderá ou
não nascer chances de construção ou reconstrução de políticas públicas
importantes para a convivêcia com as adversidades do clima semiárido, a
depender de quem for eleito ou reeleitos.
Nossa esperança é de que a cidadania possa vencer o medo, e o ódio e
novos caminhos possam ser trilhados no
âmbito ambiental e na
reestruturação das políticas públicas com incusão social e princípios de
sustentabilidade.
A esperança está na coletivade, é fato. Portanto, acreditemos que novos
dias virão e poderão ser melhores a depender do exercício da cidadania,
dos brasieliros e brasileiras.

José Dias

Coordenador Executivo - CEPFS
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Projeto Sertão Agroecológico e Solidário
Apoio Misereor
Objetivo - Promover o fortalecimento da agricultura familiar agroecológica a
partir de iniciativas de formação, valorização de empreendimentos da
economia solidária e investimento em inovações agroecológicas no âmbito da
produção, beneficiamento ou comercialização de produtos para a alimentação
humana e animal.

Atividades Realizadas
Cadastramento de 16 famílias a
serem beneficiadas com a
construção de cisternas para o
armazenamento de água para o
consumo humano;
42 visitas de acompanhamento
a construção de cisternas;
Ykaro,
Comunidade Mulungu, Teixeira - PB

Construção de 21 cisternas para captação de água de chuva para o
consumo humano, beneficiando 105 pessoas diretamente, nos municípios
de Desterro, Cacimbas, Teixeira, Matureia, Imaculada e Princesa Isabel;
40 visitas para diagnósticos familiares afim de identificar às reais demandas
de apoio as atividades de produção, beneficiamento ou comercialização;
Apoio a 35 famílias para inovações agroecológicas promovendo geração
de trabalho e renda, beneficiando 140 agricultores (as), incluindo 17 (48,6%)
adolescentes e jovens empreendedores (as) na faixa etária de 16 a 32 que
apresentaram propostas de iniciativas para geração de renda.

Natan

Comunidade Barriguda,
Imaculada PB
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Projeto Sertão Agroecológico e Solidário
Apoio Misereor
Entrega de 70 mudas frutíferas
para 35 famílias que também
foram beneficiadas com apoio
financeiro
para
inovações
agroecológicas.
70 Visitas de monitoramento e
acompanhamento das famílias
apoiadas financeiramente.
02 oficinas temáticas, uma sobre Técnicas de Seleção e Armazenamento de
Sementes Crioulas (espécies agrícolas, forrageiras, frutíferas e nativas
florestais da caatinga) e outra de Uso Sustentável dos Recursos Naturais
(práticas de conservação do solo, uso de defensivos naturais e
biofertilizantes). Participação de 44 agricultores e agricultoras.
04 oficinas de Comunicação Popular sobre fotografia, produção
audiovisual, captação de recursos e redes sociais, para adolescentes e
jovens. 50 participantes.

Oficina de Comunicação
Área Experimental do CEPFS,
Matureia - PB

01 encontro de avaliação das ações do projeto com o objetivo de identificar
avanços,desafios e perspectivas a partir das ações executadas. Participação
de 32 pessoas (agricultoras, agricultores e lideranças comunitárias);
01 visita com representate da Misereor para conhecer a experiência do
Fundo Rotativo Solidário da comunidade São Francisco – Teixeira – PB; 22
participantes (agricultorores, agricultoras e lideranças)
Sistematização e confecção de 10 banners sobre experiências apoiadas pelo
projeto;
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Projeto Sertão Agroecológico e Solidário
Apoio Misereor
Produção de 01 vídeo documentário sobre as experiências das famílias e
grupos de FRS apoiados.
Participação de 15 (agricultores e agricultoras) em um mutirão na Área
Experimental do Cepfs para poda de plantas frutíferas e abertura de bacias
de captação de água afim de qualificar o conhecimento dos (as)
agricultores (as) e colocar a iniciativa em prática nas comunidades.

Depoimento
“Fico emocionada, porque eu
sempre pedia a Deus para que
minha filha voltasse de São Paulo,
para trabalharmos juntas, e agora
estou vendo ela aqui. Só tenho a
agradecer ao cepfs pelos vários
projetos
que
já
fomos
beneficiados”. Maria Alves

Maria e Luzanira

Comunidade Fava de Cheiro,
Teixeira - PB

Através do projeto Sertão Agroecológico, a família recebeu apoio para a
construção de um forno e uma bancada. A iniciativa permitiu o aumento da
produção de pães, bolos e salgados que são feitos por sua filha Luzanira. A
produção é comercializada na própria comunidade e na cidade de Teixeira,
juntamente com outros produtos como as hortaliças orgânicas, polpas de
frutas, bejus, doces caseiros, sal temperado e colorau natural.
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Projeto Sertão Agroecológico e Solidário
Apoio Fundação Interamericana - IAF
Objetivo - Ampliar o empoderamento de famílias e comunidades rurais, no
Médio Sertão da Paraíba, a partir da dinâmica dos Fundos Rotativos Solidários e
da Agroecologia, qualificando conhecimentos em gestão e promovendo
inovações na produção, armazenamento e comercialização de alimentos,
humano e animal, para adaptação as mudanças climáticas.

Atividades Realizadas

Primeiro Intercâmbio Virtual – FRS

3 Intercâmbios virtuais dos
Fundos
Rotativos
Solidários
(FRS) com as temáticas: Fundos
Rotativos
em
Tempos
de
Pandemia, Gestão dos FRS e
participação da Juventude nos
FRS.
Participaram
lideranças
comunitárias, integrantes das
comissões
dos
FRS
e
beneficiários(as)
das
ações,
totalizando 46 pessoas, sendo 37
(80%) mulheres;

Atualização de 15 diagnósticos dos FRS de comunidades dos municípios de
Teixeira, Maturéia e Cacimbas, com objetivo de atualizar dados sobre o
funcionamento dos FRS em vista do recebimento do fomento do projeto
Sertão Agroecológico. Participaram um total de 15(quinze) pessoas, sendo
09(60%) mulheres.
Distribuição de 300 Kits de higiene e proteção para enfrentamento ao
coronavírus para famílias em estado de vulnerabilidade social. Foram
beneficiadas 100 famílias de comunidades dos municípios de Teixeira,
Maturéia e Cacimbas, contemplando 362 pessoas, sendo 187(52%)
mulheres;
Distribuição de 150 cestas
básicas
destinadas
ao
enfrentamento do coronavírus
para famílias em estado de
vulnerabilidade social. Foram
beneficiadas 50 famílias de
comunidades dos municípios de
Teixeira, Maturéia e Cacimbas,
contemplando
180
pessoas,
sendo 92 (51%) mulheres;
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2021
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Projeto Sertão Agroecológico e Solidário
Apoio IAF
Atividades Realizadas

Produção e divulgação de 4 spots de rádio com objetivo de difundir em
massa orientações sobre o processo de higienização e protocolos sanitários,
visando ao máximo, reduzir o contágio das pessoas pelo covid-19 e divulgar
ações práticas e educativas do projeto.Os spots tiveram as seguintes
temáticas: Principais Medidas de Prevenção ao Covid -19, Como manter a
saúde mental em tempos de Pandemia, Distribuição de Cestas Básicas e
Kits de Higiene e Fundos Rotativos Solidários;

Realização de 1 encontro de avaliação do Projeto Sementes da Paixão
Promovendo a Resiliência da Agricultura Familiar no Sertão da Paraíba. Esse
projeto entrou como contraparte ao projeto Sertão Agroecológico e
Solidário com apoio da IAF. Avaliar as atividades desenvolvidas, os
resultados e avanços obtidos, e definir perspectivas futuras foram os
objetivos do Encontro. 21 pessoas participaram do encontro, sendo
14(66%) mulheres.
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Projeto Sementes da Paixão promovendo a resiliência da
agricultura familiar no Sertão da Paraíba
Diagnóstico,
capacitação
e
acompanhamento dinamizando 10
bancos
de
sementes
dos
municípios de Teixeira, Cacimbas
e Matureia de forma a contribuir
para
que
os
agricultores
descubram meios de acesso a
sementes de qualidade, foram os
principais objetivos. O processo
que teve como parceira a
Fundação Banco do Brasil, por
meio do prêmio Tecnologia Social,
contou com a participação de 272
pessoas, dentre as quais 33 jovens
e 200 mulheres.

Diagnóstico do Banco de
Sementes da Comunidade de
Poços de Baixo, Teixeira - PB

Curso de capacitação sobre seleção
e armazenamento de Sementes.
Área Experimental do CEPFS Maturéia

As ações desenvolvidas foram: 10 diagnósticos da realidade de funcionamento
dos bancos como meio para promover a construção de 10 planos de ação.
Foram realizadas 20 visitas de assessoria técnica e 02 cursos de capacitação
sobre seleção e armazenamento de sementes. Ao final do processo avalia-se
que houve o despertar dos agricultores e agricultoras para a importância dos
bancos de sementes para o fortalecimento da agricultura familiar e a
capacitação de 30 agricultores e agricultoras de base familiar em técnicas de
seleção e armazenamento de sementes, dentre os quais alguns jovens
agricultores (as).
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Depoimentos
“Esse projeto atiçou a dinâmica organizativa dos Bancos de Sementes.
O atiçar empregado significa, mobilizar, soprar novos ventos, gerar
movimento no sentido de funcionamento dos bancos de sementes."
José Rego, integrante da equipe do CEPFS.
"Esse projeto veio na hora certa para nos ajudar e perceber nossas
fragilidades e trabalhar motivações. É uma tarefa difícil convencer os
agricultores e agricultoras sobre a importância dos Bancos de
sementes para a resistência da agricultura familiar no semiárido."
Joilton Marinho, comunidade Lagoa do Campo, Cacimbas - PB.
"Só agora as pessoas estão vendo a importância de umas mudas de
umbu que o CEPFS distribuiu e incentivou a plantar, há muito tempo
atrás. Aqui na comunidade Santo Agostinho tem uma pessoa que
plantou, cuidou e agora está colhendo os frutos, toda semana tem um
trocadinho. Quem não plantou agora não tem nada, semelhante é a
participação no banco de semente."
Fernando Deodato, comunidade Santo Agostinho, Teixeira - PB.
“Foi um momento proveitoso, a partir do encontro percebi que
precisamos ter o cuidado de renovar as nossas sementes do banco."
Iolanda Silva, comunidade Fava de Cheiro, Teixeira - PB.
"Aprendemos que o estoque de sementes existentes nos bancos depois
de algum tempo (3 anos) não pode mais ser considerado sementes,
tendo que ser renovado, para que se tenha segurança do ponto de
vista de germinação."
Genilto Costa, comunidade Santo Antônio, Matureia - PB.

"Não há terra velha, há terra mal cuidada."
Genilto Costa, comunidade Santo Antônio, Matureia - PB.
"Nós já começamos a coletar sementes de espécies florestais da
caatinga, coletamos bastante sementes de umburana de cheiro o tão
conhecido cumaru."
José Roberto, comunidade Pedra D'água - Matureia - PB.
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Campanha Consuma a fruta, plante a semente!

No início do mês de maio de 2021,
o Centro de Educação Popular e
Formação Social, deu início a
campanha “Consuma a fruta,
plante a semente!".

A proposta da campanha foi incentivar as pessoas a consumirem as frutas,
plantarem as sementes e produzirem mudas, para o plantio e distribuição com
outras pessoas, afim de promover a diversificação dos pomares.
A campanha foi realizada em parceria com a Rede de Sementes Florestais
Caatinga Viva que promove ações de recuperação de áreas degradadas,
enriquecimento da caatinga, diversificação dos pomares e geração de renda
para as famílias agricultoras, a partir da coleta de sementes, reprodução, plantio
e manejo de espécies florestais e frutíferas nativas ou adaptadas ao bioma
caatinga.

A divulgação da campanha foi
realizada
nas
redes
sociais
da
instituição, site, facebook e instagram e
na rádio comunitária Teixeira FM.

A campanha inspirou famílias a
produzirem e trocarem mudas
frutíferas.
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Campanha Alimentos para Agricultores e Agricultoras
que tem Fome
No mês de Abril de 2021, o Centro
de Educação Popular e Formação
Social - CEPFS lançou a campanha
“Alimentos para Agricultores e
Agricultoras que tem Fome.”

A ideia nasceu da preocupação da instituição em apoiar famílias do campo que
foram mais afetadas com os impactos da pandemia, principalmente do ponto
de vista econômico.
O cenário apresentado foi de famílias
que produziam alimentos para o
consumo e também vendiam o
excedente da produção, passaram a
ter dificuldade de comercializar seus
produtos
em
decorrência
da
suspensão das feiras livres. Também
com o cessar do auxílio emergencial
e a diminuição do valor inicial a
situação se agravou ainda mais.
A divulgação da campanha foi feita nas redes sociais da instituição, grupos de
WhatsApp e rádios comunitárias, o que resultou na sensibilização de pessoas
da região e principalmente de outras regiões do Brasil que fizeram suas
doações possibilitando beneficiar 85 famílias das comunidades quilombolas,
Chã, Aracati e Serra Feia, município de Cacimbas - PB.

A campanha se estendeu para o ano
de 2022 e continuará recebendo
doações mensais de pessoas que se
sensibilizarem verdadeiramente
com a causa.

“Meu nome é Jéssica, tenho cinco filhos, moro na comunidade Aracati, e
fiquei muito agradecida em ter recebido esta cesta básica, porque hoje eu só
tinha o feijão, e agora também tenho o arroz para colocar no fogo. Muito
obrigada a vocês que doaram”.
CEPFS | RELATÓRIO SOCIAL - 2021
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Campanha Abrace o Semiárido

No dia 30 de novembro de 2021, o CEPFS iniciou a 4ª Edição da Campanha
"Abrace o Semiárido”, com objetivo de arrecadar recursos financeiros para
construir cisternas para famílias carentes, da zona rural, que ainda não têm
garantida água de boa qualidade para o consumo humano.
A divulgação da campanha foi feita através da participação de integrantes da
equipe em programas de rádio e TV, postagens de cards, vídeos, spots, que
foram divulgados e compartilhados nas redes sociais, rádios comunitárias e
grupos de whatsapp.
Nas edições anteriores (2017,2018 e 2019) foi arrecadado um valor total de R$
136.000, 000 (cento e trinta e seis mil reais) que permitiu a construção de 69
cisternas.
Associações comunitárias, centrais de associações comunitárias, comércio
local, poder público municipal e pessoas de diversas regiões do país,
contribuíram com essa etapa da campanha que se estendeu para o ano de
2022.
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Transparência
Confira aqui o balanço 2021 em versão resumida
O relatório financeiro completo está disponível em
www.cepfs.org.br
Receitas

Saldo do ano anterior
Resultado de aplicação financeira
Entrada em 2021
Total

Despesas

Projetos
Pessoal
Veículos e equipamentos
Administração
Total

Saldo Final
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R$ 571.333,33
R$ 17.977,85
R$ 988.728,84
R$ 1.578.040,02
R$ 294.835,10
R$442.002,40
R$ 61.039,08
R$ 32.048,21
R$ 829.924,79
R$ 748.115,23
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Parceiros Financiadores

Arte:
Produção de conteúdo:

Leandro Alves
José Rego Neto
Fabiana Oliveira
José Dias Campos

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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youtube.com/user/TheCEPFS

instagram.com/cepfs
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