
1º ENCONTRO ONG’S DA REGIÃO NORDESTE LIGADAS A AKTIONSKREIS – 

PATER BEDA 

TEMA: CRIAÇÕES DE REDES 

PERIODO: DE 20 E 21 DE ABRIL DE 2012. 

 

 

A partir da tarde de 20.04.2012 (Sexta-Feira) a Cidade da Criança em Simões Filho-

BA estava com as portas abertas recebendo os representantes dos projetos e grupos que 

estavam no encontro de Lagoa Seca-PB em Janeiro de 2012.  

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO DIA 21/04/2012 

 

As atividades tiveram inicio às  08:30h (oito horas e trinta minutos), obedecendo seguinte 

ordem: 

- Abertura através de vídeo conferencia com Frei Beda e Udo, que deram motivação para o 

publico presente com  palavras positivas para o encontro que se iniciava 

Em  seguida foi passando a palavra para o coordenador do dia, o Sr. Antonio Cleides, que 

apresentou a Professora Ana Célia de Cajazeiras-PB que iniciou os trabalhos com uma 

oração, seguida de dinâmica de apresentação (construção de teia/rede),  para que todos os 

participantes do encontro pudessem se conhecer melhor e  partilhar suas expectativas durante 

frente ao encontro. 

-Na sequencia Antonio Cleides  apresentou a programação do encontro que segue em anexo. 

Desta forma seguimos a apresentação com uma breve consideração de Ivonita, que durante 

 sua fala destacamos as boas vidas aos visitantes e a importância da articulação das ONG’s 

frente a situação atual e ainda seu otimismo quanto aos bons frutos que poderiam ser 

produzidos durante o evento (Construção de Redes). 

Foi feita então a leitura da Carta Politica,  produzida no encontro realizado na Paraiba no mês 

de janeiro do ano em curso. Cujo objetivo se pautava na socialização das temáticas abordadas 

e nas inciativas para fortalecimento da ong´s, bem como a auto sustentabilidade, o que deu 

origem ao encontro atual. 

Assim a professora Ana Celia palestrou sobre o tema (Rede), abordando elementos como: 

Definição de rede;  origem da rede; tipologias e princípios. Finalizando com a apresentação de 

2 (duas) experiências... : 



1- RESAB- REDE DE EDUCAÇÃO DO SEMI ARIDO BRASILEIRO, que aricula 

politicas educacionais para o semi arido, fortalecendo ações desenvolvidas entre 

órgãos governamentais e não governamentais. 

2- UM GRITO PELA VIDA, tem como meta conhecer, enfrentar e erradicar o trafico de 

seres humanos 

É importante salientar que a  palestra ministrada pela professora Ana foi muito interessante e 

proveitosa, principalmente por gerar  muitas discursões até então pouco exploradas entre os 

grupos/ONG’s 

Citamos a desta forma a laicidade, ou seja a aceitação das diferenças, inclusive no que se 

refere ao credo religioso, que foi contestado pelo Frei Wellington – Campo formoso, 

defendendo que para ingressar na rede o principio Cristão era imprescindível, já que todas as 

ONG’s tinha ajuda de AKITIONSKREIS – PATER BEDA... 

Houve a intervenção de Antonio Cleides e a professora Ana que conduzirão com habilidade 

as discursões que envolveram outros membros do grupo. Contamos ainda com a colaboração 

de Maria – Maranhão que sugeriu que devemos nos fortalecer no que nos uni, que é  a defesa 

pela vida e não nos que diferencia. 

A professora Ana Célia de Cajazeiras-PB, reforçou as informações, explicando sobre origens, 

conceito, natureza, tipologias, dentro de suas falas ela abordou ainda temas como cidadania, 

direitos e deveres, conexões e fluxos, dando pausa apenas para o almoço ao 12:45h (doze 

horas e quarenta e cinco minutos), o grupo retornou as 14:00h (quatorze horas) para que a 

professora pudesse falar sobre experiências e características básicas de uma rede, antes de 

subdividir em 4 grupos os quais recebeu um texto para seu embasamento, estes foram 

orientados por ela para que elegessem dois aspectos relevância para a rede que será construída 

e para debate posterior. 

 Antes da apresentação dos grupos, obedecendo a pauta do dia, houve uma pausa para que a 

Cidade da Criança pudesse apresentar um projeto chamado “Cidade Justa”, mostrando o que 

faz, para que serve e como a experiencia pode ajudar na formação desta  rede, o qual 

apresentado por Ivonita, Andrea e Wellington, que em seguida nos fez o convite para 

conhecer os espaços físicos da Cidade da Criança, explicando cada lugar. 

As 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos) houve a pausa para o lanche rápido, em 

seguida voltamos para a sala de reunião para o fechamento da palestra da professora, cada 

grupo fez sua apresentação, mostrando os aspectos escolhidos e colocando no chão, pois cada 

grupo tinha uma cor diferente de papel e no fim, fomos convidados por Ana Célia a tentar 



montar uma figura com as cores, e percebemos um mosaico, que nos fez pensar que somos 

diferentes, mais andamos juntos. 

Finalizando o dia com a palavra do coordenador Antonio Cleides, agradecendo a 

colaboração da Professora Ana Célia e a todos pela participação.  

 

	  

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO DIA 22/04/2012 

 

A retomada das atividades seguiu pontualmente obedecendo a seguinte programação: 

- Oração e reflexão, coordenada pela Irmã graça 

- Homenagem prestada a Ronaldo – Cidade da Criança, em comemoração ao aniversário do 

mesmo. 

- Antonio Cleides, segue coordenando os trabalhos devido a falta  de condição de Ivonita que 

se encontrava gripada. Assim o mesmo retomou o ponto discutido em Lagoa, quando a Kind 

Mission’s se comprometeu a financiar um projeto que ajudasse a formação das ongs para 

formação da rede. 

- Ivonita propõe que discutamos o que queremos enquanto gestores. Bem como a retomada 

das discursões geradas no encontro de Lagoa seca considerando as necessidades para 

manutenção das obras sociais, destacando a auto sustentabilidade em paralelo com fator 

economico 

- Antonio Cleides propõe a divisão do grupo em seis equipes formadas por 6 componentes 

cada para apresentação das necessidades de cada ong 

 

 

	  


