
ENCONTRO DE PARCEIROS AKTIONSKREIS PATER BEDA 
14 A 16 DE JUNHO DE 2013 - CAMPINA GRANDE- PB 

	  
	  
O encontro iniciou-se no sábado com as boas vindas e um momento de oração organizado pelas 
irmãs da Casa da Criança Dr. João Moura de Campina Grande, em seguida os participantes se 
apresentaram e foi feito um reconto do encontro realizado em Recife/PB. 
 
Antônio Cleides assumiu a coordenação do encontro e apesentou o assessor Ronildo membro da 
Rede de Educação Cidadã da Paraíba. O mesmo iniciou sua apresentação falando da importância 
da economia solidaria para a criação de empego e formas de renda no campo e na cidade e o 
desenvolvimento dos mesmos. Para fomentar a discussão sobre o tema, os presentes foram 
divididos em grupo para realizarem a leitura do texto e retirarem as ideias principais, após leitura e 
discussão os grupos socializaram suas discussões; 
 

GRUPO 1- Bahia e Pernambuco 
! O desenvolvimento como progresso é uma construção moderna; 
! O desenvolvimento tem sido limitado a sua questão econômica 
! Qual desenvolvimento para quem esse desenvolvimento; 
 

Para responder a estas questões temos que considera que: 
! O desenvolvimento é uma ação cultual; 
! É um processo de transformações das relações, sociais, cultuais e produtivas; 
! Expressa uma com construção societária e sua finalidade é a melhoria da qualidade de vida; 
! O desenvolvimento sustentável  
! É a transformação das elações ente as pessoas e a natureza; 
! É o conhecimento da unidade da vida no planeta; 
! A sustentabilidade vai além da dimensão  ambiental 
 

Desenvolvimento solidário 
! Para a construção deste tipo de desenvolvimento é preciso; 
! A inclusão de todas as pessoas em seus benefícios; 
! O rompimento com a visão utilitarista do meio ambiente; 
! Um novo conceito e novas elações de pode; 
! A condição de articulação, de associação de esforços  e compromissos. 
 
 
GRUPO 2 - Maranhão e Piauí 

! Enfoques sobe desenvolvimento; 
! Desenvolvimento limitado a questão econômica. 
! Desenvolvimento sustentável e solidário- preocupa-se com o presente e o futuro (social, 

ambiental, econômico, cultual) 
! É necessário: 
! A inclusão de todas as pessoas, todos tem direito a vida com dignidade; 
! O rompimento com a visão utilitarista da natureza; 
! Articulação (solidariedade) de serviços e compromissos para superar todas as formas de 

destruição da natureza. 
 
GRUPO 3 - PARAÍBA 

! Estratégias de sustentabilidade; 
! Experiência no “humano” 
! Curiosidade sobe educação popular; 
! Toca de experiências 
! Atualmente as comunidades rurais são esmagadas pelo capitalismo; 



! A economia solidária se apesenta como uma alternativa a forma de produzir e a elação com 
o trabalho; 

! A valorização da agricultura família 
! Experiências de produção em situações de exclusão 
! Como está baseada a vivencia economia solidaria 

 
GRUPO 4- PARAÍBA 
 

! Projeto Nacional de desenvolvimento; 
! Visão de longo prazo; 
! Empreende e formas 
! Adoção de instrumentos 
! Papel da educação é  fundamental 
! Problemas no Brasil segundo  Milton santos 
! A falta de objetivos políticos claros 
! Os políticos se pedem em problemas menores, pragmáticos e imediatistas; 
! O crescimento firme e duradouro; 
! Fortalece o estado e suas politicas e democratiza os processos de definição de grandes 

estratégias nacionais 
 
Após a apresentação dos grupos e discussão do tema o assessor Ronildo arrematou as 
discussões apresentando alguns slides que explicavam toda a dinâmica da economia solidária e os 
benefícios da mesma para o desenvolvimento das comunidades. 
 
A tarde iniciou-se a leitura, discussão e aprovação do estatuto do ente jurídico da rede, o qual já 
havia sido elaborado no encontro em Recife, ficando apenas alguns pequenos ajustes que seriam 
apenas analisados por advogados no sentido de adequar o estatuto as leis vigentes. 
 
Após discussão do estatuto o grupo foi dividido em grupos para pensarem os nomes da rede e da 
Associação que contemplaria todos os projetos parceiros do Aktionskreis Pater Beda, assim após 
cada grupo expor suas sugestões, chegou-se a um consenso de nomes: 
 
PARA A REDE – Rede de Parceiros Bem Viver Frei Beda 
 
PARA A ASSOCIAÇÃO - Associação de desenvolvimento solidário e promoção à vida. 
 
Com a escolha dos nomes deu-se a aprovação do estatuto e o grupo mais uma vez se reuniu para 
pensar nos nomes que comporiam a diretoria da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
SOLIDÁRIO E PROMOÇÃO À VIDA, vários nomes foram indicados  e num consenso geral 
escolheu-se: 
 
Presidente: Maria Elisabeth Detert – Ema – Associação Educação e Meio Ambiente - 
Castanhede/MA 
 
Vice-Presidente: Antônio Cleide Gouveia – IFBDS – Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social 
- Cajazeiras/PB 
 
Diretor de Finanças: José Ronaldo Santos Cavalcante – Associação Cidade da Criança - Simões 
Filho/BA 
 
Secretária: Vanúbia Martins de Oliveira – Obras Sociais da Ordem Franciscana Secular – 
Itaporanga/PB 



Suplente do Diretor de Finanças: Márcio Henrique Cruz Sousa – Cooperativa Terra e Vida dos 
Pequenos Produtores do Vale do Itapecuru – Cantanhede/MA. 
 
Suplente do Secretário: Lucélia Aparecida Corcino de Melo – Comunidade dos Pequenos Profetas 
– Recife/PE 
 
Cargos do Conselho Fiscal: 
 
1º Fiscal: Hermano José de Sousa – Projeto Nova Vida – Crato/CE                          
 
2º Fiscal: Francisco Hélio Alves da Silva – Projeto Nosso Lar - Juazeiro do Norte/CE 
 
3º Fiscal: Creusimar Oliveira da Silva – ARIDAS - Associação Regional Integrada de 
Desenvolvimento Agroecológico e Sustentável – Floriano/Piauí 
 
1º Suplente do Conselho Fiscal: Enedino Moreira dos Santos Neto – Centro Educacional 
Profissionalizante do Flau – Recife/PE 
 
2º Suplente do Conselho Fiscal: Andra Keilla da Silva Gonçalves – Líder Ação - Associação de 
Líderes Comunitária de Campo Formoso/BA 
 

No domingo após oração inicial foi dada a posse a diretoria e tratou-se de preparar a documentação para o 
registro da Associação em Simões Filho, local escolhido para a se de da Associação. 

Seguiu-se com os informes da Aktionskreis e demais projetos e encerrou-se o encontro com um momento 
de avaliação e oração. 


