
RELATORIO DO ENCONTRO DA REDE SOLIVIDA 

PIRAPEMAS-MARANHÃO 

DE 10 A 15 DE MARCO DE 2014 

TEMA: AGROECOLÓGIA 

Local: Associação Educação e Meio Ambiente, Av. Antonio Ribeiro Nº 02  MA 332, 
Pirapemas – MA. 

Terça feira 11/03/14 

Abertura – Manhã (9:00 hs) 

O encontro iniciou-se com o café da manhã contando com a presença de representantes 
das instituições integrantes da REDE, autoridades e representantes sindicais do 
município de Pirapemas. 

Após o café, a Presidente da REDE SOLIVIDA Maria Elisabeth Detert fez a abertura 
dando boas vindas a todos. O Pároco local, Pe. Carlinhos fez a oração comunitária 
envolvendo todos os participantes. Em seguida todos se apresentaram informado o 
nome e entidade o qual pertenciam. 

Além de integrantes das 16 Instituições da REDE estavam presentes na comitiva da 
prefeitura o Sr. Prefeito Dr. Iomar Salvador, a 1º Dama Srª Goreth Martins, os 
secretários da Agricultura (Carlos Henrique,) de Educação (Natinho Melo), os (as)  
vereadores (as), Marcos do Seledônio,  Helenir, Carol do Posto. Participaram também o 
Presidente do Sindicato Rural e alguns agricultores da região. 

Inicialmente o Vice – Presidente, Sr. Antônio Cleide, fez uma breve apresentação da 
REDE aos participantes, contando o histórico e os trabalhos gerais. O Presidente do 
Sindicato, o Presidente da Câmara e o Prefeito Municipal disseram algumas palavras 
pontuando a importancia deste evento para o municipio e como será de grande 
relavância para a sociedade e o meio ambiente local. Por fim o Prefeito proferiu suas 
considerações sobre as ações da REDE SOLIVIDA, agradeceu o trabalho das ONGs 
enfatizando a contribuicão das mesmas na melhoria da qualidade de vida da populacão e 
se colocou disponível para contribuir nos projetos desenvolvido pela REDE em âmbito 
municipal. 

A equipe de animação cantou uma música com os participantes e durante o intervalo foi 
feito a inscrição. A Maria Elisabeth apresentou a programação do encontro com as 



alterações ocorridas seguindo-se a divisão das equipes de oração para o restante do 
encontro, assim distribuídas: 

Dia 12/04 – Rio de Janeiro / Bahia 
Dia 13/04 – Paraíba 
Dia 14/04 - Pernambuco e Ceará. 

Os participantes leram uma carta escrita por Udo, Aktionskreis Pater Beda da 
Alemanha, desejando um bom evento para todos e lembrando a importância de 
prosseguir com o trabalho conjunto para o Projeto da Alemanha. (carta em anexo) 

Para encerrar a manhã foi distribuído para os participantes os materiais do encontro 
onde a capa do caderno de anotações possui a marca e propaganda da campanha (1:0 
para a juventude da fabrica de leite Paul Söbbeke). Em seguida foi servido o Almoço 
com comidas típicas da região.  

Continuação das atividades – Tarde (14:30)  

Constituição da Associação da Rede SOLIVIDA.  

Após o almoço Maria Elisabeth fez a leitura da lista de entidades que fazem parte da  
Rede de Desenvolvimento Solidário e Promoção da Vida, denominada REDE 
SOLIVIDA, com os respectivos participantes. Maria Elisabeth consultou a assembleia 
sobre a denominação da Rede como Solivida, que foi aprovado por todos os presentes 
por ser mais fluente e bonito do que "Solidariedade e Vida"  

Aconteceu discussão entre os membros da REDE sobre a sistematização dos dados, 
nomes e documentação de todos os membros, inclusive dos ausentes, para inserção 
destas informações na ata de fundação da REDE SOLIVIDA.   

Tiveram algumas discussões sobre a dinâmica de coleta das assinaturas dos membros da 
REDE com a finalidade de registro da ata de fundação. Ficou decidido que a ata de 
fundação será encaminhada via correio registrada de um estado ao outro para que todos 
os fundadores possam assinar a ata de fundação e o estatuto. Foi informado também 
sobre o encaminhamento do Registro da REDE SOLIVIDA no Cartório de Oficio 
Único na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia. Caso o cartório de Simões Filho 
ainda coloque algum entrave jurídico no registro do estatuto, o mesmo poderá ser 
registrado no Maranhão, no município Pirapemas. Os documentos inicialmente irão ser 
assinados pelos representantes da REDE no Maranhão: EMA e Cooperativa Terra e 
Vida (Responsável Maria). Depois seguirá para o Piauí onde será assinado pela 
ARIDAS (Responsável Creusimar), em seguida para o Ceará para as entidades Verde 



Vida, Nova Vida e Nosso Lar (Responsável Ginivan), próximo estado Paraíba: 
Cajazeiras - CPT Sertão PB e Instituto Frei Beda (Responsável Cleide), Itaporanga - 
Obras Sócias Franciscana e Campina Grande: Promoção Humana, Casa da Criança Dr. 
João Moura, CPT Campina Grande (Responsável Vanubia), João Pessoa: CPT João 
Pessoa e Escola São Tiago, Cabedelo: Associação Frei Gregório, Alhandra: Pastoral da 
Criança, (Responsável João Muniz), Pernambuco - Recife: Comunidades dos Pequenos 
Profetas, Turma do Flau, Saber Viver e Menina Mulher (Responsável Lucélia), Rio de 
Janeiro: CDH e Casa Abrigo Beija Flor, (Responsável Hercilia), Bahia: Campo 
Formoso: Paróquia Santo Antonio, Associação Lideração, Associação dos Artesãos de 
Vila Encantada, e a Província dos Franciscanos Santo Antonio do Nordeste do Brasil, 
(Responsável Maria), Simões Filho: Cidade da Criança (Responsável Ronaldo). 

Foi lembrado que todos os sócios fundadores deverão assinar a ata, mas só a diretoria 
tem que assinar o estatuto. É desejado confirmar a recepção dos documentos por 
telefone. Uma lista com os endereços e números de telefone de todas as instituições e as 
instruções será encaminhada juntamente com os documentos. 

Nesta mesma ocasião ficou estabelecido que as Instituições da REDE estarão 
encarregadas de idealizar uma logomarca para a REDE SOLIVIDA que será 
apresentado no próximo encontro em Cajazeiras, Paraíba. 

Projeto da Alemanha – Informações 

Em seguida começou o trabalho do “Projeto da Alemanha”. Em uma breve 
apresentação, Maria lembrou os pontos já decididos no encontro no Crato como o 
objetivo geral do projeto e as metas especificas.  

O próximo assunto foi os dados financeiros do projeto. O ministério (BMZ) da 
Alemanha investirá até 500 mil € (Euros) mas exige uma contribuição própria de 25% 
que aumenta em soma o dinheiro disponível a 670 mil € (Euros). O Aktionskreis Pater 
Beda estará colaborando com a fábrica de leite orgânico Söbbeke para conseguir uma 
parte da contribuição própria. Desde janeiro até a Copa do Mundo 2014 no Brasil serão 
vendidos dois iogurtes e um queijo sob a lema “1:0 para a juventude” na Alemanha 
inteira. A fábrica de leite  Paul Söbbeke doará 10 centavos de € para cada vidro de 
iogurte e 2 € para cada queijo vendido para a realização do projeto. A expectativa é que 
essa campanha renderá de 40 a 60 mil €. Os membros da REDE podem contribuir e 
divulgar a campanha aproveitando os seus contatos existentes na Alemanha. (em anexo 
o folder da campanha) 

O restante dos recursos de contrapartida, cerca de 110 a 130 mil €, o Aktionskreis vai 



tirar de seus recursos próprios do qual é enviado pra os projetos no Brasil. Por isso, Udo 
pensou em distribuir os recursos do projeto de um modo proporcional ao dinheiro que o 
Aktionskreis já investe para as instituições individuais. Isso resulta em uma divisão em 
15 (quinze) projetos considerados grandes, 5 (cinco) projetos médios e 5 (cinco) 
projetos pequenos, que receberão respectivamente cerca de R$ 90, 60 e 30 mil reais para 
o trabalho de um ano com o projeto do BMZ. (tabela em anexo). Para os trabalhos da 
REDE (encontros, administração, contabilidade, articulação, etc.) serão disponibilizados 
recursos de aproximadamente R$ 210.000.  

De qualquer forma, esses valores vão exigir que cada entidade possa se organizar e 
experimentar trabalhos articulados em REDE, dando a cada entidade uma oportunidade 
para crescer através do projeto. Mesmo assim, os recursos são limitados e as entidades 
deverão avaliar o que será realmente possível e repensar sobre as metas propostas para 
fortalecer o que já fazem. 

Discussão sobre instituições ausentes no encontro 

Houve uma discussão entre o grupo presente sobre como lidar com as instituições que 
não têm representantes no VII Encontro da REDE SOLIVIDA, haja vista que os 
ausentes não estão em sintonia com o teor do encontro, em especial do “Projeto da 
Alemanha“. Foi consenso de que nem todas as entidades da REDE necessáriamente têm 
que fazer parte do projeto. A decisão é de cada organização. As informações serão 
enviadas por e-mail para todas as entidades com um questionário anexo. Além disso, 
acontecerão encontros regionais para o trabalho com esse questionário para as entidades 
que não conseguiram estar no encontro do Maranhão. Porem estas entidades já deverão 
antes ir trabalhando no projeto. Estas reuniões, serão para tirar duvidas e dialogar com a 
aqueles que estiveram presentes neste encontro do Maranhão.  

Datas, locais e responsáveis pelo encontros propostos: 

Estado / Cidade Entidade Data Entidade responsavel 
Campo Formoso - 

BA 
Paróquia Santo Antônio 
e Associação Liderança 16/03/2014 Associação dos Artesões de 

Vila Encantada (Maria) 
Rio de Janeiro - RJ Abrigo Beija Flor 18/03/2014 CDH (Hercilia) 

Recife - PE Turma do Flau / 
Menina Mulher 19/03/2014 Pequenos Profetas (Lucelia) e 

Saber Viver (Nalvinha) 
Crato - CE Nova Vida, Nosso Lar 20/03/2014 Verde Vida (Ginivan) 

João Pessoa - PB 

Pastoral da Criança / 
Escola São Tiago e 
Casa da Criança Dr. 

João Moura 

26/03/2014 

CPT João Pessoa (Joõa Muniz), 
CPT Campina Grande 

(Vanubia), AFG (Esthevam), 
Promoção Humana (Gorete) 

Entrega do questionário -  ÚLTIMA DATA 31/03/2014 



Programação da noite 

A noite foi promovido uma “Noite Cultural“, com apresentação de bandas com músicos 
da região e recitais de poesia. 

Quarta Feira 12/03/14 

Manhã – 8:00hs 

Palestra “Intensificação Agroecológica” 

No segundo dia do encontro, pela manhã, houve uma palestra com o tema Agroecologia 
apresentada pelo Dr. Christoph Gehring da Universidade Estadual do Maranhão, sob o 
título “Intensificação Agroecológica” onde se falou sobre a necessidade de produzir 
cada vez mais alimentos com menos recursos. As razões para esse modelo são a 
escassez de terra fértil no mundo e a concorrência de outros setores, como o da energia 
(Biodiesel), o aumento da demanda devido ao crescimento da população e a mudança de 
estilos de consumo, por exemplo, a carne. No cenário maranhense têm-se dois sistemas 
tradicionais de agricultura: a roça no toco (queimadas) e os pastos extensivos. Ambos os 
sistemas têm como características uma produtividade baixa e a degradação do solo que 
aumentam a demanda por terra e a pobreza rural. Em vez de combater esses problemas 
com uma modernização no sentido da agricultura “convencional” com altos insumos 
externos e baixa diversidade (monoculturas), o professor Christoph propõe uma 
agricultura “ecoeficiente”. Este modelo combina objetivos sociais, econômicos e 
ambientais.  

O professor está pesquisando vários sistemas de produção agroecológica para a 
agricultura familiar, como por exemplo, os Sistemas Agroflorestais (SAF), o 
enriquecimento de capoeiras, a recuperação de terras degradadas e os quintais 
produtivos e agroflorestais. Maria Elisabeth aproveitou a oportunidade para falar sobre a 
experiência da EMA e da Cooperativa Terra e Vida com SAFs de espécies de sabiá e de 
sua parceria em pesquisa na área da instituição no local do encontro. 

Por último, o professor abordou dois assuntos agroecológicos especiais, o caso do coco 
de babaçu e a imitação da terra preta de índio na horticultura com carvão. 

A palestra terminou em uma discussão das experiências próprias com agroecológia dos 
integrantes, principalmente dos projetos rurais. Em seguida aconteceu uma visita dos 
campos experimentais da EMA com mais explicações sobre Sistemas Agroflorestais e 
Agrosilvopastoris. 



Tarde – 14:30 

Trabalho em grupos para o “Projeto da Alemanha” 

Foi realizado um trabalho em grupos para o encaminhamento do “Projeto da 
Alemanha” e treinamento de todas as instituições para o preenchimento do questionário 
que norteará as ações do projeto. Sendo assim, para aplicar as atividades, as equipes 
foram distribuídas em quatro grupos sendo que dois grupos escreveriam com foco no 
cenário do ambiente urbano e outros dois grupos para o cenário do ambiente rural. 
Abaixo composição dos grupos. 

Grupo 1 – Cenário Rural: EMA, ARIDAS, Cooperativa Terra e Vida, Verde Vida 
Grupo 2 - Cenário Rural: CPT João Pessoa, CPT Campina Grande, CPT Cajazeiras, 
Instituto Frei Beda 
Grupo 3 – Cenário Urbano: Saber Viver, Cidade da Criança, Associação de Vila 
Encantada, Comunidade dos Pequenos Profetas. 
Grupo 4 - Cenário Urbano:  Associação Frei Gregório, Obras Sociais Franciscanas, 
Promoção Humana, Centro Direitos Humanos  

Obs.: as entidades destacadas em negrito ficaram responsáveis de contribuir com as 
organizações que não estiveram presentes conforme tabela acima.  

Todos os grupos responderam um questionário com perguntas que são essenciais para o 
planejamento e financiamento do projeto pelo BMZ. De cada grupo uma entidade foi 
escolhida para que todos pensassem em uma metodologia especifica através das 
perguntas deste questionário. Os resultados foram digitalizados e apresentados depois 
para todos os presentes onde poderão esclarecer suas dúvidas. Estes resultados vão 
servir como exemplo para as entidades que não se fizeram presentes no encontro. Maria 
Elisabeth mandará os documentos via E-mail para todos membros da Rede.  

Ficou definido que a entidade que deseja fazer parte do projeto deverá mandar o 
questionário, via E-mail, para Maria Detert: me.detert@bol.com.br até o dia 31/03/14.  

Quinta Feira 13/03/14 

Manhã - Viagem pra Alcantara 

Tarde - Prestação de contas 

Na tarde do terceiro dia do encontro, foi feito a prestação de contas na cidade de 
Alcântara. Além disso, os gastos para a realização dos encontros foram mais altos que 
esperados. Por exemplo, foi planejado de realizar o encontro no Crato, CE com cinco 



mil reais porem foram gastos R$ 11.908,35. Por isso for reduzido o reembolso dos 
participantes para R$ 5.901,47 pagando apenas parte das despesas de passagem e R$ 
2.500,00 foram repassados para alimentação e hospedagem.  

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO  ENCONTRO EM CRATO - CE 

UF   Nome da Instituição Despesas 
Realizadas 

Despesas 
Reembolso 

Contra Partida 
da Instituição 

BA 

1 Associação Cidade da Criança 814,94 407,47 404,47 

2 

Paróquia de Santo Antônio Campo Formoso, 
Associação de Lideres Comunitários - LiderAção, 
Associação cultural dos pequenos Artesão de Vida 
Encantada 

 1.620,32   811,00  809,32  

SUBTOTAL  2.435,26   1.218,47   1.216,79  

MA 3 
Associação Educação e Meio Ambiente - EMA, 

Cooperativa Terra e Vida dos Pequenos 
Produtores do Vale do Itapecuru 

1.827,20   1.143,00  684,20  

PI 4 Ass Reg Integrado de Desenvolvimento 
Agroecológico Sustentável - ARIDAS,  

  SUBTOTAL 1.827,20        1.143,00   684,20  

CE 

5 Projeto Nosso Lar, Juazeiro do Norte/CE -      -    
6 Projeto Nova Vida,  2.500,00       2.500,00  -    
7 Projeto Verde Vida,  -      -    

SUBTOTAL         2.500,00        2.500,00  2.500,00                   

PE 

8 Centro Educacional Profissionalizante da Turma 
do Flau 444,84   230,00   214,84  

9 Centro Educacional Popular Saber Viver, Ilha de 
Deus,  600,00  300,00   300,00  

10 Comunidade dos Pequenos Profetas, 272,32 146,00 126,32 
11 Casa Menina Mulher,                        -       -    

SUBTOTAL 1.317,16   676,00   641,16  

PB 

12 Comissão Pastoral da Terra-Sertão, Cajazeiras/PB 186,72  94,00  92,72  
13 Comissão Pastoral da Terra - Campina Grande/PB  -       -    
14 Comissão Pastoral da Terra - João Pessoa/PB 292,01 147,00 145,01 

15 IFBDS (Inst. Frei Beda de Desenvolvimento 
Social)  -      -    

16 Pastoral da Criança, Alhandra/PB -       -    

17 Obras Sociais da Ordem Franciscana Secular, 
Itaporanga/PB  -                                   

-    

18 Casa da Criança Dr. J. Moura, Campina 
Grande/PB  -      -    

19 Escola São Tiago, João Pessoa 216,68 123,00 93,68 

20 Associação  Promoção Humana Santo Antonio, 
Campina Grande/PB -       -    

21 Associação Frei Gregório, Cabedelo/PB  -       -    
SUBTOTAL 695,41   364,00   331,41  

RJ 22 Centro de Direitos Humanos (CDH) Dom Adriano 
Hipólito Nova Iguaçu  3.133,32  -     3.133,32  

 SUBTOTAL  3.133,32   -     3.133,32  
  TOTAL DAS DESPESAS Crato 11.908,35 5.901,47 8.506,88 

 



No encontro do Maranhão foram gastos R$ 8.195,99 reais para passagens, dos 
participantes. Observando que só foi possível cobrir as despesas de deslocamento de 
todas as entidades que participaram do encontro porque não estavam todos presentes. 
Foi repassado para o deslocamento no Maranhão R$ 1.550,00. Para hospedagem e 
alimentação foi repassado R$ 3.450,00, totalizando despesas no Maranhão em 
13.195,99. 

DESPESAS COM ENCONTRO NO MARANHÃO 

quant. data entidades quantidade 
participantes 

despesas 
realizadas 

reembolso 
rede 

contra 
partida da 
instituição 

1 10/03/2014 Associação Frei Gregório 1 497,40 497,40 0,00 

2 10/03/2014 Centro de Direitos Humanos da 
Diocese de Nova Iguaçu 2 1.542,28 1.542,28 0,00 

3 10/03/2014 Centro Educacional Saber Viver 2 1.427,04 1.427,04 0,00 
4 10/03/2014 Aridas 1 200,00 200,00 0,00 
5 10/03/2014 CPT Sertão / PB 1 346,00 346,00 0,00 

6 10/03/2014 Obras Sociais da OFS CPT Campina 
Grande 1 346,00 346,00 0,00 

7 10/03/2014 Instituto Frei Beda de Desenv. Social 1 346,00 346,00 0,00 
8 10/03/2014 CPT Campina Grande/PB 1 346,00 346,00 0,00 
9 10/03/2014 CPT João Pessoa / PB 1 346,00 346,00 0,00 

10 10/03/2014 Associação Cidade da Criança 1 788,14 788,14 0,00 

11 10/03/2014 Associação para Promoção Humana 1 537,19 537,19 0,00 

12 10/03/2014 Projeto Verde Vida 1 400,00 400,00 0,00 

13 10/03/2014 Comunidade dos Pequenos Profetas 1 763,94 763,94 0,00 
14 10/03/2014 Projeto Cariam 1 300,00 300,00 0,00 

 TOTAL DAS DESPESAS Maranhão  8.185,99 8.185,99 0,00 

 

DESPESAS A PROVISIONAR 
Data	   Descrição	  	   Valor	  

03/mar	  
NF 57 Pantellus - M.A. Serviços de Logística e Consultoria 
Ambiental 1.550,00	  	  

03/mar	   NF 008 - M.A. Serviços Ambientais e Agropecuários Ltda 3.450,00  
20/mar	   RPA Marise Tanajura (Assessoria Jurídica) 1.123,60  
20/mar	   INSS S/RPA 	  224,72	  	  
14/mar	   Registro de Ata e Estatuto 	  3.500,00	  	  

14/mar	   	  Repasse	  do	  Encontro	  no	  Maranhão	  	   8.185,99	  	  

TOTAL	  DAS	  DESPESAS	  PROVISIONADAS	   18.034,31	  	  

 



As despesas com o deslocamento no Maranhão foram  

Despesas	  no	  Encontro	   Valor	  Total	  

Locação	  de	  3	  diárias	  	  da	  Van	  para	  buscar	  os	  participantes	  no	  
aeroporto	  e	  a	  viagem	  para	  Alcântara	  e	  o	  retorno	  para	  Pirapemas	   1.500,00	  
Abastecimentos	  de	  Van	  e	  do	  carro	  de	  Maria	  e	  Marcio	   858,50	  
Passagem	  de	  Ferry	  Boat	  De	  uma	  van	  e	  o	  carro	  Maria	   180,00	  
Hospedagem	  Alcântara	   770,00	  
Alimentação	  em	  Alcântara	   762,00	  
Makro	  SLZ	   413,30	  
Makro	  SLZ	   324,03	  
Makro	  SLZ	   10,60	  
Supermercado	  Maciel	  em	  São	  Luis	   640,20	  
Pintura,	  Material	  elétrico	   834,82	  
07	  colchões	  de	  ar	  	   208,95	  
verduras,	  legumes	  e	  arroz	  e	  feijão	  de	  São	  José	   150,00	  
água	  mineral	   50,00	  
cheiro	  verde	   10,00	  
coco	  babaçu	  azeite	  e	  leite	  	   76,00	  
carvão	   15,00	  
combustível	   40,00	  
verduras	   47,00	  
bloco	   30,00	  
Material	  de	  decoração,	  	   175,20	  
Gás	   50,00	  
Compra	  de	  alimentos	  Feira	  de	  Pirapemas	   558,00	  
Carne	  Frigorifico	   250,60	  
Frango	   200,00	  
Caprinos	  	   245,00	  
Leite	   45,00	  
Mercado	  central	  de	  São	  Luis	  Mesocarpo	  de	  babaçu	  	   60,00	  
Pastas	  com	  bloco,	  lápis,	  banner	   390,00	  
Pagamento	  de	  quatro	  diárias	  para	  02	  cozinheiras	  e	  dois	  auxiliares	  	   640,00	  
Diária	  de	  eletricista	  	   70,00	  
material	  elétrico	   122,60	  
Apresentação	  de	  Tambor	  de	  Crioula	  em	  Alcântara	   370,00	  
Apresentação	  de	  Músicos	  em	  Pirapemas	   500,00	  
	  	   10.596,80	  

 

 



Foi recebido pelo REDE R$ 1.550,00 + 3.450,00 = R$ 5.000,00. A Prefeitura de 
Pirapemas assumiu R$ 500,00 pelo pagamento dos músicos de Pirapemas. Portanto a 
EMA e a Cooperativa Terra e Vida assumiram uma contra-partida de R$ 5.096,80.  

O tesoureiro Ronaldo Calvacante apresentou e explicou todas as despesas recentemente 
feitas pela REDE SOLIVIDA. Em seguida as contas apresentadas foram aprovadas por 
todos os participantes do encontro. O saldo do projeto que representa os recursos 
restantes para o resto do ano de 2014 é R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).  

Fico acertado que o projeto de Cajazeiras irá receber 1.000,00 como ajuda para 
alimentação. O projeto Saber Viver decidiu assumir todas as despesas de alimentação e 
hospedagem para o encontro na Ilha de Deus, porém a REDE custeou as passagem 
aéreas dos dois representantes do Saber Viver no Maranhão (Nalvinha e Edy)  Se tudo 
ocorrer conforme o esperado, os recursos para os encontros de 2015 poderão ser 
assegurados através do “Projeto da Alemanha” como despesas para avaliações, 
encontros, etc. 

DEMONSTRATIVO	  	  FINANCEIRO	  	  
TOTAL DOS REPASSE DO CRATO AS INSTITUIÇÕES 	  5.901,47	  	  
TOTAL	  DAS	  DESPESAS	  PROVISIONADAS	   18.034,31	  	  
TOTAL	  DAS	  DESPESAS	  ADMINISTRATIVAS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.698,96	  	  
TOTAL	  DAS	  DESPESAS	  REALIZADAS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.634,74	  	  
TOTAL	  DO	  REPASSE	  DA	  KINDERMISSIONSWERK	   	  30.627,88	  	  

SALDO	  DO	  PROJETO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
993,14	  	  

 

Encaminhamentos 

A data do próximo encontro da REDE SOLIVIDA em Cajazeiras, Paraíba, foi alterada 
por unanimidade dos presentes para os dias 6, 7 e 8 de junho para não intervir com a 
copa do mundo, que aumentará os preços das passagens, inviabilizando o encontro. 

Existem vagas de alojamento suficiente, mas foi lembrado que os participantes 
precisarão levar roupa de cama e banho (lençol e toalha). O tema proposto: 
Sustentabilidade da Instituição, Captação de Recursos e Elaboração de Projetos. A 
programação será construída pela diretória da SOLIVIDA juntamente com o projeto que 
irá receber o encontro e será enviada por e-mail para todas as organização que compõem 
a REDE. O último encontro do ano 2014 será realizado no projeto Saber Viver na Ilha 
de Deus no Recife, Pernambuco, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. 



Logo depois do encontro, Maria enviará para o e-mail de todas as instituições os 
relatórios dos dois últimos Encontros da REDE SOLIVIDA (Crato e Pirapemas), uma 
carta explicando o procedimento com o “projeto da Alemanha”, os questionários, 
resultado do trabalho de grupo para os encontros regionais, as metas e a classificação 
dos projetos. Será enviada também uma lista com todos os endereços de e-mail e os 
números de telefone da diretoria. 

 

Avaliação do encontro 

O encontro que ocorreu no Maranhão foi elogiado por todos. A organização e os 
conteúdos do encontro foram ressaltados, em especial a palestra do professor Christoph, 
da Universidade Federal do Maranhão. Foi destacado além das experiências com 
agroecologia desenvolvidas pela EMA e pela Cooperativa Terra e Vida, o avanço na 
construção do projeto BMZ, a receptividade e trabalho desenvolvido pela equipe das 
organizações que compõem a REDE no Maranhão e Piauí (EMA, ARIDAS e 
Cooperativa Terra e Vida) o conhecimento e a vivência da realidade e cultura do 
Maranhão, em especial a culinária e a música maranhense.  

O encontro foi produtivo e fortaleceu as relações entre as pessoas que fazem parte da 
REDE. Foram dados os parabéns com relação ao crescimento e o amadurecimento da 
REDE. Todos que estiveram presentes aproveitaram as trocas de conhecimento, 
realidades e cultura que enriqueceram cada participante do encontro. 

Ao final Maria Elisabeth Detert, como presidente da SOLIVIDA agradeceu a todos pela 
presença e encerrou oficialmente o encontro. 

A noite foi apresentada Tambor de Crioula da Comunidade Quilombola de Alcântara / 
MA como uma demonstração da história e cultura do Maranhão. 

Sexta Feira 14/04/14 

Retorno para São Luis com barco de Alcântara para o cais do porto no Centro Histórico 
de São Luis, dando oportunidade de conhecer este espaço cultural  que é o Centro 
Histórico da Cidade. Depois retornarem para suas respectivos lugares.  

Ao final deixamos uma poesia proclamada por um dos integrantes da REDE - o poeta 
João Muniz da CPT de João Pessoa, que traduz todo o sentimento e alegria que este 
encontro proporcionou.  

 



 

”Vivemos belos momentos, 
ficamos todos felizes, 
reconhecendo aprendizes, 
tudo de bom tão perfeito, 
emoção dentro do peito, 
bate forte coração, 
pena não da pra ficar, 
um dia quero voltar 
de novo ao Maranhão“ 

João Muniz - PB 

 


