
ENCONTRO DA REDE SOLIVIDA – 06-08/06/2014 – CAJAZEIRAS/PB 

Dia: 06/06/2014 – Sexta Feira 

Durante o dia foram chegando os Participantes do Encontro, à noite após o Jantar 
iniciou o Encontro com um momento de oração coordenada por Socorro Ferreira da 
CPT Sertão/PB, onde se rezou a Oração de Santo Antonio e depois houve um 
momento de apresentação dos participantes e a apresentação da Programação do 
Encontro, a divisão das equipes de trabalho: oração, animação e relatoria. 

Dia: 07/06/2014 – Sábado 

Iniciou os trabalhos com um momento de oração utilizando a liturgia diária no jardim 
do Centro de Formação de Camponeses Frei Beda – Sede da CPT-Sertão/PB, aos 
pés do Cruzeiro (símbolo da luta e resistência do povo sertanejo). 

Ao se deslocarem para sala de reunião, Maria Detert repassou alguns informes sobre 
o Projeto BMZ, em relação ao montante do Projeto, que será divido em três categorias 
de entidades: pequenas, médias e grandes, que foram escolhidas com base no apoio 
do Aktionskreis Pater Beda, falou também sobre a contrapartida, que será de 
responsabilidade do Aktionskreis Pater Beda, a partir dos fundos do Aktionskreis e da 
Empresa que organizou a campanha durante a copa de venda de queijo e Iogurte, 
falou-se também do prazo para remeter o projeto a Alemanha. 

Logo passou a fala ao Alemão Patrick Boadu, que juntamente com a alemã Theresa 
Rottmann fizeram uma apresentação do trabalho que eles realizaram sobre 
Comunicação, informaram sobre a plataforma da rede que se pretende criar e os 
projetos que já haviam visitado: CDH e Abrigo Beija Flor – Rio de Janeiro/RJ; Cidade 
da Criança/BA; Paróquia Santo Antonio, Associação LiderAção e Associação dos 
Artesões de Vila Encantada – Campo Formoso/BA; Nova Vida e Verde Vida – 
Crato/CE; Nosso Lar – Juazeiro do Note/CE; Obras Sociais Franciscanas – 
Itaporanga/PB, Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social e CPT Sertão/PB – 
Cajazeiras/PB. Faltando ainda visitar os demais projetos na Paraíba, Pernambuco, 
Piauí e Maranhão. A Proposta é que todos sejam visitados, mas nesse primeiro 
momento a prioridade é concluir o projeto BMZ. 

A tarde foi dedicada ao Projeto BMZ, fomos tratar das metas do projeto e também 
sobre a publicidade do projeto em meios radiofônicos e em redes sociais. 

Nas metas foram propostas: 

• As Capacitações, cursos, oficinas, seminários e encontros; 
• Produção familiar: Instalação de hortas e quintais produtivos;  
• Arborização e reflorestamentos urbanos e rurais; 
• Implantação de Sistemas Agroflorestais Produtivos; 
• Produção de Mudas; 

Distribuição dos valores destinados pelos projetos em percentuais. 

E por quantidade financeira destinada a cada instituição os projetos individuais como 
já foi dito foram divididos em grandes, médios e pequenos projetos. 



Distribuição das metas entre urbanos e rurais (57% e 43%, respectivamente) 

Desembolso previsto. 

Apresentação de Extratos Por instituição. 

Apresentados as planilhas de cálculos financeiros e dito que repassariam todos paras 
as entidades previstas no projeto. 

Quanto a forma de arrecadação de tributos das instituições na emissão das notas 
fiscais (ISS) varia de cada município conforme as cobranças as instituições. 

Foi visto que devemos rever o projeto segundo a forma de avaliação dos indicadores 
técnicos, pois, por sermos instituições filantrópicas sempre caímos no costume a citar 
os fatores sociais e emocionais. 

Foi realizado um trabalho em grupo com as organizações presentes, revendo as 
metas e indicadores do projeto, o numero de famílias atendidas direta e indiretamente 
pelo projeto. Além disso, outras informações importantes foram coletadas nesse 
trabalho de grupo, como por exemplo: o numero de famílias/pessoas que cada 
organizações atende, quais as Instituições parceiras e espaços em que as 
organizações da Rede estão inseridos: Fóruns, Outras Redes, Conselhos, etc, 
Instituições, Universidades e Órgãos Públicos que as organizações da Rede se 
Relacionam, Entidades de Cooperação Internacional que apoia as organizações da 
Rede e Meios de Comunicação que cada entidade tem espaço. Também calculamos 
nos grupos o numero de pessoas direta e indiretamente envolvido na divulgação, 
capacitações do projeto. Para isso nos dividimos em 04 grupos: Grupo 1: EMA, 
Cooperativa Terra e Vida, Aridas e Verde e Vida; Grupo 2: CPT Sertão/PB, CPT 
Campina Grande/PB, CPT João Pessoa/PB e IFBDS; Grupo 3: Obras Sociais 
Franciscanas, AFG, Promoção Humana, Escola São Tiago, CDH; Grupo 4: Turma do 
Flau, Menina Mulher, Saber Viver, Nova Vida e Nosso Lar. 

Após o Trabalho em Grupo foram apresentadas em plenária as metas e indicadores 
refeitos, mais as demais informações solicitadas a cada projeto, o trabalho entrou pela 
noite e não deu tempo a apresentação da CPT Sertão/PB e Instituto Frei Beda, sedo 
acordado que o mais importante naquele momento era concluir o projeto.  

A Noite foi livre teve um momento de musica e confraternização, enquanto isso 
algumas pessoas concluíam a tabulação das informações apresentadas pelos grupos.  

Dia: 08/06/2014 – Domingo 

Iniciaram-se os trabalhos com um momento de oração depois a plenária, tratando 
ainda do projeto, apresentando o que havia sido tabulado e fechado. Depois Maria 
Informou sobre a oficialização da Rede, que durante a visita de Patrick e Theresa 
estão sendo recolhidas as assinaturas para a Ata de Fundação e o Estatuto da Rede. 
Muitas pessoas já aproveitou a oportunidade e já assinaram em Cajazeiras/PB durante 
o encontro. A perspectiva é de que no próximo encontro no Recife/PB, a Rede esteja 
oficializada.  



Em relação à proposta de continuidade dos encontros da Rede o próximo encontro a 
ser realizado acontecerá nos dias 23-25 de Outubro de 2014 na Ilha de Deus – 
Recife/PE, acolhido pelo Projeto Saber Viver. Dando sequencia aos encontros da 
Rede seriam junto com os encontros contemplados no Projeto BMZ. Ficou 
encaminhado que haveria no Primeiro Ano do Projeto em 2015: 01 Encontro de 
Lançamento do Projeto realizado em Juazeiro do Norte/CE no Projeto Nosso Lar em 
Fevereiro de 2015, depois 02 encontros de monitoramento do projeto sendo um 
realizado em Cabedelo/PB na Associação Frei Gregório em Julho de 2015 e o outro 
em Outubro de 2015 em Floriano/PI na Aridas. Para o encerramento do Projeto seria 
realizado um Seminário – Estilo Acampamento da Juventude em Fevereiro de 2016 
em Campina Grande/PB, tendo como entidade responsável a CPT de Campina 
Grande/PB. Neste ultimo encontro a ser realizado durante a vigência do projeto, 
deverá ser realizada uma prestação de contas geral do projeto e uma avaliação 
apontando os resultados do projeto e perspectivas da Rede culminando com a 
Assembleia Geral da Rede Solivida. As Obras Sociais Franciscanas de Itaporanga/PB 
também se propôs a receber um encontro da Rede Solivida, ficou encaminhando que 
dando sequencia aos encontros da Rede o próximo encontro seria realizado em 
Itaporanga/PB.  

Cajazeiras/PB, 08 de Junho de 2014. 

 

        Antonio Cleide Gouveia                                      Valber de Almeida Matos 

     P/ CPT Sertão/PB - Relator           P/ IFBDS - Relator 

 

 

 

  

 

 


