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PROGRAMAÇÃO: 

Horário Sexta Feira: 06.03.2015 Responsável 

14:00 Chegada e Inscrição dos Participantes  Projeto Nosso Lar 

18:00 Jantar 

19:00 Oração e Apresentação dos Participantes 

22:00 Apresentação da Programação  

e Divisão das Equipes de Trabalho do Encontro: 

Animação, Oração e Ata 

Diretoria da Rede 

SoliVida 

(A Definir) 

22:00 Encerramento  

Horário Sábado: 07.03.2015  

07:30 Café da Manhã Projeto Nosso Lar 

08:00 Oração  Equipe de Oração 

08:15 Palestra: Comunicação – Ferramentas de Apresentação 

da Rede na Internet: Plataforma, Site, Blog, Rede 

Sociais, etc. 

João Hilário 

Nosso Lar 

12:00 Almoço Projeto Nosso Lar 

14:00 Discussão sobre a Plataforma da Rede Maria Detert (Definir 

melhor – com Auxilio de 

Udo e Patrick) 

17:00 Jantar  Projeto Nosso Lar 

18:00 Passeio no Horto do Pe. Cícero 

20:00 Momento de Confraternização (Na Cidade) 

Horário Domingo: 08.03.2015  

07:30 Café da Manhã Projeto Nosso Lar 

08:00 Oração Equipe de Oração 

08:15 Apresentação do Projeto Nosso Lar Projeto Nosso Lar 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:15 Discussão sobre o Projeto BMZ e Futuros Projetos da 

Rede 

Maria Detert (Definir 

melhor – com Auxilio de 

Udo e Patrick) 

12:00 Almoço Projeto Nosso Lar 

14:00 Conclusões e Encaminhamentos: Leitura e Assinatura 

da Ata da Reunião e Avaliação 

Diretoria da Rede 

SoliVida 

(À Definir) 

16:00 Encerramento   
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Sexta, dia 06 de Março 2015 

Na noite de sexta feira, dia 06 de março de 2015, deu-se início ao 10º Encontro da Rede de 

Parceiros SoliVida. Após a inscrição de todos os participantes, o grupo de acolhida do Projeto 

Nosso Lar iniciou, de forma surpresa, a dinâmica de boas vindas com uma canção. Em seguida 

realizou-se uma oração e o coordenador da noite, Hélio (Nosso Lar), solicitou a apresentação 

de cada participante presente. Neste momento, alguns participantes justificaram a ausência 

de pessoas e, além disso, informaram que duas integrantes estariam chegando durante a 

madrugada.  

Dando prosseguimento, Cleides (Pastoral da Terra do Sertão da Paraíba) apresentou a 

programação do encontro e levou os participantes a refletirem sobre os principais pontos 

presentes na pauta.   

Marcio (Cooperativa Terra e Vida) e Maria (Presidente da Rede) colocaram uma dificuldade 

relacionada ao horário de retorno no último dia. Visto isso, outros participantes também 

colocaram o mesmo problema e foi sugerido que o encerramento do encontro fosse 

antecipado para domingo no horário do almoço. 

Creusimar (Aridas) falou sobre o tempo de palestra, argumentando que a depender da 

metodologia o tempo poderia ser otimizado e utilizado com outras atividades, possibilitando 

adiantar o encerramento do encontro no domingo. 

Vanúbia falou sobre a plataforma, colocando a proposta de apresentá-la e posteriormente 

usar as contribuições do palestrante.  

Pretinho (Instituto Frei Beda) sugeriu incluir na programação uma análise conjuntural sobre a 

situação econômica e política do Brasil. Contudo, como a programação já estava cheia, tal 

sugestão foi aprovada para o próximo encontro.  

Hermano (Projeto Nova Vida) colocou que os relatórios dos encontros demoram a serem 

encaminhados, sendo assim, seria importante dar maior agilidade à produção do relatório e 

produzir textos mais completos.  

Por fim, foram divididos grupos de trabalho para os dias que se seguiam ao encontro. Para o 

grupo de oração, foi estabelecido que no primeiro dia fosse composto por Esthevão 

(Associação Frei Gregório) e Iozelene (Pastoral da Criança); e no segundo dia por Suely  
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(Promoção Humana) e Francisca (Escola Santiago). Já o grupo de animação ficou formado por 

Josenilda (Saber Viver), Alissom (Nosso Lar), Enedino (Turma do Flau) e Jovailtom (Nosso 

Lar). E para o grupo de relatório foi formado por Haddyla (Nosso Lar), Daiane (Centro de 

Direitos Humanos de Nova Iguaçu) e Hélio (Nosso Lar).  

 

Sábado, dia 07 de Março 2015 

 

Na manhã do dia 07 de março, todos se reuniram para o café da manhã e logo após Suely 

(Promoção Humana) iniciou às 08h45 uma dinâmica corporal. Iozilene (Pastoral da Criança) 

iniciou o momento de oração com uma música, onde todos cantaram ao som do violão, logo 

após realizou a leitura do texto de Mateus capítulo 3 versículos 13-17.  

Esthevão (Associação Frei Gregório) compartilhou uma reflexão sobre a simplicidade, dizendo 

que é necessário ser simples como Jesus foi. Visto isso, estimulou uma dinâmica onde todos os 

participantes teriam que lavar as mãos de outra pessoa, simbolizando um gesto de 

humanidade e disponibilidade para servir. Finalizando este momento foi feita a oração do Pai 

Nosso e todos foram levados a pensar nos participantes, nas pessoas que não puderam estar 

presentes. Seguindo a programação, Vanúbia sugeriu iniciar com a apresentação das pessoas 

que não estavam presentes no primeiro dia e posteriormente falar sobre a necessidade da 

plataforma e da divulgação do Projeto para o Brasil e para o Mundo.  Além disso, colocou que 

o assessor irá trazer mais informações e conteúdos específicos da área de comunicação que 

possam ser debatidas pelo grupo, visando contribuir com a plataforma.  

Hélio (Nosso Lar) esclareceu que irá seguir a programação com a palestra: “Comunicação – 

Ferramentas de Apresentação da Rede na Internet” e posteriormente as demais reflexões 

serão realizadas.  

O assessor do dia, o senhor João Hilário, se apresentou ao grupo dizendo que é radialista, 

professor universitário e já atuou na política. O mesmo contou como a comunicação surgiu em 

sua história de vida e sobre as mudanças e avanços observados na comunicação no mundo 

globalizado.  Vanúbia falou sobre o projeto de Plataforma da Rede SoliVida e da necessidade 

de pensar a comunicação com base nele. Cleide inicia a apresentação da plataforma, dizendo  
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que Patrick e Teresa (contribuição da Alemanha) realizaram visitas em todos os projetos da 

rede para ter fotos e conteúdos e alimentar a plataforma criada. Cleides diz  ser interessante 

ter matérias mensais para alimentar a página e cada entidade ter uma senha para 

possibilidade de acesso.  

Já Maria falou sobre a necessidade de aprender com os erros e, principalmente, pensar no que 

não se deve colocar na internet, pensar nos objetivos em comum e de seguir uma linha de 

raciocínio que tenha unidade na diversidade. A mesma, falou da necessidade de se realizar 

oficinas práticas de redação e comunicação para entender estratégias e atrair a atenção para 

página, no qual se constitui o principal desafio.  

João Hilário iniciou sua explanação falando sobre a importância da comunicação e o poder de 

seus efeitos quando a mesma é bem utilizada, usando como exemplo a comunicação no meio 

animal e as abelhas, que através da comunicação formam enxames de forma extremamente 

rápida. Ele colocou a comunicação como uma ferramenta fundamental para vida dos seres 

humanos e disse que as novas formas de comunicação, como a internet, tem como objetivo 

aproximar pessoas distantes.  

Disse ainda, que mais da metade das plataformas criadas na internet ficam estagnadas e que é 

necessário pensar no objetivo dessa plataforma. Se for uma página apenas com objetivo de 

divulgar o projeto, a mesma pode ser mais estática, porém se a ideia for fazer com que as 

pessoas se comuniquem é preciso alimentar a plataforma constantemente e de forma 

dinâmica. Criar matérias sobre atividades, acontecimentos, vivências, beneficiários dos 

projetos e etc., podem ser atrativos para o site.  

O assessor também explanou que o princípio básico de um trabalho via internet é a 

atualização, usar conteúdos que atraiam o público, palavras chaves e imagens construtivas e 

lembra que é preciso ter cuidado para não haver exposição das pessoas na rede pública em 

condições degradantes e sem autorização. Falou ainda sobre a uniformidade na informação 

com textos corretos e objetivos, ao qual Cleides complementou falando sobre a importância 

de se respeitar uma linha de pensamento comum nas questões que a Rede SoliVida defende, 

tais como: questão de gênero, direitos humanos, entre outras. A linguagem utilizada precisa 

ser adequada para o público alvo e é positivo que a página tenha som.   
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Ao falar sobre a necessidade de atualização para manutenção eficaz de uma rede na internet, 

Vanúbia ressaltou que a Rede SoliVida já possui uma página no Facebook e que a mesma 

possui poucas atualizações por parte dos integrantes da Rede. Visto isso, se colocou como 

necessidade que cada integrante da Rede se identifique como responsável pelas atualizações.  

Neste momento, Hélio interrompeu a palestra para anunciar a chegada de outros 

participantes da Rede e a presença de convidados da Universidade  Patativa do Assaré.  

Após as apresentações, Cleide apresentou o site da Rede que hora está sendo construído e 

Maria explicou as informações presentes no site, como: composição, história e objetivos da 

Rede SoliVida. Com base nos conteúdos já existentes, o grupo realizou um exercício prático de 

avaliação das imagens, reportagens e conteúdos, como uma forma de aprendizado. Visto isso, 

João Hilário coloca que legendas em fotos devem ser evitadas e que as fotos devem traduzir 

aquilo que se deseja divulgar.  

Hélio falou sobre a necessidade de se evitar postagens sobre questões que não dizem respeito 

a temáticas importantes para Rede, além disso, da dificuldade de se pensar em vários fatores 

que envolvem a divulgação de uma imagem. Sobre isso, exemplifica falando de uma foto da 

apresentação do Coral do Projeto Nosso Lar no shopping e da atenção para não fazer 

propaganda das lojas. Ao qual, João Hilário contribuiu dizendo que nesse caso poderia ter sido 

realizado um vídeo da apresentação, pois este mecanismo seria o modo mais adequado para a 

ação realizada. 

Com base nas fotos que compõem o perfil já existente na plataforma para cada projeto, os 

participantes tiraram dúvidas quanto à legenda, nota de rodapé e formas de incluir dados 

importantes para compreensão da imagem.  

Anderson Palácio (Professor UPA) falou sobre a relevância de uma ferramenta para 

comunicar informações sobre as atividades mensais de cada entidade por e-mail, tal como um 

boletim informativo enviado para os interessados e João Hilário sugeriu que sejam realizados 

vídeos sobre os projetos e divulgados em rede social.    

Enedino colocou a importância de divulgar o calendário da Rede e as próximas atividades com 

o objetivo de atrair novas pessoas. Cleides falou da importância do encontro e de levar as 

sugestões e opiniões para o Patrick. 
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João Hilário se dispôs a ser parceiro do Projeto Nosso Lar e da Rede SoliVida e a divulgar a 

rede em seu jornal. Hélio agradeceu a presença do palestrante, encerrando a palestra, em 

seguida apresentou Anderson Palácio e o Sr. Palácio (Representantes da Universidade UPA) e 

falou da parceria com os mesmos. Foi destacado que eles possuem projetos de parceria com o 

governo federal e vários órgãos importantes, o que irá servir de aprendizado para Rede sobre 

a captação recursos. Deste modo, Anderson iniciou sua apresentação explicando as principais 

atividades da instituição e compartilhando a experiência do trabalho realizado.  

Ao dividir a experiência do trabalho social com a produção de vassouras e cordas através de 

garrafas PET, o mesmo despertou os participantes para pensar a importância dessas 

estratégias para captar recursos, tanto com projetos de geração de renda como gerar renda 

para organização através da atividade. Visto isso, Cleides colocou a necessidade das entidades 

começarem a pensar em captação para a organização além de projetos. Hélio agradeceu a 

presença do Anderson Palácio e do Sr. Palácio e abriu para o intervalo do almoço. 

Ás 14h40min reiniciou-se as atividades da tarde do sábado, dando cumprimento à 

programação do encontro. Maria iniciou falando sobre a estrutura da plataforma e mostrou 

vários sites como base para reorganização da plataforma, a ideia é pedir para o pessoal da 

Alemanha seguir uma estrutura com base nas sugestões definidas neste encontro e que a Rede 

seja a responsável pela elaboração dos conteúdos. Maria relatou ainda que a plataforma 

poderia ser mais interativa. Vanúbia falou que a estrutura da plataforma precisa melhorar em 

alguns itens. Uma sugestão importante se refere à inclusão de um link dos sites de cada 

entidade na plataforma da Rede. Outra proposta seria falar sobre os encontros já realizados e 

os que ainda acontecerão dentro da aba eventos. Aba esta, que poderá conter também 

calendários, ações conjuntas e demais atividades. As ações particulares de cada entidade 

serão apresentadas na aba da entidade e com uma nota curta de divulgação na pagina 

principal. Cleides sugere que os participantes se dividam em grupos para definir os eixos 

prioritários.  
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Domingo, dia 08 de março de 2015 

Às 8:45h com muita animação iniciou-se a manhã do domingo, com Enedino (Turma do Flau) 

e, posteriormente Suely (Promoção Humana), que levou os integrantes da Rede a 

participarem de uma dinâmica, seguida de um momento de oração e reflexão baseada na 

Parábola do Semeador (Marcos capítulo 3).  

Hélio abriu os trabalhos fazendo uma explanação sobre o Projeto Nosso Lar, ressaltando seu 

histórico, trajetória e atividades desenvolvidas. Em seguida as crianças do Projeto Nosso Lar 

realizaram uma apresentação mesclando as diversas atividades oferecidas pelo projeto 

(reforço escolar, música, dança, teatro, artes visuais, capoeira, entre outros) e finalizaram com 

uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher com a canção “Maria, Maria” sob pétalas de 

rosas. 

Seguindo com a programação, Maria apresentou o conteúdo já produzido sobre os projetos e 

diz que o responsável pelos textos (Patrick) tem qualidades na escrita, mas que é um 

sociólogo e não possui fundamentos técnicos para um projeto de agronomia. Ela também 

coloca certa dificuldade na comunicação com o responsável pela elaboração, o que torna o 

processo demasiadamente demorado. Cleides disse que entrou em contato com Patrick e o 

pressionou para que ele mandasse um relatório sobre o andamento do projeto e do 

orçamento. Maria mencionou que se ele não encaminhar esse documento, a Rede deverá 

solicitar a Udo uma intervenção para que o referido documento chegue até a Rede.  

Cleides diz que será preciso tirar um encaminhamento ao final da apresentação sobre o 

andamento da elaboração dos Projetos e que é preciso mais agilidade, pois os encontros estão 

acontecendo sem ter projeto.  

Maria apresenta os dois projetos regionalizados, um na região do Cariri e o outro em Recife, 

destacando suas ações, metas, participantes, atividades de capacitação para equipe e 

orçamento proposto. Ela ressalta ainda que é prudente ter uma reserva técnica para o Projeto 

e diz que irá socializar o documento com o resumo e orçamento para todos os integrantes da  
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Rede afim de que todos possam contribuir, principalmente as entidades englobadas em tais 

projetos. Maria destacou também a importância da contribuição de técnicos em agronomia, 

que participam da Rede, na análise e elaboração do Projeto, sobre um resumo que estará 

disponível para cada Projeto e como se deverá fazer a prestação de contas. Falou que os 

recursos administrativos ficarão com a proponente regional e as demais apenas deverão 

repassar as notas fiscais do que for preciso. Cleides colocou que será preciso ter um 

responsável regional por proponente para articulação, produção de relatórios, prestação de 

contas e contabilidade. Tendo isso em vista, esse recurso administrativo será destinado para 

tal questão.  

Creusimar (Aridas) coloca que com a demora na elaboração do conteúdo social e já que o mais 

complexo, o orçamento, já foi realizado, uma proposta é que as instituições da Rede possam se 

organizar para elaborar o restante do Projeto e não correr o risco de ficar aguardando as 

respostas de Patrick. Os demais integrantes da Rede e os principais envolvidos nesses 

projetos (Ceará e Pernambuco) concordaram em torno desta ideia, de que o Projeto precisa 

ser elaborado com uma linha de compreensão do contexto local brasileiro e que é possível a 

construção através dos profissionais existentes na Rede.  

Cleides disse que um grupo de trabalho consegue realizar tal tarefa, porém para isso é 

necessário entrar em contato com Udo dizendo que os projetos decidiram que irão se 

responsabilizar em relação à elaboração do projeto e que Patrick envie o conteúdo já 

produzido. Maria coloca que será necessário ter uma equipe profissionalizada para 

elaboração de projetos e captação recursos para Rede SoliVida.  

Cleides sugere, então, que os próximos encontros sejam realizados em torno de reflexões 

sobre os principais temas e áreas trabalhadas pelas instituições, percebendo como cada 

instituição compreende cada área comum, tal como: criança e adolescente, cultura, direitos 

humanos e questão de gênero. Partindo destes debates será organizado um processo de 

formação continuada e grupos de trabalhos qualificados para elaboração de projetos. Maria 

sugere que a Rede trabalhe dois temas por ano, sendo o outro tema seja o mesmo dos projetos 

em processo de elaboração neste momento, e propõe que seja composto um grupo com,  
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Maria, Creusimar e os demais participantes. Este grupo se comprometerá em enviar 

conteúdos até inicio do próximo mês e realizar uma apresentação do mesmo até o próximo 

encontro da Rede. Nesse sentido o próximo encontro, que será em Recife nos dias 24, 25 e 26 

de julho, deverá ter como tema a ”Segurança Alimentar”.  O encontro sequente será em 

outubro nos dias 30, 31 e 01, em Cabedelo com tema sobre comunicação e oficinas práticas. 

Genivan fez um desabafo, colocando que no último encontro passou por uma situação 

constrangedora em seu Projeto, em virtude da dificuldade de outros integrantes não 

enxergarem a importância da Rede e de seus encontros, para ele os relatórios completos 

seriam ferramentas de extrema importância para que os integrantes que ficam nas entidades 

possam compreender o conteúdo debatido e identificar a importância da participação na 

Rede.  

Desta forma, Daiane se compromete em passar todo conteúdo do encontro para Hélio ao final 

do encontro e o mesmo se responsabiliza em repassar para a Rede no prazo máximo de 15 

dias. Outra proposta, apresentada por Maria, é realizar uma uniformização dos relatórios e 

das reflexões da Rede para incluir na plataforma. Sendo assim, Esthevão se responsabilizou 

em ficar com os relatórios dos dez encontros e unificá-los para posteriormente inserir na 

plataforma. Além disso, o grupo também organizou democraticamente uma agenda com 

locais, temas e dias para os próximos encontros da Rede.  

Local  Tema  Dias 

Menina Mulher – Recife  Segurança Alimentar e 

Soberania 

Julho dias 24, 25 e 26 

Assoc. Frei Gregório - 

Cabedelo 

Comunicação “Como fazer?” Out. nos dias 30, 31 e 01 

Nov. 

Itaporanga - PB Criança, adolescente e 

juventude   

Fevereiro 2016 

Recife –PE  Geração de Renda Outubro 2016 

João Pessoa  Terra Fevereiro 2017 

Campina Grande  Promoção Humana Junho 2017 

Centro de Direitos Humanos - RJ  Direitos Humanos Outubro 2017 
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Em seguida os integrantes fizeram avaliações sobre o encontro e a participação na Rede. 

Nesse momento, Andra Keyla destacou a importância da presença dos parceiros participantes 

em todos os encontros e principalmente sobre a necessidade de que cada entidade estabeleça 

um ou dois participantes fixos, que possam acompanhar os debates da Rede em todos os 

encontros, evitando alteração na participação deste para não prejudicar os debates.  

Neste momento, além das avaliações e agradecimentos tivemos uma apresentação poética de 

João Muniz (CPT – João Pessoa) e uma apresentação musical com Hélio e Vinícius (Nosso Lar – 

Juazeiro do Norte).  

Por fim, foi realizado um momento de agradecimentos à equipe do Projeto Nosso Lar. Não 

tendo mais nada a declarar, encerrou-se o encontro e os integrantes foram liberados para o 

almoço.  
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Poesia de João Muniz – Rede SoliVida  

Bela Rede SoliVida 
Se propõe a Cultivar  
A plantar e a colher 
Um aos outros partilhar  
Juazeiro nosso lar  
 
Acolhimento gostoso 
Momento muito feliz 
Crianças esbanjam vida  
Suas ações muito dizem 
Ressurge a esperança 
De sermos outro país  
 
É hora sim de voltar 
Continuar nossa lida 
Enfrentar nossas batalhas 
E colher pétalas floridas 
Parabéns para todos nós 
Viva a rede SoliVida.  
 
 
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
 

NOME INTITUIÇÃO CIDADE / ESTADO 
Francisca Sousa da silva Escola Santiago João Pessoa/Paraíba 
Josenilda Pedro da Silva C. E. Saber Viver Recife / Pernambuco 
Maria Gorete B. Lopes Promoção Humana C. Grande / Paraíba 

Esthevão Viana da Silva Associação Frei Gregório Cabedelo / Paraíba 
Enedino Moreira S. Neto  Turma do Flau Recife / Pernambuco 

Daiane Rodrigues C. 
Pacheco 

Centro de Direitos Humanos Rio de Janeiro 

José Genivan C. Brasil Verde Vida Crato / Ceará 
Marcos Xenofonte Verde Vida Crato / Ceará 
Francisco Jossean Instituto Frei Beda Cajazeiras / Paraíba 
Emanoel Barbosa CPT Paraíba 
Vanúbia Martins CPT Paraíba 
Marcio Henrique Coop. Terra e vida Maranhão 

Maria Diterd EMA Maranhão 
Creusimar O. da Silva Aridas Piauí 

Hermano José de Sousa Nova Vida Crato / Ceará 
Valdenir de Sousa (Denise) Turma do Flau Recife / Pernambuco 



 
 
 
 
 

Lourdinha Sousa Casa Menina Mulher Recife / Pernambuco 
Lucélia Aparecida C. Melo Comunidade dos Pequenos 

Profetas 
Recife / Pernambuco 

Iozilene dos Santos 
Rapouso 

CPT Alhandra / Paraíba 

Maria Sueli P. Albuquerque Promoção Humana C. Grande / Paraíba 
Antônio Cleides Gouveia CPT Cajazeiras / Paraíba 

Tânia Maria de Sousa CPT João Pessoa/ Paraíba 
Rogério Leandro de 

Oliveira 
CPT  João Pessoa/ Paraíba 

João Muniz CPT  João Pessoa/ Paraíba 
Andra Keilla LiderAção Campo Formoso / 

Bahia 
Gilmar de Jesus Silva LiderAção Campo Formoso / 

Bahia 
Maria Regiane S. Bonfim Paróquia Santo Antônio Campo Formoso / 

Bahia 
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