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Relatório 15° Encontro da Rede Solivida – 04 a 06 de novembro de 2016. 
 

Horário Sexta Feira: 04.11.2016 Responsável 
14:00 Chegada e Inscrição dos Participantes dos Participantes CPP 

(Lucélia Melo, Paulo 
Cristóvão) 

18:00 Jantar Gastronomico 

19:00 Mistica de Abertura – Apresentação  da Comunidade dos 
Pequenos Profetas  

19:15 
Apresentação da Programação e dos Participantes 
e Divisão das Equipes de Trabalho do Encontro: 

Animação, Oração e Relatoria 
Antônio Cleide 

20:00 Apresentação do Aktionskreis Pater Beda Udo Lohoff 
20:30 Leitura da Ata, Informes sobre a REDE Solivida Maria Elisabeth 
22:00 Encerramento  

Horário Sábado: 05.11.2016  
07:30 Café da Manhã ( No Hotel Pousada do Forte)  
08:15 Oração Equipe de Oração 

08:30 
Tema: Monitoramento Qualitativo e Quantitativo de 

Resultados de Projeto no Exlemplo do Projeto Semear e 
Colher 

Maria Elisabeth, 
Andre Brenner, 

Ericlaudio 

10:30  Coffe Break CPP (Demetrius 
Demetrio) 

11:00 
Apresentação dos Resultados Qualitativos e 

Quantitativos do Projeto no Exlemplo do Projeto Semear 
e Colher  

Nova Vida, Verde 
Vida, Nosso Lar, 

Turma do Flau, CPP, 
Casa Menina Mulher 

e Saber Viver 

12:30 Almoço CPP (Demetrius 
Demetrio) 

14:00 Apresentação da Plataforma e Lançamento na Internet Rosana, Estavão e 
Theresa 

16:30  Coffe Break CPP (Demetrius 
Demetrio) 

17:00   Continuação da Apresentação da Plataforma e 
Lançamento na Internet 

Rosana, Estavão e 
Theresa 

18:00 Jantar Gastronomico 
CPP e Coordenação 

da Rede Solivida 19:00 Noite Cultural Mesa de Samba Autoral  
Mercado Eufrasio Barbosa – Olinda/PE 

22:00 Encerramento 

Horário Domingo: 06.11.2016 
  

07:30 Café da Manhã ( No Hotel  Pousada do Forte)  
08:00 Oração Equipe de Oração 

08:15 

Informes e Discussão em Plenária sobre os Projetos 
BMZ:  “Mercado de Oportunidades” dos Estado MA PI 
BA; Agroecologia em Rede PB – Campo; Articulação 

das Organizações PB – Urbana e RJ 

Maria e Cleides 
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10:00   Coffe Break CPP (Demetrius 
Demetrio) 

10:30 Discussão e Encaminhamentos: Projeto Kinder, 
Plataforma, Próximos Encontros da Rede e Avaliação. Maria e Cleides 

12:30 Almoço e Encerramento CPP (Demetrius 
Demetrio) 

14:00 

Visita ao Recife Antigo (Feirinha de Artesanato e 
Música na Rua) 

Jantar na cidade por conta de cada pessoa ou organização 
Apresentação do grupo de Teatro do Projeto Nosso Lar 

Antonio Cleides 
 

Projeto Nosso Lar 

22:00 Encerramento  
 
Dia 04/11/2016 
O 15º encontro da Rede Solivida foi realizado na Comunidade dos Pequenos Profetas, 
Recife/PE. Os participantes chegaram ao longo do dia e se hospedaram na Pousada do Forte. 
Às 17 horas teve inicio a inscrição dos participantes e logo em seguida o jantar. 
Após o jantar a CPP deu boas vindas ao grupo com uma apresentação de Percussão e logo em 
seguida Lucélia apresentou a CPP, contando um pouco da história da instituição e logo após 
apresentou um vídeo das atividades realizadas ao longo dos anos. 
Em seguida Udo fez uma apresentação dos trabalhos que a  AkitionskreisPater Beda vem 
desenvolvendo na Alemanha. 
Vanubia leu a ata do último encontro realizado no Instituto de Desenvolvimento Social Frei 
Beda- Cajazeiras/PB. 
Antonio Cleide  e Maria apresentaram a programação do encontro e foi feita  a divisão das 
equipes de oração, relatoria e animação. 
 
Dia 05/11/2016 
O encontro teve inicio com a oração realizada pelo grupo da Paraíba. 
Maria realizou uma apresentação sobre resultados qualitativos e quantitativos dos projeto 
Semear e Colher que está sendo executado no Ceará, pelas seguintes ONGs Verde Vida, Nova 
Vida e Nosso Lar, e em Pernambuco, com a Comunidade dos Pequenos Profetas, Casa 
Menina Mulher, Centro Educacional Saber Viver e Turma do Flau, trazendo a importância da 
realização de monitoramentos, a fim de avaliar as ações que estão sendo desenvolvidas.  
Cada projeto pode apresentar  sobre o projeto executado, onde foram colocados os avanços e 
desafios para dar andamento no trabalho. André e Ericlaudio, os técnicos que auxiliam os 
projetos em Pernambuco e Ceará, respectivamente puderam falar da parte técnica da execução 
do projeto. 
Através das falas ficou evidenciado que o projeto Semear e Colher avançou bastante, houve 
melhoria na alimentação das crianças e famílias atendidas, no dialogo com a comunidade, 
poder formar parcerias com escolas, universidades e outros órgãos a fim de ter subsidios para 
o desenvolvimento das ações. Também pudemos perceber que houveram dificuldades no 
decorrer do processo, sendo apontado: condições de moradias precárias, falta de água, 
problemas com a comunidade no entorno de onde a horta estava sendo montada, como 
apontou a equipe do Nosso Lar, que teve problemas com os moradores, que não queriam que 
a horta fosse realizada no terreno cedido pela prefeitura no bairro. 
Após o almoço Vanúbia, André e Cecilia falaram sobre a invasão que a policia realizou na 
Escola Florestan Fernandes, onde o grupo pode discutir  sobre a atual situação do Brasil, e os 
retrocessos sofridos ao longo dos meses, após o impechement. Após esse monento  foi eleito 
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uma comissão para preparar uma moção de apoio aos estudades da escola, composta por 
Vanubia, Cecilia, André e Gileno. 
Ainda na parte da tarde houve a apresentação da Plataforma onde Theresa pode explicar o 
trabalho que está sendo realizado. Esthevão e Rosana também falaram do trabalho que 
realizaram junto as  nas instituições, para construção do perfil de cada uma para que integre a 
plataforma. 
Ainda na discussão da plataforma, foi realizado um trabalho em grupo, para definir os 
símbolos que representam cada entidade. O resultado foi apresentado na plenária, onde cada 
instuição pode dizer o porque da escolha de cada símbolo. Nesse momento Iozilene junto com 
Gorete, puderam expor sua apreensão no desenvolvimento do proejto em suas instituições, 
quando a Paraíba urbana foi executar o projeto com o BMZ. 
Após o encerramento das atividades do dia, houve o jantar  e o grupo foi para a noite cultural 
em Olinda – Samba Autoral. 
Dia 06/11/2016. 
O último dia de encontro teve inicio com a oração.  
Theresa e Rosana deram inicio das atividades do dia com o resultado do trabalho em grupo. O 
resultado foi apresentado na plenária, onde cada instuição pode dizer o porque da escolha de 
cada símbolo, o que ele representa dentro da instituição. As entidades também colocaram as 
dificuldades na escolha dos simbolos, na questão de quantificar o todos os anos de trabalho, 
por não possuir atendimentos diário. Falou-se também da importância de se ter um texto 
longo, porque são muitos anos de história para resumir em poucas linhas. Udo falou da 
importância dos números absolutos de atendimento, pois isso impacta mais quem está lendo/ 
ouvindo sobre o projeto. Ainda colocado que os dados concretos das instutuições faz com que 
os financiadores vejam com outros olhos, pois por mais que um organização atenda poucas 
pessoas, mas existem outras que atendem um número maior, mas que isso reflete a 
diversidade da rede.   
Diante das discussões sobre a plataforma, de como os textos serão inseridos, Ivonita foi eleita 
para revisar os textos que serão publicados. 
André, engenheiro do Semear e Colher, sugeriu que cada instituição também tenha site 
próprio para divulgar suas ações. E que existem ferramentas grátis para esta finalidade. 
No dia anterior, foi eleita uma comissão para elaboração da moção de apoio para a Escola 
Florestan Fernandes, está foi elaborada, lida e aprovada pelo grupo. 
Nos informes do dia, a Paraiba Rural, apresenteu para o grupo a proposta para o projeto que 
está sendo elaborado para o BMZ, ainda no grupo da Paraiba, as instuições que atuam no 
meio urbano, colocaram as dificuldades para implementação do projeto BMZ na forma como 
está posto hoje nas demais organizações, sendo analisada uma mudança no foco. Iozilene, da 
pastoral da Criança apresentou para o grupo as dificuldades  com o trabalho na Pastoral, pois 
como é ligada a igreja, não tem sede própria e depende da autorização do paróco, pode haver 
impecilho na implentação do projeto. 
Maria informou ao grupo que o projeto do MA, PI, BA, já foi enviado para o BMZ, com o 
titulo: Mercado de Oportunidades.  
Com relação ao projeto apresentado ao Kindermissionwerk, este foi aprovado, e teremos 
apoio para os encontros da Rede. 
Encaminhamentos: 
 O próximo Seminário Regional do Projeto Semear e Colher, será no Crato – CE, e não mais 
em Fortaleza, no dia 09/10 e  entre os dias 06 a 08 de outubro de 2017, será realizado o 
encontro da Rede, no mesmo formato que está acontecendo no Recife. 
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1º encontro: 16 a 19 de Março – Campo Formoso – Lideração ( Junto com o Seminário de 
lançamento do projeto do Maranhão, Piaui e Bahia. 
2º encontro: 16 a 18 de Junho – Campina Grande – Promoção Humana 
3º encontro: 06 a 09 de Outubro – Crato. 
Em 2018 o primeiro encontro será no Maranhão, na provável data de 16 a 19  de Março, nesse 
encontro teremos o Seminário do projeto BMZ. 
Após o almoço, o grupo assistiu a peça do grupo do projeto Nosso Lar. A peça foi 
apresentada também na Alemanha.  
 
 
Participantes do encontro:  
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