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ENCONTRO DA REDE SOLIVIDA –25-27/02/2016 – CAJAZEIRAS/PB 

Dia: 25/02/2016 – Quinta Feira 

Durante a tarde e à noite foram chegando os participantes do encontro, neste primeiro dia se deu 
apenas a hospedagem e a acolhida pelo IFBDS – Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social, 
entidade responsável pela organização do encontro.  

Dia: 26/02/2016 – Sexta Feira 

Pela manhã foram realizadas as inscrições dos participantes e após o café se iniciou o encontro 
com um momento de oração conduzido pelo Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social, 
logo após o momento de oração, houve um momento de apresentação dos participantes e a 
apresentação da Programação do Encontro e a divisão das equipes de trabalho: oração, animação 
e relatoria. 

Iniciou-se os trabalhos com a apresentação e discussão da temática: Gestão de Projetos em Rede 
com a assessoria de Maria Detert – Presidente da Rede Solivida. Durante este momento de 
formação foram utilizados Slides onde Maria abordou a temática, abrindo uma discussão entre a 
diferença entre Gestão de Ong’s e Gestão de Projetos, falou-se sobre o conceito de Gestão de 
Projetos e para a discussão de Gestão de Projetos em Rede, tomou-se como base o projeto 
Semear e Colher enviado pelo Aktionskreis Pater Beda ao BMZ – Alemanha que foi aprovado e 
se encontra em execução pelas organizações membros da Rede Solivida localizadas nos Estados 
de Pernambuco (Turma do Flau, Casa Menina Mulher, Comunidade dos Pequenos Profetas e 
Saber viver) e Ceará: (Nova Vida, Verde Vida e Nosso Lar). Esta discussão se deu com a 
participação efetiva de todos os presentes e a contribuição das organizações envolvidas no 
projeto. Logo após esse momento a assessora abordou sobre: As nove áreas de conhecimento 
da Gestão de Projetos tendo como referência o PMI (Project Management Institute) (2004): 
1.Gestão de Escopo, 2.Gestão de Tempo, 3.Gestão de Custo, 4.Gestão de Qualidade, 5.Gestão de 
RH, 6.Gestão de Comunicação, 7.Gestão de Riscos, 8.Gestão de Aquisição, 9.Gestão de 
Integração. Segue em Anexo os Slides utilizados para a apresentação desta temática. 

Encerrando os trabalhos da manhã houve uma conversa com Udo Lohoff do Aktionskreis Pater 
Beda através de Skype, sob o andamento dos trabalhos da Rede Solivida, os projetos em cursos e 
outros projetos a serem encaminhados ao BMZ.  

Após o almoço houve um intervalo e os trabalhos foram retomados as 14:00h onde a plenária foi 
dividida em 08 Grupos para um trabalho de elaboração das atas da Rede Solivida após a sua 
criação no Encontro realizado na Casa da Criança Dr. João Moura em Junho de 2013. A 
composição dos grupos se deu a partir da participação das pessoas nos encontros para que cada 
um possa elaborar com mais facilidade as atas, como instrumento de trabalho foram 
disponibilizados para cada grupo o relatório do referido encontro e foram utilizados 
computadores do Instituto Frei Beda, da CPT Sertão/PB e dos próprios participantes. 
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Grupo 1: Ata da Rede Solivida - Nova Vida - Crato - CE - Out-2013: Hermano, Marcos 
Xenofonte, Wellington e Alexandre. 

Grupo 2: Ata da Rede Solivida - Cooperativa Terra e Vida - Pirapemas - MA - Mar-2014: 
Creusimar, Marcio, João Muniz, Genivan. 

Grupo 3: Ata da Rede Solivida - CPT Sertão-PB - Cajazeiras - PB - Jun-2014: Cleides, Pretinho, 
Cecília, Socorro Ferreira, Walber Matos, Cleidismar, Edvaldo, Alex e Aurélio. 

 Grupo 4: Ata da Rede Solivida - Saber Viver - Recife - PE - Out-2014: Nalvinha, Cristiano e Ir. 
Denise. 

Grupo 5: Ata da Rede Solivida - Nosso Lar - Juazeiro do Norte - CE - Mar-2015: Iozilene, 
Francisca, Suely e Hélio. 

Grupo 6: Ata da Rede Solivida - Menina Mulher - Recife - PE - Jun-2015: Regiane, Lourdinha e 
Maria Detert 

Grupo 7:Ata da Rede Solivida - AFG - Cabedelo - PB - Out-2015: Betânia, Gorete, Guilherme, 
Nenen, Aurivete e Valdenice. 

Grupo 8: Ata da Rede Solivida - IFBDS - Cajazeiras - PB - Fev-2016 Toinha, Marina, Jonas, 
Lucélia, Jucilene e Ana Cleide.  

Após o trabalho em Grupo as atas foram lidas na plenária e recolhida, a diretoria da Rede ficou 
responsável de dar um formato único as atas que serão transcritas para o livro para ser assinada 
no próximo encontro da Rede.  

Em seguida foi apresentado por Cecília e Alex o trabalho da Rede Solivida através de Slides e de 
um vídeo sobre o Manejo de Caatinga e a Barragem Base Zero durante a apresentação do 
trabalho do IFBDS sobre: O desenvolvimento de Experiencias de Agroecologia e Convivência 
com o Semiárido envolvendo além do Manejo de Caatinga e a Barragem Base Zero, Diagnóstico 
Rápido e Participativo, Silagem, Quintais Produtivos Utilizando Agua Servida, Confecção de 
Defensivos Naturais e Encontros de formação Temáticos com Agricultore(a)s e Jovens. Houve 
um debate muito acalorado tanto no que se diz respeito às questões técnicas, quanto 
metodológico e político organizativo sobre as dificuldades e os resultados das experiencias 
apresentadas, que por sinal foram bastante elogiadas pelos membros da Rede, gerando 
aprendizados e troca de experiencias principalmente entre as organizações que desenvolvem 
trabalho de agroecologia e convivência com o semiárido em comunidades rurais. Para as 
organizações que atua no mundo urbano e que estão envolvidas no projeto Semear e Colher as 
experiencias apresentadas dialogaram com o que está sendo construído a partir do Projeto BMZ. 

Após esse momento se encerrou os trabalhos e a noite houve um momento de confraternização 
na Praça do Leblon as margens do Açude Grande no Centro da Cidade de Cajazeiras.  
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Dia: 27/02/2016 – Sábado 

Iniciaram-se os trabalhos com um momento de oração conduzido pela equipe de oração e depois 
na plenária as organizações que estão executando o projeto Semear e colher foram convidadas a 
colocar como anda a realização dos trabalhos, Como estão se sentindo ao realizar as ações do 
projeto? Registramos algumas falas, sobretudo falas significativas. Este foi um momento muito 
rico de troca de experiência e aprendizado entre as organizações, alguns não queriam falar, 
porem a partir das falas evidenciou-se o sentimento de estar numa Rede entre os presentes. 

Nosso Lar – Juazeiro do Norte/CE - Hélio Alves  

• Grandes desafios na execução – conseguir o terreno – sensibilização dos beneficiários na 
zona urbana.Envolvimento e satisfação de algumas pessoas da comunidade. 

Turma do Flau – Denise 
 

• Trabalho concreto feito com prazer. Trazendo resultados concretos para as pessoas 
envolvidas. 

Casa Menina Mulher – Recife/PE – Lourdinha 
• O projeto tem gerado um impacto positivo dentro da ONG – crescimento para quem está 

no projeto. 

Saber Viver – Ilha de Deus – Recife/PE – Nalvinha  

• Aprendizagem maior para todos os agentes do Saber Viver. O projeto tem gerando 
conhecimento e despertado o interesse das pessoas da comunidade em participar. 

Comunidade dos Pequenos Profetas – Recife/PE – Lucélia 

• As Hortas verticais para a CPP tem sido um trabalho gratificante, por ser um trabalho que 
envolve as famílias pobres no centro de recife, não é fácil, a CPP já vem realizando este 
trabalho envolvendo as famílias desde 2011. 
 

Nova Vida – Crato/CE – Cristiano 
• Dificuldades imensas com relação na comunidade, para desenvolver um bom trabalho 

estamos buscando parceria UFCE promovendo o diálogo entre o conhecimento o 
cientifico e o conhecimento popular.Protagonismo dos envolvidos.  

Verde Vida – Catingueira – Crato/CE - Marcos Xenofonte  

• Trouxeram jovens e mulheres para o trabalho do Verde e Vida. Dificuldade com a 
dispersão das famílias, mas tem sido gratificante porque é um trabalho concreto.  
Marcos encerrou esse momento recitando uma poesia que segue abaixo: 
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CPT – Hiroshima 

Aconteceu um dia lá no Japão  
E também aqui em cajazeiras  
Foi uma grande explosão! 
 
Mas com a força do coração 
Renasceram das cinzas 
Na fé na oração  
 
Terem a mesma sina  
De ter que sacudir a poeira  
Pra dar a volta por cima 
 
Nosso Frei Beda já dizia  
Olhar sempre pra frente 
Pois irá chegar um novo dia 

Marcos Xenofonte  

Em seguida se deu a fala das demais organizações da Rede que relatou um pouco seus 
sentimentos, como está sua caminhada, e como estão se organizado para a elaboração do projeto.  

Maranhão (Ema e Cooperativa Terra e Vida), Piauí (Áridas) e Bahia (Cidade da Criança, 
Associação Líder Ação, ACRA e Assoc. dos Artesões de Vila Encantada) 

• Para o projeto que está sendo pensado realizar um trabalho buscando o outro, melhorar 
aautoestima das pessoas com menor poder aquisitivo, trabalhar a produção e incentivo 
deprodutos orgânicos. Buscar a interatividade, sociabilidade e o repasse da produção de 
conhecimento. Fazer do teatro um movimento auto sustentável. Tem sido muito positivo 
o diálogo em rede positivo. O grupo já tem agendado alguns encontros para construir 
coletivamente o projeto que será o próximo a ser apresentado ao BMZ. 

Paraíba Rural (CPT João Pessoa, CPT Campina Grande, CPT Sertão e Instituto Frei Beda 
de Desenvolvimento Social) 

• Já existe uma ideia para o projeto a ser elaborado, trabalhar a agroecologia e a 
convivência com o semiárido em rede nos territórios do Agreste, Cariri/Curimataú, 
Médio e Vale Piranhas e Alto Sertão/PB. O projeto Semear e Colher será traduzido 
durante o mês de abril e o Grupo irá se reunir antes do próximo encontro da rede para 
pensar uma estratégia e os objetivos geral e específicos do projeto.  
 
João Muniz da CPT João Pessoa recitou uma poesia falando sobre a Rede Solivida. 
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Rede Solvida 

Mais um encontro da rede 
Mas uma meta cumprida  
Outros passos foram dados 
Na estrada percorrida  
Mas um momento importante  
Para Rede Solivida 
 
Cajazeira nos recebe  
Com ótimo acolhimento 
O Instituto Frei Beda 
Nos traz conhecimento  
Juntos nessa Caminhada 
Em busca de crescimento 
 
Parabéns pra todos nós 
Pela nossa valentia  
Vamos retornar as bases 
A luta só inicia 
Pra todos um forte abraço  
Adeus até outro dia  
 

João Muniz  
 

Paraíba Urbana (Pastoral da Criança – Alhandra, Escola São Tiago, Casa da Criança Dr. 
João Moura, Promoção Humana – Santo Antonio e Creche Santa Clara) e Rio de Janeiro 

(Centro de Direitos Humanos) 

• O Grupo pensou que um tema comum entre todas as organizações seria a Cultura de Paz 
nas Escolas, um trabalho que possibilitaria dar maior oportunidade as pessoas a fazerem 
cursos profissionalizantes e conscientizar as famílias para aprendizagem. Ficou 
encaminhado que o CDH já desenvolve essa experiência e poderia contribuir nessa 
discussão, vindo um dia antes no próximo encontro e estas organizações se reunirem em 
Campina Grande para ir amadurecendo a ideia e ir construindo os objetivos do projeto 
que somente seria apresentado após o grupo Paraíba Rural. As organizações da Paraíba 
também assumiram o compromisso de ajudar a Pastoral da Criança de Alhandra a criar 
uma personalidade jurídica para a organização, que funciona informalmente. 

Após esse momento Maria Detert apresentou o projeto Kinder que está sendo elaborado e será 
enviado pela Cidade da Criança como entidade proponente conforme definição da Rede no 
encontro passado ocorrido em Cabedelo. 

 
Segue alguns pontos do projeto que foi bastante elogiado por todos os membros da Rede e que 
na discussão se viu muito importante o encaminhamento deste projeto para garantir a 
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continuidade do processo de formação da Rede assegurando os recursos para a realização dos 
encontros.  

 
1. OBJETIVO GERAL DO PROJETO: 

Fortalecer as organizações sociais da REDE SOLIVIDA por meio de processos 
formativos continuados e troca de conhecimentos, experiências e saberes na 
perspectiva de melhor qualificar os atores das organizações ampliando as 
possibilidades de suas atuações e fortalecendo a união.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estimular uma reflexão crítica da sociedade contemporânea, principalmente 
a região NE brasileira; 

• Compreender as novas demandas socioeconômicas e ambientais da agenda 
local e global; 

• Criar novas formas de sustentabilidade política e financeira das Instituições; 
• Ampliar o acesso às discussões referente ao marco legal das Ong’s; 
• Dialogar sobre o bem viver e a qualidade de vida. 
• Profissionalizar as ações das organizações integrantes do projeto com 

captação de recursos e na execução dos projetos 
 

3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES: 

As atividades da REDE SOLIVIDA atuam em contextos muito diversos porem os 
temas de autuação do toda REDE foram caracterizados da seguinte maneira: 

1. Cultura e Educação 

2. Crianças, Adolescentes, Jovens, Mulher e Família 

3. Genero, Geração e Etnia 

4. Terra, Cidade e Meio Ambiente 

5. Geração de Renda / Trabalho / Economia Solidaria 

6. Direitos Humanos 

A duração do projeto de formação será de três anos (2016 – 2018).  
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Data Local Tema 

22 a 24 / 
02/2016 

Obras Sociais da Ordem 
Franciscana Secular  

Itaporanga / Paraíba 

Gestão compartilhada de Projetos 
em REDE: Planejamento, 
Comunicação e Contabilidade. 

06/2016	   Comissão Pastoral da Terra - 
Campina Grande / Paraíba 

Acesso ao mercado institucional e 
articulação com políticas públicas 
(Gênero e Agroecologia) 

10/2016	  

Comunidade dos Pequenos 
Profetas 

Recife / Pernambuco 

Agricultura urbana e periurbana: 
Segurança Alimentar e Economia 
solidário em espaços urbanos 

02/2017 

Associação Regional Integrado de 
Desenvolvimento Agroecológico 
Sustentável 

Floriano / Piauí 

Produção e comercialização apícola 
uma Relação de sustentabilidade: 
Terra, Cidade e Meio Ambiente 

06/2017 

Associação para Promoção 
Humana Santo Antônio  

Campina Grande /Paraíba 

Genero, Geração e Etnia* 

10/2017 
ACRA Associação Raízes e Asas 

Campo Formoso / Bahia 
Cultura e Educação* 

02/2018 

Centro de Direitos Humanos 
(CDH) Dom Adriano Hipólito  

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro 

Direitos Humanos* 

06/2018 
Comissão Pastoral da Terra  

João Pessoa/Paraíba 

Geração de Renda / Trabalho / 
Economia Solidaria* 

10/2018 
Pastoral da Criança  

Alhandra / Paraíba 

Crianças, Adolescentes, Jovens, 
Mulher e Família* 

*Os temas a partir de junho 2017 serão definidos mais detalhadamente nos próximos 
encontros. Eles terão como tema geral os temas inseridos na planilha acima. 
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Encaminhamentos: 

Ficou encaminhado que a equipe que está elaborando este projeto fará alguns ajustes e 
encaminhará ao Kindermissionswerk.  

Também foi discutido durante o encontro que a Rede Solivida priorizou a elaboração do Projeto 
Semear e Colher enviado ao BMZ, não sendo possível avançar na implantação da Plataforma da 
Rede.  

Ficou encaminhado que há um recurso disponível para a Rede Solivida dentro do Projeto Semear 
e Colher e que esse recurso ficará disponível para a contratação de um profissional de 
comunicação que irá se dedicar a trabalhar na plataforma, contando com o compromisso de todas 
as organizações da Rede a partir do Grupo de Comunicação da Rede Solivida que foi criado no 
encontro passado em Cabedelo/PB. Ficou encaminhado no Encontro de Cabedelo que cada 
organização da Rede enviaria o nome de um representante que irá ficar responsável pela 
comunicação em sua organização, este nome seria enviado para Edy Rocha e Estevão, que com o 
apoio de Maria Detert irão coordenar este Grupo de Comunicação. Nesse sentido foi criado um 
grupo da Comunicação da Rede Solivida no Whats App para facilitar o trabalho. Este grupo 
junto com o profissional de comunicação irão se responsabilizar pelo material necessário (fotos, 
textos, etc.) para que a plataforma possa ser lançada na internet. Para a contratação do 
comunicador que será liberado para realizar esse trabalho ficou responsável a Diretoria da Rede 
Solivida e o Nova Vida organização gestora do Projeto Semear e Colher para encaminhar essa 
contratação. 

Próximo Encontro Rede: 17-19/06/2016 em Campina Grande/PB– Entidade Responsável CPT 
Campina Grande. Tema Gestão de Ong’s e Marco Regulatório.  

04. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

NOME ENTIDADE  CIDADE - 
ESTADO 

Maria Detert EMA São Luís/MA 
Marcio Henrique Cruz Sousa Cooperativa Terra e Vida Pirapemas - MA 
Creusimar Oliveira da Silva ARIDAS  Floriano/PI 
José Genivan Correia Brasil 

Marcos Xenofonte 
Jonas Heiter 

Verde Vida  
 

Convidado 

Crato/CE 
 

Alemanha 
Hermano José de Sousa 
Alexandre Lucas Silva 
Cristiano Ramos Alves 

Nova Vida Crato/CE 

Hélio Alves 
Vinicius de Carvalho 

Marina Zumbusch 

Nosso Lar 
 

Convidada 

Juazeiro do 
Norte/CE 
Alemanha 

Cícera Gomes de Andrade (Cecília) 
Fco Jossean A. Bezerra - Pretinho 
Joaquim Ivanilson Gomes - Nenen 

Instituto Frei Beda de 
Desenvolvimento Social 

 
Cajazeiras/PB 
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Valber Almeida Matos 
Edvaldo Sebastião da Silva Junior 

Cleidismar Maria de Oliveira 
Aurélio Alves da Silva 

Alexsandro Alves Coelho 
Antônio Cleide Gouveia 

Maria do Socorro Ferreira 
Benedickt Pschörn  
Daniela Pschörn 

CPT Sertão/PB 
 

Convidado 
Convidada 

Cajazeiras PB 
 

Alemanha 
Alemanha 

Ana Cleide de Paulo  
Maria Jucilene Silva Flores 

Obras Sociais da OFS 
CPT Campina Grande 

Itaporanga/PB  

Maria Gorete de Barros Lopes 
Maria Suely Albuquerque 

Promoção Humana Campina Grande/PB 

Maria Betânia de Sousa Barros Casa da Criança Dr. João Moura Campina Grande/PB 
Maria Valdenice Silva CPT – Campina Grande Campina Grande/PB 

João Muniz de Sousa Filho CPT - João Pessoa João Pessoa/PB 
Francisca Sousa da Silva Escola São Tiago João Pessoa/PB 
Iozilene Santos Raposo Pastoral da Criança Alhandra/PB 

Denise de Sousa Turma do Flau Recife/PE 
Lucélia Aparecida Corcino de Melo CPP Recife/PE 
Josenilda Pedro da Silva - Nalvinha  Saber Viver Recife/PE 

Maria de Lourdes da Silva  Casa Menina Mulher Recife/PE 
Maria Regiane de Sousa Bonfim ACRA Campo Formoso/BA 

Antônia de Carvalho Freitas Líder Ação - CEBs Campo Formoso/BA 
Aurivete Alves de Araújo Ass. Artesões de Vila Encantada Campo Formoso/BA 

Welington Pereira Cidade da Criança Simões Filho/BA 
Guilherme Monteiro CDDH Nova Iguaçu/RJ 

42 Participantes 24 Organizações 
 

 

Cajazeiras/PB, 27 de Fevereiro de 2016. 

 

        Antonio Cleide Gouveia                                      Cícera Gomes de Andrade 

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

 
 

	  


