
                   
	  
	  

Avenida	  Antônio	  Ribeiro,	  01,	  MA	  332	  -‐	  km	  38,	  sala	  04,	  Bairro	  Companhia,	  Pirapemas	  -‐	  Maranhão,	  Brasil	  –	  CEP	  65.460-‐000	  

	  

Associação de Desenvolvimento Solidário e Promoção da Vida -REDE SOLIVIDA 
CNPJ Nº 20.822.653/0001-63 

OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR – OFS 
CNPJ:09.229.147/0001-22 Fone: (83)9910-8152 ou 9993-2320 

E-mail: crechestclaraitaporanga@gmail.com 
Praça Frei Martinho, 83 - CASA FRANCISCANA 

Itaporanga- PB - Centro - CEP: 58.780-000 
 

XX Encontro da Rede Solivida15 a 17 de Junho de 2018 – Itaporanga                                                                           
Tema: Proteção a Criança e ao Adolescente – Violência Sexual 

Sexta-feira 15/06/2018- noite 

A abertura do encontro foi feita com a fala de Anatália Martins Vieira, Presidente das Obras 
Sócias da OFS de Itaporanga e Diretora da Escola Creche Santa Clara de Assis, a mesma falou 
um pouco da fundação da OFS, como também das Obras Sociais e a importância delas para 
Itaporanga e toda região. Em seguida por meio de slide os participantes rezaram a oração de São 
Francisco de Assis. Dando continuidade ao encontro foi feita a dinâmica de apresentação dos 
participantes, (a chave do sucesso). Abrir a porta da solidariedade, humildade, fé e esperança em 
nossas instituições. AntônioCleide apresentou a programação do XX Encontro com a Rede 
Solivida e a divisão dos grupos de trabalhos, nesse momento ele analisou as pautas a serem 
discutidas como elementos ligados a crise que se encontra o nosso pais, e foi sugerido que essa 
seja um tema a ser discutido no próximo encontro(crise econômica e politica). Após esse 
momento de reflexão foi feita a leitura da ata do encontro anterior realizado em Floriano PI. Pela 
a Secretaria Vanubia Martins.  

Maria Detert atualizou as informações da rede para os participantes do XX Encontro e por meio 
dela foi anunciado em nome de Udo que osinformou que os projetos estão em aberto e não foi 
enviado para BMZ. Pois os mesmo estão sendo avaliados pela a diretoria. Terminado a fala da 
Presidente da Rede os representantes do Concelho Fiscal Hélio e Gorete fizeram apresentação e 
aprovação das contas da Rede Solivida referente ao ano 2017, após esse momento foi realizado a 
divisão de grupos para a reflexão com o intuito de formar a nova chapa da diretoria da Rede 
Solivida, com o termino da reflexão ficou decido que a resposta refletida em grupo sobre a nova 
chapa ficou para o segundo dia de encontro. 

Sábado dia 16/06/2018 

O segundo dia do Encontro foi Iniciado com a oração inicial, a onde os integrantes do XX 
Encontro partilhou o Evangelho pedindo assim iluminação para tomar as devidas decisões 
durante o dia. Após esse momento oracional Antônio Cleide antecipou que o final do Encontro 
seria no sábado ás 22:00 e não no domingo como estava previsto e assim deu continuidade aos 
trabalhos do segundo dia começando com a palestra feita pela a Irmã Mary Henriqueta que falou 
sobre o Tema previsto para o XX Encontro ela ressaltou que a violência é negação da cidadania, 
do amor, da vida, que fere a dignidade  humana e trata a pessoa como objeto, desumanizando o 
ser humano que por sua vez perde a sua autonomia e aumenta a desigualdade social, e ainda 
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ressaltou que estamos perdendo o gosto e o prazer pelo o belo e pela a criação Divina e assim as 
redes sociais influenciam pra superar nas famílias a perda de vários valores como citadas a cima, 
a Irmã citou uma situação vivida na sua região a onde a injustiça com pessoas que não se deixou 
ser influenciado pela a perda do belo e do amor, a palestrante citou o caso de Pe. Amaro que 
viveu na sua pele as injustiças cometidas pelos poderosos de sua região a onde querem calar a 
voz dos que lutam para manter a dignidade humana em nossas famílias e comunidades a onde 
crianças e adolescentes são abusadas pelos próprios parentes e a família ao invés de acolher e 
lutar contra esse crime e ato de desumanização em que a mentalidade machista e a falta de 
respeito pela  dignidade da mulher ainda predomina nas famílias, ajuda a manter esses atos 
contra o ser humano. Os integrantes do encontro compreendeu a mensagem trazida pela a Irmã e 
assim serviu para da continuidade ao Encontro com a fala de Maria Detert que falou que a Rede 
Solivida preocupado com a problemática situação em que vivem as crianças e os jovens 
atendidos pelo o projeto, querem formar os profissionais para poder saber lidar com os 
problemas do dia a dia em sua instituição, para isso a Rede ira financiar um curso de formação 
durante 1 ano para os profissionais ligados a Rede Solivida e que trabalha diretamente com essas 
situações.  

Na parte da tarde os Integrantes do Encontro se reuniram novamente para avaliar a Diretoria e o 
concelho fiscal e fazer a eleição e da posse aos novos membros da diretoria e o novo concelho 
fiscal que são:... após esse momento Maria Detert falou sobre a importância do mercado de 
oportunidades para valorização do trabalho das instituições a onde a Paraíba se encontra em 
elaboração. Com o termino da fala de Maria, as Obras Sociais da Ordem Franciscana Secular-
Itaporanga fez apresentação da sua historia desde de sua criação aos dias atuais, após o termino 
todos os participantes foro conhecer o ponto turisco da cidade de Itaporanga o Santuário do 
Cristo Redentor na vinda todos foram fazer um momento de confraternização e noite cultural na 
praça da Matriz. 

Domingo 17/06/2018 

A terceira etapa do Encontro teve inicio com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz de 
Itaporanga a onde os participantes teve o seu momento de ação de graças para poder encerrar XX 
Encontro da Rede Solivida, com o termino da Santa Missa todo vieram para a Instituição tomar o 
café da manhã e realizar os momentos finas e despedida dos participantes, mas a nova Diretoria 
da Rede Solivida ficou em reunião pra fazer o encaminhamento do próximo encontro que será 
em Campo Formoso na Bahia e para fechar alguns orçamentos. 

Instituições e participantes do XX Encontro da Rede Solivida 

1. CPT- Sertão, Cajazeiras- PB- Francisco Jossean A. Bezerra 
2. Aridas- Floriano - PI – Creusimar Oliveira da Silva 
3. Ema- Maranhão-Maria Detert e Raimundo Benedito Soares  
4. Instituto Frei Beda de Desenvolvimento – Antonio Cleides Goveia, Marcelo C. Misal 

Social- Cajazeiras- PB- e Sophia Richtenboing 
5. CasaMeninaMulher Recife - PE–Mariade Lourdes de Sousa  
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6. CPT- Campina Grande- PB- Vanubia Martins Vieira 
7. Lideração- Campo Formoso- BA Andra Keila da S. Gonçalves                                                                               

Giovan Miranda da Silva  
8. ACRA- Campo Formoso – Robson França Dias e Lucimária de B. Alves  
9. Carion- Campo Formoso – Valber e Grevsn Alves dos Santos 
10. Associação Cidade da Criança- Bahia - José Ronaldo S. Cavalcante                                                                                     
11. ONG Nosso Lar Juazeiro do Norte-CE- - Hélio Alves                                                                                           
12. ONG Verde Vida   Crato- CE  - Edmar Soares Freitas 
13. ONG Nova Vida Crato/ Ceará -  Samuel Gomes                                                                                             

Hermano José da Sousa, Clara X. de Sousa e Francisco Danilo da Silva 
14. Centro de Direitos Humanos Nova Iguaçu- RJ - Aparecida Maria S. Pontes Carvalho                                                            

e Hercília Inácio de Meneses 
15. CIP- CNBBN-Irmã Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante 
16. Turma do Flau Recife- PE-Enedino Moreira dos S. Neto                                                                               

Maria das Graças C. de Araújo 
17. CPT- João Pessoa- PB –Rogerio Leandro de Oliveira 
18. Promoção Humana Campina grande- PB  Maria Suely P de Albuquerque                                                              

e Maria Gorete Barros Lopes 
19. Casa da Criança Dr. JoãoMoura Campina Grande- PB - Maria Betania de S. Barros 
20. Associação Frei Gregório Cabedelo- PB -Estevão Viana da Silva 
21. Saber Viver Recife- PE -Josenilda P. da Silva                                                                   
22. CTV- MA-Marcio Henrique Cruz Sousa 
23. Obras Sociais da OFS Itaporanga – PB-Anatália  Martins Vieira e Elizabete Rodrigues 

F. Prudêncio,  Maria Roseana da Silva 

 


