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RELATÓRIO DO XXII ENCONTRO DA REDE SOLIVIDA EM JOÃO PESSOA-PB 

TEMA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL FRENTE A CONJUNTURA 

POLÍTICA 

 

O 22º Encontro da Rede de Parceiros SOLIVIDA, aconteceu de 15 a 17 de Março na 

CEJUB – Centro de Atividades e Lazer Pe. Juarez Benicio Gramame - Rua Agricultor Carlos 

Onofre Nóbrega, 3082 – Bairro: Gramame – João Pessoa/PB e teve com o Tema: Organização 

da Sociedade Civil Frente a conjuntura Política. 

 

DIA 15 de Março 

 

O Encontro foi aberto dia 15 de Março com um momento de mística realizado pela CPT – 

João Pessoa. O presidente Antonio Cleide fez a abertura informando sobre os encaminhamentos 

do encontro anterior e como se daria o XXII encontro. Após fala do presidente Andra Keila da 

Lideração realizou a leitura da Ata do XXI Encontro que aconteceu em Campo Formoso - Bahia. 

Após leitura da ata, Robson e Aline entregaram a cada entidade um questionário sobre 

comunicação e assim encerrou o primeiro dia de Encontro. 

 

DIA 16 de Março 

 

Comunicação Frente a Atual Conjuntura Politica: 

 

 Iniciou as atividades após o café da manhã com um momento de oração comandado pela 

Irmã Denise onde a emoção foi sentida por todos e compartilhada em cada benção. Convidamos 

Frei Anastácio Deputado Federal – PT/PB para uma conversa muito importante. Ele nos diz que 

sobre a reforma da previdência nem se faz necessário explicar quem esta reforma irá beneficiar. 

Essa reforma é para tirar direitos dos trabalhadores e a medida que veio anteriormente a reforma, 

chegou de forma cruel.  

“Conheço as entidades da Paraíba apoiadas por Frei Beda há 40 anos, e a 

Rede Solivida é um belo espaço de fomentação de enfrentamento a atual 

conjuntura política sobretudo com crianças, adolescentes e jovens. A rede 

social é uma excelente forma de divulgação das nossas ideias, é 
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importante ver a evolução do Aktionskreis Pater Beda que antigamente 

trabalhava com doação de roupa usada e hoje produz projetos para 

auxiliar nas comunidades. Sou cria da CPT, tudo que aprendi na minha 

vivência dos direitos humanos foi na CPT.” (Fala de Frei Anastácio) 

 Jaimaci Andrade ressaltou que o governo Bolsonaro tem mais militares que os governos 

do regime militar de 64. 

 Foi lembrado a todos que as redes sociais foram as principais formas de divulgação 

durante a eleição e que ainda hoje é, pois muitas posições desse governo o mundo sabe a partir 

das postagens feita pelo atual Presidente.  

 Dentro de vários pontos dessa conversa surgiu o fortalecimento da luta das mulheres e o 

Frei reconhece que as mulheres estão tendo um papel importantíssimo para o crescimento e 

desenvolvimento do país. 

 Pedro Lucas questiona como a juventude pode contribuir participar sem se corromper? 

Frei responde que acredita na politica partidária, “creio que a juventude é uma grande esperança 

juntamente com as mulheres, me refiro à juventude organizada. Durante as ultimas eleições da 

Paraíba, a juventude esteve presente e ela é o futuro do nosso país. Se faz necessário construir 

lideranças dentro da juventude e isso não pode acontecer há meses da eleição mais sim ser 

construída continuamente durante todos os processos eleitorais. Não vamos mudar a politica 

brasileira se não houver organização”. 

 Jany trouxe a referencia do livro de Frei Beto “MOSCA AZUL” e questionou o que pode 

ser feito por quem não está organicamente na gestão do PT. “O PT deveria ter tido vergonha e 

pedido desculpas ao povo brasileiro.” (Frei Anastácio) O PT precisa se reformular, precisa 

reconhecer suas falhas e recomeçar.  

Após esse momento aconteceu a socialização das avaliações e análise de conjuntura 

realizado pela juventude referente ao Encontro de Campo Formoso em novembro de 2018 onde 

cada Estado apresentou suas impressões conforme relatos a seguir: 

 Pernambuco 

Lourdinha da Casa Menina Mulher e Enedino da Turma do Flau relataram que os jovens 

no encontro promovido pós Campo Formoso abordaram assuntos relevantes ao cotidiano de 

vulnerabilidade, preconceito, abordagem policial e ficou decidido que haverá 04 encontros por 

ano para melhor interação e discussão de temas de interesse da juventude. Essa reunião dos 

jovens promoveu uma reflexão do sistema político e na Turma do Flau o grupo adolescentes 
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destacou a importância de trabalho com os jovens. Segundo Lourdinha as ações coletivas 

fortalecem o trabalho social das entidades. Foi bastante significativo esse trabalho com a 

juventude.  

Nalvinha da Ilha de Deus da Ong Saber Viver ressaltou que os jovens aprenderam muito, 

mudaram a visão em alguns pontos sobre o trabalho social desenvolvido na Rede Solivida. 

Nonato da CPP – Comunidade dos Pequenos Profetas concordou e destacou o quanto é 

importante a participação dos jovens nesses espaços; 

Irmã Denise, embora não esteve presente na analise feita pelos jovens percebe já uma 

mudança de comportamento e respeito aos limites. 

 Ceará 

As instituições Nova Vida, Verde Vida e Nosso Lar nas pessoas de: Hermano, Pedro 

Lucas, Expedito e Genivan reuniram jovens das 03 instituições em uma manhã na sede do 

Projeto Nova Vida onde avaliaram e posteriormente sistematizaram o que foi discutido 

encaminhando posteriormente essa análise para a Rede Solivida. 

Expedito da ONG Nosso Lar se diz mais resiliente após o encontro e que o fez refletir 

muito em Campo Formoso quando ficou na turma de irmã Marrie, tudo que viveu provocou uma 

mudança de forma de visão a partir das falas e com aprendizados. 

Pedro Lucas do Nova Vida busca entender a razão do jovem não querer votar e reconhece essa 

importante participação cidadã, indicou estudo do  material do selo UNICEF que trás um 

conteúdo muito bom para o aprendizado dos jovens, ressaltou que os jovens precisam participar 

como protagonista em palestras e ser ativo. Planejar o próprio encontro a partir das suas 

necessidades e anseios. 

 Rio de janeiro 

Reuniram-se as instituições CDH e Beija Flor e na falade apresentação Cida e Hercília 

relataram sobre reforçar o trabalho de base com os jovens. Para o encontro de Campo Formoso 

foram 02 jovens e participaram de todas as ações, ficaram encantados com o carrossel 

apresentado pelas instituições. Destacaram que os pontos positivos foram maiores que os Pontos 

negativos no encontro. 

 Bahia 

Simões Filho - Cidade da Criança teve a fala de Helder Christian onde disse que vários 

jovens nunca tiveram oportunidade de vivenciar essa experiência. O retorno do aprendizado foi 

muito positivo. Outras entidades da Bahia não apresentaram. 
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 Piauí – Não estava presente neste momento do encontro 

 Maranhão 

Avaliação dos pontos positivos e negativos. A participação dos jovens foi boa, mas sentiu 

falta da participação deles nos espaços de discussões. Muitos jovens nunca tinham saído dos seus 

lugares de morada. O encontro proporcionou o fortalecimento dos laços afetivos. 

 Paraíba 

Pretinho da Associação Sertão Agroecológico iniciou falando sobre o antes, o durante e 

depois dos governos do PT, fez um resgate histórico e acrescentou: o país está um caos. Em 

relação a Campo Formoso disse que o encontro foi bom, mas alguns acontecimentos foram 

constrangedores. Destacou a importância do intercâmbio também achou muito bom o carrossel. 

Cecília – IFBDS – Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social socializou a análise de 

conjuntura realizada pelos jovens camponeses de assentamentos acompanhados pelo IFBDS e 

pela CPT Sertão/PB realizada em Cajazeiras/PB após o encontro de Campo Formoso/BA. Na 

análise realizada pelos jovens que participaram do encontro realizado pela Rede Solivida 

refletiu-se sobre a  importância do engajamento dos jovens nesse momento em que estamos 

vivenciando em nosso pais a retirada de direitos, a perseguição e criminalização dos movimentos 

sociais. 

Antonio Cleides antes de dar sequência a programação informou que um dos pontos na 

reunião da diretoria foi a falta de avaliação dos encontros e esperam corrigir essa falha. Com isso 

ele convidou a todos para o momento de Almoço. 

A tarde iniciou com Antonio Cleides retomando a programação do encontro. Márcio 

Sousa apresentou o demonstrativo financeiro do ano de 2018 que posteriormente será entregue a 

Hercília, Rogério e Esthevão – Conselho Fiscal para apresentaram um parecer no próximo 

encontro da Rede Solivida que será realizado em Julho deste ano. Antonio Cleides falou sobre o 

Núcleo de Captação de Recursos e como mudou/diminuiu o envio de valores através da 

Alemanha. Com essa demanda ele aproveitou e explicou o porquê do diagnóstico realizado pelo 

o Núcleo de Captação de Recursos, que é para entender as capacidades e as fragilidades de cada 

instituição para só depois captar assessora-las na captação de novos recursos.  

Jany ressaltou que a Captação de Recursos vai muito além de valores “precisamos 

entender pessoas, equipamentos como recursos da instituição”. O diagnóstico é um papel 

preliminar para nos mostrar as necessidades e como cada instituição possui, captar recursos não é 

só dinheiro e o diagnóstico é justamente para isso. Mostrou que 17 entidades encaminharam o 
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diagnóstico no prazo, explicou que a missão é o cartão de visita da instituição, um convite para o 

financiador. Das 17 instituições 10 trabalham com desenvolvimento humano, 09 com crianças, 

adolescentes e jovens, 03 são de cunho religioso, 17 trabalham com a garantia de direitos. A 

Diversidade de atividades é um diferencial para a captação de recursos. No panorama 

apresentado foi percebido que as maiores dificuldades das entidades é entender que deve-se ter 

no mínimo uma documentação e um nível de organização que atenda as exigências de entidades 

apoiadoras. 

Ronaldo ACC – Associação Cidade da Criança falou sobre o marco regulatório que foi 

implementado na escala federal, estaduais e em janeiro de 2018 chegou a esfera municipal. Jany 

sugeriu que os comunicadores divulgassem nas redes para que todos possam ir se interessando 

sobre o MROSC. Cecília sinalizou que foi discutido no núcleo que as entidades não são 

obrigadas a participar e primeiramente se fazer entender que o núcleo não é um salvador da 

pátria mais sim um novo espaço para pensar formas de captação de recursos. O núcleo tem como 

proposta ter 06 pessoas sendo cada um responsável por 05 instituições e também foi falado sobre 

o perfil das pessoas que poderiam compor o núcleo de captação. Foi dado mais um prazo até o 

dia 31 de março para o recebimento do diagnóstico das entidades que não enviaram.  

Maria sugeriu que para além do número talvez o ideal a divisão por temas e o perfil do 

responsável pela captação. É preciso entender que enquanto Rede Solivida somos uma só 

entidade apesar dos vários braços, com o Mercado de Oportunidades foi perceptível a riqueza 

dentro dessas 08 organizações do projeto. E precisamos unir forças para que aja a continuação 

dessa riqueza.  

Para o Núcleo de Captação de Recursos foi decidido que além de Jany Alencar do Verde 

Vida, Cecília Gomes - IFBDS, Rogério Oliveira – CPT João Pessoa, precisava de mais 3 

membros para contribuir e dividir igualmente as entidades, sendo assim, foi escolhido na 

assembleia Lourdinha Sousa da Casa Menina Mulher, Cida Pontes do Centro de Direitos 

Humanos e Hermano José de Sousa do Projeto Nova Vida. Finalizando assim as discussões 

realizadas pelo Núcleo de Capitação de Recursos. 

O Núcleo de Comunicação foi chamado para apresentar as novidades da reunião da 

comunicação que aconteceu no dia anterior. Robson falou sobre as demandas e as falhas que 

estava acontecendo, os comunicadores se apresentaram e falaram às instituições que cada um 

representa. Robson falou sobre o surgimento do questionário de pesquisa, para um maior 

entendimento e ideia para o núcleo. Edmar fez um apanhado sobre os resultados do questionário 
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e com isso: A maioria das entidades acreditam que a comunicação da rede funciona só que com 

lacunas. Sobre o site todos já visitaram e perceberam a falta de atualização das informações. 

Somente duas entidades não se sentiram bem atendidas por seu comunicador. As dificuldades 

que sinalizaram foram diversas dentre equipamentos até o planejamento do comunicador junto à 

instituição. Alguns temas foram sugeridos: educação garantia de direitos, trabalho infantil. E foi 

sinalizado que é necessário existir uma maior parceria entre o comunicador e a instituição. 

Benedito apresentou uma pesquisa sobre o XXI encontro com a juventude e apresentou um vídeo 

de resumo desse encontro. Finalizou a apresentação do Núcleo com o Calendário e temas para 

postagens até o mês de Junho/2019.  

 Passou a palavra para o presidente, onde colocou que seria o momento da apresentação 

do trabalho realizado pela CPT João Pessoa, Escola São Tiago e ACVIDA entidades que 

organizaram este encontro e em seguida a apresentação das novas instituições da Paraíba que 

desejam integrar a Rede Solivida.  

Iniciamos pela apresentação da CPT João Pessoa onde Thiago da Silva apresentou a 

história da CPT no Brasil e na sequência falou sobre a CPT Nordeste e na Arquidiocese da 

Paraíba, onde a CPT que vem atuando no desenvolvimento de experiências para a vivencia dos 

agricultore(a)s nos assentamentos, atualmente são 60 assentamentos acompanhados pela CPT e 

mais 13 áreas em situação de conflito. De 1962 até o momento já foram 68 agricultores mortos.  

Após a apresentação do trabalho da CPT João Pessoa iniciou-se a apresentação das 

entidades novas. Márcio atual presidente do IMTER – Instituto Mãe Terra apresentou a 

instituição e fez um breve histórico sobre a criação do instituto criado em 2016, que busca o 

desenvolvimento social e econômico da população rural paraibana com a maior atuação na zona 

da mata.  

COASP – Cooperativa da Agricultura e Serviços Técnicos do Litoral Paraibano foi 

apresentada por Rogério, a entidade fica na região litorânea da Paraíba e de 2014 a 2018 a 

cooperativa esteve em 03 convênios com o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - A cooperativa foi criada em 2000 para auxiliar no escoamento dos produtos 

produzidos pelos agricultores.  

Cecília apresentou a Associação Sertão agroecológico criada para a organização 

produção e comercialização nos assentamentos do Alto Sertão Paraibano sobretudo as feiras 

agroecológicas, organização formada por homens e mulheres camponesas, comercialização e 

certificação de produtos orgânicos.  
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A ADESTE - Associação de Desenvolvimento Social e Técnico da Região do Brejo 

Paraibano foi apresentada por Maria Josiane de Sousa, a associação realiza um trabalho conjunto 

com a CPT da Diocese de Guarabira. Ela trabalha com agricultores com formações, com 

mulheres, crianças e juventudes das áreas de assentamentos.  

Após a apresentação das 04 entidades a assembleia presente no XXII Encontro da Rede 

Solivida acolheu as novas organizações que a partir deste momento integram a Rede Solivida. 

Seguindo a pauta do Encontro houve a apresentação do trabalho das outras duas entidades 

que organizaram este encontro. Dona Francisca falou rapidamente sobre a história da Escola São 

Tiago, e destacou a violência do bairro e o trabalha com as crianças e suas famílias. Esse 

trabalho é realizado no turno da tarde com 47 crianças e são 4 educadores, Erivan é um dos 

educadores e  fez uma apresentação da linha do tempo da escola.  

A ACVIDA foi apresentada por Iozilene, onde nos contou um pouco da história 

institucional, e seus novos caminhos, pois estão a pouco tempo como Associação Cultural Arte e 

Vida – ACVIDA. 

Finalizando as apresentações Antônio Cleide fez os informes sobre o Projeto de 

Formação da Rede Solivida apoiado pela Kindermissionswerk através da Associação Cidade da 

Criança e que o projeto finalizado já foi realizada a prestação de contas e apresentação de 

relatório financeiro e apresentou os valores que foram utilizados de 2016 a 2018, com 

hospedagens e transportes. A ACC esta fechando o relatório das atividades para ser enviada a 

Kindermissionswerk . O presidente ainda nos avisou que haverá uma vivência/formação com o 

tema proteção de criança e adolescente, e que para essa formação terá várias etapas com direito a 

certificação para os pedagogos e profissionais que trabalham com as crianças e adolescentes de 

nossas instituições. Será feito um primeiro momento em julho com uma pessoa que já participou 

deste processo de formação em Sete Lagoas - Minas Gerais e irá expor sobre a temática e na 

sequência realizar trabalhos em grupo.  

O próximo encontro ficou agendado para julho de 2019, abordará o tema da Politica de 

Proteção Infantil e a Comercialização e acontecerá no Verde Vida – Crato/CE, juntamente com 

as demais entidades do Ceará, de 18 a 21 de julho, sendo dia 18 a discussão sobre a Política de 

Proteção Infantil com a Assessora Raquel Branco e no dia 19 uma formação sobre 

Comercialização do Projeto Mercado de Oportunidades. Em Outubro deste ano será realizado o 

próximo encontro da Rede Solivida em Simões Filho - BA na Associação Cidade da Criança, 

colado ao Processo de Formação sobre a Proteção a Criança e ao Adolescente realizado em 
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parceria com a Kindermissionswerk. A presença de todos da rede é muito importante, neste 

mesmo encontro será realizado uma formação sobre Gestão e o Seminário de Avaliação do 

Projeto Mercado de Oportunidades.  

Antônio Cleides falou sobre a abertura do escritório no Crato, passando a palavra para 

Aline que disse a proposta de seus trabalhos e explicou o porque das documentações que 

precisam ser coletadas de cada instituição. Durante apresentação foram passando os contatos da 

Rede. Antônio Cleides agradeceu ao Nova Vida em nome da Rede Solivida por ceder o espaço. 

Após os informes foi passado a palavra para Iozilene onde iniciou a avaliação do 

encontro. Ela dividiu cartolinas para ser colocado de forma dinâmica os pontos positivos, 

negativos o que tem para melhorar sendo apresentados posteriormente. Após esse momento de 

avaliação houve a cerimônia de envio e encerramento do XXII Encontro da Rede Solivida e os 

grupos do Projeto BMZ Paraíba e Mercado de Oportunidades se dividiram para discursões. 

Tivemos a participação de 51 pessoas das seguintes instituições: Escola São Tiago, 

ACVIDA, CPT João Pessoa, AFG, IMTER, COASP, ADESTE, Promoção Humana, CPT 

Campina Grande, CPT Sertão, IFBDS, Associação Sertão Agroecológico, Obras Sociais da 

Ordem Franciscana Secular, Comunidade Pequenos Profetas, Saber Viver, Turma do Flau, Casa 

Menina Mulher, Nova Vida, Nosso Lar, Verde Vida, CDH, Cidade da Criança, Lideração, 

CARIAM, ACRA, Áridas, EMA, Cooperativa Terra e Vida, Rede Forte do Calvário e jovens 

convidados alemães Marisa e Mathias. 

Jovens Alemães 
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AVALIAÇÃO:  


