
 

 
 

 

RELATÓRIO DO XXXII ENCONTRO DA REDE SOLIVIDA  

EM CAJAZEIRAS-PARAÍBA 
CAPACITAÇÕES:  GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – IDENTIDADE E 

OBJETIVOS 

 

O 32º Encontro da Rede de Parceiros SOLIVIDA, aconteceu de 18 a 20 de Março de 

2022 no Centro de Formação Frei Beda, Rua: Francimeire Rolim de Albuquerque, 222 – Remédios- 

Cajazeiras/PB e teve com o Tema: Gestão e Desenvolvimento Organizacional. Contou uma 

media de 60 participantes durante os 3 dias de encontro.  

 

DIA 18 de Março (Sexta-feira) 

Iniciamos o Encontro como de costume com uma mística religiosa com todos os 

participantes, momento no qual a harmonia e as energias positivas são compartilhadas. Houve 

a apresentação de todos, a divisão das equipes de trabalho: oração e animação para todo o 

período do encontro, seguindo realizou a leitura da programação e feito algumas ressalvas, 

onde como proposta veio a ideia da celebração de uma missa e todos concordaram que fosse 

colocado na programação a missa no sábado pela manhã e também um momento sobre análise 

da conjuntura política atual. Em seguida Antonio Cleide dividiu todos os participantes para a 

reunião dos núcleos: Comunicação, Político Pedagógico, Monitoramento e Gestão para 

tratarem de pautas e estratégias para melhoria dos trabalhos. Houve o intervalo para o almoço 

e logo em seguida seguimos a programação fazendo a socialização dos trabalhos dos Núcleos: 

 

NÚCLEO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Formação Político e Pedagógicas - Formação permanente das lideranças 

Ações a curto, médio e longo prazos 

Público alvo: Lideranças, os assistidos, familiares 

Percurso pedagógico: tema, metodologia, material didático e fontes, lives 

Formação com das lideranças abril e maio 

 

Sugestões de tema:  

1. Contexto histórico 



 

 
 

2. O Estado e a sua organização 

3. Conquista do voto 

4. Republica e Democracia 

5. Estudo da Constituição brasileira 

6. Processos políticos (partidos, esquerda e direita) 

7. Politicas publicas 

8. As leis de iniciativa popular (Lei de combate a corrupção - 9840 e ficha Limpa – lei 

135) 

9. Eleição e voto consciente (Primeiro voto) 

10.   Reforma legislativa, judiciária, militar, tributaria – reformas democráticas (Médio 

prazo) 

11. Plano político pedagógico – quebrar paradigmas/ rompimento com algumas relações 

suspeitas (longo prazo), parceria com prefeituras e outros.  Repensar formas de 

parcerias, em que sejam garantidos a independência e as ações dos projetos, 

insegurança jurídica. 

12. Repensar a missão, intenção e objetivos de cada instituição. 

 

Temas afins: 

Eleições política partidária 

Formações primeiro voto 

Ficha limpa 

Esquerda e direita 

 

Concreta: dinamismo na formação   

Promoção e assistencialismo 

Dar o pão e ajudar a entender 

Preocupado com o pão sem a reflexão  

Acomodação a partir da pandemia (sair da zona de conforto/ não ter medo do 

partidarismo) 

Cooperação internacional - Processo formativo 

Retornar à base – discussão política com a base 

Fazer memoria – resgate histórico 

 



 

 
 

 

COMUNICAÇAO 

Dany iniciou falando sobre as reuniões realizadas, questionou sobre o que realizaram 

até o momento, houve uma conversa de como está o trabalho e de como chegar ao básico, 

ouvimos os participantes: 

Betânia – falou das conquistas sobre o cumprimento das metas 

Fazem divulgação nas igrejas, não expõem muito devido à demanda, não sentem nenhuma 

dificuldade das postagens. Fala da saída dos itens da horta, que as pessoas ligam. Waluska é a 

responsável pelas redes sociais para fazer a divulgação. 

Marcelo (CPT/IFBDS) – a dificuldade na postagem do Insta e Face, criaram 

recentemente as redes e estão usando para fazer divulgação, ele é o responsável pelas três 

instituições (CPT/IFBDS/Sertão), precisa fazer de acordo com a política da CPT. 

Dany falou que se uma instituição participar junto com a outra, pode ser 2 publicações 

e não apenas a instituição que está realizando. 

João Muniz – Sempre é um desafio apesar disso, estamos caminhando. Eles têm um 

grupo de comunicação e ficam alimentando as redes sociais. IMTER e CPTJP andam junto, 

tem insta e face e estamos criando o Youtube. Falou da importância de estarmos juntos em 

momento de partilha, que com isso vai criando e tirando as dúvidas. 

Ellen – a maior dificuldade é a interação nas Redes Sociais a questão da curtida, falou 

das redes andarem juntas da dificuldade que tinham de conectar o face e instagram.  Ela falou 

ainda da dificuldade de alimentar o drive 

Dany falou sobre impulsionar as publicações nas redes sociais. Explicou como 

funciona. 

Robson – falou sobre a identidade visual nas Redes Sociais da Rede Solivida, 

questionou se as ONGs se estão seguindo também a identidade visual. Disse que está 

verificando um avanço desde o Semear e Colher até o Conexão Solidária. 

Edmar – sobre as dificuldades da comunicação, falou sobre as demais demandas que 

temos, falou sobre o planejamento e de não fazer de forma aleatória, pois assim ameaça as 

redes sociais. Falou da importância de ser vista o cuidado da imagem e tomar cuidado com o 

que posta. 

Betânia – falou sobre o diálogo com a comunidade e a forma de falar sobre o Projeto 

(boca a boca), sem ser invasivo. 



 

 
 

Esthevão – falou sobre o Planejamento, os desafios e a mudança com as Redes 

Sociais. Dúvida: para que serve e qual importância 

 

Nalvinha – falou da importância de um Workshop, treinamento para as organizações, 

devido ao atual cenário eu estamos hoje. Com uma linguagem popular que precisa ser 

entendido. 

Dany explicou sobre as # e sobre o @. Quem marcar. 

750 postagens (250 publicações até o momento e 500 mídias tradicionais) 

Elaboração de Diretrizes e Bases da Comunicação 

Agenda de Atividades: 

Marcar uma reunião 

Marcar um Workshop 

 

NÚCLEO DE GESTÃO 

1- Projeto BMZ - Direitos Humanos  

Informes 

Instituições Beneficiadas:  

Centro dos Direitos Humanos de Nova Iguaçu, RJ 

x Confecção de Sementes (arvores frutífera, hortaliça, plantas ornamentais/flores)  

x Central de Distribuição  

x Formação em Direitos Humanos com link na preservação do meio ambiente/casa 

comum 

x Eventos 

x Confecção de Livro/Cartilhas  

CARITAS de Floriano, PI  

x Capacitação em horta e comercialização  

x Capacitação em Direitos Humanos  

x Investimento em hortas 

x Eventos  

Escola Nossa Senhora do Rosário, MA 

x Capacitação em Hortas e Comercialização  

x Capacitação em Direitos Humanos 

 



 

 
 

x Investimento em Hortas  

x Eventos  

Instituto de Direitos Humanos Dom José Luís Azcona, Marajó, Belém, PA  

A instituição está refletindo sobre o Projeto, tendo em vista a realidade local, por 

ocasião do Projeto Abrace Marajó, que foi implementado “de cima pra baixo” pela 

Ministra Damares, com dois objetivos: 1. Crescimento da igreja evangélica 

pentecostais na região e 2. Promoção de campanha política de Damares a 

Senadora/PA. 

Diante de tal quadro, Dom Evaristo (bispo local) avalia a necessidade de construção 

do projeto a partir das perspectivas da população local para que não se faça como 

Damares fez. 

Ficou proposto agendar uma reunião com Maria, Udo e o CDH/NI para tratar sobre o 

assunto. 

 

Rede Solivida 

x Seminários 

2- Projeto Conexão Solidária – Paraíba  

Plano de Trabalho do Núcleo de Gestão – Ficou agendada uma reunião no dia 

13/04/2022, às 17h de forma on-line para se definir os indicadores. 

Banco de Dados – Proposta de ter uma ou duas pessoas capacitadas para captar 

recursos, a partir da criação desse banco de dados. Vamos discutir após a apresentação 

. 

3- Projeto Kinder 

A proposta é realizar três encontros virtuais: 

1. Marco Legal das OSC: José e Cláudia; 

2. Captação de recursos: José e Cláudia; 

3. Contabilidade: será preparado um formulário com a ajuda de Márcio, Cida, 

Antônio e Luciano para saber quais são as demandas das organizações da rede 

quanto às demandas contábeis. 

 

 

 

 



 

 
 

 

MONITORAMENTO 

A atividade contou com a participação de representantes das 10 instituições executoras 

do projeto conexão solidária no estado da Paraíba. A pauta da reunião foi: 

1° Novos computadores: foi informado que os computadores a serem entregues 

foram antes submetidos a instalação do Office 2010, bem como programa de 

videoconferência Zoom e AnyDesq. Por fim o representante da AFG Leo informou sobre o 

processo de migração dos bancos de dados do monitoramento no programa Acces para o novo 

computador.  

2° Relatório Semestral: o coordenador do núcleo apresentou o resultado final do 

relatório semestral do projeto conexão solidária, fazendo uma leitura coletiva dos principais 

pontos de andamento das metas e fazendo reflexões sobre as mesmas. Uma cópia do 

documento foi entregue aos participantes.  

3° Atualização de pendências do monitoramento:  o coordenador do núcleo 

apresentou uma lista de pendências individuais da instituições, incluindo relatório/meta, plano 

de trabalho e registros fotográficos. Foi encaminhado ao final, o atendimento destas 

pendências até o mês de abril. Cabe ressaltar, que são poucas as pendências vigentes.  Neste 

ponto, também foi discutido sobre a necessidade de melhorar o registro midiático das 

atividades, sendo encaminhada que haja por parte das coordenações maior solicitação do 

apoio do núcleo de comunicação para cobertura das atividades e convite a mídia local e 

regional. 

4° Revisão do Plano de Trabalho do Monitoramento: por fim, foi feito um trabalho 

de revisão e apropriação das metas previstas para o núcleo de monitoramento. Para tal foi 

impresso a listagem de metas e discorrida uma leitura coletiva evidenciando indicadores d 

processos: que foi planejado, o que foi executado, o que está em execução e o que estar por 

ser executado. Por fim, foi mencionado sobre a próxima atividade a ser executada em torno da 

capacitação em Metas Smart e sobre o próximo encontro da Rede Solivida que terá como eixo 

central o monitoramento interno do projeto conexão solidária.   

Logo em seguida houve a fala de Udo Lohoff onde fez uma referência sobre a 

preocupação de todos na Alemanha com as informações que chegava da situação no Brasil no 

período da pandemia, as mortes, a fome e como o governo estava reagindo e tratando o 

assunto. Falou da importância e agradeceu pela campanha “Quem tem fome não pode 

esperar” e de como muitas pessoas foram beneficiadas por essa ação e como muitas pessoas 



 

 
 

se uniram para ajudar. Falou que a maior razão da viagem foi o Projeto Conexão Solidaria 

percebeu que com esse projeto todas as instituições estão crescendo, avançando, que estão 

agregando mais. Udo ainda falou sobre a Formação Política que está sendo feito através das 

lives e mostrou que é necessário e que precisa ter uma maior participação de todos, levar mais 

a sério, explicou que é tudo preparado com muita seriedade. Informou que em relação à 

Kinder teve mudanças na diretoria e nos responsáveis pelos projetos por isso teve atraso. 

Informou ainda sobre o Padre Roy que está no Haiti e por motivo de violência no país ele está 

ilhado, não consegue sair, o problema lá não é a Covid e sim a violência. Aproveitou o 

momento para fazer um reflexão sobre o cenário político atual no Brasil, por fim agradeceu 

por estar junto naquele retorno dos encontros presenciais e desejou um ótimo encontro a 

todos. Em seguida foi convidado a secretaria da Rede, Aline Silva para falar um pouco junto 

ao presidente Antonio Cleide sobre o projeto: “Formação de Gestores da Rede Solivida / 

Kindermissionswerk”, eles explicaram sobre as formações que pela ideia será seguida: 

x Encontros virtuais:  

1. Comunicação externa – NUCLEO COMUNICAÇÃO – ABRIL 

2. Comunicação interna e Técnicas e metodologias – NUCLEO 

COMUNICAÇÃO – MAIO 

3. Marco Legal das OSC – NUCLEO GESTÃO – JUNHO 

4. Captação de recursos – NUCLEO GESTÃO – JULHO 

5. Contabilidade – NUCLEO GESTÃO – AGOSTO 

6. Comercialização digital – NUCLEO COMERCIALIZAÇÃO E 

MARKETING – SETEMBRO 

7. Vendas ao consumidor e Ofertas de serviços – NUCLEO 

COMERCIALIZAÇÃO E MARKETING – OUTUBRO 

8. Marketing de produtos artesanais e da agricultura familiar – NUCLEO 

COMERCIALIZAÇÃO E MARKETING – NOVEMBRO 

9. Criação de marcas regionais – NUCLEO COMERCIALIZAÇÃO E 

MARKETING - DEZEMBRO 

x Encontro presencial: 

10.  Direitos Humanos: civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, 

direitos difusos e coletivos – NUCLEO POLÍTICO PEDAGÓGICO E CDH - 

NOVEMBRO 

 



 

 
 

As formações serão feitas virtuais, uma tarde por mês, onde ficou decidido toda última 

sexta feira do mês, começando em março e terminando em novembro. E houve ainda a 

explicação da compra do notebook, onde foi entregue a cada instituição uma unidade já 

formatado e com o Office instalado, junto também da Nota Fiscal. Leonardo da AFG foi 

convidado para explicar sobre o programa Acess e também a formatação feita nos 

computadores, Léo percebeu também a dificuldade de algumas pessoas para manusear o 

computador e ficou à disposição para ajudar em um curso básico.  Cada representante assinou 

o termo de recebimento. Para finalizar o momento foi falado sobre os próximos encontros: 

JULHO/2022 – Campina Grande de 01 a 03; NOVEMBRO/2022 – Araras de 18 a 20; 

MARÇO/2023 – Caruaru (ainda sem data) e houve a pausa para o jantar. 

Dando seguimento a programação, após o jantar tivemos a leitura da Ata do último 

encontro feita pelo Secretário Robson França e logo em seguida foi chamado Luciano o 

responsável Financeiro para que fosse apresentada as contas de 2021 e logo em seguida foi 

chamado o Conselho Fiscal depois de passar o dia todo analisando e conferindo as contas de 

2021, apresentou o parecer favorável e o mesmo foi aprovado pela assembleia. Seguindo 

houve os informes da PPI, onde acontecerá o 2º módulo presencial em Cabedelo/PB de 26 a 

29 de Abril e logo em seguida foi convidado a secretaria e Frei Wellington para falarem um 

pouco sobre as Solilives, e foi exposto que precisa da ajuda de todos, para que o objetivo e a 

meta seja alcançada que é a formação política e um diálogo para todos sobre política e voto. 

Muitas pessoas se manifestaram falando que agora que está voltando tudo presencial, está um 

pouco complicado de seguir e estar presente nas lives. Foi falado sobre a ideia de que não é 

necessário o responsável assistir no ao vivo mais sim compartilhar para sua equipe, parentes, 

beneficiários, fazendo a live chegar a mais pessoas sempre, e que ela fica no canal do 

Youtube e pode ser acessada depois sem nenhum problema. O que a equipe da Solilive pediu, 

foi apenas o compartilhamento e divulgação. Antonio Cleide pediu a palavra e falou que 

deveria ser diminuído para uma vez no mês as Lives e a equipe não aceitou a proposta, 

continuando assim de 15 em 15 dias nas quintas-feiras as 15h deixando aberto que precisamos 

de apoio em compartilhamento e divulgação, encerrando assim o primeiro dia de encontro.  

  

DIA 19 de Março  

Iniciamos o segundo dia em oração com a celebração da Missa com Padre Ivanildo e 

Frei Wellington. Antonio Cleide acolheu Natasha representante da Comunidade dos Pequenos 

Profetas, pois tinha acabado de chegar no encontro e logo em seguida convidou os Assessores 



 

 
 

Claudia e José Alves da LOTUS Consultoria de Juazeiro do Norte/CE para conduzir os 

trabalhos. A conversa deles foi em cima do trabalho que está sendo realizado com as 

organizações da Rede Solivida, mostrando sobre o Desenvolvimento Organizacional 

Regenerativo. Um pouco da conversa foi falar de: 

Intenção – apresentar ideias práticas de desenvolvimento organizacional regenerativo 

Balanço – olhar de dentro e de fora das instituições 

As organizações nascem para defender algum grupo 

Falou da Metodologia de Gestão - são processos de organização que precisam de uma 

atenção para ter uma gestão social. Eles seguiram os seguintes slides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após toda explanação do assunto houve a abertura para a plenária e tiveram muitas 

participações, dentre elas: Léo iniciou agradecendo a apresentação e falou que se cada 

instituição fizer sua tarefa de casa e pensar um pouco mais de como contribuir com o outro, 

colocando tudo isso falado em prática os resultados serão maravilhosos. Genivan falou da 

satisfação de participar desse processo e o quanto está se sentindo digno de participar. Isabel 

agradeceu pela provocação que José e Cláudia trouxe na questão do planejamento de si e de 

que forma está sendo trabalhada. Carlos Cícero falou da transparência e a verdade que foi 

tratado nas formações do Banco de Dados e que para o Projeto Nova Vida foi um divisor essa 

contribuição. Ronaldo falou sobre a questão do olhar para dentro e para fora. Qual a 

importância de olhar para si em primeiro lugar. Denise cantou uma música do orgulho que ela 

tem de ser de Brasília Teimosa e dos processos que o FLAU teve e tem durante os seus 40 

anos de existência. Finalizando assim a parte da manhã com a pausa para o almoço.  

 Iniciando o segundo momento foi convidado André Brenner para apresentar e explicar 

sobre os resultados obtidos pelas 29 organizações que finalizaram o processo do Diagnóstico 

Participativo da Rede Solivida (Banco de Dados)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Após todo diálogo de André mostrando os resultados obtidos com as organizações foi 

passado a palavra para José e Claudia onde também fizeram suas falas sobre o Regenerativo, 

pegando e lembrando da conversa no momento da manhã: 

  

 

REGENERATIVO 

 

 

José e Claudia nos falaram também que é necessário mostrar para o mundo o que 

estamos fazendo, divulgar as atividades, os nossos calendários e tantos momentos nas nossas 

redes sociais. Para finalizar o dia de trabalho fizeram a proposta para ser feito um exercício 

nos grupos dos Núcleos (Comunicação, Gestão, Político Pedagógico e Monitoramento). Esse 

exercício chama-se 5W2H e todos toparam fazer a atividade e partilhar no domingo pela 

manhã como resultado do estudo em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar o momento de estudos em grupo, Antonio Cleide convidou Hélio para 

juntos darem a notícia de que Udo não tinha participado dos momentos do sábado pois estava 

um pouco indisposto e com isso fez o teste de Covid-19 dando positivo e assim ficou isolado. 

Foi feito o teste em todos que estavam com ele durante todas as visitas no Brasil e todos 

deram negativo, eles informaram que Udo estava bem, apenas indisposto e que a vontade dele 

é que continuasse a programação conforme foi planejado, participando de forma On-line dos 

demais momentos, com isso, deram continuidade a programação iniciando o estudo dos 

Eu 
Nós 
Instituição 
Sistema 



 

 
 

grupos para a resolução do exercício 5W2H. Quando acabou o tempo do estudo, houve uma 

pausa para que pudéssemos iniciar a festividade dos 10 anos da Rede Solivida. 

A festividade iniciou com a construção da Linha do Tempo com José e Cláudia, onde 

foi feito uma dinâmica pedindo a participação dos presentes. Eles falavam um destaque e os 

participantes precisavam lembrar do ano desse acontecimento, foi bem participativo rápido e 

alegre. Seguindo, foi convidado Udo Lohoff por meio on-line onde ele apresentou diversas 

fotos de todo o caminho de Frei Beda até a construção da Rede Solivida, nos relembrou 

diversas histórias e nos emocionou bastante com suas palavras. Hélio vice-presidente da Rede 

Solivida ficou com a palavra e agradeceu a todos por esse momento juntos, relembrou o nosso 

saudoso Frei Beda e convidou Antonio Cleide onde também agradeceu por estarem ali 

reunidos e convidando Maria Lohoff, onde ela falou da alegria que estava sentindo e de como 

é bom ter amigos que cuidam um dos outros, como estavam cuidando de Udo. Aproveitamos 

o momento de Maria presente e cantamos os parabéns da Rede Solivida, cortou o bolo e 

seguiu as comemorações durante a noite. 

 

DIA 20 de Março  

Iniciamos o dia agradecendo pelo momento de ontem com as comemorações dos 10 

anos da Rede Solivida e logo foi convidado José e Claudia para que fosse feito a discussão e 

alinhamento estratégico da Rede Solivida a partir dos resultados do Diagnóstico Participativo, 

ou seja, foi apresentado uma estratégia realizado pelos núcleos no sábado à tarde. O núcleo de 

comunicação não fez por estar cobrindo todo o evento, mais se colocaram à disposição de 

fazerem depois e enviar para que seja colocado na planilha e compartilhado posteriormente 

com todos. Resultados obtidos dos núcleos, apresentação feita por cada representante: 

 

Núcleo de Gestão 

 

O QUÊ? 

Estruturar o setor de CAPTAÇÃO DE RECURSOS, gerenciado por técnico especializado 

com diretrizes e metas bem definidas, SEMPRE SE DIRECIONANDO AO NÚCLEO DE 

GESTÃO.  

QUEM? 

O responsável será os integrantes do NÚCLEO DE GESTÃO.  

 



 

 
 

QUANTO? 

Pelo período de 1 ano (12 meses) um pró-labore de até R$2.500,00 

Contratação via MEI.  

QUANDO? 

A curto prazo.  

ONDE?  

Será executado dentro do NÚCLEO DE GESTÃO.  

Observações:  

O Núcleo de Gestão irá se reunir no dia 13.abr.22, às 18hs, de forma on-line.  

  

Núcleo Político Pedagógico 

O que? 

Criar, formar, capacitar uma equipe multidisciplinar para a identificação de editais, convênios, 

propostas de parcerias e elaboração de projetos dentro da rede. 

Por que? 

Para favorecer a capacitação de maneira sistemática  

Quem? 

Lourdinha/Cecilia  

Quantidade? 

5 pessoas 

Quanto? 

Contratação de assessoria para realizar formação de 80 horas “R$ 15.000,00. 

Oficina de apresentação de projetos: presencial ou online. 

Como? 

Primeiro passo: Criar um perfil que tenha determinadas habilidades: economia, contabilidade, 

pedagógica, social, ambiental, filosófica, psicológica, jurídica. 

Segundo passo: identificar na rede pessoas que se adequem ao perfil estabelecido. 

Terceiro passo: Formação da equipe em capacitação de recursos.   

Quando? 

Ano 2022 

Local: 

Online 

 



 

 
 

 

Grupo de Trabalho - Monitoramento Interno  

 

Como desdobramento da apresentação do diagnóstico participativo da Rede Solivida, 

os núcleos foram sinalizados como espaços efetivos de discussão e resolução de 

vulnerabilidades. Neste sentido o núcleo de monitoramento contribuiu com propositivas em 

torno de duas resoluções do diagnóstico, através da metodologia 5w2h: 

1° Promover monitoramento e avaliação das atividades com base a indicadores; 

O quê? – gestão de dados para avaliação e tomada d decisões. 

Quem? Núcleo de Monitoramento 

Quanto? Custo com pessoal 

Como? Construção de um plano de monitoramento 

Quando? A partir de agora 

Onde? Na rede Solivida. 

2° Desenvolver ferramenta digital de armazenamento e sistematização de dados; 

O quê? – ferramenta digital de armazenamento e sistematização de dados; 

Quem? Núcleo de Monitoramento 

Quanto? Custo com pessoal e sistema. 

Como? Através de um fluxo organizado de registro, sistematização e armazenamento 

de dados. 

Quando? A partir de agora 

Onde? Na rede Solivida. 

 

José e Cláudia mostraram uma planilha com todas as respostas sintetizadas referente 

ao Plano Estratégico da 5W2H, falaram do quanto é importante ter as respostas dos núcleos 

para uma organização da Rede e das Organizações.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José e Claudia apresentaram um projeto para o programa do Banco de Dados que será 

dado continuidade pela Rede Solivida e uma equipe na qual foi escolhido no encontro para 

contribuir com esse Projeto do Banco de Dados. Ficou as seguintes pessoas: Márcio da CTV, 

Leonardo da AFG, Helton Charles do Centro Educacional Nossa Senhora do Rosário, 

Luciano do Financeiro da Rede Solivida, Benedito do Núcleo de Comunicação e André do 

Núcleo de Monitoramento. Esse projeto será apresentado e enviado a todos posteriormente.  

Após toda a apresentação foi convidado Antonio Cleide que agradeceu mais uma vez 

esse reencontro, explicou que em cada pasta tem uma folha de avaliação para ser respondida e 

entregue para Aline. Para finalizar o encontro convidou a todos os participantes para se 

fazerem presente ao redor da árvore e ao grupo de Articulação em Saúde Popular e Terapias 

Integrativas e Complementares do Alto Sertão - ASTICAS que preparou o momento de 

oração, reflexão sobre a mãe terra e também o plantio/inauguração da Farmácia Viva. Foi 

convidado Aline Silva representando a Rede Solivida para pegar a primeira Muda e Pretinho 

representando as CPT’s e o trabalho com a terra, após esse momento foi pedido que todos os 



 

 
 

presentes pegassem uma muda, Francisca falava o que cada muda que estava ali simbolizava e 

em caminhada seguiu até o terreno da Farmácia Viva onde foi feito o plantio e assim 

encerrando o XXXII Encontro de Parceiros da Rede Solivida. 

Durante todo o encontro tivemos a participação da Equipe de Terapias Holísticas 

promovendo momentos de cuidar de quem cuida para os participantes do Encontro, o serviço 

foi realizado pelo grupo de Articulação em Saúde Popular e Terapias Integrativas e 

Complementares do Alto Sertão - ASTICAS. A avaliação foi feita individualmente como 

Antonio Cleide falou e recebemos o retorno de 11 avaliações, tivemos os seguintes resultados:  

x Todos os pontos foram dado ótimo ou bom, desde o momento com os assessores até a 

alimentação e ambiente. 

x SUGESTÃO: 

Otimizar o tempo de fala dos participantes nas plenárias e cumprir o horário da 

programação; 

Ter mais responsabilidade nos trabalhos em equipe e ter a participação de todos os 

núcleos nas atividades em grupo; 

Usar melhor o tempo para as atividades; 

Dinamizar as formações; 

Ter um tempo para apresentação das entidades e novas diretorias; 

Que seja compartilhado os materiais utilizados pelos assessores aos participantes. 
 

Aline Aparecida da Silva Araújo 
Secretária e Relatora 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


