
 

 
 

 

RELATÓRIO DO XXXIII ENCONTRO DA REDE SOLIVIDA  

EM CAMPINA GRANDE-PARAÍBA 

TEMA: METAS SMART 

 

O 33º Encontro da Rede de Parceiros SOLIVIDA, aconteceu nos dias 30 de Junho, 01 e 03 de 

Julho de 2022 na Casa da Criança Dr. João Moura, Rua Dr. João Moura nº 487 – Bairro: São 

José – Campina Grande/PB e teve com o Tema: Metas SMART. Contou uma média de 50 

participantes durante os 3 dias de encontro.  

 

DIA 30 de Junho (Quinta-feira) 

Iniciamos o Encontro recebendo a todos os participantes e logo dando início a 

programação tivemos a palavra do Presidente Antonio Cleide que convidou irmã Joana 

responsável pela Casa da Criança Dr. João Moura para fazer uma mística com todos os 

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

Cristina falou um pouco da alegria de estar recebendo os parceiros da Rede Solivida na sua 

instituição e também nos contou um pouco a história da Organização Casa da Criança Dr. 

João Moura para nos alegrar ela convidou o grupo infantil para uma apresentação de Dança 

bem regional fazendo assim a abertura do nosso encontro. Em seguida a palavra voltou para 

Antonio Cleide fazendo a apresentação de todos os participantes, a divisão das equipes de 

trabalho: oração e animação para todo o período do encontro, seguindo realizou a leitura da 

programação e a secretária realizou a leitura da ata do encontro anterior. 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 na 

rede. Houve o intervalo para o almoço e logo em seguida seguimos a programação com a fala 

via Zoom de Diego Curvo da Kindermissionswerk sobre o trabalho realizado pela Kinder 

como parceira das instituições do Brasil. Diego nos contou sobre sua trajetória profissional e 

deixou a plenária a vontade para interromper em qualquer momento, ele expôs sobre as ajudas 

que a Kinder faz com as instituições de todo o mundo e ali especificadamente com as do 

Brasil, onde eles trabalham e gostam sempre de transparência no que fazem, contribuindo 

com o objetivo especifico da organização sendo elas o trabalho com crianças, adolescentes, 

impacto social, preservação do meio ambiente, entre outros focos de trabalho. Diego falou 

que ele é a pessoa para que novas entidades possa procurar caso queiram ser parceiros, como 



 

 
 

também as que já são parceiras é a ele que devem procurar para qualquer dúvida ou conversa. 

Falou ainda sobre as mudanças que está acontecendo com as parcerias, orçamentos, 

documentos e prometeu entrar em contato com as instituições para saber um pouco mais sobre 

elas e suas dificuldades. Nalvinha da Ilha pediu a palavra para saber o motivo que a Saber 

Viver ainda não tinha recebido nenhum valor esse ano de 2022 e Diego pediu o número do 

Projeto para verificar e falou que já estava autorizado o pagamento para eles ainda naquela 

semana. Sem mais ninguém querer perguntar Diego agradeceu a oportunidade de estar ali e 

falar a todos e se fez sempre disponível para maiores esclarecimentos. Antonio Cleide 

agradeceu a presença mesmo que On-line do Diego Curvo e também da alegria de ter a 

parceria deles com as organizações da Rede Solivida.  

Seguindo assim a programação foi convidado o Professor Jonas Duarte da UFPB para 

uma conversa sobre Análise de Conjuntura Política Atual. O Professor iniciou sua fala 

levantando suas formações e atuação na faculdade, mas relata que apesar de seus estudos as 

vivencias em sociedade traz uma maior riqueza para sua bagagem e seus conhecimentos. 

Logo em seguida ele presentou sua relação com a casa da Criança, desde sua infância e como 

se sente bem em Campina Grande. Jonas apresentou a conjuntura atual do Brasil e abordou o 

período de transição e transformação em todo o globo terrestre, fazendo um apanhado dos 

últimos 200 anos, entre 1820 até os dias atuais, com as grandes transformações. Um dos 

pontos marcantes de sua fala dentre vários outros, foi sobre a crise ambiental onde fala que é a 

elaboração para o fim do mundo, o planeta não tem recursos para sustentar o modo de vida do 

ocidente, precisaríamos de 16 planetas terras para atender o modo de vida dos Estados 

Unidos, ou seja, ou muda a forma de consumir o mundo, ou iremos entrar em colapso. Ele 

explicou um pouco sobre o governo do ex-presidente Lula onde foi um governo NEO liberal. 

Com a reforma da presidência, Lula fez um governo para o povo, para o nordeste, criou 

programas sociais para o povo, e gerou renda para a população mais pobre. Em 2005, 

realizaram um abaixo assinado para tirar o Brasil da Área de Livre Comércio das Américas-

ALCA, pois, esse suposto bloco econômico é viável para os países ricos, como Canadá e 

Estados Unidos, a disparidade socioeconômica entre essas duas importantes nações e o 

restante dos países da América dificulta a efetivação da ALCA. Sempre as economias 

fortalecidas vão sobressair sobre aquelas menos desenvolvidas. Em 2006 o Brasil criou 

políticas econômicas, e realizou o projeto onde encontram o pré sal e transformam o petróleo 

em escolas, a venda de petróleo para emancipar o povo carente. Após sua fala, o professor 

deixou aberto para quem quisesse falar algo ou perguntar também, tivemos algumas 



 

 
 

participações entre elas Creusimar falou sobre a importância da fala de Jonas, e reforçou 

importância de fazer a campanha para Lula, a preocupação de nossa luta para tirar o atual 

governante que é contra as práticas violentas dos seus eleitores. Rogério traz a convicção que 

o candidato lula será eleito, mas relembra que precisamos fazer campanhas para ele e também 

para mudar o legislativo pois vimos na época de Dilma que não tinha muito o que se fazer 

com o boicote do legislativo. O professor com a palavra lembrou que Lula está super seguro e 

fugindo de multidões, estar em uma casa isolada onde não desce e que a maioria dos eventos 

serão dentro dessa localidade. Jonas faz ainda uma analogia das eleições e da força do povo, 

trazendo que o povo precisa estar organizado e firme no que deseja para que possamos eleger 

Lula. Pois “com o povo unido o legislativo corre para o lado da força”. O professor agradeceu 

aquele lugar de fala e por estar presente em um momento tão bacana para a Rede Solivida, em 

agradecimento a Casa da Criança Dr. João Moura entregou uma cesta de hortaliças que são 

produzidas naquele espaço e a Rede Solivida entregou um boné representando todo o trabalho 

e satisfação em ter tido o professor naquela tarde. Antonio Cleide agradeceu mais uma vez e 

dando continuidade à programação foi feito a socialização dos trabalhos dos Núcleos 

realizado pela manhã: 

 

NÚCLEO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Foram abordados e discutidos assuntos de grande importância para todos, dentre eles a 

necessidade da rede assumir uma incidência política e de ter pautas mais fortes sobre os 

ataques sofridos por indígenas de todo o Brasil, principalmente da região Norte do país, a 

preocupação com crianças e adolescentes que fazem parte da população ribeirinha e estão 

envolvidas com prostituição desde tão cedo, e sobre a importância de termos mais discussões 

sobre direitos humanos e os riscos presente nas vidas das pessoas que se arriscam defendendo 

e lutando por esses povos. Foi visto que há muito pessoas que compõem o Movimento dos 

Sem Terra (MST) que estão sofrendo nos assentamentos por intervenções do governo. 

Além destes, pode-se perceber que as instituições unidas são mais fortes e que é 

preciso estreitar laços. Dada a distância entre as mesmas, é reconhecido que a melhor forma 

de contato é por meio de lives e reuniões online, que é um ótimo canal para tratar de assuntos 

com todos presentes. Tendo em vista isto, foi pensando o planejamento de datas para reuniões 

onde seriam tratados os assuntos citados acima e, analisando o risco de se envolver, também 



 

 
 

foi proposto que as mesmas não fossem gravadas nem pública, bem como só contasse com a 

presença de quem é indispensável para as discussões. 

Contudo, ficou claro que a Rede SOLIVIDA deve reconhecer que tem potencial e 

poder para se envolver mais nestas questões, e que é muito bom promover e investir em lives 

para manter o contato forte entre todos os componentes da rede. 

 

COMUNICAÇAO 

Dentro da programação da Rede Solivida o núcleo de comunicação se reuniu para 

avaliar, compartilhar informações e planejar estratégias para melhoramento das ações de 

comunicação dentro do Projeto Conexão Solidária. 

Esthevão iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e todas e fazendo uma 

explanação geral sobre as ações realizadas de março até o momento presente e solicitando que 

cada um explanasse seu trabalho na instituição, quais as dúvidas e como avaliavam o que foi 

realizado. 

Ellen da Promoção Humana relatou sobre a dificuldade que sentem no tocante ao 

engajamento nas redes sociais embora conseguiram aumentar o número de seguidores e eles 

observam que o acesso no instagram é bem maior que no Facebook. A equipe tem procurado 

alimentar a planilha de clipagem para acompanhamento e atualização das postagens.  

Veruska da Casa da Criança Dr. João Moura observa que os seguidores nas redes 

sociais são mais os familiares dos atendidos(as) pela Casa, mas mantêm as postagens e 

também observou o aumento no número de seguidores. 

Marcelo da CPT Sertão, relata que tem sido bem compartilhada as postagens no 

instagram e por whatsapp, o facebook deles está obsoleto. Avalia em sua fala o quanto 

importante foram as formações de comunicação e os encontros como também os 

acompanhamentos promovidos pelos integrantes do Núcleo de Comunicação e que seria bom 

mais momentos de formação a serem ofertados. Em relação a clipagem, tinha algumas 

dúvidas e que foram esclarecidas no momento. 

Alessandra do IMTER, relata sobre suas dificuldades de postagem por serem uma 

equipe pequena e ter um conhecimento ainda fragilizado em relação as ferramentas de mídia e 

as novas tecnologias. Também avalia como importante os momentos formativos e fala que 

estão buscando aumentar o engajamento das postagens nas redes sociais. 

Nas discussões foi relatado a importância de priorizar o público alvo, do cuidado e 

critério que se precisa ter com as imagens fotográficas postadas, bem como com a qualidade 



 

 
 

do texto. Se conversou também sobre o planejamento para as próximas demandas da 

comunicação e de se pensar em estratégias para aumento das metas do Conexão Solidária. 

Foi listada e apresentada as ações de comunicação na plenária no final do dia que 

foram: 

Realizada 2 oficinas sobre comunicação 

Revisão do Plano de Trabalho 

Aprovação pela coordenação do conexão para elaboração das Diretrizes e Bases 

(Plano de comunicação) 

Criada artes para banner e peças gráficas para o I Seminário do Conexão Solidária 

Realizada postagens nas redes sociais 

Post de Card de datas relevantes para a garantia de Direitos 

Criação de modelo para apresentação em Power point 

Planejamento e realização de reuniões mensais 

Alimentação da planilha de clipagem 

Envio de informações para o monitoramento 

Elaboração de release sobre Seminário Conexão e XXXIII Encontro da Rede 

Envio de Release para a imprensa 

Post em site de alcance nacional sobre Seminário e Encontro da Rede 

Compartilhamento de informações 

Elaboração de Planner 

 

NÚCLEO DE GESTÃO 

Foi discutido os seguintes pontos: 

 

1. Banco de Dados: está sendo construído uma parceria com o IFPB campos Sousa – PB 

para a criação de uma plataforma. Foi constituído uma comissão composta por 

Antônio Cleide, Rogério Oliveira, Leonardo, Rafael, Luciano, José e Benedito para 

irem dialogando sobre o tema. Já houve uma primeira reunião virtual desse grupo e 

também uma reunião presencial com a Coordenadora de Extensão do IFPB. 

2. Organograma da Rede Solivida: foi debatida a importância da constituição do 

organograma antes de fazer alguma alteração no estatuto, com isso foi proposto pelo 

núcleo a criação de uma comissão para construir uma primeira versão da proposta, 

essa comissão terá um representante da diretoria, um do conselho fiscal e um membro 



 

 
 

do núcleo de gestão, José e Claudia será os assessores nessa construção. Ficou 

encaminhado que essa comissão irá construir essa proposta e será apresentada no 

encontro da Rede no mês de Novembro em Arara. 

3. O núcleo de gestão vai uma formação com a instituição da rede sobre, alguns serão 

virtual com o tema MROSC e captação de recursos, essas formações serão 

assessoradas por Claudia e José. A primeira sobre o MROSC será realizado no dia 8 

de julho, o segundo que será sobre Captação de Recursos será realizado no dia 18 de 

agosto. Já as formações presenciais ocorrerão com as instituições da Paraíba que estão 

no projeto conexão solidária. A primeira será sobre Contabilidade, no mês de agosto, a 

segunda será sobre Missão, Visão e Valores, ocorrerá no mês de novembro e a terceira 

será sobre Estatuto e ocorrerá no mês de Dezembro em Cajazeiras. 

4. Estatuto da Rede: foi debatido também sobre a alteração que deverá ser feita no 

estatuto da Rede Solivida, tendo em vista que é preciso adequar ao novo marco 

regulatório das ONGs. Ficou encaminhado que será constituído também uma 

comissão composta por Hermano, Vera, um membro da diretoria e um membro do 

conselho fiscal. Será criado um documento online para que as instituições da rede 

possam opinar sobre as alterações e no mês de novembro será apresentado no encontro 

da rede em Arara. Porém ficou definido que deverá alterar o período de tempo do 

mandato da diretoria, passando de 2 para 4 anos. 

 

 

MONITORAMENTO 

1. Como você avalia esse 1 ano de trabalho de monitoramento do conexão solidária 

dentro da sua instituição? 

 

Hegemonicamente o 1º ano do projeto foi considerado positivo. Como fatores 

preponderantes dessa positividade foram apontados os seguintes aspectos: 

 Clareza e disponibilidade do assessor técnico; 

 Adaptação dos instrumentais de coleta de dados; 

 Ampliação da equipe de monitoramento e avaliação; 

 Apoio do Léo na criação de um sistema de monitoramento. 

2. Qual a maior dificuldade da organização? 



 

 
 

 Dificuldade de executar uma meta que foge à realidade do contexto onde a 

organização está inserida, 

 Falta de familiaridade com sistemas e recursos automatizados (digitais),  

 Ausência de um alinhamento qualificável e quantificável dos beneficiários. 

3. Como é possível melhorarmos esse trabalho? 

 Otimização dos recursos digitais que estão disponíveis (drive, pastas, 

institucional) para desburocratização e agilidade nos processos de 

informação; 

 Utilizar os aprendizados referentes a deficiências e debilidades no processo 

de execução do projeto quanto ganho de experiências para projetos futuros. 

 

O Núcleo de Monitoramento não conseguiu apresentar suas discussões na plenária 

geral devido o tempo, ficando assim para apresentar no domingo pela manhã. Antonio Cleide 

agradeceu e encerrou o primeiro dia de encontro.  

  

DIA 01 de Julho  

Iniciamos o segundo dia bem diferente do costume, tomando café na primeira Feira do 

Projeto Conexão Solidária que aconteceu na Praça Clementino Procópio em Campina Grande 

com barracas das Instituições participantes do Projeto Conexão Solidária. Nessa Feira houve o 

café da manhã e apresentações culturais de algumas instituições: Fanfarra da Promoção 

Humana, Ciranda da Escola São Tiago e a animação ficou por conta da Banda Mané Grafia, 

Às 9:45h o grupo retornou até a Casa da Criança Dr. João Moura para dar continuidade ao 

XXXIII Encontro de Parceiros, Antonio Cleide convidou os assessores José e Claudia para a 

conversa do dia sobre Metas SMART a conversa durou o dia inteiro e com grande 

participação. O conceito de SMART: Especifico, mensurável, alcançável, relevantes e 

temporais. Com a ideia de estabelecer prazos e metas afim de alcançar os objetivos descritos, 

determinando parâmetros.  

A conversa seguiu com a seguinte apresentação: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

A dinâmica da cesta no balde, foi um momento de grande participação, pensamentos, 

estratégias e risos. Os participantes foram de um extremo ao outro de como pensar em suas 

metas e em suas etapas. Após essa dinâmica houve a pausa para o almoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retornando do almoço já iniciou com um novo desafio, “A ilha do tesouro”. Uma 

dinâmica com o objetivo de chegar na ilha, pegar o tesouro e partilhar com a tripulação. NÃO 

IMPORTA O TEMPO, O IMPORTANTE É VOCÊ CHEGAR. 
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Para o último desafio dado aos participantes foi dividido em dois grupos para que eles 

pudessem conversa, pensar e criar uma meta SMART. No final do tempo os grupos 

apresentaram suas metas a todos, os assessores agradeceram a participação de todos e Antonio 

Cleide pegou a palavra agradecendo pelo dia e também convidando a todos os parceiros para 

irem visitar e doar algumas coisas que Udo comprou da Feira do Projeto Conexão Solidária 

para a Comunidade do Papelão em Campina Grande. Com esse momento, foi encerrado o 

segundo dia de Encontro. 

 



 

 
 

Dia 02 de Julho 

Neste dia aconteceu o I Seminário Inter – Regional do Projeto Conexão Solidária com 

o tema: Diálogo Urbano, Rural e Sustentabilidade. Contou com mais de 150 pessoas na Casa 

da Criança Dr. João Moura em Campina Grande/PB. Houve apresentação das entidades que 

fazem parte desse Projeto, como também falas dos seus beneficiários sobre o que até ali o 

projeto e as organizações tinham contribuindo para a sua vida e para a vida da comunidade. 

Foi um dia intenso, cheio de conquistas e participações dos parceiros da Rede Solivida. O 

relatório do Seminário será feito separadamente com todos e detalhes desse dia. 

 

Dia 03 de Julho 

 Iniciamos o terceiro dia de Encontro da Rede Solivida convidando Rogério onde ele 

falou sobre a criação de um Grupo de Trabalho para a Rede Solivida, esse GT é meta do 

Projeto Conexão Solidária e necessário para todas as instituições que é o de Comercialização 

e Marketing. Rogério apresentou o retorno das respostas referente ao formulário onde 31 

organizações responderam faltando apenas a instituição ACRA. Rogério falou que terá 

momentos com as organizações que fazem parte do Projeto Conexão Solidária para que elas 

possam entender e participar mais efetivamente e para as demais instituições, ou seja, dos 

outros estados, pensou que para compor o grupo tivesse representantes desses estados para 

que a comunicação seja bem melhor. Na plenária surgiu alguns nomes para compor esse 

núcleo, ficando assim decidido: Paraíba – Um representante de cada Organização; Ceará – 

Genivan do Verde Vida; Pernambuco – Rômulo da CMM; Piauí – Remyr da Cáritas de 

Floriano; Maranhão – Fernando da EMA e Bahia – HériclesHericles da ACC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Após toda a explicação de Rogério sobre o formulário e a ideia de como será feito o 

trabalho dentro desse Grupo de Trabalho, Udo pediu a palavra e falou um pouco sobre o 

quanto é importante todos estarem comprometidos com essa meta, com esse grupo, pois o 

objetivo é que futuramente as instituições possam vender e realizar serviços através da 

internet. Rogério ainda passou o resultado da Feira, onde de vendas durante todo o dia teve o 

valor de R$6.932,90 e com a compra feita por Udo (AktionsKreis Pater Beda) para que 

pudesse ser feito a doação à comunidade do papelão resultou no valor de R$3.962,00. Ficando 

assim um total de vendas da feira R$ 10.894,90. Com o resultado da Feira, Rogério encerrou 

sua fala e passou a palavra para Antonio Cleide, onde seguiu com os informes. Sobre o Banco 

de Dados, Cleide passou que está tendo reuniões para a criação da plataforma e que quer ter 

esse retorno até dezembro para ser feito o início das formações em 2023 e com isso a 

alimentação do programa para que tenha a efetivação do Banco de Dados. Houve a fala sobre 

o estatuto e sua reforma, a ideia é que seja criada uma comissão para ver todos os parágrafos, 

buscando ter nessa comissão pessoas do Núcleo de Gestão, Conselho Fiscal e diretoria. 

Durante a fala de Cleide, surgiu os nome de Hermano, Vera, Cleide e Rogério para essa 

comissão e também viu-se que para todas as organizações participarem será colocado o 

estatuto no Google Docs para que cada instituição possa fazer alguma recomendação e assim 

o estatuto seja reformado por todos. O prazo para que isso acontece é até o próximo encontro 

em Novembro/2022, onde a ideia é apresentar a proposta de reforma a todos. 

Hélio pediu a palavra e pediu para a assembleia para que pudessem pensar na 

ampliação do tempo da atual diretoria para mais 2 anos, e também que pudesse pensar nessa 

ampliação de tempo para as demais diretorias, ou seja, colocar na reforma do estatuto o 

aumento de tempo para as diretorias para 4 anos de permanência, ele justificou que Antonio 

Cleide é uma pessoa bem pro ativa, que conduz os trabalhos da melhor forma possível 

pensando sempre no grupo e que o período de 2 anos é muito pouco para se construir algo. Os 

que estavam presentes aprovaram a fala de Hélio. Antonio Cleide disse que pode se pensar 

sim nessa ampliação e que deve ser feito no próximo encontro para que dê tempo ao prazo da 

atual diretoria. Dando continuidade aos informes Cleide falou que será feito o organograma 

da rede e José e Cláudia serão os responsáveis para essa criação, para isso será marcado 

reuniões futuras com os núcleos e diretoria. Cleide passou a palavra para a secretaria Aline 

onde ela falou um pouco das Solilives no período de abril a junho e das ideias até o final do 

ano, lembrou a todos que o tema central é sobre política e que estão sendo de grande valia 

para quem está assistindo, pediu ainda o compartilhamento e as curtidas no nosso canal. Aline 



 

 
 

ainda falou um pouco sobre a PPI. Houve o segundo módulo que aconteceu na cidade de 

Conde/PB, teve grande participação dos representantes, eles estavam com mais propriedades 

para falarem e participarem. Foram quatro dias de encontro, intenso, mais que saíram com 

bastante bagagem para colocar em prática nas suas instituições. 

Cleide falou sobre o Projeto Conexão Solidária que ainda esse mês vão ter encontros 

sobre Incidência Política. Dia 20/07 – Será na AFG; 21/07 – Promoção Humana e 22/07 – 

IFBDS para todas as organizações daquelas regiões. Sobre o encontro de Novembro será com 

o apoio da ADESTE e CPT de Guarabira, acontecerá de 18 a 20 de Novembro em Araras/PB 

no Santuário de Ibiapina. O tema dessa encontro será Comercialização e Marketing e também 

será falado sobre Direitos Humanos nesse encontro. O projeto Kinder Formação de Gestores 

está sendo muito bom, acontecendo de forma on-line nas ultimas sextas-feiras do mês, sendo 

que em Junho não aconteceu devido ao encontro e ficou marcado para que aconteça no dia 

08/07. Foi convidado o pessoal do Projeto de Direitos Humanos para apresentar o projeto a 

todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Foram apresentadas algumas metas das instituições participantes desse novo Projeto, 

já as metas da Rede Solivida não foram apresentadas em plenária, mais estão todas no projeto 

e em breve serão colocadas à todos. Finalizando a apresentação Antonio Cleide agradeceu, 

disse que espera que logo seja aprovado e quem sabe o encontro de Novembro de 2023 seja 

realizado no Rio. Seguindo a programação, ele falou a todos da Carta de Intenção da CPT de 

Pajeú que foi recebida no dia 26 de Junho, nesta carta se pedia para ingressar como parceira 

da Rede Solivida. Foi realizado a leitura a todos e no final houve uma conversa e decidido o 

que já havia discutido em encontros anteriores que no momento não teria entrada de mais 

nenhuma Organização que não tivesse um vínculo com a Aktionskreis Pater Beda, com isso 

as instituições presentes votaram para não entrada nesse momento e ficou da Secretária Aline 

fazer uma carta resposta a instituição CPT Pajeú. Antonio Cleide iniciou a avaliação pedindo 

para que algumas pudessem avaliar um pouco sobre o encontro. 

Lourdinha: Falou que gostou bastante do momento sobre as Metas SMART. 

Valberlene: Falou sobre como foi interessante e prazeroso a Feira. 

Wellington: Falou que mesmo após os 10 anos da Rede Solivida, percebe ainda a 

questão da promoção humana, agradeceu e parabenizou a todos pela acolhida e recepção. 

Roseana: Agradeceu pela oportunidade de participar. 

Wescley: Que se sentir super acolhido e impactado com o conhecimento adquirido. 

Marcela: Convidou para todos irem conhecer o Pará, está voltando maravilhada e 

levando muito conhecimento, agradeceu também pelo encontro e organização. 

Fernando: Agradeceu e falou sobre a fala da conjuntura política, o quanto é necessário 

estarmos informados sobre. 

Isabel: Falou sobre a feira e sugeriu de ser feito um calendário para que elas possam 

acontecer com uma maior organização e também falou da pena que sentiu de não ter dado 

tempo para o fechamento do café mundial, pois houve muita coisa boa que deveria ter 

compartilhado com todos e agradeceu também a todos por estar na instituição que ela faz 

parte. 

Creusimar: Parabenizou pelo café mundial com todos os beneficiários, pediu que 

tivesse um pouco mais de cuidado ao retorno dessas pessoas, para que não fosse tão cansativo 

para eles, ou seja, ter mais empatia para esse cuidado. As capacitações foram muito boas e 

que devem continuar nessa linha de formação. Sobre a noite cultural ela falou que deve ser 

pensado nos próximos encontros uma noite cultural dentro do ambiente do encontro. 



 

 
 

Cida: Falou que foi excelente a participação das crianças, foi a alegria do encontro e 

falou também na questão do cuidado com a limpeza, ou seja, o lavar o prato, os quartos pra 

deixarem da forma que encontraram, os banheiros terem cuidado. 

Voltando a palavra para Antonio Cleide ele agradeceu a todos que partilharam suas 

experiências, aos que participaram do encontro e também que estava bem feliz com a 

participação da juventude nos encontros. Para finalizar o encontro foi convidado todos a irem 

para a missa com o Frei Zezinho do Convento de São Francisco – Campina Grande/PB 

encerrando assim o XXXIII Encontro de Parceiros da Rede Solivida. 

 

Aline Silva e Hericles Sander 

Relatores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


