
FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS: ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS PROMOVENDO  CIDADÂNIA NO MÉDIO SERTÃO      

LEVANTAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS EM  CACIMBAS E TEIXEIRA, QUE CONTAM COM O APOIO DO  CEPFS 
COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COMUNIDADES/MUNICÍPIO VALOR 

ARRECADADO 
R$ 

PERÍODO COMO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS N0 DE CISTERNAS 
CONSTRUÍDAS COM  

RECURSOS DOS 
FUNDOS 

H M C J A TOTAL 

SALDO 
R$ 

Riacho Verde/Teixeira 12.758,46 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisternas, despesas com passagens para participar de reuniões, transporte de formas, gratificação a secretária da associação, empréstimo para 
compra de arame para cerca, empréstimo para problema de saúde, empréstimo para pagamento de dívida bancária e apoio para construção de uma cozinha. 

15 40 32 21 16 35 72 2.164,58 

São José de Belém/Teixeira 4.238,06 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisternas, conserto de cisterna, empréstimo para a associação e despesas de passagens para participar de reuniões. 02 18 16 06 12 16 34 700,00 
Fava de Cheiro/Teixeira 4.860,06 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisternas, empréstimo familiar para tratamento de saúde e aração de terra. 05 43 32 17 18 40 75 480,00 
Tauá/Teixeira 3.484,00 Jan/2004 a Jun/2005 Construção de cisternas, recuperação de residência, empréstimo familiar pra tratamento de saúde, pagamento de documento da associação e reforma de uma 

casa. 
02 11 15 04 06 16 26 8,00 

Santo Agostinho/Teixeira 3.918,00 Jan/2003 a Jun/2005 Pagamento de registro do Estatuto da Associação, pagamento de passagens para participar de reuniões, construção de uma cozinha, construção de privada , 
empréstimo para eletrificação de residências e empréstimo familiar. 

- 18 12 08 06 16 30 20,00 

São Francisco/Teixeira 4.497,00 Jan/2004 a Jun/2005 Construção de cisterna, reforma de casa e empréstimo familiar. 01 10 11 05 01 15 21 620,00 
Catolé dos Machados/Teixeira 3.766,50 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisterna, empréstimo para plantio de algodão, transporte de formas, pagamento de passagens para participar de reuniões e pagamento do estatuto 

da associação. 
01 27 34 14 26 21 61 36,00 

Catolé da Pista/Teixeira 4.698,89 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisterna e empréstimo familiar. 02 07 08 04 05 06 15 2.055,63 
Poços I/Teixeira 7.642,10 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisterna, empréstimo para a associação, empréstimo familiar para vacinação de animais, transporte de formas e reforma de privadas familiares. 05 20 17 10 11 16 37 1.093,63 
Poços II/Teixeira 44,00 Jan/2004 a Jun/2005 Empréstimo para a associação e empréstimo familiar para tratamento de saúde. - - - - - - - - 
Flores/Teixeira 2.378,70 Jan/2004 a Jun/2005 Construção de cisternas e pagamento de transporte para  encontros e reuniões. 02 25 23 03 30 15 48 328,00 
Granja Girassol/Teixeira 1.110,00 Jan/2004 a Jun/2005 Aração de terra e empréstimo para tratamento de saúde. - 42 50 28 13 51 92 620,00 
Pedra Vermelha/Teixeira 700,00 Jan/2004 a Jun/2005 Empréstimo para pagamento do estatuto da associação, melhoria habitacional e reforma de privada. - 04 03 02 - 05 07 75,00 
Guarita/Teixeira 1.875,00 Jan/2004 a Jun/2005 Empréstimo para a associação,  empréstimo familiar e construção de cisterna. 01 07 11 05 02 11 18 71,75 
Monteiro, São Gonçalo, Lagoa do Campo, 
ventania, São Sebastião, Fundamento de 
Cima, Jardim, Retiro, Cipó, Flamengo, 
Fundamento de Baixo, Serra Feia e Santa 
Fé/Cacimbas 

37.021,91 Jan/2003 a Jun/2005 Construção de cisternas, poço amazonas, tanque em lajedo de pedra, empréstimo para cobertura de uma capela, transporte para encontros e reuniões, 
confraternização das associações, empréstimo para tratamento de saúde, pagamento de registro de estatutos das associações, reforma habitacional, compra de 
terra para experiência comunitária, plantio de palma e compra de armário para associação. 

17 209 196 103 100 202 405 7.714,75 

Sabonete/Teixeira 3.685,00 Jan/2004 a Jun/2005 Construção de cisternas reforma da privada da sede da associação, empréstimo familiar e reforma habitacional. 01 02 03 01 - 04 05 1.700,00 
Livramento/Teixeira 439,00 Jan/2004 a Jun/2005 Empréstimo familiar. - 06 07 04 02 07 13 139,00 
Bom Jesus/Teixeira 290,00 Janeiro a junho/2005 Transporte para participar da noite das comunidades no novenário do mês de maio. - 12 08 - 09 11 20 260,00 
Coronel/Teixeira 250,00 Janeiro a junho/2005 Pagamento de despesas de transporte para participar de reuniões e empréstimo familiar. - - 02 - - 02 02 100,00 
TOTAIS  31  FUNDOS R. SOLIDÁRIOS 97.656,68 Jan/2003 a Jun/2005 19 TIPOS DE EXPERIÊNCIAS APOIADAS 54 501 480 235 257 489 981 18.186,34 

 

Apoio: 

COLETIVO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO MÉDIO SERTÃO 
CEPFS, CÁRITAS, PROPAC, TERRITÓRIO DO MÉDIO SERTÃO, CCA-PRINCESA ISABEL, VINCULUS, MST, PASTORAL DA CRIANÇA, UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTANA DOS GARROTES, UNACT, CAMEC, CEM, 

CEB,s, STR DE CACIMBA DE AREIA, NUARA, STR DE TEIXEIRA, FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS E PARÓQUIAS. 

Agricultores e agricultoras dos Municípios de Teixeira e Cacimbas, no médio sertão da Paraíba, estão vivenciando, desde novembro do ano de 2003, a experiência de Encontros Itinerantes nas comunidades contempladas com ações de convivência com a realidade 
semi-árida. Trata-se de uma dinâmica de gestão compartilhada dos Fundos Rotativos Solidários, através de um Conselho Inter-Municipal. O Conselho é composto por um representante de cada comunidade beneficiada pelo programa, representação do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e do Centro de Educação Popular  e  Formação Sindical - CEPFS. Antes, esse  conselho  se reunia, no último sábado de cada mês, na sede do CEPFS, onde eram partilhadas as experiências e dificuldades vivenciadas pelas comunidades,  permitindo, assim, o debate e a 
construção de saídas para os desafios hora vivenciados pelas comunidades. Com o  desenrolar  do  processo, os  conselheiros  avaliaram  que as reuniões deveriam acontecer, de forma descentralizada, de tal modo a permitir uma maior participação das famílias beneficiárias com o 
mencionado programa. A nova dinâmica foi implementada a partir do mês de novembro/2003 quando se passou a desenvolver encontros nas comunidades, no último domingo de cada mês.  Nos encontros há um momento em que os conselheiros apresentam  as experiências de 
suas comunidades e promove-se um debate, fortalecendo, assim, a credibilidade na experiência por parte  das famílias participantes. Antes, quando as reuniões eram centralizadas participavam apenas os conselheiros. Com a mudança participam os conselheiros e as famílias das 
comunidades que acolhem o encontro. Essa nova dinâmica além de fortalecer e animar o processo nas comunidades tem permitido uma maior credibilidade das famílias, favorecendo ao aumento da devolução dos recursos para os fundos e o surgimento de novas idéias para a 
aplicação dos recursos. Com o crescimento do número de comunidades participantes, percebeu-se que o tempo dos encontros estava sendo consumido, quase todo, pela apresentação das experiências das comunidades, sem sobrar tempo para o debate. A partir dessa realidade os 
conselheiros decidiram inovar a dinâmica. Agora apenas duas comunidades apresentam suas experiências em cada encontro, a que acolhe o encontro e outra decidida pelos conselheiros. Dessa forma sobra tempo para o debate e aprofundamento. Essa dinâmica, além de alimentar 
e animar o processo nas comunidades, aprofundando sentimentos de solidariedade, vem permitindo o despertar das famílias para a discussão de outras necessidades no tocante ao desenvolvimento das comunidades. 

A avaliação da maioria das lideranças comunitárias é de que essa nova dinâmica tem fortalecido bastante as associações comunitárias na medida que os recursos devolvidos pelas famílias são geridos através das associações, permitindo o exercício concreto da 
gestão de recursos financeiros, planejamento de prioridades a serem apoiadas, exercício de solidariedade e, sobretudo, a descoberta de que as famílias organizadas são capazes de administrarem recursos públicos, de forma eficiente, promovendo o desenvolvimento comunitário. A 
troca de experiência entre as lideranças constitui-se num verdadeiro laboratório  de formação onde o principal conteúdo é a socialização das informações e práticas vivenciadas que, por sua vez, gera um debate permitindo a qualificação, ajustes e a descoberta coletiva de saídas 
para os desafios a serem enfrentados.  Antes o que  era discutido ficava, praticamente, entre os Conselheiros. Agora, com os encontros nas comunidades, outras famílias que participam ficam sabendo como estão funcionando os Fundos Rotativos Solidários nas comunidades, 
através da apresentação das experiências. Isso tem ajudado a aumentar a credibilidade das famílias engajadas no programa. A troca de experiência vai fortalecendo a caminhada daquelas comunidades que estão com dificuldades. 

 

APOIO:

 
Encontro, comunidade área de 

assentamento de poços

 

Encontro na comunidade São 
Francisco  Teixeira - PB

 

Plantio de algodão , comuni-
dade Catolé da Pista Teixeira

 
Encontro na comunidade 

Riacho Verde  Teixeira-PB

 

Poço amazonas  comunidade 
Monteiro  Cacimbas - PB

 

Melhoria Habitacional 
Riacho Verde  - Teixeira- PB

 

Terra para Atividades  comu-
nitárias/vetania/Cacimbass-PB

 

Reforma de Banheiro  comu- 
nidade Poços  Teixeira - PB

 

Cisterna de Placa, comunidade 
Catolé da Pista  Teixeira - PB

 

Vacinação de animais,   
Poços II  Teixeira-PB

 

Instalação elétrica/residência, 
Santo Agostinho 

 

Teixeira-PB   

 


