ヽ
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ANEXO‖

i

PROPOSTA DE TRABALHO
1- ORGANTZACAO:

foi fundado em 11 de junho de 1995,
Fortolecimento das Formos de Orgonizog1o e

O Centro Dom Jos6 Brand5o de Castro

com a missao de "Contribuir poro

o

-

CDJBC

Qualificagdo dos/os Trabalhodores/as Rurais Sergiponos/os no Luto peta Superogdo do
Exclusdo Sociol".

Ao longo de seus 22 anos, o

tem desenvolvido a96es de fortalecimento das
comunidades de agricultura familiar, tradicionais e assentamentos de reforma agrdria, por
meio do acompanhamento e prestaEeo de assessoria pedag6gica e juridica em processos
CDJBC

ligados a luta pelo direito A terra. Bem como. ag6es de Acesso a Agua [captag5o de dgual e a

Terra; Produgao Agroecol6glca; Seguranga Alimentar

e

Nutricional; Educagao
Contextualizada; Garantia e Defesa dos Direitos da Crianga e do Adolescente; Meio
Ambiente; G6nero, Gerageo, Raga e Etnia; e, Fortalecimento de Vlnculos Comuniterios.
Desenvolve ag6es em Aracaju voltadas

) adolescentes, mulheres e idosas. Atua em

diversos espagos de participageo social, onde tem conseguido intervir de forma concreta e

eficaz na efetivagSo de politicas priblicas. Desenvolve atividades a partir dos seguintes
projetos e programas: Programa para FormagSo e Mobilizagao Social para a Conviv€ncia com

-

PIMC; Programa Uma Terra e Duas Aguas P1+2; Programa de ProdugSo Agroecol6gica e Seguranga Alimentar - pROSA; projeto BaU

o SemiSrido- Um MilhSo de Cisternas Rurais
Leitura

-

PBL; Selo UNICEF Municipio Aprovado; e, tmplantagSo de Unidade de Recuperagdo

em Areas Degradadas (URAD).

Com sua interveng5o, o CDJBC jd atingiu diretamente 54 municipios do Estado de
Sergipe, mas centra sua maior atuageo na regiSo semiiirida, onde a maioria das atividades da
organizag5o sdo implementadas. A priorizag5o do semi6rido deve-se ao imenso potencial
dessa regiao, apesar da situageo degradante em que vive a populagSo, dado, sobretudo, ao

baixo investimento em Politicas Prblicas.

Atua diretamente em espagos e f6runs de defesa e garantia de direitos da crianga e do
adolescente, sendo: F6rum Estadual em Defesa dos Direitos da Crianga e do Adolescente

(F6rum DCA), Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de Aracaju
(CMDCA), Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescentes de porto da Folha
(CMDCA), Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente (CEDCA), Comite de

Enfrentamento ao Abuso e Exploragao Sexual de Criangas e Adolescentes, F6rum Estadual de
PrevengSo e ErradicagSo do Trabalho lnfantil e Protegeo ao Trabalhador Adolescente de

Sergipe (FEPETI), Comite do Pacto Um Mundo para a Crianga e o Adolescente do SemiSrido
Sergipano, Comite lntersetorial de Politicas Pdblicas para a Primeira lnflncia, F6rum Estadual

por uma Educagdo Priblica de Qualidade, Comit6 de Combate a Tortura, Frente Nacional e
Estadual Contra a RedugSo da Maioridade Penal, Conselho Estadual de AssistCncia Social
(CEAS), Comit€

de Educagdo do Campo (Comit6 EDUCAMPO) e Rede Educagdo do Semiiirido

Brasileiro (RESAB).

O

CDJBC

6 filiado a

Associagao Brasileira de Organizagoes Nao Governamentais

(ABONG), faz parte da Articulag5o Semidrido Brasileiro (ASA) e do Movimento Nacional de

Direitos Humanos (MNDH), espagos que tamb6m congregam a96es pela defesa e garantia de
direitos de criangas e adolescentes, com sensibilizagio, formagSo continuada de gestores e
atores que atuam na drea da infincia.
Tem uma vasta experiEncia em ag6es e projetos que primam pela defesa e garantia de

direitos da crianga e do adolescente, bem como, experidncia no campo da captagSo de Sgua
da chuva para o consumo humano e/ou para a criag5o de animais e produgSo de alimentos,

que acarreta um processo de capacitagao em GestSo de Recursos Hidricos (GRH) para as
familias beneficiadas com a implementag5o de cisternas para o consumo humano. vez que,
destacamos que o CDJBC, ate o atual momento, j5 implementou mais de 7 mil cisternas de
placas pr6prias ao consumo humano no Estado de Sergipe.

2. NOME DO PROJETO:

.

Captaqao de Agua da chuva para o Consumo Humano

3- PRAZO DE EXECUCAOT

e

02 de abril de 2018 a 31 de janeiro de 2020.

4- PtlBtrcO AIVO: (abaixo Piblico Alvo priorit6rio na seguinte ordem)

.

Familias de baixa renda residentes na zona rural atingidas pela seca ou falta de Sgua
regular;

o
o
o
o
o
r

Familias com perfil Bolsa Familia;
Familias chefiadas por mulheres;
Familias com maior numero de criangas de 0 a 6 anos;
Famflias com maior nfmero de criangas em idade escolar;
Familias com pessoas portadoras de necessidades especiais;

Familias chefiadas por idosos (neste caso admite-se renda bruta familiar de at6 tr6s
sal6rios minimos).

I'

s.OBJETO DA PARCERIA

.

Construg5o de implementagio das tecnologias sociais cisternas de placas de 16 mil

litros de acordo com os modelos propostos na lnstrugSo Operacional SESAN ns 02, de
08 de agosto de 2077.

6-DIAGNdSflCO - Descrever com clareza e sucintamente o diagn6stico da realidade que ser5
objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e
as atividades

ou metas a serem atingidas.

O Semi6rido d uma regiio historicamente conhecida como ambiente sem vida e sem
possibilidades, visSo criada pelas grandes midias que revela apenas um cendrio de mis6ria,
deixando de lado suas belezas e potencial. O nordeste braslleiro, concentra a maior parte do

semidrido, onde metade desses estados, tem mais de 85% da erea considerada semidrida.

Al6m da setentrional de Minas Gerais (o Norte mineiro e o Vale do Jequitinhonha). E um
espago com grande concentragSo de terra, da iigua e dos meios de comunicagio, que
sempre estiveram nas mios de uma pequena elite. Essa situagao gera exclusSo social, al6m
de ser fator determinante das crises socioambiental e econ6mica vivida na regi6o.

A regiao ocupa cerca de um quinto do territ6rio nacional e abrange 1.252 municipios
brasileiros. cerca de 26,52 milh6es de brasileiros/as vivem na regiSo, segundo informagSo

divulgada pelo Minist6rio

da lntegragio Nacional por meio da Superintend€ncia do

Desenvolvimento do Nordeste, sendo aproximadamente 6t,97% na Srea urbana e cerca de
38,03% no espago rural (IBGE, 2010). Quase 41,3% da populagSo sao criangas e adolescentes

na faixa et6ria de 0 a 17 anos. Um dado interessante com relagSo

)

populaESo do Semidrido

6 que encontram-se nele cerca de 87o/o das comunidades quilombolas de todo o Brasil.

Mais da metade (59,1%) dos brasileiros em situagao de extrema pobreza estSo no
Nordeste. Destes, mais da metade (52,5%) vivem em Sreas rurais da regiao. Olhando para a
faixa etdria,4 em cada 10 pessoas extremamente pobres tom entre 0 e 14 anos (lBGE, 2010).
Em 60,09% dos municipios do Semidrido, com mais de nove milh6es de habitantes, o

indice de Desenvolvimento Humano (lDH) varia de Muito Baixo a Baixo. O IDH leva em
consideragSo indicadores de longevidade, educag5o

e

renda. Todos os municlpios do

Semidrido apresentaram IDHM inferior ao do Brasil (0,727).
Nesse sentido, torna-se, a

regiio priorit5ria de atuag5o do

CDJBC

que busca minimizar

os efeitos da situagSo degradante em que vive a populagSo com baixo lDH, por meio do
processo de mobilizagio social, formag5o
16000 litros que visa

i

e implementagSo de cisternas de placas de

captagSo de Sgua da chuva para o consumo, propiciando o minimo

de dignidade e seguranga alimentar is familias que venham a ser beneficiadas pelo projeto,

conforme pode ser evidenciado por meio da lnstrugSo Operacional SESAN ns O2/2OL7.
7- ACOE$ METAS E OS INDTCADORES - Descrever as ag6es a serem executas, contemplando
as metas a serem atingidas e indicadores que aferirSo o cumprimento das metas.

AC0ES

lND:CADORES

METAS

MobilizagSo social, selegSo e

Mobilizar I

cadastramento das familias

comiss6es para a selegSo dos

Relat6rios das Capacitag6es

beneficiSrios;

das Comiss6es, do Encontro

Selecionar

e

capacitar

Cadastrar 814

Listas de Presenga;

de

MobilizaESo TerritoriaU

Regional, e das Reuni6es de

Famflias;

Realizar Encontro de Seleg5o e Cadastramento;
MobilizagSo Territorial/ Fichas de SelegSo
CapacitagSo de benefi ci6rios

sobre

o

uso adequado

da

Regional.

Cadastramento.

Realizar 28 Capacitag6es em

Listas de Presenga;

GestSo da Agua

Relat6rio das Capacita96es

para

cisterna e sobre a gestSo da

Consumo Humano (GRH);

em GestSo da Agua

6gua armazenada e

de

Realizar

02

Consumo Humano (CRH).

pessoas respons6veis pela

para a

construgSo

Cisternas.

lmplementagSo
Tecnologia

da

e

Capacitag6es

ConstrugSo

para

de

lmplementar/construir 8t4

Lista de Presenga das

Cisternas de Placas de 16 mil

Capacitag6es para

litros.

Construg5o de Cisternas;

a

Relat6rio das Capacitag6es;
Termos de Recebimento.

Prestagio de Contas

Apresentar 8L4 Termos de Termos de Recebimento;
Recebimento.

PrestagSo

de

Contas

Financeira.

8- VATOR GtOBAt

o

RS2.876.032,94 (Dois milh6es, oitocentos e setenta e seis mil, trinta e dois reais e

noventa e quatro centavos).

