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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO:

Não deixe de conferir a ul�ma edição do bole�m informa�vo do ano de 2019. Esta edição trás uma 
diversidade de ações realizadas nos úl�mos três meses, com foco nas a�vidades com crianças e 
adolescentes que resultaram no lindo espetáculo do musical, 15 anos de historia da Pisada do 
sertão, destacamos também as contribuições do Programa Missão em Foco durante todo o ano, 
como também o grande evento de arte e cultura do Sertão Paraibano, Rota do sol. É com o coração 
cheio de alegria e emoção que enceramos mais um ano de a�vidades e agradecemos por estarem 
sempre nos acompanhando.

PROGRAMA MISSÃO EM FOCO DA FUNDAÇÃO
ITAÚ SOCIAL, TEM PROPORCIONADO PARA
A PISADA DO SERTÃO 
A AMPLIAÇÃO DO
OLHAR PARA O
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL DE
FORMA INTEGRAL.

Programa missão em foco

Rota do Sol

Feira do bem

Loja Pisada do Sertão

15 anos de historia

Aconteceu!

Pensar a Pisada do Sertão de forma integral é se permi�r a profundas reflexões, mudanças de 
paradigmas, planejamento, foco e resultado. E foi nessa perspec�va que aconteceu o encontro de 
monitoramento dos indicadores, revisão e construção do PDI da Organização. Esse processo foi 
conduzido pelos mentores da Fundação Itaú Luciana Shiraka e Everaldo junto com a equipe de 
gestores da organização na qual definiu as Macro ações, indicadores de processo, indicadores de 
resultados, seus meios de verificação e responsáveis pelo monitoramento de cada ação. O 
processo realizado favoreceu um direcionamento para o avanço de cada ação, bem como avaliar 
os eixos nos quais precisam avançar definindo estratégias asser�vas que favoreceram relevantes 
resultados no avanço da missão da organização.
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CIRCUITO ITINERANTE DE ARTE E CULTURA
DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - ROTA DO SOL

Compreendendo a ar�culação de ações cultu-
rais existentes em 6 municípios sertanejos 
compostos por Triunfo, Bernardino Ba�sta, 
Joca Claudino, Uiraúna, Poço de José de Moura 
e Cajazeiras com o obje�vo de contribuir para o 
fortalecimento e promoção das artes popula-
res como mecanismo de desenvolvimento 
cultural e turís�co dos municípios do alto 
sertão paraibano. No ano de 2019, foi realizado 
a 3ª edição da Rota do Sol com ações como: 
Fes�val Internacional das Culturas Populares, 
Rota da Leitura, Intercâmbios, Rota Turís�ca, 
Concurso Sabores da Terra, Seminário de 

Tradições Populares, Roda de Prosa e Poesia e 
Missa Folclórica, toda a programação ocorre-
ram no período de 22 de novembro a 01 de 
dezembro, com uma proposta voltada para a 
troca, aprendizagem e vivências de várias 
culturas através da união dos diversos grupos 
folclóricos do Brasil e de outras nacionalidades, 
surgindo como ação cultural voltada para a 
valorização do folclore enquanto reflexo da 
iden�dade dos povos, reafirmando a cultura 
popular como a expressão mais legí�ma e 
espontânea do povo.

A energia desse fes�val é a representa�vidade 
do nosso povo, da raiz que cada um traz 
consigo e que compar�lha com o mundo.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO
REALIZA EVENTO COMO ESTRATÉGIA DE
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

 Foi realizada a Feira do Bem, evento beneficen-
te para a população local no qual contava com a 
prestação de serviços gratuitos a comunidade 
como palestras de empreendedorismo, esté-
�ca e beleza e a realização de shows musicais 
com ar�stas da terra que cederam seus cachês 
ar�s�cos para contribuir com a causa, atraindo 
a público para consumir comidas �picas, 
adquirir peças de vestuário no bazar, par�cipar 
do campeonato de futebol e visitar a Loja 
Pisada do Sertão. Esta ação resultou no alcance 
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INAUGURAÇÃO DA
LOJA PISADA DO
SERTÃO
Focar na diversificação das fontes de receitas e uma das estratégias es�mulada pelo projeto do 
VOA, assim a Pisada do Sertão cria uma loja �sica para a venda de produtos e arte fatos da cultura 
local. Inaugurada em novembro a Loja Pisada do Sertão, tem como forma de es�mular o empreen-
dedorismo e a produção local, para isso foram desenvolvidos cursos de qualificação profissional 
em patchwork e bonecos em feltro e o resultado final da produção desses cursos foi colocada a 
venda na loja, assim como, foram personalizadas camisas, brinquedos, bo�ons e chaveiros para 
compor o catálogo de produtos.

Confira todos os nossos produtos, Faça-nos uma visi�nha!

das metas de mobilização de recursos propos-
tas pela equipe na execução do projeto final do 
programa VOA.

GRANDES EMOÇÕES NO ESPETÁCULO
15 ANOS DE PISADA DO SERTÃO
A Comemoração dos 15 da Pisada do Sertão, foi 
marcada por grandes emoções. No Palco da 
Rota do Sol, educandos protagonizaram o 
musical que teve como tema: Pisada do Sertão, 
15 anos de história, na qual contou a trajetória 
da organização através do fazer cultural por 
meio da dança, música e teatro, eternizando 
momentos que ficarão marcados na memória 
de cada que fez e faz a história da organização. 
Familiares, amigos, parceiros e comunidade 
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pres�giaram o espetáculo que deu abertura ao III 
Fes�val Internacional das Culturas Populares.

Olhar para trás é enxergar no passado seu valor, 
reconhecendo na caminhada, conquistas, desafios e 
superações. Me veio na memória as lembranças de uma 
noite especial, onde o brilho do olhar de uma criança e o 
encantamento da família, me fez enxergar além do 
tempo, do espaço e das possibilidades. Uma linda 
historia atualmente é contada de um Poço de José de 
Moura que antes vivia das memórias do passado, de um 
tempo que se dizia não voltar mais, no entanto, hoje, 
crianças, adolescentes e jovens escrevem uma nova 
história de cultura viva, construindo no presente o 
futuro desejado. O que somos hoje devemos ao que 
vivenciamos nos úl�mos 15 anos. Somos a Pisada do 
Sertão.

Ana Neiry Moura Alves – Fundadora da Pisada do Sertão

Pisada do Sertão 15 anos fazendo historia e transfor-
mando vidas, Parabéns Pisada do Sertão.

ACONTECEU!

VISITANTES

Localizada no município de Poço de José de Moura alto sertão paraibano, a Associação Cultural 
Pisada do Sertão possui sede própria, o que tornou-se um espaço muito visitado no ano de 2019. 
Aulas de campo, pesquisa, visita ro�neira, visita ao espaço da biblioteca, rádio e TV foram 
explorados por ins�tuições de ensino com escolas locais e regionais, universidades federais, 
faculdades privadas, entre outros visitantes. Destacamos 355 visitantes no ano de 2019 dos 
estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Alagoas, Paraíba e Ceará como também visitantes dos internacionais como Bélgica e Chile.
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PROJETO TÔ EM CASA
Capacitação em Atendimento em meios de hospeda-
gem das famílias de Poço de José de Moura que 
integraram o Projeto Território Cria�vo, cujo obje�vo é 
oferecer serviços de hospedagem familiar em seus 
domicílios atendendo a demanda dos ar�stas, grupos e 
turistas que par�ciparão da Rota do Sol 2019. Foram 
credenciadas 24 residências e disponibilizados 82 leitos 
em domicílios das famílias poço-mourenses entre elas 
mães de educandos que par�cipam das a�vidades da 
Pisada do Sertão, gerando renda e criando oportunida-
des para o desenvolvimento econômico, social e 
cultural.

SEMEANDO INSPIRAÇÃO

A proposta faz parte do Programa de Formação em Rede Semear que é idealizado pela Pisada do 

Sertão com o apoio da Fundação Itaú Social por meio do Programa Missão em Foco.

Já imaginou percorrer uma expedição no território e descobrir o encanto dos lugares e das 

pessoas?

Através de um roteiro marcado por surpresas, descobertas e encantos os par�cipantes do 

Programa de Formação em Rede Semear puderam vivenciar uma experiência prá�ca de circula-

ção pelo território, revisitando lugares, conhecendo pessoas e construindo memórias que 

registram os saberes e fazeres do cidadão nordes�no e sertanejo!
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OFICINA DE EMPREENDEDORISMO
SOCIOCULTURAL
É voltada para adolescentes e jovens que buscam através da oficina desenvolver habilidades e 

competências para a construção de seus projetos de vida. A mediação é feita pela Assistente Social 

que durante os encontros busca mediar o diálogo sobre os potenciais e fraquezas do território, 

formação de líderes, desenvolvimento do protagonismo, autonomia e autoconhecimento.

O empreendedorismo sociocultural busca ampliar o olhar dos adolescentes e jovens para conhe-

cer a si, seu espaço e as oportunidades e a par�r deste olhar despertar o que há de melhor dentro 

de si, acreditando e inves�ndo tempo e conhecimento para a realização de seus sonhos.


