
EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO:

Este é o nosso terceiro Bole�m Informa�vo do ano de 2019, destacamos nesta edição a visita da 
nossa mentora da Ambev Risonete Pereira da Silva que conheceu In loco a Sede da Pisada do 
Sertão como também as ações e seus impactos desenvolvidos pela OSC na comunidade e no 
território. Evidenciamos algumas a�vidades realizadas, como o projeto Mães a Obra que a cada 
dia se fortalece e trazendo grandes resultados, o encontro do Missão em Foco na cidade de 
Salvador – BA que ampliou os nossos conhecimentos técnicos e gerenciais, e ainda proporcionou 
uma visita especial a Organização Pracatum.  Este foi produzido pensando em você que tem nos 
acompanhado frequentemente, esperamos que goste. Tenha uma leitura produ�va!

Pocicultura 

Visita a AMBEV

Mães a obra 

Missão em foco

Visita a Pracatum

Comunidade leitora

Esporte em minha rua

Aconteceu!

O POCICULTURA - EVENTO QUE PROMOVE
O FORTALECIMENTO DO FAZER E DO
SABER POPULAR

O Pocicultura é um evento cultural realizado anualmente durante 10 dias, e é no terreiro da sala de 
reboco que a cultura se torna viva, onde a Pisada do Sertão tem a oportunidade de revelar talen-
tos, mostrar seus resultados através da formação dos grupos de dança e de música que contribui 
para que as prá�cas culturais sejam valorizadas e fomentadas como principio de desenvolvimento 
territorial, sustentável e humano.
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Ao lado da mentora Risonete Pereira que é 
gestora de performance e voluntária no 
Programa VOA a equipe teve a oportunidade 
de conhecer na prá�ca o modelo de gestão da 
Ambev bem como receber orientações sobre 
implantação de estratégias e ferramentas de 
gestão que irão compor o projeto prá�co do 
VOA definido pela Pisada do Sertão que será 
apresentado no final de novembro em São 
Paulo.

Ao lado de empresas como a AMBEV por meio 
do Programa VOA, seguimos unindo forças 
para alcançar o nosso sonho grande que é: 
Transformar o sertão paraibano em um lugar 
melhor para crianças, adolescentes e jovens 
viverem.

EQUIPE DA PISADA DO SERTÃO PARTICIPA DE
ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O MODELO
DE GESTÃO NA AMBEV PERNAMBUCO.

VISITA DA AMBEV

É nesse processo de construção de um mundo melhor que vamos seguindo e ao lado de excelen-
tes profissionais aliados a inspiração do modelo gestão da AMBEV que estamos nos preparando 
para VOAR. No propósito de realizar nosso sonho grande que é: Desenvolver pessoas para 
transformar o mundo.

Você já teve a oportunidade de aprender com quem tem excelência no que faz?

A equipe da Pisada do Sertão vivenciou essa experiência ao lado da mentora Risonete Pereira da 
Silva que e gerente da AMBEV é voluntária no programa VOA. O encontro de mentoria teve como 
obje�vo orientar na prá�ca sobre o modelo de gestão da AMBEV no qual está sendo desenvolvido 
na Pisada do Sertão.
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O projeto “Mães a Obra” despertou o desenvolvimento de habilidades e competências das mães 
das crianças, adolescentes e jovens atendidos pela Pisada do Sertão e/ou mulheres em situação 
de vulnerabilidades, para que estas reconhecessem a capacidade de alcançar seus obje�vos e 
transformar sua realidade social criando oportunidades de geração de renda. Durante o ano 
projeto vem oferecendo cursos nas áreas de culinária, artesanato e informá�ca básica contem-
plando um público composto por mães, crianças, adolescentes e mulheres. As mães tem a 
oportunidade de se inscrever como par�cipante e/ou facilitadora dos cursos.

Os resultados que vem sendo alcançados são: aumento da autoes�ma e autoconfiança, 
desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras e visibilidade do trabalho 
desenvolvido pelas par�cipantes.

O PROJETO MÃES À OBRA DA PISADA DO
SERTÃO OPORTUNIZA MÃES A COMPARTILHAR
SABERES, EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS.

ENCONTRO MISSÃO EM FOCO
Vivenciando o segundo ano de apoio estratégi-
co da Fundação Itaú Social foi realizado 
encontro presencial do Programa Missão em 
Foco com as organizações do primeiro ciclo na 
cidade de Salvador – BA. O encontro foi 
realizado em setembro e contou com a presen-
ça da equipe gestora da Pisada do Sertão e teve 
como obje�vo alinhamento das informações 
do programa, monitoramento e avaliação dos 
avanços ins�tucionais, integração e fortaleci-
mento de vínculos ins�tucionais e es�mulo a 
criação de ações em rede. Foi deba�do entre 
outros temas a diversidade como estratégia de 
inclusão e desenvolvimento social. Como 
resultado desse encontro além da ampliação 
de conhecimentos técnicos e gerenciais foi 

firmada parceria com os profissionais da 
organização pernambucana Serta para apoia 
na produção de conhecimento e elaboração de 
projetos sociais. Assim a Pisada do Sertão 
segue em frente com sua missão em foco.

03

JULHO A SETEMBRO

BOLETIM
INFORMATIVO 2019



A equipe da Pisada do Sertão durante o en-
contro presencial do Programa Missão em 
Foco, teve a oportunidade de conhecer a 
organização Pracatum, como estratégia de 
desenvolvimento ins�tucional por meio de 
intercâmbios e visitas técnicas. Pelas ladeiras 
do Candeal na capital bahiana, a visita foi 
guiada de modo a integrar os visitantes a 
realidade social da comunidade local bem 
como ao fazer cultural da Pracatum.

ENCONTRO DO PROGRAMA MISSÃO EM FOCO
PROMOVE VISITA A ORGANIZAÇÃO PRACATUM

Finalizando com uma oficina de percussão para 
todos os presentes e a par�cipação do Presi-
dente Carlinhos Brow que acolheu os visitantes 
com palavras mo�vacionais e inspiradoras. A 
aprendizagem da visita foi do quanto à valoriza-
ção dos saberes locais, bem como das ins�tui-
ções existentes pode promover mudanças 
significa�vas no desenvolvimento do territó-
rio, todos nós somos parte desse processo de 
mudança.

COMUNIDADE LEITORA
A cultura popular é a essência da Pisada do Sertão e todas as nossas ações estão alinhadas sob essa 
perspec�va que educa e transforma através da arte e da cultura.

Na Comunidade Leitora desse mês de Agosto enfa�zamos o Folclore, evidenciando os persona-
gens folclóricos locais e regionais e representando esse universo simbólico através da dança, da 
construção de músicas autorais e do teatro.

A arte de produzir, de ressignificar e de criar revela nossa iden�dade e fortalece nossos fazeres.
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Par�ndo desse princípio a Associação Cultural Pisada do Sertão realiza ações e projetos que visam 
o desenvolvimento do protagonismo juvenil através da formação de agentes espor�vos que 
buscam promover o esporte educa�vo como direito de todos, numa perspec�va inclusiva, 
par�cipa�va e de construção cole�va.

Assim nasceu o ESPORTE EM MINHA RUA, uma ação liderada por jovens protagonistas que tem o 
obje�vo de ar�cular o território, promover a inclusão, disseminar a prá�ca espor�va de modo a 
combater o sedentarismo, ociosidade e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

No contexto da educação integral crianças, adolescentes e jovens são considerados centro do 
processo educa�vo.

ESPORTE EM MINHA RUA: UMA AÇÃO
PROTAGONIZADA POR ADOLESCENTES E
JOVENS DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA.

ACONTECEU!

GRAVAÇÃO PARA O CANAL FUTURA
A convite da Fundação Itaú Social em execução 
do programa Missão em Foco, o Canal Futura 
realizou gravação de vídeo ins�tucional da 
Pisada do sertão para compor a sua grade de 
programação no quadro “Recortes do Brasil”. O 
vídeo foi gravado no mês de setembro e conta 
com a par�cipação de crianças, adolescentes e 
jovens e dos educadores sociais da Pisada do 
Sertão, nos quais gravaram depoimentos 
expressando a importância da organização 
para seu desenvolvimento.

05

JULHO A SETEMBRO

BOLETIM
INFORMATIVO 2019



O registro da equipe do Canal Futura e sua 
divulgação na grade de programação ampliará 
a visibilidade ins�tucional e revelará para o 
Brasil quem somos.

Obrigada pela visita, Canal Futura! Fiquem 
ligadinhos que vem vídeo novo por ai.

OFICINA DE
FOTOGRAFIA
A oficina foi realizada contando com a par�cipação de crianças, adolescentes, jovens e adultos das 
cidades de Poço de José de Moura, Triunfo e Joca Claudino, com carga horária total de 16 horas. A 
oficina propiciou aos par�cipantes a ampliação e sensibilidade do olhar no registro fotográfico, 
além de oportunizar o conhecimento técnico par�ndo do uso das câmeras e suas funções. A 
oficina foi realizada por Marcelo Paes de Carvalho fundador da Incartaz Films – RJ.

Eduardo é nosso educando. Um grande talento revelado na oficina de educomunicacão, ele tem 
11 anos e vejam a forma que ele se empodera do que faz.

José Eduardo Gonçalves Agos�nho – Educando da Pisada do Sertão

Assim a Pisada do Sertão con�nua sua jornada, desper-
tando o potencial de crianças, adolescentes e jovens do 
sertão paraibano. Fazendo com que estes acreditem que 
são capazes de mudar sua realidade.

“É através dessa foto que venho mostra o verdadeiro 
sen�ndo de ser fotografo, ser fotografo não é só sair 
�rando foto de qualquer coisa, é quando você para pra 
analisar e estudar, é quando você tem um dom de olhar 
pra um lugar e ver aquela linda foto”.

PISADA DO SERTÃO É ESCOLHIDA PARA
INTEGRAR 1º MAPA CIDADES SUSTENTÁVEIS

A ONG Pisada Do Sertão, da cidade de Poço de José de Moura-PB, foi selecionada para fazer parte 
do Mapa Cidades Sustentáveis, promovido pelo Ins�tuto Quintessa e o Ins�tuto Vedacit, que 
contribui para dar visibilidade a organizações que estão atuando em todo o país nas mais diversas 
frentes de importância para o desenvolvimento de cidades.

A inicia�va visa mapear organizações de todo o Brasil que atuam na temá�ca “cidades susten-
táveis.
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A Pisada do Sertão integra o projeto no Eixo 
Educação e foi reconhecida pelo trabalho 
desenvolvido pela organização através de 
oficinas e projetos voltados ao ensino, capa-
citação, compar�lhamento e o es�mulo ao em-

poderamento das pessoas através do acesso ao 
conhecimento.

Além disso, espera-se que com o mapa fique 
mais fácil iden�ficar regiões que possuem 
organizações atuantes que necessitem de 
financiamento e apoio para con�nuar e manter 
seus projetos e serviços.

Sobre o 1ª Mapa Cidades Sustentáveis O mapa 
é voltado para organizações da sociedade civil 
e negócios de impacto social.

A ideia é dar visibilidade ao trabalho dessas 
organizações e reunir em um só local todas as 
inicia�vas do país voltadas para temas como 
construções sustentáveis, habitação, educa-
ção, economia circular e gestão de resíduos, 
bem-estar e responsabilidade do cidadão, 
preservação ambiental, saneamento, ocupa-
ção profissional, mobilidade sustentável e 
gestão pública.
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