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APRESENTAÇÃO 

 

 

É com orgulho e entusiasmo que divulgamos o resultado da jornada do SASAC em 2016, 

por meio do nosso Relatório de Atividades 2016. Foi um ano especial, em que começamos 

com uma nova gestão de Diretoria biênio 2016-2018, eleição realizada fevereiro. 

Consolidamos ainda mais as estruturas de participação dentro dos espaços de decisão, em 

frente ao contexto politico do país, nos certificaram em mais projetos para a entidade. 

Além disso, completamos nesse período um ano do processo de metodologia de gestão 

projetos, o que nos permitiu alcançar resultados importantes na sociedade em geral, 

principalmente à satisfação de nosso publico. 

O presente relatório sistematiza e apresenta uma síntese do trabalho da  SASAC-Sociedade 

de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural ao longo de 2016, também apresenta a conclusão 

anual das atividades do ano anterior desenvolvidas pelo Projeto de Biodiversidade de 

Sementes,  Projeto Programa Um Milhão de Cisternas- AP1MC e P1+2, Cese, Habitação. 

 

No intuito de registrar e informar sobre ações do projeto acima citado foram construídos 

banners e boletins acerca das experiências e sistematizações dos agricultores e agricultoras, 

também com a Comunicação Social foram evidenciadas os eventos específicos realizados 

dentro de cada ação   apresentando registros das reuniões, eventos e atividades específicas, 

das participações na mídia e a programação das oficinas, palestras e encontros culturais. 



 

 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
“O que buscamos e pra onde iremos só o tempo dirá, nos resta compreender 

que não podemos perder tempo, para viver em, ajudar o outro, mudar o meio, 

semear o bem e a esperança, e os frutos disso a humanidade se encarregará de 

colher”. 

 

 

 
 

                       JOELMA ALVES SANTOS TAVARES



 

 

 

 

MISSÃO 

 

 

“Apoiar a organização e o fortalecimento institucional dos atores sociais na gestão 
participativa do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e promover a 

implantação de políticas públicas”. 

 

 

 

 
                VISÃO 
 

Contribuir para o fortalecimento da participação do individuo nas políticas públicas; 

Transformar o meio em que vivo em um habitat saudável e sócio produtivo, reflexo das 

relações de dignidade e respeito em prol de um bem comum, a solidariedade. 

 

 

 

 

 



 



 

 

PROJETOS EXECUTADOS 

 
 

Durante o exercício em referência, a Instituição realizou os projetos abaixo 

elencados, como também ações complementares do ano anterior, totalizaram-se 

em 05(cinco) e abordaram os seguintes Segmentos: 

 
 

PROJETO  ÁREA SEGMENTO  QUANTIDADE 

Termo de Cooperação Técnica e 

Financeira 049-2015-  

PROJETO SEMENTES DO 

SEMIARIDO- 

Apoio a estruturação e gestão 

comunitária de bancos comunitários de 

sementes crioulas adaptadas a partir da 

valorização de patrimônio genético, 

compreendendo seleção e cadastramento 

de famílias, capacitação de famílias, 

Intercâmbios Intermunicipal, 

interestadual e 

 

Poço Verde, Monte 

Alegre, Porto da 

Folha, Tobias 

Barreto e Simão 

Dias. 

 Agricultura 

E Recursos 

Hídricos, 

Segurança 

Alimentar 

 

100 

Famílias 

 

Tipo de Contrato- Contrato de 

Mutuo para Construção, pagamento 

de despesas de legalização e trabalho 

social e alienação fiduciária em 

garantia do Programa Minha Casa, 

Minha Vida Entidades-PNHU-

URBANO-2015 

 

Simão Dias 

Habitação-

Segurança e 

Cidadania 

 

50 

Famílias 

Atividades desenvolvidas- Reaplicação de 

Tecnologias Sociais- Cisternas de Placas, 

compreendendo seleção e cadastramento de 

famílias, capacitação de famílias em 

gerenciamento hídrico, capacitação de 

comissão municipal, capacitação de pedreiros, 

execução de construção de cisternas de placas 

16 mil litros, realização de encontro 

microrregional. 

Pinhão, Poço Verde 

e Simão Dias 

Agricultura 

E Recursos 

Hídricos, 

Segurança 

Alimentar 

385 famílias 



 

 

Atividades desenvolvidas- Construção e/ou 

Reforma de BANCO COMUNITÁRIO DE 

SEMENTES CRIOLAS, bem como 

produção e multiplicação dessas sementes, 

complementarmente a multiplicação e 

estocagem de sementes varietáveis de milho 

e feijão a fim de garantir a segurança 

alimentar e soberania alimentar e nutricional 

de famílias que vivem no Semiárido. 071-A-

2015 

 

Pinhão, 

Monte 

Alegre de 

Sergipe 

,Poço Verde 

e Simão 

Dias 

 

Segurança 

Alimentar e 

Sustentabilidad

e 

 

100 famílias 

CESE-Projeto de Sistematização de Cartilhas  Poço Redondo Segurança 

alimentar e 

cultura de 

saberes 

populares 

20 familias 

Projeto Habitacional de Casa Popular Urbana Simão Dias Segurança e 

habitação  

50 familias 



 



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS 

 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição: Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural - SASAC 

Assunto: Ações realizadas nos últimos 03 anos 

Profissional responsável (Assistente Social): Josefa Marcela de Oliveira Gois  

(No período de 01 de Dezembro de 2014  a 28 de Dezembro de 2016) 

Profissional responsável (Assistente Social): Débora Hevelin Santos Tavares Leal  

(No período de 12 de Janeiro de 2017 a dias atuais) 

 

II – BREVE HISTÓRICO: 

         

 Criada em 2002, instituída oficialmente em 06 de novembro de 2003, a Sociedade 

de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural é uma Instituição que tem como objetivos 

principais: Estimular e desenvolver o pleno exercício de cidadania através da educação 

ambiental para melhorar a qualidade de vida da população, com intuito também de apoiar 

a agricultura familiar, desenvolvendo atividades organizativas e difusão da tecnologia 

apropriada ao modelo da Agroecologia (Sem uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos), 

prestando também serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural em assentamentos, 

em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades pesqueiras, de 

extrativismo bem como também em quaisquer comunidades familiar. Desde então a 

SASAC atua nos Territórios: Sertão Ocidental e Alto Sertão Sergipano, localizado no 

Estado de Sergipe, composto pelos seguintes municípios: Amparo de São Francisco, 

Aquidabã, Canhoba, Canindé de São Francisco, Porto da Folha, Carira, Cedro de São 

João, Nossa Senhora Aparecida, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora 

das Dores, Nossa Senhora de Lurdes, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, 

Porto da Folha, Propriá, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Simão Dias, Telha, Tobias 

Barreto, Macambira e Pinhão.  

 Atua também com processo de Mobilização de beneficiários/as, informação e 

capacitação sobre Politicas Públicas de fortalecimento da agricultura familiar e 

desenvolvimento sustentável rural, além de difundir atividades educativas, culturais, 

realizando seminários, cursos, comunicação social, publicações, processamento de dados, 



 

assessoria a programas, estimula as parcerias e o diálogo local à solidariedade entre 

diferentes segmentos sociais, é parceira na luta pela igualdade de gênero mediando rodas 

de conversas com a sociedade civil. 

 Realiza trabalhados de implementação de unidades de cisternas de água para 

consumo no intuito de fomentar o desenvolvimento de ações de continuidade do 

Programa de formação e Mobilização Social para a convivência com o Semiárido, sendo 

implementadas um total de 2.265 unidades de cisternas (viabilizado pelo Programa 1 

Milhão de Cisternas), visando ao desencadeamento de processos de formação e 

envolvimento das famílias para ampliar a construção de cisternas de Placas, para captação 

e gerenciamento de água da chuva para consumo humano, propiciando o acesso a água 

potável para famílias no meio rural a fim de garantir a segurança e soberania alimentar na 

zona rural do semiárido brasileiro, além de viabilizar o acesso à implementação produtiva 

com o Programa Uma Terra e duas Águas (através de chamamento público), que dispõe 

de cursos de capacitação de Gerenciamento de Água para Produção (GAPA) e Sistema 

Simplificado de Manejo de Água para Produção (SISMA), implantação caráter 

produtivos de ovinos, suínos, horta orgânica, implantação de viveiros de mudas e casa de 

sementes. 

 

III – ATIVIDADES EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS  

 

O Presente relatório vem apresentar uma síntese das atividades executadas pela 

Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural – SASAC nos últimos três anos, no 

âmbito das implementações e gerenciamento de recursos hídricos (Programa 1 Milhão de 

Cisternas – AP1MC), em Gestão Comunitária de Sementes Criuolas, em Reaplicação de 

Tecnologias Sociais de Acesso a Água para Produção de Alimentos (P1+2), bem como o 

Manejo de Ervas Medicinais (Financiado pelo CESE), o Manejo do uso Sustentável da  

 

Terra no Semiárido do Nordeste Brasileiro especificamente em Sergipe (financiado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD) e também a 

implementação de biodigestores no Alto sertão e Sertão Ocidental Sergipano, através do 

Projeto Mulheres em Movimento (Financiado pelo FBB). 

 

 

 

 

 



 

1. Contrato de Prestação de Serviço – 071 – A/2015 (BNDS) e Aditivos  

 

Poço Verde 60 Beneficiários – 03 casas de sementes 

Tobias Barreto 60 Beneficiários – 03 casas de sementes 

Monte Alegre 60 Beneficiários – 03 casas de sementes 

Simão Dias 60 Beneficiários – 03 casas de sementes 

Porto da Folha 60 Beneficiários – 03 casas de sementes 

 

  

Termo de Cooperação Técnica e Financeira 049-2015-Projetos de Sementes-Etapa 

II. 

 

O projeto intitulado „PROJETO DE SEMENTES”, iniciou-se em 2015 através da 

participação da Instituição no processo de “Edital de Chamada Pública”. Aditivo. 

Objetivos 

Para ampliar a proposta de convivência com o Semiárido, a ASA lançou em 2015 um 

programa que reforça a cultura do estoque, desta vez, das sementes crioulas. Além de 

infraestrutura para estocar água para beber e produzir, as famílias serão apoiadas na sua 

prática de guardiães das sementes crioulas. 

A depender da região do Semiárido, as sementes crioulas também são conhecidas como 

Sementes da Paixão, da Resistência, da Gente, da Fartura, da Vida. Variados nomes que 

simbolizam a relação de afeto das famílias agricultoras e populações tradicionais pelas 

sementes que as acompanham há gerações. 

Assim, o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade – Sementes do Semiárido tem sua 

concepção assentada no reforço das estratégias de resgate e valorização do patrimônio 

genético, através do fortalecimento das práticas já existentes de auto-organização 

comunitárias. 

Na dinâmica das comunidades do Semiárido, as famílias agricultoras selecionam as 

melhores sementes e as guardam para os próximos plantios. Nestes bancos de sementes 

familiares, existe uma verdadeira riqueza alimentar, capaz de assegurar a segurança e 

soberania alimentar e nutricional das populações do Semiárido. Algumas comunidades 

têm um nível de organização maior e criaram um banco ou uma casa de sementes 

comunitária. 

Estimulando as dinâmicas de autogestão das sementes nas comunidades rurais, o 

programa se propõe a apoiar o fortalecimento das casas de sementes comunitárias, bem 

como a articulação delas em rede. 



 

Fonte:    http://www.asabrasil.org.br/acoes/sementes-do-semiarido 

As atividades que compõe o projetos são: Seleção e Cadastramento de pessoas, 

Capacitações Técnicas (Capacitações das Comissões Municipais, Capacitação em 

Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes,Capacitação em Gestão de 

Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes, Capacitação Territorial sobre 

Seleção, Produção e Multiplicação de Sementes). Visitas de Intercambio Estadual e 

Interestadual, Implementação ( construção e reformas) de Casas ou Bancos de Sementes e 

Sistematização de experiências. 

Cadastramento de famílias integrantes de bancos e casas comunitárias de sementes. 

O cadastramento das são realizadas após as reuniões com as comissões municipais e 

comunitárias participam do direcionamento das comunidades pré diagnosticadas pelos 

mesmos, nos municípios descriminado no contrato de Prestação. 

Os critérios utilizados são famílias e comunidades que já acessaram água para beber e 

produzem como também serão observados os critérios vigentes para os demais programas 

da ASA: mulheres chefes de família; existência de crianças de zero a seis anos de idade; 

crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola; adultos com idade igual ou 

superior a 65 anos e deficientes físicos e/ou mentais. Na identificação das famílias 

também conta a existência de alguma prática de estoque familiar ou coletivo de sementes. 

A proposta é identificar iniciativas existentes, casas e bancos que possam ser apoiados 

tanto no campo da gestão quanto em infraestrutura, contudo, serão também apoiadas 

iniciativas de estruturação de novos bancos e casas de sementes. 

Neste contrato foi atendido os municípios de Simão Dias, Poço Verde, Tobias 

Barreto, Monte Alegre e Porto da Folha, todos no estado sergipano. 

Capacitações Técnicas - As capacitações são a base principal para os momentos de 

formação e informação e são direcionadas a envolver todos os atores que participam do 

programa: famílias, comunidades, equipes técnicas, comissões municipais, bem como 

entidades locais e regionais. Nelas são discutidas pontos essenciais como a alimentação e 

retroalimentação, a convivência com o Semiárido, segurança alimentar, o resgate 

histórico das sementes crioulas e estratégias de propagação das mesmas. 

 

Capacitações das Comissões Municipais - Objetivam apresentar às comissões 

municipais - formada por mais de três organizações da sociedade civil no município e 

discutir a melhor forma de desempenhar o projeto. 

Capacitação em Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes – Busca 

diagnosticar nas comunidades envolvidas quais são as sementes crioulas adaptadas, 

cultivadas e estocadas pelas famílias, bem como se houve algum tipo de erosão genética, 

provocando a perda de algum tipo de semente. 

 



 

Capacitação em Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes 

Além de definir estratégias para a gestão (distribuição, empréstimo, multiplicação e 

devolução das sementes estocadas) do acervo genético disponível na comunidade bem 

como identificar a estrutura necessária para estruturar cada banco a ser adquirida. 

Também são pautadas e discutidas técnicas para o adequado armazenamento das 

sementes. 

Capacitação Territorial sobre Seleção, Produção e Multiplicação de Sementes. 

tem como  objetivo principal capacitar agricultores e agricultoras multiplicadores/as para 

a produção e multiplicação das sementes crioulas adaptadas e varietais armazenadas nos 

bancos. Serão abordadas questões como área a ser destinada para a multiplicação das 

sementes e características, em especial, de sazonalidade das sementes a serem 

multiplicadas. 

Visitas de intercâmbios - Os intercâmbios  permitem que muitos agricultores e 

agricultoras conheçam experiências de convivência com o Semiárido desenvolvidas por 

outras famílias agricultoras, de outros municípios e também conhecer as varietais que 

historicamente perpetuam origem tradicionais e costumes.  

Implementação dos bancos e casas de sementes  - Este componente se materializará na 

aquisição de infraestrutura e base genética para as casas de sementes pela Unidade 

Gestora. Não serão realizadas obras de construção. Para facilitar a identificação das 

comunidades, todas as casas/bancos de sementes serão georreferenciadas e terão uma 

placa de identificação. 

Cada comunidade vai definir o que deve estocar e o que deve ser adquirido com o recurso 

para cada banco ou casa de sementes. As sementes adquiridas poderão variar de 

alimentares (cultivos permanentes, anuais, destinados ao roçado, quintal, etc.), 

forrageiras, adubadoras, nativas, florestais, medicinais, podendo ser estocadas em forma 

de grãos, raízes, tubérculos, estacas, flores, folhas, cascas, etc. 

 Sistematização de Experiências - Elemento de significativa importância dentro da 

metodologia da ASA, a sistematização de experiências de convivência com o Semiárido 

constitui-se num processo coletivo de registro de saberes e práticas locais desenvolvidas 

pelos/as agricultores/as. 

A sistematização promove um olhar reflexivo sobre as experiências, que oportuniza às 

famílias ou grupos ampliar a consciência a respeito de sua própria prática. Ter a sua 

história contada num boletim de sistematização ou num banner promove a elevação da 

autoestima das famílias e estimula o engajamento de pessoas e grupos em espaços 

coletivos voltados para o desenvolvimento local, entre outras conquistas. 

Distribuídos nos intercâmbios, os boletins impressos e os banners, fruto das 

sistematizações, contribuem significativamente para divulgação dos conhecimentos e 

técnicas desenvolvidas pelas famílias produtoras ou comunidades. 

 

 

 

 

http://asabrasil.org.br/what-to-look-for-in-cybersport-games-painkiller/


 

 

 

 

Registro Fotográfico das Execuções das Atividades 

 
    1-Casa de Sementes-Povoado Sitio Alto-Simão Dias-externa 

 

 

   2-Casa de Sementes-Povoado Sitio Alto-Simão Dias-interna 

 

Poço Verde 60 Beneficiários 

Tobias Barreto 60 Beneficiários 

Monte Alegre 60 Beneficiários 

Simão Dias 60 Beneficiários 

Porto da Folha 60 Beneficiários 

 



 

 

Termo Aditivo de Cooperação Técnica e Financeira n° 049/2015 

 

Poço Redondo 40 Beneficiários – 02 casas de sementes 

Frei Paulo 40 Beneficiários – 02 casas de sementes 

Canindé de São Francisco 40 Beneficiários – 02 casas de sementes 

Pinhão    40 Beneficiários – 2 casas de sementes 

 

 

Registro Fotográfico das Execuções das Atividades 

 

 

     3-Troca de Sementes de Encontro de Avaliação de Sementes 

 

   4-Troca de Sementes de Encontro de Avaliação de Sementes 

 



 

 

 

     5-Casa de Sementes Frei Paulo-SE 

 

 

   6-Casa de Sementes Monte Alegre-SE 

 

   7-Casa de Sementes Monte Alegre-SE-interna 



 

 

 

   8-Casa de Sementes Tobias Barreto-SE 

 

     9-Casa de Sementes Poço Verde-SE 

 

 

   10-Casa de Sementes  Muriango-Simão Dias-SE 



 

 

 

              4- Tipo de Contrato- Contrato de Mutuo para Construção, pagamento de despesas de 

legalização e trabalho social e alienação fiduciária em garantia do Programa Minha 

Casa, Minha Vida Entidades-PNHU-URBANO-2015 

 

HISTÓRICO DO GRUPO 

 

                  Grupo Nossa Casa surgiu em 06 de junho de 2008, a partir da discussão sobre o déficit 

habitacional das 50 famílias envolvidas. Tem como objetivos a  inserção de seus 

membros na política publica de habitação, executada através do Programa Casa Nova – 

Vida Nova que se trata de uma parceria entre o Governo do Estado de Sergipe e a Caixa 

Econômica Federal. 

                  O trabalho desenvolvido aconteceu com realização de reuniões nos dias de terça-feira das 

19h00min às 2100 horas e aos sábados das 11h30min as 13h00min horas na sede da 

(SASAC) Sociedade de Apoio Sócio Ambiental e Cultural, entidade da sociedade civil 

que o apóia, para planejar e criar estratégias para compra do terreno. 

                 A ação do grupo Nossa Casa se dá com orientação para o processo de organização coletiva 

e participativa do grupo para que o mesmo possam apresentar problemas e possíveis 

soluções para atender suas demandas. 

                  Observou-se durante o estudo, que a abordagem metodológica utilizada pelo profissional 

baseia-se em métodos participativos, de modo que o trabalho se desenvolve de forma 

dinâmica, na perspectiva de envolver e integrar o s  membros, através da participação 

efetiva no processo do planejamento e execução de suas propostas. Sendo trabalhada 

também a auto-estima dos participantes. São realizadas palestras sobre direitos e deveres 

do cidadão. 

O perfil social do grupo é de mães solteiras, domésticas, diaristas, lavador de carro, como 

também desempregados. A maioria reside em casas alugadas, vivem com terceiros ou 

com familiares (pais, sogras). São procedentes da cidade de Simão Dias e adjacências. 

Percebeu- se que o grupo não possui total autonomia neste processo de organização por 

isso, necessita de orientações e acompanhamento profissional para que haja engajamento 

e participação. 

Conforme mencionado anteriormente, as atividades acontecem duas vezes por semana e 

todo o processo ocorre de forma participativa envolvendo os beneficiários nas decisões 

das ações a serem implantadas, tais como escolha e levantamento de preço da área, 

arrecadação através de rifas e bailes sociais, para arrecadar recursos financeiros 



 

organização de eventos, articulação para divulgação em radio e patrocínio. Cada membro 

do grupo desenvolve alguma atividade, não havendo atividades de maior relevância que a 

outra e mostrando a importância do envolvimento de todos independente da ação a ser 

desenvolvida. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA EXECUÇÃO DE COMPRA DO TERRENO 

 

Mobilização, Reuniões de conscientização Cadastramento e Visitas aos beneficiários 

Elaboração do projeto,  Oficinas, Sorteios de rifas, Pedágios. 

 

 

A SASAC, buscou na área de habitação além de fomentar o desejo da casa própria a 

través do PNHU-Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, aprofundar debates sobre 

a questão e ações que desencadeou a mobilização, organização e inserção de grupos em 

programas federais de habitação também de outras associações, idealizando o objetivo da 

obtenção da casa própria. Como também a construção de grupos para aquisição de lotes 

coletivos em áreas rurais e urbanas do município. 
 

 

 

 

11-Inicio das Construções-PNHU-Ednaldo Vila Nova Valadares 

 

12-Casas finalizadas- maio de 2017 



 

 

12.1-Casas finalizadas- maio de 2017 

 

 

13-Atividades do Projeto Social 

Dentro do programa  houveram diversas atividades, tais como, reuniões mensais, cursos 

pra geração de renda e atividade coletivas, abrangendo temas como: religião, cidadania, 

gênero e igualdade de direitos, trabalho coletivo, meio ambiente, reciclagem, dentre 

outros. Com o acompanhamento dos profissionais envolvidos da Construtora, tais como 

Coordenadores e Assistentes Sociais e os diretores/as da SASAC. 

 

 



 

 

14-Entrega do Conjunto Habitacional Ednaldo VilaNova Valadares 

 

 

14.1-Entrega do Conjunto Habitacional Ednaldo VilaNova Valadares 

 

 

14.2-Entrega do Conjunto Habitacional Ednaldo VilaNova Valadares 



 

 

14.3-Entrega do Conjunto Habitacional Ednaldo VilaNova Valadares 

 

14.4-Entrega do Conjunto Habitacional Ednaldo VilaNova Valadares 

 

 14.5-Entrega do Conjunto Habitacional Ednaldo VilaNova Valadares



 

 

 

 

               4- Projeto Saúde Sexual e Reprodutiva: Cuidados e Expressões através da  identidade Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en 

 

 

 

 

 

 

EENCERRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Atividades de Culminância-2017  

 

 

 



 

5-Participação em Conselhos/Redes/Espaços de Descisão e Controle Social 

 
             16- CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE-MEMBRO TITULAR 

 

 

                17-Conferencia Nacional de Vigilancia e Saúde 2016-Brasilia 



 

 
                18-Audiencia publica-Tribunal de Contas -SE 

 

 
                19-Capacitação FNDE- Conselho de Alimentação-Aracaju-SE-2017 

 
                 20-Reunião ordinária Conselho de Alimentação-Aracaju-SE-2017 

 



 

 

                 21-Reunião ordinária Conselho de Municipal de Saúde-Aracaju-SE-2017 

 

 
                   22-Audiencia Pública 2017 

 

 
                     23-Conferencia de politicas sobre drogas 



 

 

                6-Participação em Conferência 

 

                Dentre as demandas sociais participativas  a serem executadas, estão às práticas de 

representatividade da Instituição nos espaços consideramos de muita importância pata o 

crescimento cultural e intelectual de nossos membros. 

                Somos seres sociais e dinâmicos, temos a necessidade de experiências sociais politicas e 

econômicas diversas. É por meio delas que ampliamos a nossa visão de mundo e nossa 

capacidade de transformá-lo. Quanto mais ampliarmos nossas experiências, mais nos 

empoderarmos da palavra e de como podemos usá-la na construção dentro da sociedade, 

mais fortes podemos nos tornar.  

                Um dos papéis das trocas de experiências é justamente o de trazer novas palavras para o 

nosso repertório e, assim, permitir a formulação de realidades que ainda não vivemos. A 

instituição sempre procura  abraçar um leque de demandas, sejam elas juventude, cultura, 

educação, habitação, etc. A politização nos espaços abre sempre novas portas além de 

fomentar ideias de construção para a cada dia trabalhar em prol daqueles que acreditam 

no trabalho digno e confiável. 

                   

 
                         24-Conferencia de politicas sobre drogas 

 

                            

 

 



 

 

7-  A DELIBERAÇÃO DA  ORGANIZAÇÃO 

                          ( Funcionamento e Estatutário) 

 

 

A SASAC-Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural está localizada a Rua 

Presidente Vargas nº 216, Centro, Simão Dias. A sede possui imóvel alugado por termo 

contratual de 12 meses. O prédio é constituído de 03 escritórios, sala de reunião, 02 

banheiros, 01 cozinha e garagem. 

A Instituição possui um terreno situado em área urbana, onde futuramente será 

construída a sede da Instituição. Possui em comodatos veículos com (carros e motos) 

com a Prefeitura Municipal de Simão Dias e com AP1MC, onde esses são utilizados 

para atenderem a necessidades dos projetos executados. 

No tocante a bens mensuráveis a mesma possui computadores, data show, notebooks, 

máquinas fotográficas, veiculo automotivo e motocicletas. Além de moveis e 

eletrodomésticos, adquiridos por meios de doação ou recursos próprios.  

Do recorte estatutário, a Instituição que está constituída legalmente desde novembro de 

2003, possui Estatuto Social e Aditivo, obedece rigorosamente as deliberações previstas 

em seu estatuto, seja das reuniões ordinárias ou eleições, bem como trabalhar os 

segmentos e demandas.  

Dentro da legalidade tributária e trabalhista corresponde com precisão a todas as 

certidões exigidas pelo exercício pleno de suas atribuições, gozando do direito de obter 

as declarações de funcionamento regular do poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

como também atestado de capacidade técnica expedidos aos órgãos competentes quando 

solicitados. 

O corpo deliberativo reunir-se mensalmente ou extraordinárias, quando solicitados, 

possui em seu quadro de sócios efetivos 14 membros e 50 sócios beneficiários. 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

8- A Secretaria Mais Mulher 

 
                   25-Caminhada de Enfrentamento a Mulher 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

      A violência doméstica abarca comportamentos utilizados num relacionamento, por uma das 

partes,    sobretudo para controlar a outra. As pessoas envolvidas podem ser casada ou não, ser 

do mesmo sexo ou não, viver juntas, separadas ou namorar.Todos podemos ser vítimas de 

violência doméstica. As vítimas podem ser ricas ou pobres, de qualquer idade, sexo, religião, 

cultura, grupo étnico, orientação sexual, formação ou estado civil. 

TIPOS DE VIOLENCIA 

 Qualquer acção ou omissão de natureza criminal, entre pessoas que residam no mesmo espaço 

doméstico ou, não residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiro/a, ex-namorado/a, progenitor 

de descendente comum, ascendente ou descendente, e que inflija sofrimentos: Físicos, Sexuais, 

Psicológicos, Económicos. 

Partindo deste conceito podemos ainda distinguir a Violência Doméstica entre: 

 violência doméstica em sentido estrito (os actos criminais enquadráveis no art. 152º: maus 

tratos físicos; maus tratos psíquicos; ameaça; coacção; injúrias; difamação e crimes sexuais) 

 violência doméstica em sentido lato que inclui outros crimes em contacto doméstico [violação 

de domicílio ou perturbação da vida privada; devassa da vida privada (imagens; conversas 

telefónicas; emails; revelar segredos e factos privados; etc. violação de correspondência ou de 

telecomunicações; violência sexual; subtracção de menor; violação da obrigação de alimentos; 

homicídio: tentado/consumado; dano; furto e roubo)] 

 violência emocional: qualquer comportamento do(a) companheiro(a) que visa fazer o outro 

sentir medo ou inútil. Usualmente inclui comportamentos como: ameaçar os filhos; magoar os 



 

animais de estimação; humilhar o outro na presença de amigos, familiares ou em público, entre 

outros. 

 violência social: qualquer comportamento que intenta controlar a vida social do(a) 

companheiro(a), através de, por exemplo, impedir que este(a) visite familiares ou amigos, 

cortar o telefone ou controlar as chamadas e as contas telefónicas, trancar o outro em casa. 

 violência física: qualquer forma de violência física que um agressor(a) inflige ao 

companheiro(a). Pode traduzir-se em comportamentos como: esmurrar, pontapear, estrangular, 

queimar, induzir ou impedir que o(a) companheiro(a) obtenha medicação ou tratamentos. 

 violência sexual: qualquer comportamento em que o(a) companheiro(a) força o outro a 

protagonizar actos sexuais que não deseja. Alguns exemplos: pressionar ou forçar o 

companheiro para ter relações sexuais quando este não quer; pressionar, forçar ou tentar que 

o(a) companheiro(a) mantenha relações sexuais desprotegidas; forçar o outro a ter relações com 

outras pessoas. 

 violência financeira: qualquer comportamento que intente controlar o dinheiro do(a) 

companheiro(a) sem que este o deseje. Alguns destes comportamentos podem ser: controlar o 

ordenado do outro; recusar dar dinheiro ao outro ou forçá-lo a justificar qualquer gasto; 

ameaçar retirar o apoio financeiro como forma de controlo. 

 perseguição: qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar o outro. Por exemplo: 

seguir o(a) companheiro(a) para o seu local de trabalho ou quando este(a) sai sozinho(a); 

controlar constantemente os movimentos do outro, quer esteja ou não em casa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Nº de 

Tecnicos 

Contratado

s 

CLT 

 

Prestador de 

Serviço 

Nº de pessoas envolvidas na instituição 

 

Estudantes 

 

Acadêmicos 

 

Voluntários 

 

Técnicos 

Administrativos 

 

Estagiários 

01 10 06 0 05 03 03 02 

 

EVENTOS 

Evento Promoção  Participantes 

Cursos 
2-Culinária 80 

Palestras 
1-Prevenção 

2-Violencia contra a mulher 

100 

Aula Inaugural balé/Dança Dança Corporal 20 

   Passeatas/Caminhadas Caminhada em emfrentamento a 

violencia contra a mulher 

100 

Intercambios 
1-Intermunicipal 

2-Interestadual 

60 

Encontros 
1-Encontro de Avaliação de projetos 

2- Encontro de Culminancia de Projeto 

120 



 

        PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E ATOS PÚBLICOS 

 
Palestras Ministrantes Parceiro 

interno/externos 

Público Alvo Data Particip 

antes 

Formação 

de Agente 

de 

Leitura 

 MDA ARCA 

DAS 

LETRAS 

Jovens 

estudantes 

16 de 

junho 

2017 

60 

Caminh

ada 

Feminist

a 

Joelma Alves CRAS-CREAS- 

Prefeitura Municipal 

de Simão Dias 

Coordenadoria de 

Mulheres de 

Simão Dias 

Mulheres e 

Adolescentes 

16 de 

Março 

2017 

100 
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3. Termo de Contrato de Prestação de serviço n° 003/2016 (AP1MC) 

 

Pinhão 51 famílias Beneficiadas 

Simão Dias 384 famílias Beneficiadas 

 

O objeto do presente instrumento visa à implementação da tecnologia social de acesso à 

água para consumo humano, cisternas de placas de 16 mil litros para captação e  

armazenamento de água de chuva, especificada através da instrução Operacional MDS n° 

01/2015, de 07 de julho de 2015, e seu anexo, a fim de contribuir, por meio de processo 

educativo, para a transformação social, a preservação, o acesso, o gerenciamento e a   

valorização da água como direito essencial à vida e à cidadania, ampliando a compreensão 

e a prática de convivência sustentável e solidária com o ecossistema do Semiárido. 

A Reaplicação de Tecnologias Sociais Cisternas de Placas compreende seleção e 

cadastramento de famílias, capacitação de famílias em gerenciamento hídrico, capacitação 

de comissão municipal, capacitação de pedreiros, execução de construção de cisternas de 

placas 16 mil litros e realização de encontro microrregional. No tocante as implementações 

foram instaladas nos municípios de Simão Dias e Pinhão no estado de Sergipe.  

 

 Termos Aditivos Contrato de Prestação de serviço n° 003/2016  

Iniciado em 22 de Abril de 2017 

Término em 30 de Novembro de 2017 

 

Poço Verde 190 famílias Beneficiadas 

Macambira 100 famílias Beneficiadas 

Pinhão 33 famílias Beneficiadas 

Simão Dias  72 famílias Beneficiadas 

 

 

 

 



 

 
Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural – SASAC  

CNPJ/MF N° 05.550.187/0001-10 
E- mail: sasac.ong@hotmail.com  

 

End.: Rua Apolônia Martins dos Santos, Residencial Ednaldo Vila Nova Valadares. 
Bairro: Centro -  Cep: 49480-000 

Tel.: (79) 3611-1073  Cel.: (79) 9 96411057 

 

Registros Fotográficos de Execução de Atividade 

 

GRH (Gerenciamento de Recursos Hídricos) 

 

 

          26-Capacitação de Gerenciamentos Hidricos -GRH 

 
           27-Capacitação de Gerenciamentos Hidricos -GRH 



 

 
Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural – SASAC  

CNPJ/MF N° 05.550.187/0001-10 
E- mail: sasac.ong@hotmail.com  

 

End.: Rua Apolônia Martins dos Santos, Residencial Ednaldo Vila Nova Valadares. 
Bairro: Centro -  Cep: 49480-000 

Tel.: (79) 3611-1073  Cel.: (79) 9 96411057 

 

 

           28-Capacitação de Gerenciamentos Hidricos –GRH-2017 

 

 

           28-Capacitação de Gerenciamentos Hidricos –GRH-2017 

 

           29-Capacitação de Gerenciamentos Hidricos –GRH-2017 
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Confecção de implementações-Cisternas de 16 Mil Litros 

 

          30-Capacitação de Pedreiros Cisternas 16 mil litros -2017 

 

          31-Construção de Cisternas 16 mil litros -2017 

 

 



 

 
Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural – SASAC  

CNPJ/MF N° 05.550.187/0001-10 
E- mail: sasac.ong@hotmail.com  

 

End.: Rua Apolônia Martins dos Santos, Residencial Ednaldo Vila Nova Valadares. 
Bairro: Centro -  Cep: 49480-000 

Tel.: (79) 3611-1073  Cel.: (79) 9 96411057 

 

 

          32-Construção de Cisternas 16 mil litros -2017 

 

        32-Entrega de Cisternas 16 mil litros -2017 
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         33-Entrega de Cisternas 16 mil litros -2017 

 

 

          34-Entrega de Cisternas 16 mil litros -2017 
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4.  Contrato de Prestação de Serviço n° 060/2016 (AP1MC) 

 

Apoio à execução do Programa de Formação e Mobilização Social para a 

convivência com o Semiárido denominado Uma Terra e Duas Águas (P1+2), visando a 

implementação de tecnologias sociais de acesso a água para produção de alimentos, a fim 

de contribuir, por meio de processo educativo, para a transformação social, à preservação, 

o acesso, o gerenciamento e a valorização da água como direito essencial à vida e 

cidadania, que amplia a compreensão e a prática de convivência sustentável e solidária 

com o ecossistema do semiárido. 

Contudo, foram Reaplicadas Tecnologias Sociais tais como, Cisternas calçadão, 

Enxurradas e Barreiro Trincheira, sendo assim desenvolvidas atividades de mobilização 

tipo: seleção e cadastramento das famílias, capacitação em gestão de água para produção  

de alimentos, manejo de sistema simplificado de água para produção, intercâmbios 

realizado e confeccionado no município de Simão Dias. 

Registro Fotográfico das Execuções das Atividades 

 

       35-Capacitacão de sisma 
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        36-Implantação de canteiros econômicos 

 

 
        37-Cisternas Calcadão 
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          37.1-Cisternas Calcadão 

 

 

          39-Encontro de Avaliação P1+2 
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5. Contrato de Cooperação Projeto n° 22408 (CESE)  

 

 

 

30 Mulheres 

Canindé de São Francisco 

Gararu 

Monte Alegre de Sergipe 

Poço Redondo 

Porto da Folha 

 

 

O Projeto Manejo de Ervas Medicinais – Saber e Prática no Fazer Feminino, 

possibilitou a valorização do saber feminino com o resgate dos saberes e manejo de ervas 

medicinais, pois historicamente este processo sempre esteve ligado a práticas das 

mulheres. Neste seguimento, a medicina popular é baseada no poder das ervas e no saber 

acumulado por muitas gerações e contribui como alternativa no enfrentamento a muitas 

doenças na vida das comunidades rurais. Ainda por se tratar de atividade que tem seu forte  

os quintais e vegetação nativa, esse trabalho facilitou para despertar e valorizar a caatinga, 

ao mesmo tempo fortaleceu o respeito ao meio ambiente.   

 Vale ressaltar que não há incentivo ou valorização desse saber também juntos ao 

público jovem, deste modo este projeto deu relevância por dar visibilidade à ciência 

popular do domínio feminino.  

As atividades foram sistematizadas da seguinte maneira: oficinas de planejamento 

para validação da cartilha foram estabelecidas reuniões com os envolvidos no processo de 

desenvolvimento do projeto para organizar a Feira de Ervas Medicinais, realização de 

rodas de conversas com mulheres apresentadas em Cartilhas confeccionadas, por 

conseguinte a divulgação nos meios de comunicação, produção de panfletos e banners. 
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Registros Fotográficos de Ações Executadas 

 

 
40-Roda de Conversa Poço Redondo-SE 

 

 

 

          40.1-Roda de Conversa Poço Redondo-SE 
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           40.2-Roda de Conversa Poço Redondo-SE 

 

     

       
 

40.3Roda de Conversa Poço Redondo-SE 
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41Culminancia do Projeto Saberes e Sabores-Poço Redondo-SE 

 

     

41.1Culminancia do Projeto Saberes e Sabores-Poço Redondo-SE 
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6.  Contrato BRA 10 - 35808/2017 PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) 

Canindé de São Francisco 30 Beneficiários 

Poço Redondo 54 Beneficiários 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) propõe em seu o 

desenvolver serviços de boas práticas de manejo sustentável da terra e recuperação de 

áreas degradadas no estado de Sergipe, deste modo através do edital publicado pelo PNUD 

a SASAC foi contemplada a realizar ações referentes ao projeto de Desenvolvimento do 

Manejo de Uso Sustentável de Terras no Semiárido do Nordeste Brasileiro (Sergipe) - 

BRA/14/G32, definindo as melhores estratégias de intervenção em áreas selecionadas 

visando à implantação das URADS, contendo processo de formação e mobilização social a 

cerca da convivência com o semiárido a partir das tecnologias sociais cisternas de placas e  

barragem e gerenciamento de água para produção de alimentos e consumo humano; 

construção de barragens para retenção dos sedimentos gerados pelo processo erosivo à  

montante das áreas cultivadas, em consequência do mau uso do solo. As atividades do 

Projeto estão sendo desenvolvidas no alto Sertão Sergipano, nos municípios de Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco. 

 

Registros Fotográficos de Ações Executadas 

 

         40.2-Atividade de Curso de Manejo e Conservação do Solo e da Água e da Vegetação 
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40.2.1- Curso de Manejo e Conservação do Solo e da Água e da Vegetação 

 

 

40.3-Visita técnica- tanque de pedra. 

Conservação do Solo e da Água e da Vegetação 
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           40.4-Curso de Manejo e Conservação do Solo e da Água e da Vegetação 
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7.  Termo de Convênio de cooperação financeira nº 16.9430 (FBB) 

 

O presente Convênio tem por objetivo destinado a reaplicar Tecnologias de 

Captação de Água e Biodigestores no Território do Alto Sertão e Sertão Ocidental 

Sergipano, o mesmo contém elementos característicos tipo: Capacitação de agricultoras 

familiares no gerenciamento das tecnologias sociais, visando também à difusão de 

conhecimentos a partir de visitas às experiências exitosas em comunidades agricultoras.        

. A instituição é responsável por todas as ações/etapas de mobilização e 

acompanhamento nas formações e implantações e desenvolvimento das tecnologias: 

biodigestor e cisternas placas de 16.000l e de 52.000l. Nesta perspectiva, as tecnologias 

biodigestor e a cisternas de placas, torna - se importante estratégia de convivência com a 

realidade semiárida, onde as famílias irão adquirir conhecimentos que contribuirão com a 

produção do biogás, bem como, ampliação da capacidade de armazenamento da água da 

chuva que apoiarão de forma significativa às famílias envolvidas na estruturação de 

atividades produtivas, baseadas nos princípios agroecológicos e na convivência harmônica 

com o semiárido. Neste prisma o Projeto denominado Mulheres em Movimento: Inovando 

e Reaplicando Tecnologias no Semiárido Sergipano realiza mobilização, Seleção e 

cadastramento de 80 mulheres agricultoras familiares, bem como visita técnica para 

marcação do local e orientação as famílias referentes para implantação das tecnologias, 

assim como realizações de intercâmbios, oficinas em gerenciamento da instalação e uso da 

tecnologia e por fim Implantar tecnologias cisternas para produção.  

No tocante, o projeto está sendo desenvolvido por mulheres/agricultoras visando o 

fortalecimento das atividades produtivas, a geração de renda, a conservação e a 

preservação do meio ambiente, sobretudo a autonomia e o empoderamento das mulheres 

envolvidas na reaplicação de Tecnologia Biodigestor no Território do Sertão Ocidental e as 

Tecnologias de Captação de Água para produção no território do Alto Sertão Sergipano. 
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Registros Fotográficos de Atividades Executadas 

 

 

 

 
41--Projeto de Culinária –PNHU -Social 

 
42-Reunião de Equipe-Projeto Abrinq 
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43- Visita Domiciliar da Assistente Social- Projeto Saúde Sexual e Reprodutiva: Cuidados e Expressões através da  identidade Cultural 

 
44- Visita Domiciliar da Assistente Social- Projeto Saúde Sexual e Reprodutiva: Cuidados e Expressões através da  identidade Cultural 
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             46-Curso de Culinária –doces e salgados 

 

          47-Evento Politico na Associação Atlética de Simão Dias 
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                  48-Curso Doce Casa Mãe Joana 

 

                 49-Caminhada Feminina em Aracaju 

 

50-Apresentação cultural 
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51-Reunião com parceiros 

 
52-Encontro de Avaliação Sementes 

 

 
53-Apresentação cultural 
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IV- CONCLUSÃO 

 

 De acordo com as atividades executadas acima descritas, a SASAC busca elaborar, 

desenvolver e executar ações relacionadas às politicas públicas existentes, assim como 

Integrar e dinamizar as comunidades através de ações, nos campos da agricultura, da 

habitação, de incentivo a cultura, das implementações de tecnologias sociais e da 

promoção social. 

 Por conseguinte a referida instituição vem se consolidar como instrumento de 

trabalho social e qualidade em seus serviços prestados, nas ações voltadas para a promoção 

e o desenvolvimento humano, buscando efetivamente provocar mudanças e transformar 

realidades, pois são muitos os desafios nas múltiplas expressões da questão social. 

 Portanto, a Instituição Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista Cultural – SASAC, 

no município de Simão Dias / SE é um espaço de contribuições positivas, pois a atuação da 

entidade nos diversos campos trabalho promove as políticas públicas em meio à classe 

mais vulnerável da região, esclarecendo ao público os direitos sociais, procurando 

contribuir da maneira mais justa para o desenvolvimento político, social e econômico dos 

beneficiários atendidos e da sociedade em geral. 

 

 

 

Simão Dias, 12 de Abril de 2018.  

 

_____________________________________________ 

Joelma Alves Santos Tavares 

Presidente 

 

 

_______________________________________________ 

Débora Hevelin Santos Tavares Leal 

Assistente Social  

Cress/SE nº3437 
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“Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha , mas sonho que se sonha junto, 

torna-se realidade” 

Raul Seixas. 


