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projeto Jovens Familiares é 
destaque no Comitê do Salgado
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ERY CLÁUDIO, TÉCNICO DO PROJETO, APRESENTOU O SISTEMA PAIS

O projeto Jovens Familiares Produzindo no 
Cariri esteve presente na reunião ordinária 

do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio 
Salgado realizada em setembro, no Açude do 
Baldinho, no município de Cedro, Ceará. O téc-
nico de campo do projeto, Ery Claudio foi con-
vidado para apresentar o sistema de Produção 
Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS) 
que está sendo desenvolvido na região nas ci-
dades de Crato, Milagres, Nova Olinda e San-
tana do Cariri.

A reunião foi a 42ª do comitê e contou com a 
presença de 40 delegados, além de professores 
e estudantes do IFCE campus Cedro e Juazeiro,  
Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Univer-
sidade Regional do Cariri (URCA). Ery Cláudio 
apresentou o sistema PAIS em nove passos, 
desde a escolha do local, instalação, até a com-
ercialização dos produtos produzidos.

O Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado – CSBH Salgado, faz parte da bacia 
do Rio Jaguaribe e trata-se de um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo. O 
comitê é constituído por 50 instituições, estando estas representadas nos seguintes segmen-
tos: Poder Público Municipal , Poder Público Estadual e Federal, Usuários e Sociedade Civil.

Além da apresentação do sistema PAIS, Ery 
Cláudio destacou outras ações do projeto 
Jovens Familiares Produzindo no Cariri, como o 
fortalecimento da Feira Agroecológica de Crato, 
criação de mais três feiras nos municípios de 
Santana do Cariri, Nova Olinda e Milagres, con-
strução da cisterna Chapéu de Padre Cícero e o 
desenvolvimento de uma cozinha artesanal co-
munitária e de um meliponário.

associativismo: 
fortalecendo a agricultura familiar

Convidado pelo comitê, Ery apresentou algumas experiências já realizadas (Foto: ACB) No mês de Outubro, o projeto Jovens Fa-
miliares Produzindo no Cariri realizou três 

cursos de associativismo para as comunidades 
rurais. Facilitada por Joelmir Pinho, as locali-
dades de Coqueiro, Riacho Fundo, em Crato 
e Catolé, em Milagres, receberam o curso que 
procura auxiliar os agricultores em alternativas 
de gestão financeira de sua produção, na coop-
eração, produção e comercialização.

Com um público de 20 a 40 participantes,  os 
cursos funcionaram com dinâmicas e debates 
que discutiram a mudança da participação in-
dividual ou familiar em mecanismos coletivos 
e comunitários. Os participantes trocaram ex-
periências, dificuldades e alternativas para uma 
melhor renda no campo. O facilitador do curso, Joelmir  Pinho, é diretor da 

Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa 
(EPUCA) e trabalha dando palestras, cursos e 
assessoria de marketing pessoal, comunicação 
institucional e gestão social. 

Batista, coordenador da ACB é um dos representantes do comitê. 
Ele apresentou a cisterna Chapéu de Padre Cícero. (Foto: ACB)



Patrocínio:
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realizada capacitações do sistema 
pais em quatro municípios

Desde o início do projeto, já foram realizados 
oito cursos do sistema de Produção Agro-

ecológica Integrada Sustentável (PAIS). Os 
cursos são divididos em dois módolos: teórico 
e prático. Com um total de 40 horas, durante 
cinco dias, o curso tem como objetivo capacitar 
os jovens para implementação do sistema PAIS 
em suas famílias.

Em modelo dinâmico, participam dos cursos 
cerca de 20 a 25 participantes. Divididos em 
equipes, os jovens representam, através de de-
senhos, suas casas e comunidades. Participa 
também do curso, Jeová Oliveira, presidente 
da ACB, que apresenta o sistema de produção 
agroecológica. 

Numa conversa, as comunidades costumam 
apresentar os produtos que produz, comercial-
iza e quais a principais dificuldades. Por fim, co-
letivamente, os participantes do curso se unem 
para instalar do PAIS em uma unidade selecio-
nada. São dois dias para a montagem do galin-
heiro, canteiro de mudas, mandala e sistema de 
irrigação.

Até o momento, já foram instalados 17 sistemas 
PAIS em 11 comunidades diferentes. Além disso, 
foram implementadas uma cozinha artesanal e um 
meliponário, em Crato e Nova Olinda, respectiva-
mente. Há também, mais 22 famílias em fase de in-
stalação ou já cadastradas. 

Realização:


