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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

A partir de 2010, foi instituída a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, conforme a Resolução CNRH nº 108 de 2010. A 

AGB Peixe Vivo delegada “Agência de Bacia” do CBH São Francisco elaborou 

então, o Plano de Investimento dos Recursos da Cobrança para o ano de 2011, 

contemplando diretrizes para a utilização destes recursos. 

Sob o Ato Convocatório Nº 027/2012 e o Contrato de Gestão Nº 14/ANA/2010 a 

Neogeo Geotecnologia foi contratada para a realização do Projeto de Recuperação 

Hidroambiental na nascente do rio Pajeú, Brejinho / PE. 

Este documento tem como objetivo apresentar as ações de mobilização social 

realizadas ao longo do projeto em questão.  
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1. INTRODUÇÃO 

A realização das intervenções propostas pelo projeto se deu atrelada às ações 

de mobilização social. As atividades foram realizadas por uma equipe de 

colaboradores regionais, buscando uma relação transparente e de confiança 

entre os mobilizadores e a comunidade, que foi fundamental para a realização 

dos trabalhos. As abordagens promoveram o envolvimento da sociedade 

através da participação de lideranças locais indicadas para compor o Comitê 

de Acompanhamento, do contato direto com os proprietários de terras, da 

realização de seminários com a comunidade, de atividades voltadas para o 

público infantil e feminino.  

O consentimento dos proprietários foi registrado através da assinatura dos 

Termos de Concordância, em cada uma das abordagens foram coletados os 

dados socioambientais da propriedade, para estabelecer um perfil produtivo do 

público beneficiado pelo projeto.  

As atividades de mobilização social foram realizadas promovendo educação e 

consciência ambiental quanto à importância da manutenção contínua das 

benfeitorias advindas da execução das obras. 

O presente relatório apresenta atividades e os resultados de mobilização social 

executadas no decorrer da realização do projeto na região do entorno da 

nascente do rio Pajeú, situado na Sub-bacia do rio Pajeú, afluente do rio São 

Francisco, no município de Brejinho, Pernambuco, Brasil.  

Ao longo dos anos a ação antrópica gerou e agravou situações ambientais 

críticas, que desenharam um panorama que requer intervenções que visem a 

minimização dos danos causados. Na área da nascente do rio Pajéu, 

constatou-se alterações de características originais da região, devido à 

necessidade da população em estabelecer cultivos para a subsistência.  

Diante deste contexto, o projeto de recuperação hidroambiental realizou 

intervenções promovendo melhorias para a comunidade e município. Os 

trabalhos realizados compreenderam: Terraceamento de áreas degradadas, 

adequação de estradas rurais, construção de bacias de contenção e proteção 

de nascentes, apresentadas no mapa de serviços executados na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa de serviços executados 
Fonte: Neogeo, 2013 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Parcerias e Apoios 

A Neogeo contou com a participação de importantes atores locais: Compesa; 

Câmara Municipal de Brejinho; Prefeitura de Brejinho; Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Pajeú; Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Rádio Pajeú AM; 

Rádio Transertaneja FM; Jornal Folha do Pajeú; Blog do Nill Júnior; Blog Carnaíba 

Agora; Blog SOS Rios do Brasil; Blog Nego de Ana. O envolvimento dos diversos 

setores da comunidade foi de fundamental importância para estabelecer a 

transparência nas ações realizadas pela empresa Neogeo.  

 Ações com a comunidade 

Buscando atingir um maior público, foram realizados seminários, palestras, oficinas, 

junto à comunidade que através de uma abordagem abrangente visaram difundir a 

educação ambiental com a utilização de recursos audiovisuais adequados a cada 

público, com a distribuição de material informativo sobre o projeto. A equipe de 

mobilização esteve sempre à disposição para manter um canal de comunicação 

direto com a comunidade, a fim de conhecer e atender as demandas locais, o que 

permitiu efetivo envolvimento social.  

 Termos de Concordância 

Para que as intervenções técnicas propostas pelo projeto pudessem ser 

concretizadas as ações de mobilização social foram realizadas de modo conjugado 

com as atividades de topografia, de modo a obter a anuência dos proprietários para 

a alocação das benfeitorias previstas, e assim liberar frentes de obra para a 

execução dos trabalhos. Visando resguardar ambas as partes, a autorização dos 

proprietários foi registrada através da assinatura do Termo de Concordância e o 

mobilizador social da Neogeo.  

A equipe de mobilização utilizou a abordagem direta com os moradores da área de 

abrangência do projeto e através de conversas informais pode apresentar as 

intervenções que beneficiariam cada um dos proprietários, bem como as melhorias 

trazidas para o município. A equipe de mobilização social fez de cada contato com 

os residentes uma oportunidade para desenvolver a consciência ambiental, frisando 
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a importância dos mesmos como multiplicadores ambientais, no processo de 

manutenção das intervenções e dos benefícios gerados pelos mesmos.  

 Cadastramento Socioambiental 

Nas visitas às residências os mobilizadores sociais fizeram algumas perguntas para 

os moradores e/ou trabalhadores do terreno, com o intuito de realizar o 

levantamento de informações sobre as propriedades beneficiadas pelo projeto.  

 Comitê de Acompanhamento das ações do projeto 

O Comitê foi estruturado com representantes sugeridos pela comunidade local a fim 

de estreitar os laços entre o público beneficiado pelo projeto e a empresa Neogeo. 

Deste modo mensalmente foi realizada uma reunião com os membros do comitê 

com o intuito de conhecer as opiniões e impressões expressas pela população da 

área de abrangência do projeto. Nestas ocasiões os membros foram convidados a 

preencher um questionário no qual podiam registrar sua opinião em um campo 

aberto para sugestões e avaliaram sobre: satisfação da comunidade, aceitação dos 

proprietários, atendimento às necessidades locais e qualidade dos serviços 

prestados.  

 Educação para as águas – Mulheres e Crianças 

A oficina realizada para o público feminino e infantil contou com momentos de troca 

de conhecimentos entre as crianças e suas mães, motivada pela exibição de uma 

adaptação de uma cartilha didática para promover reflexão sobre a importância da 

água para a vida de todos, e desenvolver a consciência ambiental destes públicos, 

transformando-os assim, em peças fundamentais para o a preservação ambiental ao 

embasá-los com informações e experiências para que atuem como multiplicadores 

ambientais.  

 Gestão de conflitos: Adequação de demandas das partes interessadas 

Diante da escassez dos recursos hídricos característica da região, aliada ao 

predomínio de pequenas áreas de sitiantes e à necessidade de ações que buscam 

melhorar a qualidade e quantidade destes recursos, a aceitação das intervenções foi 

obtida com facilidade. 
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Foi necessário realizar uma adequação da área proposta para o cercamento de 

nascente, visando alinhar os interesses da comunidade com a viabilidade do projeto 

e as intervenções previstas. Esta adaptação se deu, pois os proprietários 

diretamente atingidos possuem lavouras implantadas nesta área e não aceitaram 

perdê-las, pois nestes trechos são realizados cultivos agrícolas que são a 

subsistência dessas famílias.  

 Reunião final de apresentação e socialização das ações executadas 

Pautada no objetivo de realizar a entrega formal das intervenções à comunidade, 

ressaltando as orientações para as suas proteções e manutenções, a reunião final 

do projeto foi realizada em 4 de Outubro.  

O evento foi realizado na residência de um dos proprietários que recebeu 

benfeitorias do projeto, no “Sítio dos Ferreiras”. Este local foi escolhido visando 

maior proximidade com a comunidade para facilitar a presença do maior número de 

beneficiados.  

Na ocasião estiveram presentes mais de 50 moradores da região, além do prefeito e 

dois vereadores do município, como representantes do poder público, em nome do 

Comitê de Bacia do rio Pajeú e do São Francisco contamos com a presença do Sr. 

Elias Silva. A lista de presença com as assinaturas dos convidados e ata de reunião 

do evento seguem nos Anexos A e B, respectivamente. 

O mobilizador social da Neogeo realizou a apresentação dos resultados obtidos com 

a execução do projeto, ilustrando as intervenções que foram realizadas.  Na 

oportunidade foi exibido um vídeo sobre um projeto com escopo semelhante ao 

desenvolvido em Brejinho, salientando a importância e os benefícios dos trabalhos 

realizados, além de auxiliar no processo de orientação da comunidade quanto à 

proteção e manutenção das benfeitorias realizadas.  

Na reunião o prefeito, os vereadores e os representantes das associações dos 

moradores do sítio Vidéu e do sítio Batinga do Tauá, deram seus depoimentos sobre 

o projeto, nos quais demonstraram satisfação com a obra realizada, bem como a 

relação afetuosa que foi estabelecida entre a comunidade e a equipe de 

mobilizadores sociais da Neogeo. Os relatos registraram o compromisso assumido 

pelos residentes da região com a manutenção das obras, visando estender a 
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qualidade de vida oriunda da recuperação da nascente do rio Pajeú, aos moradores 

do entorno e os usuários diretos e indiretos da Bacia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mobilizador social da Neogeo apresentando os 
resultados do projeto realizado  

Fonte: Neogeo, 2013 

Figura 3: Público presente no Seminário Final 
Fonte: Neogeo, 2013 
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Figura 4: Relatos da comunidade 
Fonte: Neogeo, 2013 

Figura 5: Depoimento do representante do Comitê de Bacia 
do rio Pajeú 

Fonte: Neogeo, 2013 
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3. RESULTADOS 

 

As parcerias e apoios recebidos ao longo das ações realizadas permitiram manter 

contatos diretos com os diferentes setores da comunidade, possibilitando assim 

abertura para receber as demandas locais e alinhá-las ao projeto, buscando atender 

aos anseios da população.  

A identificação da comunidade com os integrantes do Comitê de Acompanhamento 

foi de grande importância para que as opiniões, sugestões e críticas da população, 

em relação aos trabalhos realizados, chegassem até a Neogeo, para que a empresa 

pudesse tomar as ações cabíveis.  

As mobilizações sociais direcionadas às mulheres e crianças possibilitaram 

momentos importantes de troca de experiências e aprendizado, além de permitir o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental direcionadas para a importância 

dos recursos hídricos. 

O contexto regional de escassez de água faz com que a necessidade seja o grande 

motivador para que a população preserve os recursos hídricos, deste modo o projeto 

foi muito bem recebido na região, e não foram apresentados maiores conflitos de 

interesse, sendo necessárias apenas pequenas adequações do projeto. 

Os relatos da comunidade no decorrer do projeto e no evento final demonstraram 

quão bem sucedidas foram as ações de mobilização, principalmente as abordagens 

de casa em casa, que permitiram estabelecer uma relação de confiança entre os 

mobilizadores da Neogeo e a comunidade. Os relatos do sr. Agenor no evento final: 

“Aqui nós temos sofrimento na seca, esse terreno era da minha mãe, depois passou 

para os herdeiros e durante as secas nós nunca vimos um projeto como esse. Vinha 

trabalhavam em açudes e tudo bem, mas a seca continuava. Agora mesmo era 

preciso comprar água, buscar no rio, mas com esse projeto agora, talvez em 2014 

vá sanar esse sofrimento que a gente passa aqui. Agradeço a vocês e quem 

confeccionou este projeto e vamos agradecer os moradores daqui e parabenizando 

vocês por essa iniciativa” revelam as impressões dos residentes da região. 

O processo de obtenção da anuência dos proprietários para realização dos trabalhos 

propostos contabilizou um total de 59 Termos de Concordância assinados, 
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devidamente vinculados aos dados do cadastramento socioambiental. O cadastro 

deste público será apresentado no Anexo C. 

A análise dos dados coletados permitiu elaborar o perfil socioambiental do público 

beneficiado pelo projeto, conforme gráfico apresentado na Figura 6.  A principal 

benfeitoria realizada nas propriedades foi a construção de Bacias de Contenção, as 

cisternas predominaram como a principal fonte de obtenção de água. Em relação à 

presença de vegetação observou-se que na maioria dos terrenos existem pequenos 

fragmentos de espécies nativas. Em relação às atividades realizadas, houve o 

predomínio de áreas com agricultura anual e quanto à exploração a maioria a faz do 

tipo extensiva de modo artesanal.  

 

Figura 6: Análise dos dados do cadastramento socioambiental  
Fonte: Neogeo, 2013 

 

Além dos resultados esperados, bem como os benefícios gerados pelo projeto, um 

dos proprietários que recebeu em seu terreno a construção de bacias de contenção 

propôs um novo e exitoso uso para a água que fica armazenada nas “barraginhas”, 

utilizando-a para a produção de tijolos. Deste modo as intervenções do projeto 

propiciaram uma fonte extra de renda para a família através de uma prática 

sustentável.    
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O relacionamento próximo e aberto entre a Neogeo e a comunidade da área de 

abrangência do projeto foi essencial para que os trabalhos fossem realizados em 

harmonia com o contexto e necessidades locais, para isso foi estruturado um 

processo participativo junto à comunidade. 

O fato de a equipe de mobilização social ser composta por atores locais e o Comitê 

de Acompanhamento por membros sugeridos pela comunidade, permitiu maior 

proximidade com o público e transparência das ações realizadas. Os membros do 

Comitê exerceram o papel de representantes sociais, e através das reuniões 

realizadas mensalmente, os integrantes traziam relatos, críticas e opiniões dos 

moradores da área contemplada pelo projeto à equipe da Neogeo, que esteve 

sempre pronta a atender as demandas recebidas. 

As atividades de mobilização social promoveram a divulgação das atividades e 

objetivos do projeto, além de propiciarem a interlocução entre o Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Rio São Francisco, AGB e demais “stakeholders”.   

O envolvimento dos grupos regionais, dos proprietários de terras, escolas, 

prefeituras, lideranças locais e demais partes interessadas foi obtido gradativamente 

durante a realização das ações do projeto e eventos de mobilização social. Com as 

reuniões, abordagens diretas aos proprietários, distribuição de materiais gráficos, 

encontros informais com a população para o esclarecimento de dúvidas e 

disseminação das concepções do projeto, foi possível estabelecer um processo de 

estímulo à consciência ambiental que aos poucos promoveu maior engajamento dos 

moradores da área de abrangência do projeto.  

No decorrer do projeto foi possível perceber que a função de multiplicadores 

ambientais, já começou a ser exercida “informalmente” pelos proprietários, uma vez 

que nos foi relatado, que através de conversas entre os moradores, os benefícios 

propostos e obtidos com as intervenções foram transmitidos entre eles, o que 

facilitou o processo de liberação das áreas, uma vez que a aceitação pelos 

proprietários se deu com base na experiência positiva de seus vizinhos. 
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A formalização da liberação para execução das intervenções nas áreas públicas e 

privadas foi obtida através do contato direto com os proprietários, no qual foi 

preenchida a ficha de cadastramento socioambiental e foi assinado o Termo de 

Concordância. Nestas visitas os moradores foram mobilizados quanto à importância 

de preservação das águas, bem como da manutenção das benfeitorias realizadas 

pelo projeto.  

Os seminários inicial e final cumpriram seus objetivos de promover, respectivamente, 

a divulgação do projeto e de seus resultados. No decorrer da execução dos 

trabalhos foram realizadas atividades de mobilização social, devidamente 

registradas nos relatórios entregues mensalmente à contratada. Estes documentos 

descreveram as ações realizadas em cada período, apresentaram ainda relatos dos 

eventos, registro fotográfico, material didático utilizado, atas de reuniões, fichas de 

avaliação dos membros do comitê, dentre outras informações consideradas 

relevantes.  

Com a finalização dos trabalhos a importância das atividades de mobilização social 

foi reforçada, pois estas viabilizaram a execução das benfeitorias propostas, ao 

registrar as liberações dos proprietários quanto à realização das mesmas e por 

promover constantemente a consciência ambiental e consequentemente o 

envolvimento social.  

A equipe Neogeo salienta o quão gratificante foi a execução das obras e a 

realização do projeto como um todo, o qual obteve êxito em suas ações, promoveu 

tamanha satisfação da comunidade e auxiliou na melhoria da crítica situação 

relacionada aos recursos hídricos da região. Deste modo, espera-se que o projeto 

represente um modelo para que suas propostas sirvam de exemplo e possam ser 

replicadas em diversas outras localidades. 

Ao longo dos trabalhos o contato com a comunidade representou uma importante 

oportunidade de aprendizado no que diz respeito à troca de experiências e as 

concepções de cada pessoa abordada acerca de sua realidade.  

O interesse da comunidade em entender as propostas do projeto e apoiá-las sugere 

uma sensibilidade e consciência ambiental muito significativa, as quais devem ser 

estimuladas sempre, pois estas alimentam o anseio de todas as partes envolvidas 
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em busca de proposições cada vez melhores para os projetos futuros, buscando que 

os mesmos possam ser elaborados considerando cada vez mais as peculiaridades 

culturais, ambientais e socioeconômicas de cada município. 

O interesse da comunidade em entender as propostas do projeto e apoiá-las sugere 

uma sensibilidade e consciência ambiental significativamente desenvolvidas. Para 

estimular e manter o envolvimento das partes interessadas, os futuros projetos 

devem ser elaborados com base no conhecimento das peculiaridades culturais, 

ambientais e socioeconômicos de cada município.  
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ANEXO B: ATA DE REUNÃO DO EVENTO FINAL  

  



  

 
 

ATA DE REUNIÃO 

ASSUNTO: SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO  

LOCAL: Brejinho-PE 04/10/2013 

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, 

na casa do Sr Gelson Ferreira, um dos proprietários da área de nascente do Rio 

Pajeú, localizada no sítio Brejinho dos Ferreiras, município de Brejinho, estado de 

Pernambuco, foi realizado o seminário de encerramento das obras do Projeto de 

Recuperação Hidroambiental na Nascente do Rio Pajeú.  

Estiveram presentes mais de 50 moradores da região, entre eles o prefeito do 

Município e dois vereadores, representando o poder público municipal. Além do Sr. 

Elias Silva representando o Comitê das Bacias do Rio Pajeú e do Rio São Francisco 

e, toda a equipe da Neogeo Geotecnologia:  

Mobilizadores Sociais – Célio Roberto Rabelo e Seriza Janaina Lacerda Gomes; 

Encarregado de Obras – Fernando Alan Machado; 

Engenheiros – Rogério Pedrosa e Fábio França  

Fernando Alan foi quem ministrou o seminário que teve como pauta a socialização 

das obras executadas naquele município, a exibição de um vídeo sobre a 

importância de um projeto com a mesma fundamentação do que ali fora executado 

e os agradecimentos à comunidade pela acolhida à equipe e ao projeto. 

O evento se deu de forma simples e participativa com falas do prefeito, vereadores, 

representantes das associações dos moradores do sítio Vidéu e do Sítio Batinga do 

Tauá, equipe Neogeo e representante do CBHSF. Nas falas dos representantes dos 

moradores, ficou explícita a satisfação de todos pela obra ali executada e pelos 

laços afetuosos que foram formados entre eles e a equipe que ali trabalhou nestes 

últimos meses. Além de ficar claro que a comunidade assumiu o compromisso com 

a manutenção das obras visando a melhoria da qualidade de vida a partir da 

recuperação da nascente do Rio como uma forma de beneficiar não apenas os 

moradores daquele entorno mas todos os usuários diretos e indiretos da Bacia do 

Pajeú. 

De modo geral, o projeto foi muito bem aceito pelos moradores do entorno da 



  

 
Nascente do Rio Pajeú, inclusive algumas pessoas, mesmo depois das obras 

previstas estarem concluídas, ainda procuraram a equipe de mobilização para 

solicitar barraginhas para as suas propriedades e solicitaram mais ações que 

complementassem àquela como o reflorestamento na mata ciliar. Ficou claro na fala 

do Sr Elias Silva, representando o CBHSF, que essa ação foi apenas uma das 

muitas que poderão vir através do Comitê da Bacia do Rio Pajeú, dependendo 

apenas das demandas que o município apresentar. 

Um fato importante que aconteceu no evento foi o depoimento de uma criança que 

participou da oficina Educação para as águas. O mesmo estava inquieto desde o 

início do seminário para me dizer que estava cuidando da água economizando-a na 

hora de escovar os dentes e de tomar banho. Isso me deixou muito feliz porque 

aquele garoto estava confirmando o compromisso que havia feito com o meio 

ambiente na oficina e, foi uma forma de verificar que a mensagem da oficina foi 

ouvida e transformou a consciência ambiental daquela criança. 

Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que traz em anexo, as assinaturas 

dos presentes no seminário e o registro fotográfico. 

 

  

Seriza Janaina Lacerda Gomes 

Mobilizadora Social 

Brejinho, PE 04/10/2013 
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DADOS DO CADASTRAMENTO SOCIOAMBIENTAL

BREJINHO - 59 TERMOS DE CONCORDÂNCIA

Nome no Termo de Concordância ( Apelido)
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A
ti

v
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a
d
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ALDENORA LOPES DO NASCIMENTO E1 BC 3 3 3 1,3 1

GERALDO ALVES DE SOUZA E1 BC N/I 5 N/I N/I 1

JOSÉ EVANGELISTA CORDEIRO DA COSTA E1 BC 4 4 3 1 1

MANOEL ALVES DE MEDEIROS E1 BC 8 3 1,3,4 1,2 1,2

JAEGNIA PEREIRA LIMA E1 BC N/I 4 3 1,3 1

FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DA COSTA E1 BC 3 3 3 1,3 1

INACIO FRANCISCO LOPES E1 BC N/I 4 3 3 1

JOSÉ ENRIQUE DE CARVALHO E1 BC N/I 3 1,3 1 1

TEREZA MARQUES DA SILVA E1 BC 4 4 3 1,3 1

ODEZIO FRANCISCO DOS SANTOS E1 BC 2 3 3 1,3 1

JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS E1 BC N/I 1 5 1,3 1

LEVINA FRREIRA ALVES E1 BC 4 3 3 1,3 1

ARI DA SILVA SANTOS E1 BC N/I 3 3 1,3 1

VILANI DE ARAUJO GOMES E1 BC N/I 3 5 3 1

GENIVALDO HENRIQUE FERREIRA E1 BC 4 3 5 1,3 1,2

MARIA DE FATIMA CHAGAS MACHADO E1 BC 4 3 3 1 1,2

PEDRO ALVES DE MEDEIROS E1 BC N/I 3 3 1 1,2

GENECE FARIAS DE ARAUJO CORDEIRO E1 BC N/I 3 3 1 1

MARILEIDE MARIA E1 BC 4 3 3 1 1,2

ELIZABETE FERREIRA MIGUEL E1 BC 6 3 3 1,3 1,2

MARIA ANITA MACHADODA SILVA E1 BC 6 3 3 1 1

LEIDJANE ALVES DOS SANTOS E1 BC 3 3 3 1 1

RITA FERREIRA ALVES E1 BC N/I 3 3 1 1

JOSÉ RONALDO DE SOLZA FRANCISCO E1 BC 3 3 3 1 1

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA E1 BC N/I 3 3 1 1

NELSOM FERREIRA ALVES E1 BC N/I 1 5 N/I 1,2

THIAGO HENRIQUE DA SILVA E1 BC,PN,CN N/I 3 3 1,3 1

GELSOM FERREIRA ALVES E1 ,BC,PN,CN 8 4 3 1,2,3 1,2



DADOS DO CADASTRAMENTO SOCIOAMBIENTAL

BREJINHO - 59 TERMOS DE CONCORDÂNCIA

JUDITE SILVA SAN/IOS E1 BC,PN,CN 4 3 3 1,3 1

JOÃO TENÓRIO DE LIMA E1 BC N/I 4 5 N/I N/I

ADEMIR CHAGAS MACHADO E2 BC 4 3 1 1 1

MANOEL MOTA ANDRE E2 BC N/I 3 3 1 1

APOLONO CHAGAS DE ARAUJO E2 BC 3 3 1 1 1

VALDECI MACHADO DA SILVA E2 BC 5 3 3 1 1

ANTÔNIO AILTON MARCULINO DE ARAUJO E2 BC 3 3 3 1 1

ANTÔNIO LUIZ DA SILVA E2 BC N/I 4 3 1 1

MARIA DAS DORES MACHADO DA COSTA E2 BC 3 3 3 1 1

BOLESLAU GABRIEL DE OLIVEIRA E2 BC 3 3 3 1 1

EVA TERREIRA DE LIMA E3 BC 2 4 3 1 1

FRANCISCO DE ASSIM PEREIRA E3 BC N/I 3 3 1 1

MARIA LUCILEIDE QUEIROZ SANTOS FEITOZA E3 BC 4 3 3 1 1

MANOEL FAUSTO SOBRINHO E3 BC 4 3 3 1 1

AGAMENON JUSTINO DA SILVA E3 BC 4 3 3 1 1

MARINALVA MARIAINACIO DA SILVA E3 BC 7 3 3 13 1

ROMAO BATISTA ALVES E3 BC 1 3 3 1 1

TEREZINHA DA SILVA E4 BC 4 3 3 1 1

MARIA MADALENA GOMES MACHADO E4 BC 3 3 3 1 1

ANTÔNIO FELEX DO NASCIMENTO  NETO E4 BC 4 3 3 1 1

ANTÔNIA NEVES DA SILVA MACHADO E4 BC N/I 3 3 1 1

MARIA DE FATIMA FUSTINO DA SILVA E4 BC 3 3 3 14 1

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CARVALHO E4 BC N/I 4 3 1 1

ERNESTINA MARIA ALVES DO NASCIMENTO E4 BC 3 3 3 1 1

SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO E4 BC 4 4 3 13 1

MARIA DO SOCORRO ALVES DE FONTES SILVA E4 BC 4 3 3 1 1

IVONETE MARIA DE SOUZA E4 BC 5 3 3 13 1

VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO E4 BC 5 3 3 1 1

ANTÔNIO FIRMINO DE ARAUJO E5 BC 5 4 3 1 1

ARGENOR DE SALES E5 BC 4 3 3 13 1

IVALDO MACHADO DA SILVA E6 BC N/I 3 3 12 12


