O Projeto Nordeste nasce em 2014
com a iniciativa de colaborar, por meio
de parceria com instituições locais,
nos esforços para transformação
social e mitigação dos efeitos da fome
e da seca em localidades do interior
do Nordeste brasileiro.
É isso que vai mobilizar uma
comunidade em Araçatuba, no interior
de São Paulo, formada por famílias de
diferentes níveis sociais e econômicos
em torno dessa causa, que passa a
enviar, a partir de dezembro de 2015,
uma equipe multidisciplinar com
suprimentos, recursos e expertise
para desenvolver ações no semi-árido
nordestino.

MAURITI/CE
Nos anos de 2015 e 2016 dois distritos
desse município do interior do Ceará
foram atendidos pelas ações do
Projeto Nordeste: Logradouro e Anauá.
Ambos vivendo há muitos anos os
efeitos da seca e consequentemente da
escassez de água. Essa escassez e a
flagrante situação de vulnerabilidade social
em que se encontra a população local
tem feito de Mauriti um destino privilegiado
das ações do Projeto Nordeste.
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SOUSA/PB
Localizada no estado da Paraíba essa
cidade e parte de sua população também
foi alvo dos esforço do PN, tendo sido
visitada pela primeira vez em dezembro
de 2016.

MAURITI/CE
Os moradores de Logradouro e Anauá
há anos sofrem não apenas com a
falta d’água para usos gerais, mas com
a ausência de água potável sendo
submetidos ao uso racionado e em
condições impróprias para o consumo
humano desse indispensável recurso
que localmente é retirado de um açude
cuja capacidade de abastecimento tem
diminuído gradativamente com a seca
constante. Por esse fornecimento os
cidadãos ainda devem pagar taxa ao
poder público local.

ações

De caráter social, elas são realizadas
com as equipes enviadas pelo Projeto
Nordeste às cidades e distritos visitados.
São ações nas áreas de saúde,
bem-estar e de cunho estrutural no
seio de comunidades carentes.
O processo de distribuição desses
recursos e esforços se dá a partir de
triagem feita com famílias locais por
meio de visitas à residências e
cadastramento realizados pelos
voluntários do PN.

suprimento
Juntamente com as equipes, já nos
dois primeiros anos de vigência do
Projeto, duas cargas de mantimentos
(alimentos, roupas e brinquedos)
com mais de 13 toneladas cada uma,
foram despachadas do interior de São
Paulo em direção ao Nordeste.
O processo de distribuição desses
recursos se dá a partir de triagem feita
com as famílias locais por meio de visitas
à residências e cadastramento realizados
pelos voluntário do PN.
Entrega de alimentos,
roupas e brinquedos
em Sousa/PB.

saúde
No escopo de ações do Projeto Nordeste
estão aquelas na área da saúde.
Por meio de uma equipe multidisciplinar
são realizados atendimentos de
enfermagem (tais como aferição de
pressão, verificação de níveis de glicose
e orientações pertinentes), consultas
médicas, atendimentos e procedimentos
odontológicos contemplados com
confecção e doação de próteses
dentárias.

ÁGUA
No biênio 2015/2016 o Projeto Nordeste,
com recursos próprios, financiou
integralmente a perfuração de
02 poços artesianos, provendo
para cerca de 100 famílias nos distritos
de Anauá e Logradouro em Mauriti/CE
o acesso de fato à água.

Alimentos produzidos
com a irrigação proveniente
do primeiro poço perfurado
em 2015.

ALGUNS Dos
nossos números
Poços perfurados
02 (2015/2016)
Alimentos, roupas e brinquedos
27 toneladas (2015/2016)
Casas visitadas
600 (2015/2016)
Atendimentos de enfermagem
150 (2016)
Atendimentos médicos
104 (2016)
Atendimento odontológico e próteses
26 (2016)

