Comunicado do Projeto Cooperar à População Paraibana.
Implementação do PB Rural Sustentável.

O Governo do Estado da Paraíba através do Projeto Cooperar, com o Apoio do Banco
Mundial, comunica à população paraibana, beneficiária do PB Rural Sustentável, um conjunto
de medidas que busca iniciar a implementação dos projetos financiáveis para o ano de 2020.
As consequências da pandemia da COVID-19 permeiam as mais diversas áreas, desde a
área de saúde, à assistência social, à economia, entre outras. Temos consciência de que o
Poder Público deve agir de forma rápida e eficaz para diminuir os efeitos colaterais das
medidas necessárias que objetivam diminuir a propagação da doença e, assim, salvaguardar
o maior número de vidas possível. Neste sentido o Projeto Cooperar não ficou inerte,
definindo com o Banco Mundial uma série de estratégias que serão desenvolvidas até
dezembro de 2020 e que objetivam minimizar os efeitos danosos da pandemia, para a
população rural paraibana, tanto em termos econômicos, quanto sociais. Diante do exposto
ficou acordado com o Banco Mundial as seguintes estratégias, voltada a permitir o início da
implementação do PB Rural Sustentável, nesse momento:
•

Tornar facultativas as reuniões presenciais do CMDRS para legitimação das
demandas. Com isso as Associações Comunitárias (AC) encaminharão suas
demandas, diretamente, à Sede do Cooperar em João Pessoa, através do e-mail:
demandas.pbrural@gmail.com, para análise de elegibilidade e viabilidade técnica,
acelerando o início de implementação, sendo os CMDRS consultados para legitimar os
pleitos encaminhados;

•

Tornar facultativa a realização de consultas livres presenciais para o início da
preparação das propostas de apoio aos públicos prioritários (Indígenas e Quilombolas),
permitindo que as organizações possam apresentar as suas demandas direto ao
Cooperar, através do e-mail: demandas.pbrural@gmail.com, possibilitando o
atendimento.

Os ajustes feitos visam possibilitar a implementação do Projeto PB Rural Sustentável,
ficando estabelecido de acordo com o planejamento de metas para 2020, que serão acatados
para avaliação os seguintes tipos de demandas:
•
•
•
•
•

Sistemas de Abastecimento de Água Singelo – ADS (poço, caixa d´água e chafariz)*;
Sistemas de Abastecimento de Água Completo-ADC*;
Sistemas de Abastecimento de Água com Dessalinizador;
Cisternas para reservação de água para consumo humano (16 mil litros);
Passagens Molhadas.
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* Permitindo apresentação de demandas de adequação e/ou recuperação de ADS e
ADC
Observações:
•
•

•

O atendimento a qualquer demanda apresentada, dependerá das condições técnicas
operacionais e respaldadas através dos decretos Estaduais;
Serão consideradas, também, como demandas válidas as aprovadas em assembleias
do Orçamento Democrático - OD que atendam aos critérios de elegibilidade, elencados
no Manual Operativo do Projeto – MOP.
As demandas, nesse período, deverão ser encaminhadas obrigatoriamente para o email: demandas.pbrural@gmail.com a partir do dia 22 de junho de 2020, nos
formulários disponibilizados na página do Cooperar.

Informamos, ainda, que outras orientações necessárias serão repassadas pela equipe
técnica do Projeto Cooperar e amplamente divulgadas, tanto em sua página oficial
(www.cooperar.pb.gov.br), quanto nos mais diversos meios de comunicação.
O Projeto Cooperar segue firme em seu propósito de garantir a valorização e apoio a
quem produz, nesse tempo de incertezas. A população rural paraibana pode ficar certa de que
o Cooperar estará, sempre, alerta às demandas sociais e pronto para construir uma Paraíba
mais justa, levando independência ao homem do campo, como preconiza o governo do
Estado.

Omar José Batista Gama
Coordenador Geral
Projeto Cooperar
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