RELATO

Semeando o Futuro... Semeando para a Vida!
Quando chegamos ao final de uma etapa, duas perspectivas se colocam: um olhar sobre o tempo que passou e
outro sobre o tempo que virá. O começo, qualquer começo, é um desafio que escapa do rigor do tempo e é demarcado
pela situação vivida e apreendida. Sempre há algo que precisamos e podemos fazer e, por nossas escolhas, olhamos o
futuro como possibilidade.
Há 2 anos, o Programa SEMEANDO O FUTURO veio a Horizontina para plantar uma semente de esperança, de
desenvolvimento, de aprendizado, de conquistas e de muitas parcerias. No dia 09/12/2016, reuniu, numa comemoração
compartilhada, todos os envolvidos na construção dessa história de sucesso, que só aconteceu porque muitos
acreditaram e participaram.
Tendo como local, o CTG Carreteiros do Horizonte, organizado e preparado para receber os convidados, às 19h,
iniciou-se a Retrospectiva 2014/2016, com uma linda apresentação do grupo de Capoeira do Bairro Bela União, apoiado
pela equipe do Semeando o Futuro e orientados pelo prof. Fábio Severino. Pode-se perceber a disciplina, o respeito e a
alegria de cada menino ou menina em demonstrar o seu aprendizado. Após a apresentação, o Diretor Executivo da
Global Communities Brasil, Sr. Jonathan Allen fez uso da palavra, ressaltando a importância de partilhar cada ação
desenvolvida e integrar os grupos presentes.
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O Programa Semeando o Futuro atua em três
frentes principais: A) Desenvolvimento de Jovens; B)
Desenvolvimento Comunitário; C) Fortalecimento do
Terceiro Setor. Nessa ocasião, cada grupo participante
teve a oportunidade de trazer o seu depoimento à
comunidade presente sobre as atividades que
desenvolveram. Iniciando pelos jovens, foram
momentos de grande emoção, pois os mesmos
colocaram o real significado do que representou terem
participado do Programa SEMEANDO O FUTURO, como
ele transformou suas vidas, o quanto foi gratificante
sentirem-se valorizados e parabenizados pelo que
fizeram! Mobilização, Capacitação em Gestão de Projetos, Campanha de Prevenção ao uso de Drogas, Mateada na Praça,
Festival de Cinema, Palestra aos Pais, Palestras nas Escolas, Noite Cultural, Liderança Comunitária nas Escolas,
Capacitação para o Mercado de Trabalho, Desenvolvimento Pessoal, entre outros, sensibilizaram muito os jovens, pois,
através dessas experiências, afirmaram: “mudamos, e hoje, somos pessoas melhores!”
No Desenvolvimento Comunitário, os representantes das comunidades envolvidas, Bairros Bela União, Paraíso,
Ouro Verde, Jardim Vila Nova, COHAB, Alvorada, Colato, Panorama, São José Operário e Distrito de Cascata do Buricá,
demonstraram em suas falas, o reconhecimento pela oportunidade de poderem desenvolver a comunidade onde vivem
e se autodesenvolverem. Para muitos foi uma experiência única, superar dificuldades através de práticas democráticas,
sentir o quanto são capazes de fazer para melhorar a qualidade de vida de suas comunidades e gerar mudanças positivas.
Tendo como suporte a equipe do Programa SEMEANDO O FUTURO, e através da Capacitação de Líderes pela
Metodologia Participativa - PACE, construíram
capacidades e descobriram lideranças para
conduzir ações de iniciativa própria, a formação do
Grupo Colaborativo, a reativação da Associação de
Moradores. Em seus depoimentos foram unânimes
em afirmar que “as dificuldades existem, mas
tivemos grandes avanços; somos gratos ao
Programa Semeando o Futuro da Global
Communities Brasil, pois sem essa oportunidade,
não teríamos tantos sonhos já realizados e outros
que ainda estão por se realizar.”
No encerramento do ano do Programa SEMEANDO O FUTURO, também o Terceiro Setor evidenciou suas ações
como objetivo de reforçar as capacidades de organização das instituições locais para elaborar projetos, mobilizar
recursos e implementar atividades sociais. Apoio à iniciativa Voluntários Horizontina, Sensibilização nas Empresas, Ações
de Voluntariado, Pesquisa do 3º Setor, Associação de Produtores Rurais Distrito de Cascata do Buricá, Curso da Cadeia
de Valor Agricultura Familiar, Curso do Novo Marco Regulatório, Organização da Sociedade Civil, Conselhos Municipais,
Gestão do Trabalho em Rede, fazem parte desse portfólio de ações apoiadas e desenvolvidas pelo Programa em parceria
com as Instituições.
Os aplausos foram calorosos! Voluntários declarando seu bem-estar por terem participado do Programa “hoje
sei que posso ajudar mais”, “senti-me muito bem, foi especial em minha vida”, “aprendi a trabalhar com as pessoas”,
“adquiri conhecimentos que vou levar para sempre”, “sou grato ao Programa SEMEANDO O FUTURO pela oportunidade
e valorização”, formaram uma só voz, nesse ato de Encerramento do Ano.
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Após as apresentações, todos participantes confraternizaram ao redor de uma mesa farta, um lanche coletivo,
com música para animar ainda mais o ambiente de confraternização e motivação para seguir em frente em 2017! E o
final? Bem... o fim nunca se encerra, pois ele vem revestido de experiências e lembranças que podem jamais se apagar
e dentro do coração de cada participante do Programa SEMEANDO O FUTURO, a convicção de que para todo final de
uma etapa, já está escrito um recomeço!
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O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e instituições locais para que juntos
tenham maior autonomia em busca de melhores condições socioeconômicas. Este programa de três anos veio em parceria entre
a Fundação John Deere e Global Communities.

Leia mais: http://www.globalcommunitiesbrasil.org

20/12/2016

