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CALDEIRAO

Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

OS PRIMEIROS PASSOS DA NOSSA ORGANIZAÇÃO

Editorial
A vontade de viver com
dignidade no semi-árido e a
astúcia de saber que
juntos/as somos mais fortes
deram origem à Articulação
no Semi-Árido Brasileiro em
novembro de 1999.
Na época o ano
terminava, mas
antagonicamente começava
a crescer no sem-árido do
nosso Brasil um movimento
forte que hoje, quase sete
anos depois, mostra a que
veio.
Com mais de 750
organizações - entre ONGs,
sindicatos, igrejas,
cooperativas, associações,
federações... - a ASA se
afirma como o maior
movimento da sociedade
civil organizada em prol do
nosso semi-árido.
Um movimento assim
merece um encontro à sua
altura que garanta
momentos de reflexão, de
avaliação, de proposição de
idéias e definição de
estratégias políticas para
avançarmos na nossa
caminhada.
É daí a importância do
Encontro Nacional da
Articulação no Semi-Árido
Brasileiro, o EnconASA que
chega à sua sexta edição.

Pra gente curiosa
“Uma reforma agrária de
origem popular”. A melhor
forma para se definir o
Caldeirão e sua experiência
socialista, liderada pelo beato
Zé Lourenço.
O sítio Caldeirão, localizado no
Distrito de Monte Alverne, no
Crato, foi o palco onde, em
1922, cerca de 3 mil pessoas
trabalhavam e dividiam o que
produziam, alimentadas pela
força do trabalho e da oração.
Ameaçando o poderio dos
latifundiários, o Caldeirão foi
brutalmente massacrado. Mas,
deixou na história seu exemplo
e a semente de que sim,
podemos viver em um mundo
sem desigualdade social.
Produzido pelo
Fórum Cearense
pela Vida no Semi-Árido

Começa a contagem
regressiva para o VI EnconASA,
Encontro Nacional da Articulação
no Semi-Árido Brasileiro que traz
como tema central “Agricultura
Familiar: Tecendo vida,
fomentando sonhos e
construindo novas relações
sociais no semi-árido
brasileiro”.
O encontro acontecerá de
20 a 24 de novembro na Escola
Agrotécnica Federal de Crato,
localizada no interior do Ceará.
Até lá, muita coisa precisa ser
feita para que o EnconASA seja
mais uma vez um grande
sucesso. Para isso, precisamos do
apoio de todas as entidades que
compõem essa grande
articulação.
O Fórum Cearense pela
Vida no Semi-Árido, FCVSA,
juntamente com a Coordenação
Executiva da ASA, já dá seus
primeiros passos para a
organização do VI EnconASA. A
partir de julho, contaremos com
uma secretária executiva (Klycia
Fontenele, profissional de

Em tempo!
Onde fica o Crato, a cidade
que sediará o VI EnconASA?
A cidade do Crato pertence à
região chamada Cariri Cearense,
conhecida como o "Oásis do
Sertão". A região está localizada
no extremo sul do Ceará e faz
fronteira com Pernambuco. O Crato
ainda está ligado, por um
entroncamento rodoviário, às
cidades de Fortaleza, Recife,
Teresina, João Pessoa e Salvador.
Bem vizinho ao Crato está Juazeiro
do Norte, cidade bastante
conhecida pelas romarias ao Padre
Cícero Romão Batista.

comunicação) que será
acompanhada de perto pela
Comissão Organizadora do VI
EnconASA. Além disso, os 9
fóruns microrregionais do Ceará
já começaram suas mobilizações
rumo ao nosso encontro anual.
A secretaria executiva está
fixada na sede do Esplar - Rua
Princesa Isabel, 1968 Benfica,
Fortaleza, Ceará, cep 60.015061. O nosso telefone para
contato é (85) 3251-1843. Ela
será a ponte de ligação entre as
ASAs estaduais e a Comissão
Organizadora do VI EnconASA.

Informes
# Elaborado o Projeto para
captação de recursos para a
realização do VI EnconASA.
Agora, mãos à obra em busca de
parcerias!

Agenda
Dias 03 e 04/julho
Reunião da comissão organizadora do VI
EnconASA com o Fórum Araripense
(local: cidade do Crato)

Dias 04 e 05/julho
Encontro Microrregional do Fórum de
Iguatu de Preparação para o Encontro
Estadual do FCVSA (local: Iguatu)

Dia 07/julho
Reunião da Coordenação Ampliada do
Fórum Cearense pela Vida no SemiÁrido. (Local: Fortaleza/Esplar)

