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SABOREANDO SABERES NO VI ENCONASA

Editorial
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Pensar no fortalecimento da
agricultura familiar nos remete a
pensar na importância da
agroecologia. Trabalhar a terra com
o cuidado de preservar o meio
ambiente, gerando produtos mais
saudáveis e distantes do uso dos
agrotóxicos é a estratégia que
melhor aparece para termos uma
agricultura sustentável.
Além disso, a diversificação da
produção, característica inerente à
agroecologia, cria condições para
que os/as pequenos/as
agricultores/as possam garantir sua
segurança alimentar. Como também
ampliar suas fontes de renda,
livrando-se do julgo das
monoculturas.
Por acreditar na importância de
fortalecer a produção agroecológica,
assumimos o desafio de tentar
garantir que a alimentação do VI
EnconASA venha de produtos
agroecológicos e da agricultura
familiar. Chamamos de desafio por
sabermos que tal prática - embora
antiga - perdeu muito espaço para
as práticas oriundas do agronegócio
e subordinadas aos interesses das
grandes empresas de agrotóxicos.
Mas, os desafios existem para nos
motivar a vencê-los! Já começamos
as negociações com a Escola
Agrotécnica (responsável pela
alimentação no encontro) para
montarmos um cardápio gostoso e
saudável. Em breve mapearemos as
comunidades próximas ao Cariri
que possam nos fornecer tais
alimentos. Contamos com a ajuda
de tod@s nesse desafio.

Pra gente curiosa
2006 marca os 60 anos da
morte do Beato Zé Lourenço, líder
da comunidade Caldeirão. O
Beato faleceu no sítio União, em
Exu (PE), no dia 12 de fevereiro
de 1946.
José Lourenço, membro da
Ordem dos Penitentes, ficou
conhecido por liderar a
comunidade Caldeirão dos
Jesuítas, localizada no Crato.
Antes do Caldeirão, Zé
Lourenço já havia realizado uma
experiência pacífica e bem
sucedida de trabalhar a terra de
forma coletiva no sítio Baixa
Dantas, também no Crato.
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A

sexta edição do EnconASA
repetirá uma atividade que deu certo nos
encontros passados: a “Feira de
Sabores e Saberes”. Um espaço de
intercâmbio reservado para que cada
estado apresente e comercialize produtos
da agricultura familiar, fortalecendo
assim a prática da socioeconomia
solidária.
A feira será instalada no primeiro
dia do encontro, 20 de novembro, e deve
permanecer montada até o dia 24
quando se encerrará o VI EnconASA.
Cada ASA estadual será responsável por
sua barraca. Por isso, cada delegação
deve trazer produtos - agrícolas e nãoagrícolas - para organizar sua exposição.
A feira será a primeira porta de
entrada para a troca de experiências
individuais e coletivas de quem hoje faz a
ASA - comunidades rurais, quilombolas,
indígenas, organizações nãogovernamentais, cooperativas,
sindicatos, federações, pastorais... mostrando toda a diversidade que existe
em nosso semi-árido.
Na programação do VI
EnconASA, está previsto um momento
de visita à feira na manhã do dia 22. É o
que chamamos de “Carrossel de
Experiências e Testemunhos”. Em
grupos pequenos, agricultores e
agricultoras visitarão cada barraca da
feira onde haverá um agricultor ou
agricultora para contar sua experiência
ou da sua comunidade no trato com a
agricultura famliar e com a agroecologia.

Em tempo!
Avaliar os nossos passos
para melhorar nossa
caminhada
Paralela à visita à “Feira de
Sobores e Saberes” no dia 22 de
novembro, está programada
atividade para os delegados e
delegadas do VI EnconASA. É o
nosso momento de avaliar os quase
7 anos de existência da ASA.
Em grupo, vamos analisar a
estrutura e a forma de organização
da ASA e como a nossa intervenção,
junto às políticas públicas, vem
contribuindo para o nosso principal
objetivo: construir um semi-árido
bom de se viver.

Experiências acompanhadas pelo Esplar no interior do Ceará: algodão
agroecológico; consórcio entre algodão e gergelim e caprinocultura

Esse momento, reservado
exclusivamente para os cerca de 200
agricultores e agricultoras esperados
para o encontro, tem o objetivo de
estimular a discussão sobre as práticas
que fortalecem a boa convivência com o
semi-árido. E enquanto os produtos são
comercializados, os saberes são
trocados.
Para que esse momento seja
realmente rico, é importante que as
delegações tragam fotos, cartazes e tudo
mais que possa ajudar a contar um
pouco da história de suas comunidades.
Será preciso também que cada estado
organize sua apresentação, escolhendo,
entre suas experiências, uma que sirva
de modelo para as outras delegações.
Então, mãos a obra!

Informes
# ACB, Associação Cristã de Base, e a Cáritas do
Crato cederam 2 profissionais para formar uma
secretaria no Cariri, Carla (ACB) e Plácida (Cáritas).
A secretaria vai funcionar na ACB.
# Para falar com a Secretaria Executiva do VI
EnconASA, escreva ou ligue pra
gente. E.mail: vienconasa@asabrasil.org.br
Telefone:(85) 3251-1843!
Agenda
Dia 18/julho
Reunião das comissões de organização do VI
EnconASA com a coordenação local de
organização (local: Crato/Ce)
Dias 18 e 19/julho
Encontro Microrregional do Fórum de Sobral
de Preparação para o Encontro Estadual do
FCVSA (local: Sobral/Ce)
Dias 20 e 21/julho
Encontro Microrregional do Fórum de Crateús
de Preparação para o Encontro Estadual do
FCVSA (local: Crateús/Ce)
Dias 21 e 22/julho
Encontro Microrregional do Fórum de Tianguá
de Preparação para o Encontro Estadual do
FCVSA (local: Tianguá/Ce)

