Fortaleza, 25 de agosto de 2006 - Ano I - N. 8

Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

Editorial

Visitas a comunidades e debate são atividades no
segundo dia do VI EnconASA

A edição dessa semana do

Fotos:Site Caminhos & parcerias

Caldeirão traz um encarte
especial sobre a realização do V
Encontro Estadual do Fórum
Cearense pela Vida no SemiÁrido. A idéia é mostrar, um
pouco, o clima que envolveu o
Ceará em sua preparação para
o VI EnconASA.

A programação para o
segundo dia do VI EnconASA, 21 de
novembro, começa com visitas, pela
manhã, a comunidades da região
que desenvolvem experiências bem
sucedidas na boa convivência com o
semi-árido.
A atividade é voltada para
todos/as os/as participantes. Cada
um deve escolher a experiência que
mais desperte seu interesse. Até
agora, já são dez as comunidades
selecionadas pelo Fórum Araripense,
representante do Fórum Cearense
pela Vida no Semi-Árido na região.
São comunidades e
instituições que trabalham com
nascentes de rios, agroecologia,
sistemas agroflorestais, apicultura,
babaçu, macaúba, artesanato e
crédito fundiário. Além de trabalhos
com crianças e adolescentes e nas
áreas da comunicação e educação.
Todas as experiências estão
localizadas nas cercanias do Crato e
em cidades próximas como Barbalha
e Nova Olinda. Na visita, a
comunidade local apresentará sua
experiência, sendo reservado espaço
para dúvidas e comentários dos/as
visitantes. O objetivo é a troca de
experiências entre a comunidade e
quem a visita, fortalecendo a boa
convivência com o semi-árido.

Para os próximos meses, já
estão agendados os encontros
estaduais das ASAs de Sergipe
(19 e 20/09), Pernambuco (4 a
6/10), Piauí (9 a 11/10),
Espírito Santo (21 e 22/10),
Bahia (23 a 25/10), Minas
Gerais (25 a 27/10) e Rio
Grande do Norte (8 a 10/11).
Esperamos, em breve, trazer
também informações sobre o
que aconteceu nesses
encontros. Tudo isso para
mostrar como são importantes
as discussões nos estados na
preparação de um encontro
nacional rico em idéias e
opiniões.

Pra gente curiosa
1914. Ano da “Guerra de
14”, conhecida como a “Sedição
de Juazeiro”. Liderada por Padre
Cícero, a guerra foi um levante
político contra a nomeação de
um interventor para governar o
Ceará feita pelo presidente
Hermes da Fonseca.
Com a guerra, o beato José
Lourenço sofre duro golpe. As
tropas comandadas por Franco
Rabelo, interventor no estado,
invadem o sítio Baixa Dantas,
onde vive a comunidade do
Caldeirão. O Caldeirão é
saqueado e pessoas da
comunidade em trânsito são
assassinadas.
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Além disso, divulgar de
maneira concreta as formas de
organização e funcionamento
de cada um dos 11 estados que
compõem a ASA - através de
momentos como os encontros
estaduais - ajuda-nos a clarear
a compreensão sobre a
estrutura da ASA, fortalecendo
a construção de uma
articulação mais democrática.

Em tempo!
Sementes Crioulas no Pronaf
Custeio
30 de agosto

é o último dia para entrega
do cadastro nacional de entidades que
trabalham com sementes tradicionais ou
crioulas.

O cadastro, criado pela SAF/MDA (Secretaria
da Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário), é fruto de
negociações entre o governo e o GT
Biodiversidade da ANA, Articulação Nacional
de Agroecologia.
O objetivo é incluir, em caráter emergencial,
variedades de sementes crioulas na cobertura
do Seguro da Agricultura Familiar/Pronaf
Custeio da próxima safra.
As entidades devem informar os municípios e
as espécies de cultivos com as quais
trabalham. Informações: (21) 2253-8317;
e.mail secretaria.ana@agroecologia.org.br

Experiência de comunicação e educação da Fundação Casa Grande
em Nova Olinda, Ceará.

Entre os locais que serão
visitados, estão a comunidade do
Caldeirão, assentamento 10 de Abril
e a Fundação Casa Grande.
Já na tarde do dia 21,
acontecerá o painel “Agroecologia e
agricultura familiar: Reconstruindo
cenários, paisagens e novas relações
sociais no semi-árido”, com a
participação de Maria Emília Lisboa
Pacheco, diretora nacional da Fase
(Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional).
Encerrando o dia, haverá a
abertura da “Feira de Sabores e
Saberes”, apresentação de vídeos e
noite cultural com artistas da região.

Nota Breve

O Fórum Cearense pela Vida no
Semi-Arido, em nome de todas as
entidades que fazem a ASA, vem
se solidarizar com o companheiro
Nelson Ferreira e com toda sua
família pela morte do seu filho de
10 anos, vítima de afogamento no
último dia 22 em Lagoa Seca na
Paraíba.
“Dignai-vos, meu Deus, acolher
favoravelmente a prece que
dirigimos pelo espírito dessa
criança; fazei-lhe entrever as
vossas divinas caridades e
tornai-lhe fácil o caminho da
felicidade eterna. Assim Seja.”.
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Encarte Especial
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Fórum Cearense pela Vida no Semi-Árido realiza
seu V Encontro Estadual

Entre os dias 17 e 19

O segundo dia do encontro começou com painel
sobre “O projeto de desenvolvimento para o semiárido que queremos”. A discussão em plenária foi
pontuada pelas intervenções de Lourival de Almeida
Aguiar (Zito/Esplar), Erivando Santos (MST) e Maria
Eliane Lobo Ramos (STTR-Choró).
Oficinas temáticas, mediadas por entidades do
Fórum, trouxeram discussões sobre agroecologia e
gênero; acesso à terra e reforma agrária; seguranpelas ruas e abertura em praça pública do V
ça alimentar; cooperativismo, associativismo e so- Cortejo
Encontro Estadual do FCVSA.
Fotos: Arquivos Esplar e Pastoral Social de Tianguá
Fotos: Arquivo Esplar
cio-economia solidária; combate à
desertificação e
convivência com o
semi-árido; juventude; comunicação
e educação; agroecologia; e produ- Feira de Sabores e Saberes do V Encontro Estadual
ção de mamona e do FCVSA, realizada em praça pública de Tianguá.
Fotos: Arquivos Esplar e Pastoral Social de Tianguá
biodiesel, mediada
pelo GT biodiesel.

de agosto, a cidade de
Tianguá, na Serra da
Ibiapaba, foi sede do V
Encontro Estadual do
Fórum Cearense pela
Vida no Semi-Árido.
Com o tema “Reforma
Agrária: tecendo vidas,
fomentando sonhos e
construindo novas relações
sociais no semi-árido cearense”, o encontro foi o
momento de preparação
do Fórum ao VI EnconASA
que acontecerá de 20 a 24
de novembro no Crato.
Participaram do encontro 129 representantes de
organizações da sociedade
civil do Ceará. As reprePreparação para cortejo de abertura do V Encontro Estadual do FCVSA.
sentações foram escolhiNa programação houve ainda espaço para avaliar
das nos encontros microra
caminhada
do FCVSA, feita nos grupos de discusregionais, realizados nos
são
e
em
plenária.
Foi também durante o encontro
9 fóruns regionais que
que
o
Fórum
escolheu
sua delegação que irá particicompõem o FCVSA.
par
do
VI
EnconASA.
No meio de tanta discussão,
Um cortejo com as prinmuitas
músicas
animaram
o encontro, criando um
cipais reivindicações do FóDiscussões em plenária do V Encontro Estadual do
clima
amistoso
e
rico
em
cultura.
rum marcou a abertura do
FCVSA.
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A Fundação Konrad Adenauer - apoiadora do enencontro. Ainda na noite de
contro
mediou
oficina
sobre
certificação
participatiabertura, houve apresentava e lançou o livro “Tecnologias apropriadas para
ções de vídeo, roda de
Terras Secas, manejo sustentável de recursos natucapoeira e mística de interais
em regiões semi-áridas no Nordeste do Brasil”.
gração das delegações.
FCVSA aprova Moção de Repúdio
contra o Projeto de Transposição
do Rio São Francisco
Na plenária final do V Encontro Estadual
do Fórum Cearense pela Vida no Semi-Árido,
foi aprovada moção de repúdio ao Governo Federal pelo descumprimento do acordo feito com a
sociedade civil de que as ações de implantação
do projeto de transposição do Rio São Francisco
estariam suspensas enquanto não fosse concluído o processo de discussão, entre Governo e
sociedade, sobre a transposição.
A moção é mais uma ação do FCVSA em
defesa do Velho Chico. Em encontros estaduais
passados, o Fórum já tinha se posicionado contra
o projeto. A decisão política do FCVSA de não
apoiar o projeto vem da compreensão de que a
transposição não trará benefícios para os pequeagricultores e agricultoras. Além disso, o projeto
coloca em risco o meio ambiente e a própria vida
do rio.
Houve consenso na aprovação da moção e o
texto foi enviado para a imprensa e para as listas
de discussão que o Fórum e suas entidades
fazem parte pela internet.

Feira de Sabores e Saberes
atrai população de Tianguá
A noite do segundo dia do encontro
estadual do FCVSA foi marcada pela
animação da Feira de Sabores e Saberes
que contagiou a população local.
Na Praça São Francisco, em Tianguá,
foram instaladas barracas com produtos
da agricultura familiar trazidos pelos 9
fóruns regionais do Ceará.
A feira foi aberta com apresentações
culturais da região. Banda de tambores
com crianças, grupos de dança e
instrumental deram o tom da noite.
A praça já é bem conhecida da população
por abrigar também a “Budega do Povo”,
onde são comercializados produtos da
economia popular solidária. Essa
iniciativa é acompanhada pela Pastoral
Social de Tianguá e conta com o apoio da
Cáritas Regional de Fortaleza e CRS.

Oficinas temáticas durante o V Encontro Estadual.

Coordenação Executiva do FCVSA,
eleita no V Encontro Estadual
* Associação Cristã de Base, ACB
* Cáritas Regional de Fortaleza
* Centro de Estudo e Assessoria ao
Trabalhador, Ceat
* Centro de Pesquisa e Assessoria,
Esplar
* Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Ceará, Fetraece
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