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Editorial
Diversidade. É talvez a

Discussões temáticas e debates sobre a ASA
marcarão o terceiro dia do VI EnconASA
Fotos: Arquivo Cáritas Regional de Fortaleza

palavra que melhor caracteriza
a ASA. Diversidade de idéias,
pensamentos, estratégias e de
ações. Afinal, somos mais de
750 organizações da sociedade
civl, articuladas.

O terceiro dia do VI

Essa riqueza que faz mover a
ASA estará retratada no VI
EnconASA. Um momento em
que tudo isso vai estar em
evidência será durante as
oficinas temáticas.
As oficinas terão o propósito
de ampliar as discussões sobre
assuntos que estão na ordem
do dia das enitdades que fazem
a ASA. Pois, quando pensamos
em desenvolvimento humano e
sustentável é grande o leque de
atuação.
Da defesa do meio ambiente
que perpassa pela preocupação
com o avanço da desertificação,
combate ao uso de agrotóxicos
até as melhores condições para
produção - tecnologias
apropriadas, financiamento da
agricultura familiar, etc. Tudo
isso envolto nas relações sociais
e suas nuances das relações de
gênero, etnia e geração.
Mas, se por um lado somos
diversos, por outro atuamos em
pontos comuns. Daí, a
constante necessidade de se
discutir a nossa estrutura e
formas de organização e
atuação.

1932, o Nordeste vive uma
de suas piores secas e o descaso
dos governos torna ainda mais
desumana a situação.
No Ceará, o governo monta 6
“campos de concentração” para
abrigar a horda de miseráveis,
castigados pela seca.
No Crato, um desses currais
de arame farpado é montado.
Por lá, chegam a passar cerca de
40 mil famintos.
Paralelo a isso, a fartura do
Caldeirão atrai centenas de
desvalidos que são recebidos
com comida, trabalho e oração.
E a comunidade Santa Cruz do
Deserto abriga 500 flagelados.
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Pra gente curiosa

EnconASA, dia 22 de novembro,
será marcado por diversos debates.
Toda a manhã está reservada para as
oficinas temáticas. Como nos
encontros anteriores, será o
momento para cada participante
discutir o tema com o qual mais se
afina.
Em cada oficina - cujos
temas serão definidos em breve na
reunião da CE/ASA - haverá uma
entidade da ASA que, a partir de sua
experiência, fomentará a discussão.
Assim que os temas e entidades
mediadoras sejam definidas, serão
feitas inscrições prévias nos estados.
A inscrição antecipada é uma
forma de organizarmos a
infraestrutura necessária para cada
oficina. Entre as temáticas cogitadas,
estão assuntos que já são pauta do
cotidiano das entidades da ASA.
Reforma agrária, segurança
hídrica, agroecologia, agricultura
familiar, combate à desertificação,
relações de gênero, comunicação,
juventude, socioeconomia solidária,
políticas de crédito e financiamento,
bioenergia e outros. São alguns dos
temas já sugeridos.
O restante do dia será
dedicado à nossa avaliação sobre a
estrutura e organização da ASA.

Em tempo!
Oficinas Temáticas: assuntos
diferentes, formas de
abordagens também diferentes

As oficinas temáticas do VI EnconASA
trazem um diferencial na forma de mediação.
Por causa das peculiaridades dos assuntos, a
idéia é que a metodologia utilizada seja
apropriada para cada tema.
As organizações que ficarem responsáveis pela
mediação das oficinas deverão preparar sua
forma de abordagem para dinamizar as
discussões. É importante também que sejam
repassados para a organização do encontro os
materiais e equipamentos necessários.
Mesmo com dinâmicas diferentes, as oficinas
terão um objetivo em comum que é avaliar e
sugerir propostas de como o tema em questão
poderá fortalecer a ASA e vice-versa. Além
disso, será dado um roteiro de orientação para
a elaboração dos relatórios que farão parte
dos anais do VI EnconASA.

Regiões e experiências do interior do Ceará, acompanhadas pela
Cáritas Regional de Fortaleza.

Para abrir a discussão, o
painel “ASA: Vivência em Rede”
que contará com Naidson Quintela,
representante da CE/BA, e com
outras ASAs estaduais a serem ainda
definidas. A idéia é que esse primeiro
momento apresente elementos que
contribuam com os grupos de
discussão.
Após a plenária, divididos/as
em grupos, os/as participantes do
encontro debaterão a organização da
ASA. Esse será o momento para as
opiniões e propostas sobre a nossa
articulação.
E à noite, como não pode
deixar de faltar, mais um momento
cultural e de confraternização.

Informes
# 29 e 30 de agosto em Fortaleza, Ceará, aconteceu reunião do Grupo de Trabalho Caatinga, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, com a
participação da sociedade civil.
# MST homenageou os trabalhadores rurais Josias
Barros e Samuel Matias, assassinados no dia 20. A
homenagem aconteceu no último dia 25 no
Assentamento Serraria em Moreno, Pernambuco.
# Agricultores do município de Pombos inauguram
hoje feira agroecológica em Recife. A feira, apoiada
pela Fetape acontecerá nas manhãs de sexta-feira.
# 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
Dias 01 e 02/setembro
Reunião da Coordenação Ampliada do FCVSA
em preparação para o VI EnconASA. (Local:
Escola Agrotécnica, Crato/CE)
Dia 2 e 3/setembro
Encontro Microrregional de Ruy Barbosa em
preparação ao Encontro Estadual da Bahia.
(Local: Ruy Barbosa/BA)

