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Editorial

A juventude mostra a cara no VI EnconASA
Foto: Paulo Vítor/Arquivo Esplar

A

juventude sonha e ela
quer sonhar bonito no semiárido. É esse o recado que
queremos deixar no VI
EnconASA. Mostrar que o/a
jovem sertanejo/a também
deseja um semi-árido bom
de se viver.

O VI EnconASA reservará
espaço para o “EnconASA Jovem:
Tenda Tribo Kariri, Acolhendo e
Transformando”. Mesclada com a
programação do encontro, a tenda
terá atividades específicas para o
público jovem.
A proposta é envolver jovens
das 11 ASAs estaduais no debate
sobre a boa convivência com o semiárido, a partir do olhar juvenil. Esse
momento exclusivo da moçada será
no dia 22 que terá programação
paralela a do VI EnconASA.
Pela manhã, estão previstas
as “Prosas no terreiro” - grupos para
troca de experiências e debates
sobre os temas: “Convivência do/a
jovem no semi-árido/grupos de
produção e resistência”, “O
Caldeirão: acesso a terra e reforma
agrária”, “Juventude e etnia”,
“Combate à desertificação e
agroflorestação”, ”Saúde do/a jovem
agricultor/a”, “Juventude e gênero”,
“Valorização da cultura regional”,
“Educação contextualizada”, “Uso
racional da água” e “Comunicação e
educação: rádio-escola e o Estatuto
da Criança e Adolescente”.
À tarde será a vez das
oficinas sobre “Agricultura familiar:
reaproveitamento de alimentos”,
“Confecção de bijuterias/Biojóias”,

Sonha e quer contribuir
para ver esse sonho se
tornar realidade, através de
ações concretas que criem
alternativas para melhorar
as condições de vida de
quem mora no sertão.
É com esse espírito que
queremos contagiar as ASAs
estaduais para estimular sua
juventude a participar do VI
EnconASA. E, dessa forma,
trazer essa moçada para ser
voz ativa dentro da ASA.
Afinal, daqui alguns anos,
serão esses rapazes e moças
que estarão à frente da
nossa agricultura familiar.
Convocamos, então, os
estados a garantir nas suas
delegações a participação da
juventude. E que, no VI
EnconASA, possamos
chegar de cara nova!

Pra gente curiosa
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Tropa da polícia do Estado,
com pelo menos 200 homens, sai
de Fortaleza em setembro de
1936. Destino, Caldeirão da
Santa Cruz do Deserto no Crato.
Objetivo, destruir a comunidade
do beato Zé Lourenço.
Os milicos obrigam mais de
700 mil moradores/as a sair do
arraial e voltar para suas terras
natais. Nessa época, o Caldeirão
abrigava sertanejos/as vindos/as
de todos os estados do Nordeste.
O Caldeirão é saqueado e
destruído. Zé Lourenço e alguns
fiéis refugiam-se entre a Mata
dos Cavalos e o Curral do Meio
na encosta da Serra do Araripe.

Em tempo!
Cavalgada relembra os passos do
Beato Zé Lourenço
Nos dias 16 e 17 de setembro,
pesquisadores/as e interessados/as na
história do Beato Zé Lourenço deixaram
os livros de lado para seguir, em
cavalgada, os passos do líder religioso.
Saindo da Universidade Regional do
Cariri (Urca), no Crato, em direção ao
Sítio União em Exu (PE), onde o beato
viveu seus últimos anos, o grupo - que
se auto-nomeou “Cavaleiros da Santa
Cruz do Deserto” - fez viagem retomando
os passos do beato em direção ao Ceará.
A cavalgada terminou domingo no Sítio
Caldeirão e foi uma homenagem para
manter na memória os 60 anos da morte
do Beato Zé Lourenço e os 70 anos da
destruição da comunidade do Caldeirão,
comemorados este ano.

Visita do grupo de jovens do assentamento Croatá (Choró/Ce) ao
assentamento Santana, Monselhor Tabosa/Ce.

“Confecção de painéis e estandartes
com elementos da natureza”,
“Conceitos de reciclagem e
reutilização de garrafas PET”,
“Produção de Xilogravura”,
“Produção de Cordel”, “Corrida de
orientação” e “Construção de
bombas caseiras”.
Ainda na tenda da juventude,
montada na Escola Agrotécnica
Federal de Crato, local do VI
EnconASA, haverá exposição
permanente de trabalhos artísticos e
científicos.
O VI EnconASA já reservou
um espaço especial pra juventude.
Agora, contamos com você para
articular a moçada do seu estado.

Informes
# Até 16 de outubro, o Banco do Nordeste recebe
propostas de instituições sem fins lucrativos para
seleção de Projetos de Difusão Tecnológica sobre
Agricultura Familiar. Na ordem de R$ 1,4 milhão,
os recursos virão do Fundo de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, FUNDECI. Cada projeto
poderá receber até R$ 100 mil não-reembolsáveis.
# Na manhã do dia 18, cerca de 300 lavradores/as
da Via Campesina acamparam em frente à Fazenda
Santa Rita em Santo Antônio da Patina no Paraná
para denunciar a corrupção do agronegócio.
# 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 25 e 26/Setembro
Encontro Microrregional da região do Agreste
Setentrional de Pernambuco em preparação
ao encontro estadual.
Dias 26 e 27/Setembro
Encontro Estadual da ASA Paraibana em
preparação ao VI EnconASA. (Local: Centro
Marista de Evento, Lagoa Seca/PB)

