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VI Encontro Estadual da ASA Sergipana traz tema sobre
desafios e potencialidades do semi-árido

Encarte Especial
Fotos: Arquivo ASA de Sergipe

A ASA sergipana realizou momento importante.
Foto: Arquivo ASA de Sergipe
A exposição que trouxe dados sobre a questão
seu VI Encontro Estadual
hídrica do Brasil e de Sergipe serviu de mote para
durante os dias 19 e 20 de
o trabalho em grupo quando os/as participantes
setembro em Aracaju, SE. O
discutiram a problemática nos municípios,
encontro que trouxe o tema
levantando propostas de encaminhamentos.
“Semi-Árido: Desafios e
Dentre as propostas, estavam: conhecer as
Potencialidades” contou com
leis existentes sobre a questão para poder exigir
a participação de 74
que o poder público cumpra a legislação em vigor; Participantes animam o encontro com músicas que
representantes de 26
discutir nas escolas a problemática, incentivando a falam do semi-árido, CD Belo Sertão.
municípios de Sergipe.
Fotos: Arquivo ASA de Sergipe
incorporação do tema ao currículo escolar; discutir
Segundo Inês, do Centro
Dom José Brandão de Castro, nas comunidades para organizar ações coletivas;
plantar árvores nas comunidades, margens de
o encontro foi rico por causa
córregos, rios e proteger nascentes.
das muitas discussões
Para Inês, essas propostas, se encaminhadas,
levantadas. “O encontro foi
podem mudar muita coisa. “As propostas sugeridas
muito bom. Além das
para serem trabalhadas nas comunidades vão
exposições das temáticas
muito pertinentes, houve um favorecer a continuidade das questões levantadas
nos cursos de GRH. Com certeza, irão surtir
elevado debate”, avalia.
pressões nos municípios, exigindo do poder público Momento de plenária do encontro estadual sergipano.
Abertura do encontro foi
marcada pela mesa de debate ações em relação à questão ambiental que
Fotos: Arquivo ASA de Sergipe
sobre Políticas Públicas para o contribuirá para a melhoria de vida da população
atual e futura”, diz ela.
Semi-Árido. Esse momento
Além das discussões e propostas para melhorar
contou com a participação de
a vida no semi-árido sergipano, foi escolhida a
Maria Gizélia, MMTR/SE, do
nova Coordenação Estadual e tiradas as
INCRA e IBAMA. Ana Carla,
representações da ASA/SE para o VI EnconASA.
Cáritas Diocesesana de
Ao todo, serão 17 participantes e esse ano, Sergipe
Estância, representou a
levará em sua delegação uma representação juvenil.
ASA/SE nesse debate.
Grupos de discussão do VI Encontro Estadual de
A Exposição sobre os
Sergipe.
Parabéns, pessoal de Sergipe!
Recursos Hídricos em Sergipe,
Fotos: Arquivo ASA de Sergipe
feita por José Holanda Neto da
Superintendência de Recursos
Hídricos de Sergipe foi outro
Movimento de Mulheres
Juventude de Sergipe forma
integra a Coordenação Estadual
grupo e terá representação
da ASA de Sergipe
no VI EnconASA
A entrada do Movimento de Mulheres
na Coordenação Estadual da ASA/SE foi um
José Holanda Neto, durante Exposição sobre os
A jovem Valdina, do município de Monte Alegre, Recursos Hídricos em Sergipe.
importante passo dado pelas entidades
SE, será a representante da juventude
Dados da Participação no
sergipanas, durante o VI Encontro Estadual
sergipana no VI EnconASA. Ela foi escolhida entre
Encontro Estadual de Sergipe,
de Sergipe, em defesa da igualdade nas
10 jovens que participaram do VI Encontro
a partir do enfoque de gênero:
relações de gênero dentro da ASA.
Estadual de Sergipe, ocorrido dias 19 e 20
Mulheres: 26 Homens: 48
“Considero muito positivo o Movimento
de setembro em Aracaju.
Total: 74 participantes
de Mulheres ter conquistado uma vaga para
A delegação da ASA/SE para
participar da Coordenação Estadual da ASA”,
Além de escolher sua representação, essa
o VI EnconASA será de 17
moçada decidiu formar um grupo de jovens do
diz Inês, do Centro Dom José Brandão de
semi-árido, vinculado à ASA Sergipana.
representantes do Estado.
Castro.
Apesar dessa conquista, a participação
Agradecemos a contribuição do Centro
Para Inês, do Centro Dom José Brandão de
feminina no encontro poderia ter sido maior.
Castro, esse foi um passo importante. Ela fala Dom José Brandão de Castro no envio
De 74 participantes, apenas 26 eram
das informações e fotos.
ainda da vitória de se ter uma representação da
mulheres. Para o VI EnconASA, a orientação
juventude no VI EnconASA.
da CE/ASA é de que seja equitativo o
Informativo produzido pelo Fórum
Cearense pela Vida no Semi-Árido
número de mulheres e homens.
“Foi muito positivo a juventude ter conquistado
(texto e diagramação/Klycia
uma das vagas da delegação de Sergipe”,
Ainda esse mês a ASA realizará o seu I
Fontenele)
Apoio:
comemora.
Seminário Nacional de Gênero que deve
Articulação no Semi-Árido Brasileiro
Catavento Comunicação e Educação
fortalecer essa posição politica.
(projeto gráfico/Lívio Severiano)
Catavento
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