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CALDEIRAO

Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

NOSSAS LUTAS EM UM CORTEJO

Editorial

Foto: Inambê Sales

Fortalecer a ASA e o processo de
construção de políticas públicas de
convivência com o semi-árido,
estimulando o protagonismo das/os
agricultoras/es familiares. Para
assim, desmistificar o estigma da
seca e construir um semi-árido bom
de se viver. É esse o principal
objetivo do VI EnconASA.
Um desafio que cobra de nós
responsabilidade, ética e
compromisso na formação das
delegações. Garantir espaço para a
juventude, para pessoas mais
velhas, para agricultores e
agricultoras; como também garantir
a eqüidade de gênero é a melhor
forma de realmente criarmos um
ambiente propício à democracia.
Mas, garantir a presença por
garantir não é suficiente.
Necessitamos de uma participação
qualificada, com pessoas intervindo
de forma crítica, mas propositiva. E
como participar politicamente é um
constante aprendizado, são
fundamentais os momentos - antes
(e depois) do encontro - para
reflexão sobre o VI EnconASA e
sobre os temas que norteiam suas
discussões.
Daí a importância da realização
dos encontros estaduais que
antecedem o encontro nacional.
Esses encontros mais do que eleger
delegações devem contribuir para
melhorar o nível de participação no
VI EnconASA. Realizemos, então,
nossos encontros estaduais e
regionais para que a cada dia mais
pessoas se tornem as protagonistas
de suas vidas!

Pra gente curiosa
O nome Caldeirão é
referência a uma depressão no
relevo onde se encontrava água
cristalina durante todo o ano.
A pequena área de 500
hectares pertencia ao Padre
Cícero que a entregou ao beato
Zé Lourenço e a seus
seguidores.
Entre serras e chapadões,
limitado ao norte pela caatinga
e ao sul pela floresta do Araripe,
o Caldeirão e sua experiência
em trabalhar a terra de forma
coletiva transformaram a
aridez do lugar em um sopro
de liberdade e justiça social.
Informativo produzido pelo Fórum
Cearense pela Vida no Semi-Árido
(texto e diagramação/Klycia
Fontenele)
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A abertura do VI
EnconASA vai homenagear uma
prática popular bem comum no
interior brasileiro: os cortejos. “O
Cortejo das Lutas e Tradições
dos Povos do Semi-Árido”
pretende envolver a população
local, chamando a atenção da
sociedade cratense para a
importância de tais lutas e
instigando a sua curiosidade para
o VI EnconASA.
Saindo de três pontos
estratégicos da cidade, o cortejo
percorrerá as ruas do Crato,
culminando com a abertura oficial
do encontro na praça principal da
cidade. Esse fato político, mas
também lúdico e cultural, quer
relembrar as lutas e conquistas
do povo sertanejo e mostrar que
o nosso povo continua lutando.
O cortejo será dividido em
três eixos com as principais
temáticas que norteiam a atuação
da ASA e que serão o mote para
as discussões no VI EnconASA:
Acesso à água e segurança
hídrica; Acesso à terra e reforma
agrária; Agricultura familiar e
agroecologia.

Em tempo!
Chegue cedo pra não
perder o cortejo!
“O Cortejo das Lutas e Tradições
dos Povos do Semi-Árido” está
programado para o fim da tarde do
dia 20. Ele deve terminar com
momento de confraternização na
praça principal do Crato.
Ainda no dia 20, serão montadas
as barracas para a Feira de Sabores
e Saberes e os Painéis Fixos de
Experiências das Entidades da ASA.
A idéia é que as delegações
cheguem na manhã do dia 20 para
fazer os credenciamentos e organizar
as primeiras atividades.
Então, não se atrase!

Banda Cabaçal, Penitentes e Mateu: manifestações culturais do Cariri

Cada eixo será formado
por participantes das delegações
das ASAs estaduais. Na
caminhada haverá manifestações
artísticas da região - banda de
pífano, teatro de rua, repentistas
e poetas populares - que
animarão todo o percurso.
E para o cortejo ficar mais
rico e bonito, contamos com a
participação das delegações de
todos os estados que devem se
preparar, trazendo símbolos que
representem a cultura e as lutas
de seu estado. Contamos com
você para essa grande festa!

Informes
# Já em discussão na Coordenção Executiva da
ASA a proposta de programação do VI EnconASA.
Em breve, a gente divulga!
# Fórum Araripense cria sua Comissão Local de
Organização, formada por: Alex (Cáritas), Jorge
(ACB), Júnior (Fundação Lima Botelho), Valéria
(Grunec) e Clodoaldo (Escola Agrotécnica).
# Mudança no telefone da Secretaria Executiva do
VI EnconASA! O número agora é
(85) 3251-1843.
# ACB, Associação Cristão de Base, comemorou
24 anos de fundação com café da manhã na feira
de produtos orgânicos que acontece toda sexta no
Crato. A ACB foi fundada dia 4 de julho de 1982.

Agenda
Dias 12 e 13/julho
Encontro Microrregional do Fórum de
Itapipoca de Preparação para o Encontro
Estadual do FCVSA (local: Itapipoca/Ce)

