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Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

Editorial

AS REDES QUE EMBALAM OS MOVIMENTOS SOCIAIS

A intervenção articulada entre
os diversos tipos de movimentos
e de organizações sociais abre
espaço a novas formas de
organização e de ação coletiva
para reivindicações sociais. As
articulações em rede vêm se
tornando um importante
instrumento de organização,
articulação e mobilização social.

O

VI EnconASA discutirá o
papel e o poder de intervenção das
redes de organizações e de
movimentos sociais no controle
social das políticas públicas e na
proposição de políticas que melhor
atendam às necessidades da
população carente do Brasil.
Essa discussão será o mote
para o segundo painel, previsto para
acontecer na tarde do dia 22 de
novembro. O painel terá como tema
“As redes e a construção de
saberes, prática e a incidência de
políticas publicas e
fortalecimento da democracia”.
O objetivo é avaliar a nossa
intervenção junto aos poderes
públicos - enquanto sociedade civil
organizada - a partir de relatos das
formas de organização e de atuação
de algumas redes que possuam
intervenção política significativa no
país.
Para isso, a Coordenação
Executiva da ASA, CE, vem
discutindo nomes para compor a
mesa do debate. Por enquanto, está
cogitada a participação do GTA,
Grupo de Trabalho Amazônico, ANA,
Articulação Nacional de Agroecologia
e da própria ASA que será
representada por Naidson Quintela,
representante da Bahia na CE.

A característica própria das
redes sociais de valorizar os elos
informais, em detrimento das
relações hierárquicas, gera ainda
liberdade para se construir
estruturas organizacionais que,
mesmo compartilhando objetivos
comuns, mantêm suas diferenças
de identidade.
O processo de formação das
redes depende, portanto, da
participação de cidadãos/as
ativos/as e conscientes das
necessidades de transformações
do mundo. Atores e atrizes que,
mesmo cientes de suas
identidades e valores são capazes
de construir coletivamente uma
sociedade diferente, mas
possível.
O desenvolvimento das redes
sociais pode ser, então, um
grande passo que potencialize o
impacto social gerado pela
atuação da sociedade civil
organizada em prol de uma vida
socialmente mais justa.
E como já dizia a canção:
“Todos juntos somos fortes;
somos flecha e somos arco.
Todos nós no mesmo barco, não
há nada pra temer. Ao meu lado
há um amigo que é preciso
proteger... Todos juntos somos
fortes, não há nada pra temer.”

Em tempo!

Pra gente curiosa
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de milagroso, espalhada entre a
população e supervalorizada pelos
jornais, tiraram sossego da
comunidade Caldeirão onde o boi de
Padre Cícero era criado.
Canudos ainda assustava os
poderosos da região. O baiano Floro
Bartolomeu, deputado e braço
político de Padre Cícero, aproveitou
o episódio para suas atrocidades.
Mandou açoitar quem reverenciava
o bicho, perseguiu os penitentes e
manteve Zé Lourenço preso por 2
semanas. Não contente, mandou
esquartejar Mansinho.
O deputado queria afastar de
Juazeiro e de Padre Cícero qualquer
sombra de aliança com fanáticos e
cangaceiros. Tudo para manter seu
reinado político no Vale do Cariri.
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A Rede de Educação Cidadã - Talher Piauí
realizou, nos dias 28 e 29 de julho, seu IV
Encontro Estadual, com o tema “Educação
popular em rede”. O encontro reuniu
lideranças comunitárias das quatro
microrregiões do Piauí onde a Rede atua:
Picos, Floriano, Pedro II e Teresina.

A Rede de Educação Cidadã surgiu em 2003
com a missão de mobilizar e sensibilizar a
população brasileira para a participação social
e educação cidadã, incentivando a construção
de uma nova consciência.

Hoje, a Rede envolve várias entidades e
movimentos sociais do Brasil e seu público
principal são educadores/as populares,
lideranças comunitárias, conselheiros/as e
famílias em situação de vulnerabilidade social.

Dinâmica de abertura do III EnconASA, São Luís do Maranhão,
novembro de 2002.

Na metodologia pensada para
o VI EnconASA, os painéis serão
espaços para reunir todo o conjunto
de participantes do encontro.
Abertos para a sociedade em geral,
serão também momentos de se
colher informações e discutir
assuntos ligados à ordem do dia. Os
painéis terão, portanto, o papel de
contribuir para o debate entre
múltiplos olhares.
Além disso, a intenção é que
as reflexões surgidas nos painéis
possam contribuir para o
aperfeiçoamento da nossa prática.
Daí a importância de discutir o papel
político das redes sociais.

Informes
# Parcerias para realização do VI EnconASA
foram fechadas. Parceiros já confirmados:
MDS (Ministério do Desenvolvimento Social),
Febraban (Federação Brasileira de Bancos),
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas), Fundação Banco do
Brasil, Banco do Nordeste e KAS (Fundação
Konrad Adenauer).
# Para falar com a Secretaria Executiva do
VI EnconASA, escreva ou ligue pra gente.
Nosso e.mail: vienconasa@asabrasil.org.br
e o telefone é (85) 3251-1843!

Agenda
Dias 08 e 09/agosto
Encontro Microrregional do Fórum Araripense
de Preparação para o Encontro Estadual do
FCVSA (Local: Centro de Expansão, Crato/Ce)
Dia 10/agosto
Encontro Microrregional do Fórum de Limoeiro
de Preparação para o Encontro Estadual do
FCVSA (Local: Russas/Ce)

