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Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

Editorial
Primar pela democracia e pela

Coordenação Executiva da ASA discute e fecha
programação para o VI EnconASA

negando as relações hierárquicas
e priorizando a autonomia de suas
entidades. É esse o maior desafio da
estrutura e organização da ASA.
Para que essa idéia não fique
apenas no papel ou nos discursos, a
ASA cria mecanismos que possam,
no cotidiano de suas ações, colocar
em prática esse desafio.
A formação de uma Coordenação
Executiva com representações dos 11
estados que estão articulados à Rede,
como também as diversas dinâmicas
que cada ASA estadual possui são
elementos concretos que ajudam
fortalecer esse trabalho sem
hierarquias. São esses inúmeros
olhares que constroem o maior
movimento da sociedade civil
organizada em prol do semi-árido
brasileiro na atualidade.
A programação do VI EnconASA
foi construída coletivamente. As
atividades para o encontro foram
debatidas nas instâncias do Fórum
Cearense e na C.E. da ASA.
Depois de muitas discussões,
chegamos em fim ao fechamento

Em tempo!

da programação.

Pra gente curiosa
No final do século de XIX, a região
do Cariri vivia momentos de
intensidade religiosa e política.
Em 1º de março de 1889,
acontece o que seria o primeiro
milagre de Padre Cícero:
a hóstia transformada em sangue
na boca da beata Maria de Araújo.
Dois anos depois, em 1891, esse milagre
teria se repetido, atraindo ainda
mais fiéis para a região.
Os supostos milagres de Padre
Cícero atraíram a ira da Igreja
Católica que o proibiu de
fazer pregações e confissões.
Informativo produzido pelo Fórum
Cearense pela Vida no Semi-Árido
(texto e diagramação/Klycia
Fontenele)
Apoio:
Articulação no Semi-Árido Brasileiro
Catavento Comunicação e Educação
(projeto gráfico/Lívio Severiano)

CE, na última reunião realizada dias 11
e 12 de agosto em Recife, fechou a
programação para o VI EnconASA. A
partir dessa edição, toda semana
vamos trazer informações sobre as
atividades programadas e explicações
sobre a metodologia adotada para o
encontro.
A chegada, acomodação e
credenciamento das delegações estão
previstos para a manhã do dia 20 de
novembro. No começo da tarde desse
dia, cada estado montará sua
Capa do CD “Belo Sertão, A Convivência com o Semi-Árido através
exposição para a “Feira de Sabores Da música.
No ato de abertura do VI
e Saberes” e para os “Painéis Fixos
de Experiências das Entidades da EnconASA haverá um momento
para apresentação de cada ASA
ASA”.
estadual; em, seguida, será feita
Depois desse momento, ainda na
Escola Agrotécnica, está programada a mística de integração entre
preparação do “Cortejo das Lutas e todos/as os/as participantes.
Formalizando o início do
Tradições dos Povos do Semi-Árido”
encontro,
representantes da ASA
que sairá pelas ruas do Crato, rumo à
Brasil, Fórum Cearense e de
praça da Matriz.
As delegações das ASAs estaduais nossas parcerias ficarão com a
serão divididas em três eixos - “acesso palavra para expressar a
à água e segurança hídrica”, “acesso à importância de um evento desse
terra e reforma agrária” - e “agricultura porte. Encerrando a solenidade,
familiar e agroecologia” - que sairão de será lançado o CD “Belo Sertão,
A convivência com o semi-árido
praças, localizadas em três pontos
através da música”.
distintos da cidade.

cha

encaminhamentos políticos,

Catavento
Comunicação e Educação Ambiental

Projeto Gráfico: Via Design Projetos de Comunicação

A Coordenação Executiva da ASA,

descentralização nas decisões e

Informes

Convivência com o semi-árido, música # A Fundação de Desenvolvimento Integrado do
para nossos ouvidos
São Francisco, Fundifran, completou 35 anos no
O CD “Belo Sertão, Convivência com o
semi-árido através da música” é um registro
musical que retrata a conviência com
o semi-árido.
Iniciativa de Roberto Malvezzi (Gogó) em
parceria com Targino Gondin e Nilton Freitas,
o projeto usa a linguagem musical, de forma
didática, para refletir sobre os elementos que
norteiam a discussão de como conviver
bem no semi-árido.
Entre as músicas, estão clássicos como Asa
Branca, Súplica Cearense, Riacho do Navio
e A Volta da Asa Branca. Além de músicas
já bem conhecidas dos movimentos
sociais do nosso semi-árido, como Água
de Chuva, de Roberto Malvezzi.
O CD contou com o apoio político da
ASA e patrocínio da CNBB, Cáritas
Brasileira, Mutirão de Superação
da Fome e da Miséria (CNBB),
Irpaa, CPT, SOSE e Misereor.

último dia 6, trabalhando em prol das
comunidades ribeirinhas do Médio São Francisco.
Sua atuação é referência na luta pela Reforma
Agrária, pela conservação e revitalização do Rio
São Francisco e pelo apoio à Geração de Renda.
A Fundifran é uma entidade de assessoria e
capacitação, autônoma, sediada em Ibotirama
na Bahia.
# Para falar conosco, telefone (85) 3251-1843;
e.mail: vienconasa@asabrail.org.br

Agenda
Dia 22/agosto
A Rede de Informação e Ação pelo Direito
a se a Alimentar, FIAN Brasil,
realiza Oficina em Direitos Humanos
Econômicos Sociais, Culturais
e Ambientais - DHESCA,
com enfoque especial no Direito
Humano à Alimentação Adequada DHAA.
(Local: Sede do Grupo Origem/Recife-PE).

