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Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

Editorial
Discutir um projeto viável de

VI EnconASA discutirá proposta de desenvolvimento
sustentável para o semi-árido brasileiro

desenvolvimento para o semiárido onde o respeito ao meio
ambiente e aos direitos
humanos seja contemplado. É o
desafio que está posto para
todas as entidades que
compõem a ASA.
Essa discussão ganhou força
no país desde a formação de
uma comissão, formada pela
sociedade civil e governo.
Criada como conseqüência da
greve de fome de Dom Luiz
Cappio em protesto ao projeto
de transposição do Rio São
Francisco, a comissão vem se
reunindo sistematicamente.
Na pauta das discussões,
temas como revitalização e
integração de bacias
hidrográficas, alternativas de
convivência com o semi-árido e
o próprio projeto de
transposição do Velho Chico
norteiam o debate.
A ASA está sendo
representada por Lourival
Almeida (Zito), representante
do Ceará na CE/ASA. Além da
gente, fazem parte da comissão
representantes do MST, MAB
(Movimento dos Atingidos por
Barragens), Cáritas Brasileira e
dos comitês de bacias. Na parte
governamental, estão os
ministérios do Desenvolvimento
Social, Integração, Meio
Ambiente e Casa Civil.

Que projeto de
desenvolvimento sustentável e
inclusivo para o semi-árido nós
queremos? Esse será o mote para a
discussão do último painel do VI
EnconASA que acontecerá na tarde
do dia 23 de novembro.
O painel que será mediado
por Luciano Silveira, representante
da Paraíba na CE/ASA, deve contar
com a participação de Dom Luiz
Cappio, bispo diocesano da Barra, na
Bahia, que em defesa do rio São
Francisco e contra o projeto de
transposição fez greve de fome em
setembro do ano passado.
Além do painel, serão
realizadas plenária sobre os
processos de gestão da ASA - a
partir dos resultados dos grupos de
avaliação da ASA - e a assembléia da
AP1MC (quando será feita a
prestação de contas da AP1MC),
marcadas para a manhã do dia 23.
Nesses dois momentos, a presença
dos/as delegados/as será
fundamental.

Quem não for delegado/a
poderá visitar, pela manhã, o
Horto de Padre Cícero, em
Juazeiro do Norte. Nessa
atividade paralela, está prevista
um ato político e religioso.

Em tempo!

Pra gente curiosa
Caldeirão de Santa Cruz no
Deserto torna-se um próspero
canteiro. A fartura cooperativista
do Caldeirão exibe a força do
trabalho coletivo como um
retrato às avessas da política
latifundiária da região,
despertando ódios e aversões.
Tropas getulistas da chamada
Revolução de 1930 invadem e
saqueiam o Caldeirão. Mas, Zé
Lourenço consegue fugir e em
pouco tempo, o Caldeirão volta a
prosperar. A fartura é tamanha
que o Caldeirão se torna um
oásis durante a seca de 32, uma
das piores do Nordeste.
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Os quase mil hectares do

Programação do VI EnconASA
manhã
- Chegada, hospedagem e credenciamento das delegações
- Almoço
- Instalação da Feira de Sabores e Saberes e dos Painéis Fixos de Experiências das Entidades da ASA
tarde
- “Cortejo das Lutas e Tradições dos Povos do Semi-Árido” (nas ruas do Crato) e abertura oficial, na praça
da Matriz, com lançamento do CD “Belo Sertão”
noite
- Jantar
21/11
manhã
- Visitas a experiências das comunidades da região
- Almoço
tarde
- Painel I: “Agroecologia e agricultura familiar: Reconstruindo cenários, paisagens e novas relações sociais
no semi-árido” (participação de Maria Emília Lisboa Pacheco, da Fase)
- Abertura da “Feira de Sabores e Saberes” e dos “Painéis Fixos de Experiências das Entidades da ASA”
noite
- Jantar;
- Mostra de vídeos e Noite Cultural
22/11
manhã
- Oficinas Temáticas
- Almoço
tarde
- Debate “ASA: Vivência em Rede” (plenária: Exposição de relatos de 3 ASAs estaduais e arremate sobre
o trabalho da ASA; divisão dos grupos de discussão para avaliação da caminhada da ASA
- Grupos de discussão e plenária para a socialização dos resultados dos grupos de discussão
noite
- Jantar
- Mostra de música e Noite Cultural
23/11
manhã
- Visitações ao Horto de Padre Cícero e plenária sobre os processos de gestão da ASA (atividades paralelas)
- Assembléia AP1MC
- Almoço
tarde
- Painel II “Que projeto de desenvolvimento sustentável e inclusivo do semi-árido brasileiro nós
queremos”?
Noite
- Jantar
- Noite Cultural
24/11
manhã
- Plenária Final
- Mística de encerramento
- Almoço
tarde
- Retorno das delegações

Nascer do sol nas corredeiras de Pirapora, rio São Francisco, Minas
Gerais.

Na última noite do encontro,
estão sendo pensadas apresentações
artísticas e uma festa de
confraternização. A comissão
organizadora do VI EnconASA vem
discutindo com o SESC/Crato a
apresentação excluiva de peças
teatrais da Mostra Sesc de Teatro na
Escola Agrotécnica. A mostra
acontecerá no mesmo período do
nosso encontro.
Já na manhã do dia 24, será
realizada a plenária final com a
leitura da Carta Política do VI
EnconASA. Logo após, será feita a
mística de encerramento. O retorno
das delegações está programado
para depois do almoço.

Informes
# Estão reservados, para a hospedagem durante o
VI EnconASA, o hotel Granjeiro, a casa de
encontro Centro de Expansão e a Escola
Agrotécnica (onde ficará a delegação cearense).
# Senado Federal aprovou, no último dia 5, a Lei
Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional. A
LOSAN é a principal deliberação da II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
realizada em Olinda em março de 2004. A lei
segue para sanção presidencial.
# 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 14 e 15/setembro
Encontro da Microrregião de Juazeiro em
preparação ao Encontro Estadual da Bahia
(Local: Juazeiro/BA)
Dias 15 e 16/setembro
Encontro Microrregional, promovido pela UGM
CECOR, em preparação ao Encontro Estadual
de Pernambuco. (Local:Pernambuco)

