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Informativo do FCVSA sobre o VI ENCONASA

Editorial

Fórum Cearense define locais de hospedagem para
o VI EnconASA

Aproxima-se o VI EnconASA
e o clima de articulação,
organização e mobilização
aumenta entre as entidades
que fazem a ASA.
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O Fórum Cearense definiu os

Nessa edição, trazemos mais
um encarte especial do
Caldeirão para falar sobre o
Encontro Estadual de Sergipe
que aconteceu dias 19 e 20 de
setembro.
Esse é um esforço do Fórum
Cearense para aproximar os
estados nesse momento de
preparação para o VI
EnconASA. É também uma
forma de divulgar o que anda
acontecendo nas ASAs
estaduais.
Nessa cobertura dos
encontros estaduais,
percebemos que - apesar das
especificidades de cada estado há uma forte unidade política
no conteúdo e na condução das
discussões.
É essa unidade entre
diferentes que caracteriza a
ASA como uma grande rede de
articulação de movimentos e
organizações sociais.
É ainda essa unidade que dá
à ASA o título de grande
movimento de defesa do semiárido brasileiro. Animando-nos
a trilhar um caminho para
mudanças sociais.

Em tempo!

Pra gente curiosa

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)

Catavento
Comunicação e Educação Ambiental

Floresta Nacional do Araripe,
reduto da natureza

* fonte: Portal Sesc-SP, João Mauro Ataújo

11 de maio de 1937, o
Caldeirão sofre ataque da
Força Aérea Brasileira, FAB.
Homens, mulheres e crianças
fogem de algo que, com
certeza, viam pela primeira
vez.
O desespero foi ainda
maior quando os aviões da
FAB começaram a metralhar.
40 anos após o massacre
de Canudos na Bahia, tropas
de diferentes esferas do
poder público se uniam de
novo para abater humildes/as
agricultores/as brasileiros/as.

locais que abrigarão as delegações
para o VI EnconASA. Levando em
consideração a recomendação de se
procurar locais que tragam conforto
mas com simplicidade, a comissão
organizadora do VI EnconASA
escolheu três lugares no Crato para
hospedar as delegações.
O maior espaço é o do Centro
de Expansão Dom Vicente Matos,
casa de encontro da Igreja Católica.
Localizado na rua Sítio Granjeiro,
s/n, o Centro acolherá 262
participantes. Quase vizinho ao
Centro, o outro local de hospedagem
será o Clube Recreativo Granjeiro
que receberá o restante das
delegações.
O pessoal do Ceará, tanto a
delegação como a comissão
organizadora, ficará reunido na
Escola Agrotécnica Federal de Crato,
local onde será realizada a maior
parte das atividades do encontro.
Está sendo reservado ainda hotel
para receber convidados/as e
parceiros/as.
Os três espaços possuem
vasta área verde. O Centro e o
Granjeiro localizam-se na encosta da
serra e a Escola é perto da Floresta
Nacional do Araripe, propiciando um
clima agradável nesses locais.

Localizada na Chapada do Araripe,
extremo sul do Ceará, a Floresta
Nacional do Araripe possui uma área com
mais de 39 mil hectares. A Floresta
abrange parte dos municípios de Santana
do Cariri, Crato, Barbalha e Jardim no
Cariri cearense.
Localizada em uma região onde a área de
cobertura vegetal nativa já foi bastante
reduzida, a Floresta é fundamental para
manter o equilíbrio natural do Complexo
Sedimentar do Araripe.
Como Unidade de Conservação de Uso
Direto, a Floresta admite pesquisa
científica, recreação e lazer, educação
ambiental, manejo florestal sustentável e
turismo, sendo um reduto para espécies
ameaçadas de extinção.

Escola Agrotécnica Federal de Crato: reunião preparatória do Fórum
Cearense para o VI EnconASA.

A divisão das hospedagens foi
feita por não haver na região um
local que abrigasse todo mundo. A
distância do Centro e Granjeiro para
Escola é em torno de 10 quilômetros.
Para encurtar ainda mais essa
distância e evitar também atrasos na
nossa programação, a gente espera
que as delegações cheguem cedo à
Escola e que fiquem conosco do
Ceará até a noite quando haverá, na
Escola, apresentações culturais.
Informamos à aqueles/as que
gostam de um banho ao meio-dia
que na Escola há banheiros com
chuveiros fora do alojamento.
Esperamos que todos/as sintam-se
bem acolhidos/as. Até lá!

Informes
# Não esqueça! O I Seminário Nacional
de Gênero da ASA acontecerá dias 21 e 22
de outubro próximo no Seminário Cristo Rei
em Recife, Pernambuco.
# Aconteceu dias 6 e 7 de outubro no Crato, a
II Reunião Preparatória para o VI EnconASA
do Fórum Cearense. Na reunião, contamos
com a participação de Viviane, assessora de
comunicação da ASA.
# De 9 a 11 de outubro o Fórum Cearense
realiza Oficina de Sistematização de Experiências,
com assessoria da AS-PTA e apoio da Fundação
Konrad Adenauer.
# 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 9 a 11/Outubro
Encontro Estadual do Fórum Piauiense de
Convivência com o Semi-Árido em preparação
ao VI EnconASA (Local: Pedro II/PI)

