Boletim da ASA Potiguar sobre o IX ENCONASA

O Tempo vem...

Editorial
O Rio Grande do Norte está
trabalhando a todo vapor na
construção do IX Encontro
Nacional da Articulação Semiárido
Brasileiro, o ENCONASA. Este é
um editorial de boas vindas e de
convite da comissão geral de
organização do IX ENCONASA e
da Coordenação estadual da ASA
Potiguar a todos os estados que
constroem esse semiárido.
O Motim é nosso canal de
comunicação eletrônico com os
demais estados da rede ASA e
através dele informaremos como
andam os preparativos do nosso
encontro e nossa agenda de
eventos, além de cada etapa que
percorreremos até os dias 21 a 25 de
novembro.
O nome “Motim” fui inspirado nas
várias lutas históricas enfrentadas
pelos povos potiguares e traduz o
nosso sentimento enquanto uma
rede de articulação em favor de um
semiárido rico em vida e sem
nenhum direito a menos!

Mossoró, 12 de Agosto de 2016

A

pós mais uma reunião preparatória do IX ENCONASA
que aconteceu nos dias 4 e 5 de agosto em Mossoró/RN,
damos as boas vindas oficiais do Estado para esta
estimada articulação. O Rio Grande do Norte iniciou a contagem
regressiva para a realização do IX ENCONASA com o tema:
Povos e Territórios: Resistindo e Transformando o Semiárido,
faltando pouco mais de 100 dias.
Realizamos nos dias 6, 7 e 8 de julho o nosso Encontro Estadual
onde escolhemos os nossos delegados que participarão do IX
ENCONASA. As discussões do nosso encontro estadual
trouxeram como base as lutas e resistências dos nossos povos
nos territórios, bem como os desafios e perspectivas para os
próximos caminhos trilhados pela rede ASA, conforme a
orientação que enviamos aos estados.
Mossoró, importante cidade da região Oeste Potiguar, foi
escolhida para a realização do encontro por sua relevância
histórica e cultural capaz de abrigar a luta e a resistência dos
povos no Semiárido fazendo jus a magnitude e importância do IX
ENCONASA. O município é marcado pelo motim das mulheres,
pelo primeiro voto feminino do país, por ter libertado seus
escravos cerca de cinco anos antes do vigor da Lei Áurea, pela
resistência ao bando de Lampião, e na atualidade, é também
cenário de disputa da agricultura familiar contra o modelo de
desenvolvimento baseado no agronegócio que vem sendo
implementado na chapada do Apodi.
A cidade de Mossoró e a região estão de portas abertas para
compartilhar um pouco das nossas experiências através dos
intercâmbios, da nossa cultura com a apresentação de artistas
locais, nossa comida que vai estar presente em vários produtos
na Feira de Saberes e Sabores, além das áreas de enfrentamento
dos nossos territórios.
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Curiosidade:

O Tempo voa...
Em paralelo a construção da programação e da metodologia
do IX ENCONASA estamos nos movimentando também para
recebê-los da forma mais confortável possível, começamos a
fazer o levantamento dos hotéis, pousadas, alojamentos,
restaurantes e bifes que vão fornecer o serviço durante o
período para agilizar os trâmites burocráticos. Já iniciamos
também as encomendas dos chapéus, canecas, camisetas
entre outras coisas para que o nosso encontro seja lindo.

Últimas novidades...
Nesta quinta-feira, dia 11, aconteceu ainda o nivelamento dos
debatedores das oficinas que acontecem nas visitas de
intercâmbio durante o ENCONASA. Na ocasião, a equipe
organizadora do evento teve como prioridade de discussão
questões de logísticas, metodologia e mapeamento das visitas
às experiências. Localizadas num raio de 100 km de distância,
as experiências que compõem a rota do encontro estão nos
municípios de Apodi, Caraúbas, Upanema, Campo Grande,
Assu e Mossoró. A ideia é que após as visitas em cada
comunidade haja um debate com base nas temáticas do IX
ENCONASA e a luz da experiência visitada.
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Motim das Mulheres foi um o
movimento que ocorreu no dia 4
de setembro de 1875 na cidade de
Mossoró, interior do Rio Grande
do Norte, onde cerca de trezentas
mulheres saíram pelas ruas da
cidade em passeata, com o
objetivo de protestar contra a
obrigatoriedade do alistamento
militar. As mulheres fizeram de
refém o escrivão de paz e em
praça pública rasgaram o livro e
os papéis que recrutavam os
homens mossoroenses para lutar
na Guerra do Paraguai.
Revoltadas, as mulheres
nordestinas invadiram
repartições públicas e
delegacias, armadas com pedras
e pedaços de pau, para rasgar
documentos que convocavam
seus maridos para o Exército ou
para a Marinha.

Agenda:
25 e 26 de Agosto...Encontro
Nacional de Comunicadores da
Rede ASA Brasil pautando a
comunicação no ENCONASA.

Realização

