
	
	
	

Ajuda	Memória	–	Plenária	Comitê	de	Apoio	Local	
	12	de	janeiro	de	2017	–	CPERS–	18hs	

	
	

	
	

ENCAMINHAMENTOS	
	
I	–	Mobilização/Inscrições	
O	processo	de	intensificação	da	mobilização	está	surtindo	efeito.	Infelizmente	não	temos	
recursos	para	 trazer	 todas	 as	 articulações	 e	pessoas	que	 estão	dispostas	 e	 disponíveis	
para	 vir	 ao	 FSResistências2017,	 não	 só	 do	 Brasil	 como	 de	 outros	 países	 do	 Mundo.		
Diferente	do	FSM15Anos,	as	inscrições	estão	muito	lentas.	ENCAMINHAMENTO:	Que	se	
continue	 postando	 vídeos	 de	 vários	 setores	 informando	 porque	 participar	 do	
FSResistências2017;	Que	nas	articulações	para	as	atividades,	seja	pedido	para	as	
pessoas	fazerem	as	inscrições.	
	
II	–	Credenciamento	
O	 credenciamento	 será	 feito	 junto	 ao	 Auditório	 Araújo	 Viana	 no	 espaço	 da	 Feira	 de	
Economia	 Solidária.	 Deverá	 ser	 reservado	 um	 espaço	 seguro	 para	 isso.	
ENCAMINHAMENTO:	Ver	 com	os	Povos	de	Matriz	Africana	qual	o	melhor	espaço.	
Iniciar	o	credenciamento	no	dia	17/01/2017;	
	



	
III	–	Infraestrutura	
	
a)	Parque	da	Redenção:	Estão	confirmadas	as	seguintes	estruturas:	

- Povos	de	Matriz	Africana:	3	tendas	de	10	X	10		
- CTB	–	Uma	Tenda	10	x	10	
- Festival	de	Cultura	de	Resistências	–	Uma	tenda	de	6	x	6		
- PAD/Abong/CESE	–	Uma	tenda	10	X	10	
- CUT	–	Duas	tendas	5	X	10	+	Gazebos	
- Sindicato	dos	Farmacêuticos;	Uma	tenda	10	X	10	
- 40	bancas	de	artesanato;		
- Várias	organizações	instalarão	Gazebos	ou	apenas	irão	usar	o	Parque;	
ENCAMINHAMENTO:	Visita	in	loco	para	definir	os	locais	de	cada	um	no	dia	
13/01/2017	as	14hs.	

	
b)	Auditório	Araújo	Viana:	O	auditório	está	autorizado	no	entanto	sem	equipamentos.	
A	 PMPA	 não	 deu	 retorno	 sobre	 cumprir	 com	 o	 acordado.	 Orçamos	 com	 a	 empresa	
responsável	 e	 chegamos	 a	 um	 custo	 de	 R$	 27.000,00	 para	 os	 dias	 18	 e	 19/01/2017,	
incluído	 aí	 o	 som,	 segurança,	 limpeza,	 bombeiros	 e	 ambulância.	ENCAMINHAMENTO:	
Reduzir	o	uso	do	Auditório	Araújo	para	dois	dias.	Assumir	estes	custos	rateando	
entre	as	organizações	que	podem	contribuir,	em	especial,	Abong,	CUT	e	CTB.	
c)	 Assembleia	 Legislativa:	 Está	 autorizada	 a	 utilização	 do	 Teatro	 Dante	 Barone.	
Responsável;	Mauri	Cruz	
d)	Câmara	de	Vereadores:	Estão	autorizados	o	Plenário	e	03	Comissões;	Responsável:	
Responsável:	Jussara	Cony	
e)	UFRGS:	Não	haverá	liberação.	
f)	SIMPA:	de	17	a	21.	
g)	SindBancários:	Disponível	dias	17,	18,	19	e	21.		
h)	CPERS:	Disponível	dias	19,	20	e	21.	
i)	FETRAFI:	Disponível	dias	18,	19	e	20.	
	
IV	–	Programação	
	
17/01	–	Marcha	–	Borges	de	Medeiros	até	Largo	Zumbi	dos	Palmares	
Organizar	 a	 marcha	 de	 forma	 a	 garantir	 a	 mais	 ampla	 unidade	 dos	 movimentos	 e	
organizações	sociais	em	resistência	contra	os	retrocessos.	ENCAMINHAMENTO:	Criação	
do	GT	da	Marcha	com	CUT	–	CTB	–	MNLM	–	Fórum	Permanente	do	HipHop	–	Raiz	–	
SindArtesões	–	Povos	de	Matriz	Africana,	Movimento	dos	Catadores;	Reunião	dia	
13/01/2017,	as	16hs	no	CAMP	
	
18/01	–	Conjuntura	Internacional	–	Manhã	–	Auditório	Araújo	Viana	
Nomes	 sugeridos	 para	 as	 falas:	 Gus	 Masshia	 (Alternative/FR),	 Socorro	 Gomes	
(CEBRAPAZ/BR),	 Cesar	 Otoline	 (AlH/Italia),	 Luana	 Rancen	 (SP/BR),	 Pietra	 Dolamita	
representante	dos	povos	indígenas.		
	
18/01	–	Conjuntura	da	América	Latina	–	Tarde	–	Auditório	Araújo	Viana	
Nomes	sugeridos	para	as	falas:		Roberto	(Povos	Indigenas),	Antônio	Martins	(Outras	
Palavras/BR),	Nicaragua,	Venezuela	ou	Argentina,	Olívio	Dutra	(Brasil)		
	



19/01	–	Plenárias	dos	Povos	e	Movimentos	em	Resistências	–	Manhã	
Confirmadas:	

- Cultura	e	Comunicação	-	SindBancários	-	(Rita	Freire	e	Sinistro)			
- Resistências	Urbanas	–	Plenário	da	Câmara	–	(Lucimar/Suelen)	
- Diretos	Humanos	-	Tenda	dos	Direitos	Humanos	-		(Enéias)		
- Defesa	dos	Serviço	Público	e	Servidores	–	CPERS	(Jonas/Claudio)	
- Defesa	do	SUS	–	Tenda	SindFarmaceuticos	-	(Peixe)	
- Tribunal	dos	Povos	de	Matriz	Africana	–	Auditório	Araújo	-	(Cota	Mulanji)	
- Velhos	e	Novos	Sistemas	de	Resistências	Econômicas	–	Auditório	Araújo	(Nelsa)	
- Resistências	Internacionais	–	Dante	Barone	–	(Damien/Hamouda)	
- Educação	–	Escola	sem	Mordaça	–	FACED	(Mauricio)	
- Mulheres	–	Está	em	discussão	qual	a	forma	e	foco.		(Isabel)	

Em	articulação	
- Educação	Popular	–	Local	a	combinar	-	(Selvino)	
- Juventudes	e	Estudantes	–	Ocupações	–	Terá	juventude	uruguaia.	
- População	Indígena	–	depende	dinâmica	política	(Mauricio)	

	
PERGUNTAS	ORIENTADORAS:	

- Contra	quê	e	contra	quem	Resistimos?	
- Quais	os	valores	que	nossa	luta	oferece	para	outro	mundo	possível?	
- Qual	e	Quais	agendas	propomos	para	2017?	

	
19/01	–	Assembleia	dos	Povos	e	Movimentos	em	Resistências	–	Tarde		
-	Cada	Plenária	 irá	 indicar	duas	pessoas	para	relatar	o	debate	com	base	nas	perguntas	
orientadoras.	 Depois	 abre-se	 para	 o	 debate	 no	 sentido	 de	 ter	 algum	 encaminhamento	
coletivo.	Auditório	Araújo	Viana.	
	
20	e	21/01	–	Atividades	Autogestionadas	–	#OcupaRedenção	
Será	publicado	no	site	o	Programa	das	atividades	autogestionadas.	
21/01	–	Encerramento		–	17hs	–	
O	encerramento	está	em	aberto.		A	ideia	é	definir	no	processo.		
Deverá	ser	no	Parque	da	Redenção.	
	
V	-	Feira	de	Economia	Solidária:		
Está	garantida	espaço	para	40	bancas	de	comercialização	e	uma	tenda	de	10	X	10	para	
uma	Praça	de	Alimentação.	Haverá	moeda	social.	Cada	pessoa	que	pagar	a	inscrição	terá	
revertido	R$	6,00	para	a	moeda	Grão.	A	 forma	de	acesso	é	um	aplicativo	no	 celular.	O	
cadastro	do	comercio	parceiro	deve	ser	feito	pelo	site	www.bancograo.org.br	
	
VI	-	Hospedagem	Solidária:		
A	 Ocupação	 Ksa	 Rosa	 em	 reformas	 para	 acolher	 50	 Pessoas;	 A	 Ocupação	 Saraí	 tem	
espaço	 para	 60	 Pessoas;	 A	 Ocupação	 Mirabal	 como	 acolhe	 mulheres	 em	 situação	 de	
violência	 não	 irá	 receber	 hospedagem	 solidária,	 mas	 poderá	 realizar	 atividades.	
Ocupação	 Saraí	 e	 Ocupação	 20	 de	Novembro	 ainda	 tem	 vagas.	 Espaço	 Pandorga	 pode	
receber	ciclistas.	
	
VII	–	Coleta	Seletiva	
A	 Cooperativa	 Arevipa	 irá	 realizar	 a	 coleta	 e	 reciclagem	 dos	 resídios	 do	
FSResistências2017.	



	
Comitê	Local	de	Apoio	ao	FSResistências2017	

Abong	 -	 Ação	 Educativa	 –	 Atempa	 -	 Bloco	 da	Diversidade	 –	 CAPA	 -	 CAMP	 –	 CEAP	 -	 Ciranda	 –	
Coletivo	Baiano	do	FSM	–	CPERS	-	CMP	–	Comunidade	Morada	da	Paz	-	CONAM	-	Confraria	João	
Cândido	–	CTB	–	CUT	-	FEGAM	–	FERU	–	FEAB	-	Flacso/Clacso	–	FMML	–	Fonsapotma	-	Fora	da	
Ordem	 -	 Fórum	 Mundial	 de	 Educação	 -	 Frente	 Nacional	 de	 Mulheres	 do	 Hip-Hop	 	 -	 Frente	
Permanente	 do	 HipHop	 –	 FREPOP	 –	 Geledés	 –	 IDhES	 –	 IDHESCA	 -	 Instituto	 Ethos	 -	 Instituto	
Parrhesia	–	IPF	–	Kizomba	–	Marcha	Mundial	de	Mulheres	–	Movimento	a	Cidade	que	Queremos	–	
Marcha	Mundial	 do	 Clima	 -	Movimento	 das	Mulheres	 Camponesas	 –	MNDH	 –	MNLM	 –	MST	 –	
MTD	-	Movimento	Contra	a	Corrupção	e	por	Democracia	-	OLPN	-	Ong	Suve	-	ONG	MovimentAção	
Ocupação	Mulheres	Mirabal	-	Ocupação	Ksa	Rosa	–	Ocupação	Saraí	–	Ocupação	20	de	Novembro	-	
Terreira	da	Tribo	-	Quilombo	do	Sopapo	-	Raízes	D’Africa	-	Rede	FALP	–	SIMPA	-	SindArtesõesRS	
–	SindBancários	–	SINDJOR	-	SoyLocoPorTi	–	UAMPA	–	UBES	–	UBM	-	UEE	Livre	RS	–	UGES	–	UGT	
–	UJS	–	UNE	–	Unegro	-	Unisol	Brasil	–	Univens	–	VidaBrasil	
	
	 	


