
FSU E ECOSOL
O Rio de Janeiro será palco do V Fórum Urbano Mundial, de 22 a 26 de 
março, período em que também estará acontecendo o Fórum Social 
Urbano no espaço Ação da Cidadania na Gamboa, região portuária da 
cidade. Dentre as várias oficinas que estarão sendo realizadas, 
destacamos a oficina “Tecer outra economia é possível? Fios e 
desafios da economia solidária”, que contará com a presença de 
Marcos Arruda (PACS), Cunca Bocayuva (PUC-RJ) e Euclides Mance 
(IFIL) na mesa de debates que será mediada por Shirley Silva do 
Instituto Marista de Solidariedade (IMS). Além disso, haverá 
sensibilização de moedas sociais. O evento acontecerá no dia 25/03 
das 14h30 as 16h30 e será excelente oportunidade para conhecer um 
pouco mais da ecosol.
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EDIÇÃO PRODUZIDA COLETIVAMENTE

RECUPERANDO ÁLCALIS...
Também está programada para acontecer no FSU a oficina: 
“Como recuperar Álcalis?”. Trata-se do projeto de recuperação 
da Cia. Nacional de Álcalis, privatizada em 1992 para o grupo 
Fragoso Pires. Esta empresa detinha o monopólio estatal da 
produção de barrilha até ser interrompida em 2006. Abdicando 
do interesse estratégico nacional de sua produção, deixando 
cerca de 1000 trabalhadores sem os postos de trabalho. Esta 
empresa, vale acrescentar, foi privatizada com recursos públicos 
do Fundo de Desestatização do BNDES. Hoje, uma nova 
esperança no limiar do horizonte através da constituição da 
Cooperdálcalis, formada por ex-funcionários que pretendem 
evitar o sucateamento do parque fabril para tornar-se, quem 
sabe, na maior empresa autogestionária do país. Esperemos 
para ver...

ALGUMAS PALAVRAS DE FÉ E CONFIANÇA
Impressiona como quando a solidariedade sobrepoe-se às discussões técnicas e às 
divergências a beleza do humano aparece. As relações são permeadas por uma teia sendo 
trançada a todo tempo. É uma construção viva que acontece a todo momento revelando a 
beleza da possibilidade do ser humano. Do ser supremo que habita em nós e muitas vezes 
não revelado.
 
A humildade do ouvir, a necessidade do falar, opinar, sair da inércia e do comodismo, sair do 
individualismo causador de todos os males para o pensamento e a ação prática do que 
queremos, acreditamos e já estamos construindo.
 
Todos são protagonistas e autores da sua própria emancipação, mas dependentes uns dos 
outros e guiados pela solidariedade.
 
Verdades derrubadas!
Novas realidades construídas!
Constante refazer!
Se reveja! Reveja-se!
Avançar, recuar, opinar
Avançar, refazer.
 
Reconhecer a si mesmo no outro.
 
O tempo todo precisamos estar abertos ao companheiro que virá em meu confronto ou em 
meu encontro, ou seja, das ídéias que coloquei ao coletivo. Só com essa atitude 
construtivista e colaborativa estaremos no rumo certo do outro mundo possível.
 
Sim! Nós podemos!

Vaidade das Vaidades! Tudo São Vaidades! (Eclesiastes)
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-23/03
îCriminalização da Pobreza e Violência Urbanas
îCriminalização dos jovens negros e pobres - 9 as 11h00 - SL. A
îCuritiba, Cidade Dividida: planejamento urbano e segregações - 9 as 11h00 - SL. C
îFavela e mercado informal: a nova porta de entrada dos pobres nas cidades brasileiras - 

9 as 13h00 - SL. D
îAutogestão e Habitação na América Latina: a construção da SELVIP - 9 as 11h00 - SL. E
îA articulação de agendas de inclusão social pelo Direito à Cidade: um olhar sobre o 

diálogo urbano-metropolitano e a questão periurbana - 9 as 13h00 - SL. F
îO direito à cidade e a função social da propriedade  - 9 as 13h00 - SL. G
îUrbanização de Favelas: disputas em torno do significado da integração à cidade e da 

pacificação -14:30 as 16:30h - SL. E
îDireitos Humanos e criminalização dos Movimentos Sociais  - 14:30 as 18:30h - SL. H
îEducação em Direitos Humanos -14:30 as 18:30h -I-Audit
îSomos todos perigosos? A criminalização da pobreza e dos movimentos sociais no 

campo e na cidade -16:30 as 18:30h -SL. A
îCompondo o Mosaico: os diversos olhares sobre a cidade -16:30 as 18:30h -SL. C
îCondomínio popular fechado: a contemporaneidade do campo de concentração 

urbano -16:30 as 18:30h -SL. D

-24/03
îSindicatos e Luta Urbana - 9 as 11h - SL. A
îAgroEcologia - Um contraponto à lógica destrutiva do capital e soluções sustentáveis 

nos grandes aglomerados urbanos - 9 as 11h - SL. D
îAgroecologia Urbana - 9 as 11h - SL. H
îSegurança alimentar e nutricional nas estratégias de desenvolvimento urbano -14:30 

as 16:30h - SL. G
îGrupos de consumo e o exercício da cidadania nos bairros/cidade - 16:30 as 18:30h        

-  SL. A

 - 9 as 13h00 - SL. Esp. Eixos

-25/03
îSistema carcerário, as execuções sumárias e a cidade - 9 as 11h - SL. B
îMetrópoles Solidárias, Sustentáveis e Democráticas - 9 as 13h - SL. D
îA Questão Fundiária - 11 as 13h - SL. B
îTecer outra economia é possível? Fios e desafios da economia solidária - Cunca 

Bocayuva, Marcos Arruda, Euclides Mance e Shirley Silva - 14:30h as 16:30h - SL. D

-26/03
î

Augusto Alcoforado (engenheiro,  da Cia. Nacional de Álcalis e fundador 
da Cooperdálcalis) e Luigi Verardo (Anteag) - 16:30 as 18h30 - SL. H

BANCAS, STANDS, EXPOSIÇÕES

- 22 a 26 de março
îInstituto FAVELARTE - Morro da Favela - Exposição de fotos, cartazes
îCooper. Trabalhadoras Rurais de São José da Boa Morte, Cachoeira de Macacu/RJ - 

Artesanato do Tabôa - Banca, estande
îFSU - Feira de Artesanato dos Movimentos Sociais e da Economia Solidária - Banca, 

estande

- 24 de março
îAção Comunitária do Brasil - Turismo de Base Comunitária na Maré e em Cidade Alta - 

Banca/estande

- 24, 25, 26 de março
îFórum Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro - Comercialização - Banca/estande

FILMES

- 23 a 26 de março
îInstituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - PACS e Comitê Popular de Mulheres - 

RJ - Mulheres e o Mundo do Trabalho - Filme, vídeo

OUTROS

-24 e 25 de março (noite)
îVerdejar - Choro da Serra - apresentação de grupo de choro e samba - Atividade 

Cultural

Como recuperar Álcalis? - Vito Giannotti (Núcleo Piratininga de Comunicação), 
ex-funcionário

PROGRAMAÇÃO TRANSVERSAL DA ECOSOL NO FSU
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