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Mística	de	Abertura:	
Homenagem	as	guerreiras	e	guerreiros	que	nos	deixaram	
Luiza	Bairros,	Irmão	Chechin,	Fidel	Castro	e	tantas	e	tantas	outras	pessoas...	
	
I	-	Conjuntura	Internacional,	Latino	Americana	e	Nacional	
	
O	cenário	é	de	direitização	dos	governos	em	todo	mundo.	O	Ascenso	da	visão	de	
direita	está	governando	boa	parte	da	Europa	com	agendas	contra	os	direitos,	de	
desrespeito	aos	direitos	humanos,	com	bandeiras	que	defendem	a	xenofobia	e	a	
violências.	 No	mundo	 árabe,	 a	 Primavera	 Árabe	 está	 em	 retrocesso.	 A	 Líbia	 e	
Iraque	sofre	guerras.	A	Tunísia	sofre	pelo	empobrecimento	e	é	o	país	que	mais	
exporta	 militância	 para	 o	 fanatismo	 islâmico.	 A	 vitória	 de	 Trump	 nos	 USA,	
embora	 seja	 anti-sistêmica	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 estratégia	 neoliberal	
hegemônica,	é	uma	vitória	da	direita	autêntica	norte-americana	que	se	vê	dona	
do	 mundo	 e	 não	 medirá	 esforços	 para	 impor	 sua	 supremacia,	 mesmo	 sem	
qualquer	diplomacia.	
	
Apesar	disto	tudo,	não	é	um	momento	de	estabilidade	no	movimento	de	direita,	
tanto	 na	 Europa,	 como	 no	 resto	 do	 mundo.	 	 Também	 eles	 não	 controlam	 de	
forma	 estável	 a	 situação.	 As	 politicas	 do	 “establishmen”	 não	 se	mantém	 e	 irão	
agudizar	as	crises.	Apesar	disto,	este	processo	não	favorece	os	movimentos	que	o	



FSM	 tinha	 como	base	 concreta.	Mesmo	 a	Grécia	 onde	houve	 resistência	 a	 uma	
ditadura	 financeira,	 infelizmente	 o	 governo	 eleito	 vacilou.	 Na	 Espanha,	 o	
Podemos	 teve	 resultados	 eleitorais,	 mas	 não	 conseguiu	 criar	 confiança	 no	
conjunto	da	população.	
		
Na	América	Latina,	a	segunda	independência	do	continente	latino-americano	que	
iniciou	 no	 final	 dos	 anos	 2000	 acabou.	 Ainda	 há	 resistências	 na	 Venezuela	 e	
Bolívia,	 mas	 a	 direita	 avança	 de	 forma	 articulada	 e	 com	 todo	 apoio	 dos	
empresários,	 parlamentos,	 poder	 judiciário	 e	 mídia	 corporativa.	 Quem	 resiste	
não	 consegue	 se	 afirmar.	 A	 questão	 é:	 o	 que	 ocorreu	 para	 que	 houvesse	 essa	
inversão	em	tão	pouco	tempo?	A	situação	na	América	Latina	continua	a	mesma,	
dificuldade	de	construir	uma	unidade	sul-americana	capaz	de	negar	a	situação	de	
quintal	 dos	 USA	 e	 de	 ter	 uma	 inserção	 independente	 no	 mundo.	 Parece	 que	
perdemos	mais	uma	possibilidade	histórica.		
	
No	 Brasil,	 a	 mobilização	 na	 diversidade	 contra	 o	 Golpe	 ainda	 não	 gerou	 uma	
estratégia	 unitária	 capaz	 de	 barrar	 os	 avanços	 conservadores.	 É	 preciso	
reconhecer	que,	do	ponto	de	vista	de	algumas	lutas,	como	da	cultura	indígenas,	
dos	movimentos	 urbanos,	 há	muito	 as	mudanças	 são	 golpes	 nos	 seus	 direitos.	
Desde	as	 capitanias	hereditárias,	 impérios,	 república	até	os	dias	de	hoje	 com	a	
frágil	democracia	algumas	coisas	não	mudaram	do	ponto	de	vista	do	sofrimento,	
do	 terror	 de	 estado	 para	 estes	 e	 outros	 seguimentos	 da	 sociedade.	 Houve	
avanços	em	vários	setores	e,	por	isso,	a	#nenhumdireitoamenos,	mas	deveríamos	
rever	 nossas	maneira	 de	 luta	 porque	 não	 estamos	 integrando	 as	 questões	 que	
levam	em	conta	a	questão	da	pluralidade	e	diversidade.		
	
É	 preciso	 a	 defesa	 irrestrita	 das	 pessoas.	 Para	 nós,	 povos	 de	 matriz	 africana,	
sofremos	o	golpe	desde	que	fomos	sequestrados.	E	ainda	há	um	golpe	interno	na	
luta	que	é	a	esquerda	não	nos	enxergar	como	sujeitos,	o	que	não	fomos	vistos	ao	
longo	 das	 últimas	 décadas.	No	Brasil,	 as	 pessoas	 no	 governo,	 independente	 da	
cor	da	pele,	tinham	a	mesma	postura	de	poder	que	não	olhavam	as	pessoas,	que	
não	 nos	 viam.	 Apesar	 das	 diferenças,	 é	 fundamental	 dar	 continuidade	 da	
Campanha	Fora	Temer	e	também	das	Diretas	Já.	Muitos	não	acreditam	que	seja	
possível,	mas	não	devemos	recuar.	Temos	que	fazer	a	luta!	Defesa	da	Petrobrás!	
Retomada	 do	 crescimento	 e	 a	 retomada	 do	 emprego.	 Assumir	 a	 defesa	 das	
questões	nacionais	para	não	se	confundir	com	fascismo	e	com	a	direita;	
	
Os	sujeitos	
Os	 verdadeiros	 donos	 destas	 terras	 chamadas	 Brasil	 não	 eram	 índios,	 eram	
povos,	Guaranis,	Charruas,	Caingangues,	Tapuias	e	centenas	de	outros	povos	que	
foram	 dizimados.	 Nós,	 que	 éramos	 donos	 das	 terras	 africanas,	 quando	 fomos	
sequestrados,	 não	 éramos	 negros,	 éramos	 povos	 BANTU,	 GEGE	 e	 IORUBÁS.	
Nossos	 nomes	 “herdamos”	 dos	 donos	 dos	 nossos	 ancestrais;	 A	 verdadeira	
reparação	para	nosso	povo	nunca	 chega.	Queremos	 a	 reparação	dos	 que	 estão	
aqui	e	dos	que	estão	do	lado	de	lá;	Levantar	esta	discussões	é	uma	questão	muito	
séria	para	nós.	A	reparação	deve	ser	uma	forma	de	auto-sustentabilidade.	
	



	
	
A	Comunicação	
Estranho	da	comunicação	é		que	mais	uma	vez	ela	é	um	tema	acessório,	um	tema	
lateral.	Mas	na	realidade	a	Comunicação	é	o	poder.	Acreditamos	que	ela	tenha	se	
democratizado	 com	 a	 internet,	 mas	 isso	 ainda	 é	 para	 uma	 parcela	 da	
humanidade.	 No	 Brasil	 há	 um	 pacto	 entre	 o	 poder	 econômico,	 financeiro	 e	 a	
mídia	 e	 tudo	 que	 construímos	 de	 modelo	 de	 comunicação	 pública	 está	 sendo	
demolido	 no	 congresso;	 A	 agenda	 de	 defesa	 da	 comunicação	 pública	 não	 foi	
incorporada	 pela	 maioria	 dos	 movimentos	 sociais;	 Fórum	 Social	 se	 entender	
como	um	sistema	comunicativo.	Comunicar-se	de	forma	forte.	Não	há	poder	sem	
comunicação.	Não	há	poder	popular,	sem	comunicação	popular.	
	
Ética	Ambiental	
Humanidade	 está	 em	 crise	 de	 civilização	 –	 crise	 financeira;	 Em	 2008,	 havia	
recurso	 financeiro	nos	 fundos	públicos	para	 “salvar”	os	bancos;	Crise	do	clima,	
temos	deixado	de	 lado,	 o	 que	 vivemos	 em	Paris	 na	 COP21	 foi	 barrar	 qualquer	
possibilidade	de	avanço;	Há	um	processo	de	acumulo	que,	num	dado	momento,	
poderá	 promover	 uma	 ruptura;	 Civilização	 ao	 invés	 de	 circular	 a	 riqueza	 ela	
concentra	e	nisso	ela	não	leva	em	conta	as	pessoas;	Nosso	desafio	é	dialogar	com	
as	 massas	 indiferentes.	 A	 questão	 é	 que	 talvez	 não	 tenhamos	 tempo,	 porque	
estamos	 na	 eminência	 dos	 grandes	 cataclismos	 ambientais	 que	 podem	 ceifar	
muitas	 vidas;	 O	 potencial	 de	 uma	 nova	 realidade	 ela	 está	 por	 detrás	 das	
condições	da	realidade	viva.	Desvelar	aquilo	que	está	escondido	por	detrás	das	
aparências;	Crescente	consciência	de	humanidade;	Nossa	tarefa	é	ter	autonomia	
sob	nossa	economia	e	nosso	território;		
	
	“Juramento	de	Paris”	–	Cidadãs	e	Cidadãos	dos	Povos	da	Terra:	Criemos	nosso	
próprio	 poder;”	 Todas	 as	 nações,	 de	 todas	 as	 formas	 étnicas,	 territoriais,	 os	
estados	 nacionais	 não	 dão	 conta.	 Unidade	 dos	 povos	 da	 terra;	 Capitalismo	 em	
crise,	 violenta	 e	 reage	 com	 violência.	 A	 riqueza	 dos	 povos	 é	 a	 diversidade	
humana	e	cultural;	O	capitalismo	não	existe	sem	desestruturar,	ignorar,	destruir	
essa	 diversidade;	 Acima	 da	 linha	 do	 equador,	 tem	 o	 domínio	 da	 ciência	 e	



tecnologia	 para	 dominar	 o	 mundo;	 Abaixo	 da	 linha	 do	 equador,	 temos	 a	
diversidade	que	o	sistema	não	deixa	crescer,	nos	primeiros	passos	de	autonomia	
sempre	vem	o	golpe;	Que	tipo	de	resistência	devemos	fazer?	Conhece	tua	aldeia	e	
serás	universal;	
	
O	 desequilíbrio	 ecológico	 nasce	 de	 uma	 visão	 de	 mundo	 desagregadora	 e	
predatória.	 Seguimos	 sendo	 escravos	 de	 um	 sistema	 que	 tem	 sua	 fonte	 a	
degradação	 da	 natureza	 e	 dos	 ecossistemas.	 Continua	 acontecendo	 a	
manipulação	e	a	sobreposição	de	pessoas,	os	genocídios,	as	ofensas	as	pessoas,	o	
no	mundo	está	em	desacordo	com	a	natureza.	
	
A	matriz	de	toda	a	vida	continua	sendo	a	Mãe-Terra,	continua	sendo	a	natureza;	
A	 verdadeira	 sustentabilidade	 funciona	 se	 for	 respeitada	 a	 sua	 diversidade	
cultural..	ele	é	artesanal,	criativo	e	é	econômico.	A	ecologia	não	tem	que	ser	vista	
de	forma	separada.	Ela	é	a	essencial	do	nosso	projeto	de	outro	mundo	possível.	
	
Resistência	construindo	o	novo	
Qualquer	tentativa	de	aniquilar	as	tentativas.	Estas	diversidades	não	são	menor	
porque	servem	as	opressões	de	classe,	mas	não	estão	separadas;	Unidade	contra	
o	imperialismo.	Estado	soberano	e	de	seus	trabalhadores.	Estamos	aqui	olhando	
de	 maneiras	 diversas	 os	 mesmos	 fenômenos;	 Estamos	 caminhando	 para	 um	
colapso	e	esse	colapso	é	deste	sistema	que	a	gente	denuncia.	E	o	que	nos	impede	
de	tomar	a	decisão	da	unidade?	Como	a	discussão	sobre	a	cultura	pode	ocorrer	
dentro	 da	 educação,	 do	 sindicato?	 Como	 combinar	 o	 discurso	 de	 combate	 da	
negritude	 com	 a	 questão	 indígena,	 as	 lutas	 urbanas,	 das	 mulheres,	 dos	
humanistas?	 Como	mulher	 branca,	 carrego	 em	mim	a	 culpa	 e	 também	 carrego	
em	 mim	 a	 redenção.	 Quantos	 de	 nós	 sofremos	 os	 processo	 a	 luta	 destas	
contradições?	Há	necessidade	de	cada	uma	de	nossas	causas	e,	ao	mesmo	tempo	
a	 necessidade	 de	 união.	 Combinar	 o	 pessimismo	 dos	 fatos	 com	 o	 otimismo	 da	
esperança!	Não	 se	desespere:	Confie	na	 semente	que	você	plantou.	Temos	que	
ancorar	nossa	utopia	no	nosso	dia;	Enfrentar	a	crise	como	forma	de	construir	o	
novo!	
	
II	-	O	Fórum	Social	Mundial	no	atual	contexto	
	

	
	
As	 conquistas	 do	 FSM	 ajudaram	 a	 mudar	 a	 conjuntura:	 Na	 virada	 do	 século	
houve	 a	 aglutinação	 das	 forças	 reprimidas	 pelo	 sistema.	 O	 FSM	 não	 foi	 o	
provocador	desta	articulação,	mas	o	receptáculo	de	toda	esta	insatisfação.	Só	que	
Esse	 processo	 se	 estanca	 com	a	 crise	 de	 2008.	Aí	muda	 tudo	porque	 o	 grande	
capital	dobra	a	aposta.	Sustenta	a	narrativa	que	se	os	bancos	quebrarem	a	crise	
aumentaria.	 Com	 isso,	 convencem	 os	 governos	 a	 usar	 o	 dinheiro	 público	 para	



salvar	 e	 potencializar	 os	 bancos.	 Os	 movimentos	 sociais	 não	 tiveram	 unidade	
para	enfrentar	esta	ofensiva.	Hoje	há	uma	verdadeira	galáxia	de	movimentos	em	
gestação	mas	que	não	se	enxerga	nos	processos	do	Fórum	Social	Mundial.	
	
O	 FSM	 é	 uma	 iniciativa	 interessante.	Mas	 carece	 de	 profundas	mudanças.	 Fala	
prá	 si	 mesmo,	 não	 consegue	 chegar	 na	 base	 das	 sociedades	 e	 não	 rompe	 os	
muros	 da	mídia	 burguesa;	Não	mobiliza	 ou	 articula	 agendas	 gerais	 e	 unitárias	
que	são	de	interesses	de	todos	os	movimentos	e	sujeitos	sociais;	Não	é	um	ator	e	
como	 espaço	 não	 tem	 uma	 metodologia	 que	 facilite	 a	 articulação,	 troca	 de	
informações	e	de	experiências	entre	as	atrizes	e	atores	sociais.	Todo	mundo	vai	
ao	FSM	para	falar	e	não	para	ouvir.	É	uma	babel	de	surdos.	
	
Qual	 deveria	 ser	 o	 papel	 do	 Fórum	 Social?	 Reúne	 as	 nossas	 diversidades,	
propiciar	 trocas	 de	 experiências	 de	 forma	 sistematizada	 para	 que	 haja	 reais	
aprendizados;	gerar	lutas	e	agendas	de	interesse	e	sentido	comuns	para	que,	na	
unidade,	se	tenha	forças	para	alterar	o	avanço	do	pensamento	neoliberal	e	o	da	
direita.	
		
III	-	Movimentos	e	Lutas	em	Resistências		
	

	
	
Vera	Verona	–	Arte-ativista	do	Hip-Hop.		Papel	da	luta	dos	povos	é	construir	sua	
autonomia	e	independência.	A	cultura	não	pode	ser	vista	como	acessória.	Como	
mulher	 precisei	 construir	meu	 espaço	 numa	 sociedade	machista	 e	 que	 não	 vê	
valores	 na	 juventude.	 Hoje	 sou	 referência	 para	 vários	 movimentos	 no	 Brasil.	
Nossa	 luta	 é	 contra	 o	 extermínio	 da	 juventude	 negra	 de	 periferia	 e	 por	 seu	
empoderamento.	A	cultura	hip-hop	é	uma	forma	genuína	de	organizar	a	luta.		
	
Ana	 Julia	 	 -	Ocupamos	as	escolas	em	Curitiba	porque	não	tínhamos	como	ficar	
paradas	frente	aos	golpes	contra	a	educação	pública.	É	muito	difícil	manter	uma	
ocupação	 sem	 apoio	 de	 pais,	 professores	 e	 da	 sociedade.	Mas	 estamos	 firmes.	
Mesmo	quando	houver	a	desocupação	continuamos	lutando,	porque	a	resistência	
não	 acaba	 quando	 a	 gente	 desocupa	 a	 escola,	 porque	 ele	 ela	 está	 dentro	 da	
gente...	Ela	não	acaba..	não	larga	a	nossa	bandeira.	
	
ChikutaMRS	–	O	Hip-Hop	é	minha	parada,	sou	mais	um	refém	do	sistema.	Estive	
preso	por	quinze	anos.	Saí	do	regime	e	não	encontrei	uma	sociedade	pronta	para	
me	receber.	Foi	no	galpão	de	reciclagem	que	achei	um	espaço	que	me	acolheu.	
Hoje	faço	minha	arte,	crio	meus	cinco	filhos,	porque	sou	pai	solteiro.	Espero	que	
com	o	hip-hop	tenha	oportunidades	de	seguir	este	caminho.	
	
Marcos	Arruda	–	Praticar	a	economia	não	apenas	na	dimensão	econômica,	mas	
também	 na	 dimensão	 integral	 do	 ser	 humano.	 A	 dimensão	 econômica	 é	 a	



dimensão	 animal.	 Olhar	 os	 povos	 tradicionais,	 os	 movimentos	 de	 economias	
solidárias	porque	necessidade	de	 subverter	 a	 lógica	da	propriedade	privada.	O	
centro	não	é	necessariamente	o	ser	humano,	mas	a	vida,	todas	as	formas	da	vida.	
Temos	que	substituir	o	ator	que	parece	ser	o	único	que	é	a	empresa,	por	outro,	
os	 coletivos,	 o	 ser	 humano	 como	 individuo	 social,	 as	 redes	 produtivas,	 as	
melhores	cadeias	como	a	justa	trama;	
	
Cleonice	 (CUT)	 -	Não	conseguimos	construir	esta	unidade	na	 luta.	Esse	Fórum	
tem	um	desafio	para	ver	como	vamos	construir	a	unidade	para	que	não	haja	a	
perda	de	direitos,	porque	os	direitos	estão	se	esvaindo	pelos	dedos	com	a	PEC	
55,	a	reforma	da	previdência,	as	mulheres	se	aposentavam	aos	55	anos	com	estas	
propostas	 teremos	 que	 trabalhar	 10	 anos	 a	 mais	 e	 não	 temos	 condições	 de	
trabalhar	até	os	65	anos,	vamos	morrer	antes.	Espero	que	a	classe	trabalhadora	
possa	 olhar	 e	 ter	 uma	 indignação	 neste	 momento,	 a	 mídia	 está	 criando	 as	
condições	 para	 perpetuar	 esse	 golpe.	 É	 o	 momento	 de	 construir	 uma	 grande	
marcha	contra	os	retrocessos	e	na	defesa	dos	nossos	direitos.	
	
Damien	Hazard	–	Problema	dos	movimentos	e	atores	na	África	são	as	questões	
sociais.	Quanto	mais	 se	 estuda	mais	 chance	 se	 tem	de	 estar	desempregados.	O	
processo	revolucionário	acabou	no	norte	da	África.	Mas	a	juventude	diz	que	não	
acabou	 a	 revolução,	 porque	 continua	 tendo	 debate	 político,	 movimentos.	 Os	
povos	 Palestinos,	 Curdos,	 Sarauís	 aguardam	 a	 solidariedade	 do	 Fórum	 Social	
para	suas	causas.		
	

	
	
	
IV	–	Sugestões	para	o	Planejamento,	Metodologia	e	Organização	
	
Objetivo:		
O	 Fórum	 Social	 das	 Resistências	 é	 um	 espaço	 de	 articulação,	 encontro	 e	
construção	 de	 propostas	 comuns.	 A	 função	 do	 Comit6e	 de	 Apoio	 Local	 não	 é	
definir	 as	 atividades,	 temas	 e	 questões	 que	 serão	 discutidas,	 mas	 criar	 as	
condições	 para	 que	 ele	 aconteça	 como	 as	 pessoas,	movimentos	 e	 organizações	
querem	que	ele	seja.	
	
Diretriz:		
O	FSResistências2017	será	um	espaço	para	o	protagonismo	das	atrizes	e	atores	
que	 estão	 na	 linha	 de	 frente	 das	 resistências	 contra	 todas	 as	 formas	 de	
retrocessos	de	direitos,	da	democracia	e	da	luta	ambiental,	em	especial,	os	vários	
povos	 Indígenas,	 os	 povos	 de	 matriz	 africana,	 os	 estudantes,	 as	 mulheres,	 a	
juventude,	 os	 movimentos	 da	 cultura	 hip-hop,	 o	 movimento	 sindical,	 os	



movimentos	 da	 economia	 popular	 e	 solidária,	 as	 articulações	 nacionais	 e	
internacionais	 dos	 direitos	 humanos,	 da	 educação	 popular	 e	 da	 cooperação	 e	
solidariedade	internacional.	
	
Metodologia	de	Resistências:		
buscar	 refletir	 sobre	 a	 combinação	 de	 estratégias	 dos	 movimentos	 que	 se	
baseiam	 nas	 lutas	 do	 cotidianas	 e	 os	 movimentos	 que	 se	 baseiam	 em	 lutas	
estruturais.	É	na	combinação	destas	dinâmicas	que	está	a	saída	para	o	momento.	
As	novas	atrizes	e	atores	sociais	coletivos	que	estão	se	mobilizando	entorno	do	
FSResistências2017	são	inspiradores	para	isso.	

	
Desafios	e	Propostas	

! Incluir	e	mobilizar	os	movimentos	e	os	temas	das	cidades;	
! Buscar	apoio	das	entidades	internacionais	–	Fundo	de	Solidariedade	
! O	lema	tem	que	ser	Povos	de	lutas	por	democracia	e	direitos	mais	do	que	

esquerda,	ou	frente	de	esquerdas.	Reunir	as	democratas	do	mundo.	
! Buscar	 uma	 dinâmica	 que	 fortaleça	 as	 vivências	 e	 os	 sentimentos	 das	

pessoas.	A	compaixão	é	comum	à	todas	e	 todos.	Mística	 tentar	escutar	a	
terra	–	Mudanças	climáticas	

! Que	o	movimento	hip-hop	tenha	um	espaço	de	fala/escuta;	
! Garantir	a	possibilidade	das	novas	redes	de	solidariedade...	
! Discussão	da	cultura,	estar	em	todas	as	redes,	cultura	não	é	acessória.	
! Transversalidade	de	gênero...	
! Assembleia	das	Resistências	das	Mulheres	
! O	público	do	FSResistências	ainda	não	se	conhece,	mas	tem	uma	relação	

de	confiança;	Poderia	se	criar	um	painel	onde	as	pessoas	 iriam	 inclui	as	
suas	 lutas	 de	 resistências	 que	 farão	 em	 2017,	 um	 Painel	 das	
Resistências!	

! Definir	um	dia	mundial	de	lutas;	
! Inovar	 na	 composição	 e	 dinâmica	 das	 mesas,	 não	 ficar	 reproduzindo	

longas	falas;	
! Ter	atenção	especial	sobre	o	tratamento	do	lixo;	
! Organizar	um	TRIBUNAL	dos	povos	tradicionais	de	matriz	africana	
! Dia	nacional	ao	direito	a	vida	e	a	liberdade	religiosa	–	Dia	20	a	Marcha...	
! Concentrar	todo	esforço	na	Marcha	com	Alas,	por	exemplo,	a	Ala	de	povos	

em	 favor	 da	 democracia,	 Ala	 dos	 povos	 indígenas,	 Ala	 povos	 contra	 os	
transgênicos;	 Ter	 na	 Marcha	 uma	 Ala	 latino-americana:	 	 Honduras,	
Paraguai,	Argentina...	

	
	
ENCAMINHAMENTOS	
	
Nome	
	 Fórum	Social	das	Resistências	
	 De	17	a	21	de	Janeiro	de	2017	
Local	

Unitário	–	Parque	da	Redenção	(Farroupilha)	
	
	



Programação	
17/01/2017	-	Marcha	dos	Povos	e	Lutas	em	Resistências	
18/01/2017	-	Dinâmica	das	Mesas	Unitárias	
19/01/2017	–	Plenárias	e	Assembleia	das	Resistências	
20	e	21/01/2017	–	Atividades	Autogestionadas	

	
Mobilização	
Buscar	contatar	os	demais	movimentos	que	não	estão	envolvidos;		
Grupo	de	Mobilização	e	Comunicação	
Articular	as	resistências	como	forma	de	mobilização,	cada	segmento	se	mobiliza:		
Direitos	 Humanos/Juventude/Estudantes/Hip-Hop/Mulheres/Povos	 de	 Matriz	
Africana/Cidades/Indígenas/Serviços	 Públicos/Paz/Saúde/	 Educação/Políticas	
Sociais/meio	ambiente/Cultura/Comunicação/Democracia	
	
Comunicação	–	Cobertura	Colaborativa	

Oficina	de	como	organizar	uma	Comunicação	Colaborativa;	
MMs,		sites...	Mídias	Alternativas	e	Comunitárias	
Territórios	de	Comunicação...	Sistematizar	debate	em	tempo	real;	
Rádios	Comunitárias	
Jornais	dos	povos	tradicionais	
Encantar	Porto	Alegre		
Tenda	no	Brique	para	divulgar.	

	
Inscrições	

Data	do	início	das	Inscrições	-	20dez2016	
Taxa	de	Inscrições	–	R$	20,00	
Usar	o	e-dinheiro	–	Cartão		

	
Mobilização	de	Recursos	

Fundo	de	Solidariedade	para	entidades	e	convidados	
Entidades	bancar	recursos	–	quotas	e	apoio.	
Espaços	para	Assembleias	de	Resistências	:	Assembleia,	CMPA,	UFRGS...	

	
Forinho	Social	Mundial	
	 Organizar	um	espaço	para	as	crianças	
	
Hospedagem	Solidária	
	 Utilizar	as	ocupação	como	hospedagem	solidária		
Convidados	que	mobilizem	
	 Mobilizar	lideranças	que	mobilizam	recursos	
	
Agenda	do	Comitê	de	Apoio	Local	ao	FSResistências2017:	
	 	
14/12/2016		

GT	Comunicação	–	17hs	–	Camp	
Plenária	do	Comitê	–	19hs	-	Camp	

20/12/2016	
Lançamento	do	FSResistências2017	–	11hs	–	SindBancários	
Início	das	inscrição	das	Atividades	Autogestionadas	



22/12/2016	
Reunião	dos	GTs	–	18hs	–	Camp	

05/01/2017	
Plenária	do	Comitê	de	Apoio	Local	–	18hs	–	Camp	

12/01/2017	
Plenária	Final	do	Comitê	de	Apoio	Local	–	18hs	–	SindBancários	

17/01/2017	
Marcha	dos	Povos	e	Lutas	em	Resistências	–	17hs	–	Largo	Glênio	Peres	

18/01/2017	–	Auditório	Araújo	Vianna	
9hs	–	Roda	de	Diálogo	sobre	Conjuntura	Internacional	
14hs	–	Roda	de	Diálogo	sobre	conjuntura	internacional	

19/01/2017	
9hs	–	Plenárias	dos	Povos	e	lutas	em	Resistências	–	Vários	locais	
14hs	–	Assembleia	dos	Povos	e	Lutas	em	Resistências	–Araújo	Viana	

20/01/2017	
9hs	-	Atividades	Autogestionadas	–	Parque	da	Redenção	
14hs	-	Atividades	Autogestionadas	–	Parque	da	Redenção	

21/01/2017	
9hs	-	Atividades	Autogestionadas	–	Parque	da	Redenção	
14hs	-	Atividades	Autogestionadas	–	Parque	da	Redenção	
17hs	–	Ato	de	encerramento	do	FSResistências2017	
	
	
	
	

	


