
ENCONTRO DOS MOVIMENTOS 

POPULARES E PARCEIROS DOS 

CENTROS SOCIAIS 
 

04 de junho de 2017  

 
  

OBJETIVOS DO ENCONTRO: 

 

1) Possibilitar a troca de experiência entre movimentos sociais no contexto da 

realidade latino-americana, tendo como ponto de partida três eixos temáticos: 

“Monocultura”, “Mineração” e “Monocultura”, “Mineração” e “Modelo de 

desenvolvimento: território, trabalho e cidade”; 

2) Aprofundar a visão sobre a realidade dos países participantes do Encontro;  

3) Abrir canal de comunicação entre os movimentos populares assessorados pelos 

centros, viabilizando a troca de informações e análises de contexto.  

 

 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:  

 

Centros sociais participantes da Rede CPAL, centros que realizam análises sobre a 

conjuntura de seu país ou do continente, que tenham inserção junto aos 

movimentos populares, que estejam enfrentando conflitos relacionados aos eixos, 

“Monocultura”, “Mineração” e “Modelo de desenvolvimento: território, trabalho e 

cidade” ou outros aspectos relacionados ao modelo de desenvolvimento implantado 

em seu país, e que esteja impulsionando processos de resistência e luta popular. 

Os países estão convidados a trazer vídeos e imagens sobre suas realidades para 

compor um painel sobre o seu trabalho. 

 

 Cada Centro participante é convidado a trazer material sobre a 

realidade de seu país. Podem ser documentos curtos em formato impresso ou 

audiovisual. Por exemplo: curtas, entrevistas, fotografias, etc. Ou qualquer 

outro objeto que simbolize a realidade do seu país, e que possa integrar um 

painel que construiremos juntos sobre a realidade da América Latina. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

04 DE JUNHO ATIVIDADE 

 

 

 

Manhã 

09h00 às 

12h00 

 

 

 

Roda de Conversa - Exposição e debate sobre a conjuntura a 

partir das tendências gerais que marcam o desenvolvimento 

social-econômico-ambiental da América Latina. 

 

Convidados: Movimentos populares assessorados pelo CEAS, 

Parceiros e centro sociais que integram a rede Latino 

Americana CPAL. 



 

 

 

 

Tarde 

14h00 às 

17h00 

 

Trabalho em grupos por eixos temáticos. 

 

Modelo de desenvolvimento e resistências:  

 

1- Eixo Mineração  

Mediação: Joaci Cunha 

Facilitação: Diego Lopes (NEPPA) 

 

2- Eixo Monocultura 

Mediação: Maicon Leopoldino 

Facilitação: Ivonete Gonçalves (CEPEDES) 

 

3- Eixo Território e cidade 

Mediação: Thaianna Valverde 

Facilitação: Adriana Lima (CEAS/ UEFS) 

 

20h00 Noite Cultural - Importuno Poético 

 

Nos trabalhos em grupos por eixos temáticos os centros sociais e movimentos 

populares são convidados a expor a problemática e a compartilhar experiência 

sobre a sua realidade. Sugerimos que cada apresentação tenha duração de dez 

minutos.  


