
	
	

Ajuda	Memória	da	1a	Reunião	do	Grupo	Facilitador	do	FSM	2018	
São	Paulo,	13	de	julho	de	2017	-	Sede	Nacional	da	CTB	

	
Reuniram-se	em	São	Paulo	as	organizações	e	movimentos	sociais	que	compõe	o	Grupo	
Facilitador	do	FSM	2018	na	Bahia.	Os	pontos	discutidos	e	encaminhados	foram	os	
seguintes:	
	
Coletivo	Brasileiro	e	Grupo	Facilitador	do	FSM	2018	
	
Foi	discutido	que	o	FSM	2018,	na	Bahia,	será	organizado	pelo	Coletivo	Brasileiro	do	
FSM	 2018	 composto	 por	 todas	 as	 organizações,	 movimentos,	 redes	 e	 plataformas	
sociais	 que	 se	 somarem	 ao	 processo	 de	 organização	 e	 realização	 do	 evento.	 Foi	
enviado	 um	 Convite	 Especial	 para	 um	 rol	 de	 organizações	 solicitando	 a	 adesão	 ao	
Coletivo	Brasileiro.	Foi	acordada	uma	a	1a	Reunião	do	Coletivo	para	o	dia	18	de	agosto	
de	 2017,	 as	 14hs	 em	 São	 Paulo.	 Da	 mesma	 forma,	 foi	 reiterado	 que	 o	 Grupo	
Facilitador	 é	 uma	 instância	 operativa,	 de	 execução,	 composta	 por	 organizações	 de	
caráter	 nacional	 que	 indiquem	 representantes	 com	 disponibilidade	 de	 tempo	 para	
assumir	 tarefas	 na	 realização	 do	 evento.	Quanto	 ao	 Coletivo	Baiano,	 ficou	 acordado	
que	 é	 parte	 integrante	 do	 Grupo	 Facilitador	 não	 sendo	 uma	 instância	 autônoma,	
reportando	as	demandas	ao	Grupo	Facilitador	do	qual	faz	parte.	
	
No	 caso	 da	 composição	 do	Grupo	 Facilitador	 ficou	 acordado	 que	 as	 organizações	
indicadas,	são	de	caráter	nacional,	portanto,	tendo	representação	em	qualquer	espaço	
do	Grupo.	Atualmente	é	composto	por:	

- 06	(seis)	organizações	brasileiras	do	CI-FSM:	Abong,	Ciranda,	Fedim/Ubm,	
IPF/Ceaal,	Clacso/Flacso	e	Geledés.	

- 07	(sete)	organizações	do	Coletivo	Baiano:	Unegro,	Coesa,	Fórum	Baiano	de	
Economia	Solidária,	Vida	Brasil,	Filhos	do	Mundo,	CTB	e	CUT.	

- 08	organizações	nacionais,	sendo	já	definidas:	Cebrapaz,	CONAM/AIH,	UNE,	
Rede	Mulher	e	Mídia,	CONEN	e	FNDC.	Há	ainda	duas	vagas	em	aberto	com	
várias	organizações	em	consulta	

Foi	acordado	que	será	enviada	uma	Carta	para	as	entidades	em	consulta	para	que	
declarem	sobre	o	convite	até	31/07/2017.	

	
Informes	Gerais	

	
Negociações	 com	 Gov.	 Baiano	 –	 A	 Secretaria	 de	 Assuntos	 Institucionais	

(SERIN/BA)	será	a	porta	de	entrada	para	a	relação	com	o	FSM2018.	Secretário	Josias	
Gomes.	Provisão	de	R$	2,5	milhões	do	Governo	Estadual.	 Será	um	recurso	de	2018,	
não	terá	aportes	em	2017.	

Negociação	UFBA	–	Houve	reunião	operacional,	acordo	de	cooperação,	com	
base	do	MROSC.	Será	celebrado	entre	a	UFBA	e	a	CESE.	Compreende	a	cessão	de	todos	
os	 campos	 da	 UFBA,	 200	 salas	 e	 40	 auditórios	 e	 uma	 sala	 para	 a	 estrutura	 do	
escritório	do	FSM2018.	Nos	dias	16	a	18	de	Outubro	–	Congresso	Pesquisa	e	Extensão	
da	UFBA	terá	como	tema	os	do	FSM2018.	

Diálogo	com	a	Assembleia	Legislativa	e	Câmara	de	Vereadores	para	tentar	
envolver	a	PM	de	Salvador	sem	mais	problemas.	



	
Negociação	 com	 PPM	 está	 em	 curso,	 não	 havendo	 uma	 aprovação	 até	 o	

presente	momento.	A	previsão	é	resposta	até	final	de	agosto	de	2017.	
A	Rede	Mídia	e	Mulher	irá	realizar	o	Encontro	Internacional	de	Periodistas	

com	Visão	de	Gênero	de	11	a	12	de	março	de	2018,	em	Salvador,	prévio	ao	FSM	2018	e	
o	Fórum	Alternativo	Mundial	da	Água	nos	dias	18	a	20	de	março	de	2018,	em	Brasília	
como	atividade	paralela	ao	Fórum	Mundial	da	Água.	

Ver	como	o	Instituto	Lula	pode	participar	do	FSM2018	mas	consulta	qual	a	
forma	de	participação.	

Foi	conversado	com	o	Hasam	do	Bar	Al	Janiah	dos	refugiados	e	imigrantes,	
criaram	uma	Frente	 Internacional	de	Refugiados	 e	Migrantes	 -	 FIGI	querem	se	 auto	
representar	e	não	ser	representados	por	entidades	solidárias.		
	
Comunicação	
	

Site:	O	site	está	no	ar	provisoriamente	em	quatro	idiomas	e	o	lançamento	
do	Edital	da	logomarca	foi	publicado	com	prazo	de	12	a	22	de	julho	de	2017.	Falta	o	
link	para	a	consulta	na	internet.		

Radioweb	-	O	Barão	de	Itararé	tem	o	Programa	do	Tibúrcio,	inclusive	está	
disponível	 para	 fazer	 uns	 programas	 para	 divulgar	 o	 evento.	 Proposta	 de	 um	
programa	 semanal,	 de	 30min,	 com	 informes	 semanais	 do	 FSM2018,	 informes	 da	
Bahia,	mobilização	no	Brasil	e	internacionais.	As	entrevistas	são	feitas	e	gravadas	por	
whatsaap	e	editadas	no	local.		
	
Momentos	de	Divulgação	e	Articulação	do	FSM	2018:	

Congresso	Internacional	da	CUT	será	realizado	de	28	a	31	de	agosto	de	
2017,	em	SP;	

A	CTB	vai	realizar	um	Seminário	Internacional	23	a	26	da	agosto	de	2017	
na	Bahia;	

Congresso	da	UBM	será	realizado	de	04	a	06	de	Agosto	de	2017	na	Bahia;	
14	Encontro	Feminista	Latino-Americano	e	do	Caribe	23	a	26	de	novembro	

de	2017,	em	Montevideo	e	será	um	momento	de	divulgar	o	FSM	2018.	
COP23	em	Bonn,	em	novembro	e	OMC	em	Buenos	Aires,	em	dezembro;	

	
Carta	Aberta	de	Convocação:	Foi	acordado	a	elaboração	de	uma	Carta	Aberta	de	
Convocação	a	ser	colocada	no	site	do	evento	para	adesões	das	organizações	e	
movimentos	nacionais	e	internacionais.		

		
Folder	de	Divulgação:	Foi	acordado	que	será	produzido	um	folder	de	divulgação	logo	
após	a	aprovação	da	logomarca	do	evento.	

	
Tradução	das	matérias,	comunicados	e	informação:		Foi	acordado	a	montagem	de	
um	poll	 de	 voluntários.	A	Associação	Nacional	 de	Pós	Graduandos	 está	 disponível	 e	
ver	 como	 pode	 apoiar	 em	 troca	 da	 isenção	 da	 inscrições.	 Edson	 ficou	 de	 ajudar.	
Zanatta	 também	 se	 dispõe	 a	 envolver	 os	 voluntários	 da	 Universidade	 em	 troca	 de	
certificado.	 Entidade	 africanas	 parceiras	 da	 CONAN	 que	 falam	 cinco	 idiomas	 e	
dialetos.	
	



	
Site:	Texto	de	como	participar	do	FSM2018,	terá	espaço	para	inscrições	e	taxa	de	
inscrições.	Ver	como	fica	a	questão	da	conta	para	as	inscrições.	
	
Concurso	da	Logomarca	–	está	em	andamento.	O	prazo	para	entrega	de	proposta	é	
22	de	julho	e	a	votação	da	três	melhores	propostas	será	realizada	na	semana	seguinte.	
A	previsão	de	ter	o	resultado	final	é	10	de	agosto	de	2017.		
	
Programação:	Foi	feito	um	debate	geral	sobre	as	possibilidades	de	estrutura	do	
Programa	do	FSM	2018.	Há	uma	preocupação	com	a	relação	dos	debates	da	
conjuntura	e	a	Assembleia	dos	Povos	em	Luta.	A	ideia	é	que	uma	coisa	é	a	estrutura	do	
evento	e	outra	são	os	eixos	e	temas	de	articulação	dos	movimentos	e	organizações	em	
luta.	Problema	de	como	organiza	o	Fórum	Mundial	de	Mídia	Livre	porque	sempre	foi	
parte	do	evento	mundial	e	agora	ele	não	aparece,	porque	não	tem	recursos.	A	
proposta	é	que	o	FSM	2018	possa	contribuir	para	articular	as	lutas	para	além	do	
dialogo	entre	diferentes	movimentos	sociais.	Que	haja	uma	metodologia	horizontal	e	
articulada	que	permite	a	produção	de	consensos,	acúmulos	e	encaminhamentos.	Sem	
fechar	uma	proposta	definitiva,	ficando	acordado	as	seguintes	ideias:	

	
PROPOSTA	DE	PROGRAMA	
	
13/março		 Marcha	de	Abertura	
14/março	 Conjuntura	Internacional	

Conjuntura	Latino	Americana	
15/março		 Atividades	Autogestionadas	

Atividades	de	Convergências	ou	Assembleias	
16/março		 Atividades	Autogestionadas	

Assembleia	dos	Povos	em	Luta	
17/março		 Reunião	do	CI	

	
Seminário	 Internacional	do	FSM	e	Reunião	do	CI:	Foi	 informado	da	preocupação	
do	Hamouda	 da	 Secretaria	 Internacional	 do	 FSM	 sobre	 os	 acúmulos	 de	 agendas	 do	
mês	 de	 outubro.	 No	 entanto,	 como	 tem	 o	 apoio	 da	 UFBA	 para	 a	 realização	 do	
Seminário	Internacional	a	proposta	é	manter	a	sugestão	de	data	do	Seminário	e	do	CI	
em	outubro	de	2017.	
	
Constituição	 dos	 Grupos	 de	 Trabalho:	 Foi	 acordado	 que	 os	 grupos	 de	 trabalho	
serão	compostos	na	reunião	do	Coletivo	Brasileiro	em	18	de	agosto	de	2017,	em	São	
Paulo.	Estão	propostos	os	seguintes		GTs:	

	
i. Comunicação	e	Mobilização	
ii. Metodologia	e	Programação	
iii. Infraestrutura	e	Finanças	
iv. Feira	de	Economia	Solidária	
v. Fundo	de	Solidariedade	
vi. Cultura	

	
Próxima	Reunião	do	Grupo	Facilitador:	Reunião	do	Comitê	Brasileiro	do	FSM	2018	
–	03	de	agosto	em	Salvador.	


