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Memória da 4ª reunião do Grupo Facilitador


28/09/2017
Na sede do Geledés (São Paulo)

Presentes: Nilza Iraci (Geledés), Edson França (Unegro), Anne Sena (CUT, Unisol), Rogério Nunes (CTB Nacional), Salete Valesan (Clacso), Tirbucio, Rita Freire (Ciranda), Leonardo Vieira (CUT Brasil), Kitanji (Fonsanpotma), Maíra Vannuchi (Abong), Damien Hazard (Vida Brasil, Abong), Fátima Fróes (Rede Mulher e Mídia)

Pauta:
	Rodada de apresentações

Atualização do processo na Bahia
Finanças
Comunicação
Congresso da UFBa (7 mesas, FSM no evento, Lançamento)
Estrutura de funcionamento do FSM 2018
Metodologia
O relato dos GTs de Economia solidária, Mobilização, Infraestrutura, Cultura, ficou para próxima reunião.


Atualização do processo na Bahia
A mobilização cresce na Bahia, com novas entidades se agregando ao processo. A última reunião plenária (19/09) em Salvador contou com 70 entidades. Ocorrem as reuniões dos GTs, que tentam desenvolver interações com outros estados, a exemplo da Economia solidária e da Comunicação. Por outro lado, há movimentos e organizações que não se envolveram no processo, principalmente no âmbito nacional, e que estão esperando para ver como vai evoluir. O encontro preparatório em outubro em Salvador será um passo decisivo nesta construção. É importante fazer o lançamento nacional do FSM 2018.
A Infraestrutura preocupa, relacionado com o apoio do governo estadual baiano, prometido mas ainda não oficializado. Uma nota técnica foi elaborada e aguarda resposta. Não conseguimos ainda a audiência com o governador. Há urgência no fechamento do apoio do governo baiano antes do final de outubro, antes do prazo de fechamento do orçamento 2018. 
Encaminhamento:
Existe uma rede de contatos através das entidades do GF. Há espaço para ajudar na negociação por parte de entidades nacionais. É muito importante haver uma combinação do pessoal local com as organizações nacionais e até internacionais para facilitar a relação. É bom ressaltar que o diálogo com outros governos depende do apoio do governo da Bahia.

Finanças
Há um apoio esperado do governo baiano para o evento, e uma tentativa de obter apoio para o evento de outubro. Nenhum recurso ainda entrou, e a situação atual é pouco sustentável. Mas a CESE e Pão Para o Mundo (PPM) confirmaram seu apoio para os próximos meses. 
Estratégias para o financiamento também foram apontadas e devem ser desenvolvidas:
	Sociofinanciamento

Contato com Agências (algumas identificadas)
Inscrições: sugestão de uma campanha com possibilidade de desconto para quem paga até uma certa data
Patrocínios
Foi ressaltado que a CESE está apresentando um projeto para agências da cooperação internacional para criação de um fundo para pequenos projetos de mobilização de organizações se movimentos brasileiros rumo ao FSM 2018.
Patrocínio: Ideia de ter patrocínios de governo e de organizações, para ajudar no financiamento da comunicação e do processo de construção do FSM, inclusive para material relacionado com o encontro de outubro. O recurso iria para essas contas centralizadas. Um projeto foi elaborado. Visa buscar fontes que não são buscadas pela organização do FSM, com o objetivo de mobilizar recursos mas também despertar o interesse pelo FSM 2018. São cotas propostas para patrocinadores.
A implementação das inscrições ou doações online estratégias de captação online   necessitam de abertura de conta que permita fazer pagamento pela internet, receber cartão, emitir boleto, etc. A organização deve poder emitir recibos com valor fiscal. É importante considerar que qualquer opção (através de uma entidade, de uma empresa especializada...) vai implicar em uma taxa para gestão. É fundamental zelar pela transparência das nossas contas (financeiras e de atividades e resultados). Foi salientado o cuidado necessário com as palavras, como patrocínio (que lembra um certo paternalismo): buscar e usar palavras adequadas.
O GT de finanças precisa se debruçar sobre essas questões, mais técnicas.
A realização do seminário preocupa:
	O governo ainda não respondeu se poderia apoiar. Foi avaliado melhor não contar com essa possibilidade.

Foi solicitado para as entidades do Grupo facilitador a possibilidade de emprestar R$ 100.000,00 para Abong, como adiantamento a ser ressarcido pelo apoio da PPM. 
Encaminhamento:
	As entidades e movimentos do GF devem ver se tem condições de fazer um empréstimo para Abong (até R$ 100.000,00), com devolução em novembro, ou no mais tardar em dezembro. Esse valor deve ajudar para arcar com despesas do encontro.


Comunicação
A Equipe de comunicação em Salvador está atuando na expectativa de apoio a partir de outubro (que também deve apoiar o trabalho de prestadores, como desenvolvedor, designer... O núcleo de comunicação é o mínimo. É preciso mais gente em Salvador da área de comunicação.
Foi feito um folheto preliminar em português, e um menor, frente e verso (com verso livre para apoios ou para versão em inglês) mas não foram impressos porque a organização que assumiria a gráfica pediu para colocar sua logomarca e o critério para esses apoios ainda não foi definido.
Um plano de comunicação foi feito pelo GT com dimensões políticas, estratégicas e linha do tempo, a ser remetido ao GF, priorizando eixos como   a acomunicação oral, como porta de entrada aos conteúdos, acessibilidade, etc. para permitir a expressão daquelas pessoas que não vão produzir textos ou artigos. Já foram 7 programas de rádio em português, e o processo de internacionalização da comunicação terá boletins e programas de web rádio  com pessoas falando em 5 línguas e lparticipação de refugiados na locução. 
Um comunicado foi elaborado para divulgar a abertura do GT de comunicação à integração de membros internacionais. Foi informado o agendamento de um chat para o dia 3 de dimensão internacional por iniciativa de integrantes da comunicação do FSM, a partir do Canadá.. 
Fonsanpotam propõe a articulação com várias rádios comunitárias de povos de matriz africana, que podem reproduzir o programa assim como jornais e blog. 
É importante pensar no legado da comunicação dentro dos FSMs. 
É fundamental termos diálogo entre os GTs, a exemplo de comunicação e infraestrutura. Apor exmplo, a captação pode ser feita por várias organizações e com várias iniciativas, mas a articulação, aprovação  e o compartilhamento de informações no GF é fundamental. 
Tomar cuidado com a apropriação indevida do FSM, a exemplo da iniciativa do FSM da População Idosa em POA, que alimenta a dubiedade.
A comunicação deve facilitar a captação de apoios, e é necessário haver um certo cuidado com o uso do recurso, que em outras edições, algumas vezes, foi direcionado para outras finalidades.  Em trabalho conjunto com o GT de Finanças, o GT de Comunicação desenvolveu plano complementar para viabilizar algumas etapas da fase mais intensiva de internacionalização que se inicia, especialmente com webradio multilingue e website com sistema de inscrições. O plano tendo êxito, ajudará o orçamento do Fórum e cobrirá os itens mais urgentes do Projeto de Comunicação. O apoio será solicitado a instituições que de modo geral não estão previstas para contribuir com o FSM e os valores serão relativamente baixos - iniciando em até R$ 5 mil à vista ou em cinco parcelas mensais de R$-  1 mil -, possibilitando outras contribuições ao Fórum, se for o caso. A iniciativa foi apoiada. 


 É muito importante não se comprometer em propor traduções para atividades autogestionadas. Pedir nas inscrições de atividades autogestionadas em que idioma será feita a atividade. É importante dar orientações para as/os participantes previamente para organização das suas atividades, informando entre outros da ausência de fundo de solidariedade.
A tradução de materiais ainda é objeto de outra negociação com a  ANPG que, provisoriamente, prestaria serviços voluntários.  A Associação solicitou novo diálogo com o GF antes de dar início às colaborações ou propostas. 
Encaminhamentos:
	Há necessidade de haver no evento de outubro material sobre o FSM (folder, filipeta, documento para os reitores, banners, faixas, sinalização, parte visual das mesas...) para divulgar: deve ser elaborado e divulgado. É preciso uma lista dos materiais planejados pelo GT comunicação. A arte fica a cargo do GT em comunicação com o designer de Porto Alegre; Impressão é responsabilidade de Salvador. A CUT e CTB na Bahia vão se articular para impressão do material.

Expor o caso do Fórum social da população idosa em POA na reunião do CI, que usa a marca do FSM: solicitar um posicionamento do CI.
O GT de comunicação encaminhará o plano de comunicação antes do evento de outubro.
Solicitar para as organizações que integram o GF e o coletivo brasileiro do FSM por no seu site institucional o logo do FSM 2018 com link para o site oficial.


Congresso da UFBa
Haverá 7 mesas organizadas pelo Grupo Facilitador. A composição das mesas não ficou fechada: as organizações designadas para fazer as propostas das mesas não conseguiram fechar para o dia da reunião. Vale ressaltar que são mesas de 2 horas cada uma, com uma presença de no máximo 4 pessoas sendo 1 internacional (esta debatida com a secretaria do CI). As organizações responsáveis devem propor pessoas/organizações que não incidem em nenhum custo, a não ser que seja arcado pelas próprias organizações responsáveis (até o momento, não há nenhum recurso para assegurar a participação das pessoas).
17/10/2017  - FSM NO CONGRESSO DA UFBA
9hs - DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO REGIONAL (LATINOAMERICANA E AFRICANA) - Soberania e integração dos povos por um outro modelo de desenvolvimento - Responsáveis: UBM – Clacso - Fonsampotma
11hs – DEMOCRACIA E COMUNICAÇÃO – CHAMADA SECUNDÁRIA ALTERADA – RENATA VAI MANDAR - Responsáveis: Ciranda – FNDC
15hs – A ONDA DE INTOLERÂNCIA E DISCRIMINAÇÕES NO BRASIL E NO MUNDO - Responsáveis: MNDH/Conen/Unegro/Fonsampotma
17hs – GÊNEROS EM MOVIMENTO (LGBTTI) - A revolução dos gêneros e o impacto sobre a cultura dominante - Responsáveis: UBM e Rede Mulher e Mídia
20hs – RODA DE CULTURAS DE RESISTÊNCIAS - A cultura popular pede passagem - Responsáveis: Ciranda - Filhos do Mundo – Cebrapaz – Camp/Abong
18/10/2017 – FSM NO CONGRESSO DA UFBA
9hs – A QUARTA REVOLUÇÕES PRODUTIVA E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO - Responsáveis: CUT/CTB/Unisol/FBES/Contee
11hs – TERRAS, TERRITÓRIOS E JUSTIÇA SOCIAL E CLIMÁTICA - Responsáveis: VidaBrasil/Abong/Fonsanpotma

Encaminhamentos: 
	Foi dado um tempo adicional de alguns dias para que as organizações que foram designadas para propor as mesas do FSM 2018 no Congresso da UFBa o façam com a máxima urgência. Essas propostas serão apresentadas em seguida para o Grupo Facilitador. A resposta tem que ser dada até o dia 4/10 (4ª feira).

A mudança de nome das mesas, para não correr o risco de confundir para divulgação, constará apenas no nosso material.
As organizações que vão organizar as 7 mesas devem produzir antes um artigo que problematiza o assunto da mesa e texto pequeno sobre cada palestrante. Ter o cuidado. 
Palestrantes devem ser orientados com perguntas (uma pelo menos sobre a contribuição daquele tema para o FSM 2018)
Fazer uma consulta: das pessoas brasileiras participantes do CI, quem pode participar do encontro em Salvador com seus próprios recursos? Ressaltar as dificuldades e a incerteza de recursos para viabilizar o apoio.
Consultar também as organizações do Grupo Facilitador
Foi ressaltada a importância de trazer alguns temas para nosso seminário:
	O caso da Venezuela na mesa sobre Integração latinoamericana. Cuidado ter movimentos e mostrar a diversidade de posicionamentos. Importante ter um cuidado nesse sentido.

	Cotas no Brasil também deve ser assunto: encontrar se tem alguma mesa sobre isso e o FSM se colocar

Também reforma da educação e do ensino médio.
Sugestão de encontro com reitores e com proreitores de extensão durante o evento da UFBa.
A presença de representante quilombola em uma mesa é fundamental. Quilombo Rio dos Macacos, Serra do Padeiro, Ilha de Maré, são símbolos de resistência, sendo massacrados. É fundamental dar visibilidade. Outra presença importante é de transexuais. A diversidade humana deve ser promovida.
	Ver com a UNE qual é a mobilização dos centros acadêmicos para o seminário, e os secundaristas também. Pedir ainda para UNE divulgar que jovens de baixa renda podem se cadastrar pelo ID Jovem e viajar gratuitamente de ônibus. Essa medida também vale para pessoas idosas.

Ver a possibilidade de uma sala no dia 19 para um encontro de jovens, organizado pelo Fonsanpotma, na UFBa ou em espaço (por exemplo da sociedade civil), e de hospedagem solidária central ou transporte (há possibilidade em terreiros mas não há transporte).
Avaliou-se o tempo de 5 dias (13 a 19/10) como muito longo. As organizações vão ter que priorizar alguns dias. É fundamental otimizar o tempo e dispor de algum tempo para debater o planejamento.
Não ter quilombola seria muito grave. Tomar muito cuidado na diversidade (incluindo os transexuais).

	Para reunião do CI:

Está prevista para os dias 15 e 16 de outubro, na Reitoria da UFBa (Bairro do Canela, Salvador).
A proposta de programação do evento inclui os seguintes pontos:
	Análise de conjuntura, brasileira, latino-americana e internacional, com uma orientação das falas no sentido de apontar o papel do FSM 2018 para incidir neste contexto.
	Metodologia do FSM: 

Estamos prevendo uma oficina metodológica, para debater os eixos de lutas que vão incidir no(s) território(s) do FSM 2018 (ver ponto sobre metodologia). 
	Outras questões metodológicas devem ser tratadas: assembleia dos movimentos em luta, extensão, programação do FSM 2018...
	Informe sobre o CI (situação secretaria, membros CI...)
	Finanças
	Comunicação
	Mobilização: brasileira e internacional
	Visita do espaço da UFBa
	Prever crachá para os membros do CI, para os observadores (entidades do GF, representações dos GTs), e pastas do FSM com material (tomando o cuidado em não produzir em excesso um material que ninguém vai usar ou consultar). Traduzir alguns materiais em outras línguas para participantes estrangeiros.

Informar na carta às organizações internacionais a possibilidade de se articular com movimentos brasileiros.


Estrutura de funcionamento
As instâncias de funcionamento estão se estruturando. O escritório deve começar a funcionar com alguma estrutura e recurso mínimo a partir de outubro. Alguns GTs funcionam mais do que outros. Não estão funcionando os GTs Voluntariado e Acampamento. Não há ainda um planejamento geral disponível. O envolvimento no processo de construção do FSM varia muito entre as organizações do GF, e de forma geral precisa ser reforçado.
É importante articular as iniciativas  ideias dos diversos GTs com os GTs Finanças e Infraestrutura. Todo GT facilitador deve ter domínio das ações e estratégias em curso ou planejadas. 
As discussões das organizações em Salvador e o GT Metodologia levaram a uma apresentação dos desafios e de propostas que foram debatidas. 
Encaminhamentos:
	Necessidade de haver relatórios das reuniões dos GTs. Deve haver compromisso de sistematização e socialização: esses GTs devem repassar esses relatórios não apenas para os membros do GT mas acessíveis à todos. Relatórios dos GTs devem ser produzidos antes do evento de outubro (até 10/10)

Necessidade de um planejamento operacional, com plano de trabalho. Os GTs devem produzir com a máxima urgência. As informações sempre devem ser atualizadas com os andamentos das ações. O processo de planejamento operacional deve começar com:
	os GTs: devem realizar cada um seu planejamento, em uma tabela comum, do tipo: O que/ Como / Resultados esperados / Quando / Quem / Recursos necessários (físicos, humanos, materiais, financeiros..)

Consolidação dos planejamentos dos GTs em um planejamento geral
Divulgação ampla
Ter como resultado: Planilha e Linha do tempo
	Analisar a possibilidade de prever no dia 19 pela manhã o planejamento dos GTs e de tarde um encontro do Coletivo Brasileiro

A transparência é fundamental e os GTs devem ser abertos. Alguns podem ser fechados ou limitados, mas os argumentos devem ser expressos por escrito, coerentes e inteligíveis.
O escritório e o seu trabalho devem ser acompanhados por 3 a 5 organizações. Essa definição será feita no decorrer do tempo, após o evento de outubro.
Por no papel por escrito os papéis e funções das diversas instâncias do FSM. Indicar nomes de referência para cada GT (mesmo que não constem no site), sempre com pelo menos 1 pessoa que está em Salvador, para facilitar os contatos.
Precisamos pensar um ou vários instrumento(s) de gestão de informações para coordenar os trabalhos das diversas instâncias do FSM 2018, compartilhar facilmente as informações. Há necessidade de centralização e compartilhamento de informações. A agenda do google não sendo software livre, deve-se analisar as possibilidades (Drop box para documentos? Agenda  e gestão virtual do GF ou escritório  com um software livre. Ver o software Trello.
Alguns GTs precisam de maior atenção e envolvimento do GF, a exemplo do GT de Cultura.
Questionar as organizações que não estão dando conta do compromisso de representação que assumiram no Grupo facilitador, através de uma denominada “chamada fraterna”. Pedir para elas se querem ficar e neste caso indicar a sua forma de participação.
Dar prazo até o evento de outubro para novas organizações nacionais que queiram solicitar sua entrada no GF.

Metodologia
Uma parte das propostas do GT Metodologia foi apresentada e debatida, resultando em encaminhamentos.
Encaminhamentos:
	Prever um espaço com destaque no site do FSM  convidando os interessados a contribuírem com a metodologia. Serão apresentadas 5 perguntas: 

	Em qual organização ou movimento atua 
	Qual é o papel do FSM para transformação da sociedade? 
	O que sugere como metodologia para o FSM 2018
	O que pode fazer pelo FSM
	Qual é o seu grito / lema / palavras força / chamada para mobilizar resistências da sua luta de resistência para um outro mundo possível? (essas palavras força/ lemas subsidiarão a definição dos eixos temáticos do FSM 2018).

	Envio de e-mail com as mesmas perguntas para que os membros do CI e lideranças que participaram do processo do FSM também respondam, deem suas contribuições. 
	Realização de oficina de metodologia em Salvador (a princípio no dia 15 à tarde), com metodologia de World Café, onde os grupos participantes deverão responder as mesmas perguntas. Esta oficina contará com a participação dos membros do CI e de quem mais tiver interesse em contribuir. Nesse diálogo sobre eixos temáticos, levar já algumas propostas para que sejam analisadas. (maiores informações na memória da reunião do GT Metodologia do dia 27/09).



Articulação com o FSM 2016
O Coletivo para Transição Social Mundial (Montreal / criado pelas pessoas organizadoras do FSM 2016) elaborou um convite internacional de articulação para outros Fóruns nacionais, regionais e locais, para estimular uma rede virtual de contatos e de participação, e divulgar o FSM 2018 e a extensão. Já se dispuseram em outra ocasião em marcar um encontro para dialogar sobreo processo de construção do FSM.
Foi decidido acolher essa iniciativa de mobilização do CTSM, mas com a recomendação de poder acompanhar a relação e as iniciativas, e ainda de tomar cuidado em não promover uma possível participação no FSM 2018 por uma participação à distância (extensão). Não se deve desestimular a participação com presença em Salvador em março 2018.



