Da participação da Aipan em Fórum de Economia Solidária
A cidade de Santa Maria, em preparação das comemorações dos 10 anos do Fórum Social
Mundial (que voltou a Porto Alegre neste ano), foi sede nos dias 22 a 24 de janeiro de 2010
do lº Fórum Social e da 1ª Feira Mundial da Economia Solidária. O encontro foi realizado no
Centro de Referência Dom Ivo Lorscheiter, no Parque Medianeira, daquela cidade.
A Aipan aproveitou o ensejo para realizar no domingo o programa É o Fim da Picada através
da participação de associados e simpatizantes naquele evento.
A programação do evento visou mostrar a Economia Solidária como uma resposta organizada
pelos trabalhadores(as) no enfrentamento da crise mundial.
Aliás, vale registrar que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impossibilitado, por motivo
de saúde, de ir ao Fórum Econômico Mundial para receber o Prêmio de Estadista Global
mandou duro recado aos participantes daquele encontro: “não há sinais de que a crise tenha
servido para repensarmos a ordem econômica mundial”.
A prática da economia solidária está alicerçada, entre outros pilares, na cooperação, na
autogestão, na comercialização direta, na distribuição justa de renda, na agroecologia e na
agricultura familiar. Pretende demonstrar que é possível gerar trabalho e renda através do
trabalho cooperativado, construindose desta forma um novo modelo de desenvolvimento.
Entre as inúmeras atividades, que visavam fortalecer a consciência dos participantes do
Fórum para um consumo justo, ético e solidário, mereceu destaque o debate sobre
biodiversidade.
O palestrante Antonio Inácio Andreoli, autor do livro Transgênicos: As sementes do mal,
discorreu para uma grande e atenta platéia a respeito dos efeitos destrutivos sobre o meio
ambiente desta tecnologia de risco que são os transgênicos. Uma verdadeira aula sobre o
assunto.
No intervalo das palestras pudemos apreciar, comprar e provar os produtos gerados por este
tipo de economia.
Ao final da tarde, retornamos para Ijuí satisfeitos por mais um dia de aprendizado e convívio,
sempre fraterno, marca registrada entre os amigos da Associação.
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