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"Não basta ser anarquista, é preciso saber tocar pandeiro"
_________________________________________________________
"Só o pobre ajuda ao pobre"
Dito popular
_________________________________________________________
Pontapé inicial:
Comunidades catalisadoras. É um site bastante original, prova de
que a Internet tem um potencial sub-utilizado. A idéia é simples: dar um
espaço na rede para projetos comunitários do mundo todo, fazendo com
que as diferentes soluções para problemas locais sejam conhecidas.
Assim, aquele exemplo vai servir de catalisador para outras iniciativas.
Uma espécie de efeito dominó do desenvolvimento comunitário. O site
www.comcat.org funciona como um espaço de divulgação de projetos
como o Programa de Dinheiro Comunitário (Equal Dollars) criado na
cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Abro aspas:
“Maria, que presta serviços cuidando de crianças, torna-se
membro do Equal Dollars. Ela liga para Carlos, que também é membro,
mas que presta serviços como encanador. (...) Maria pode pagar pelo
serviço prestado em moeda ou cheque de Equal Dollars.
Carlos não tem filhos, então ele não pode aproveitar-se dos
serviços prestados por Maria. (...) ele gostaria de comprar um bolo para
comemorar o aniversário de sua mãe. Ele olha na Lista de Produtos e
Serviços Equal Dollars e encontra como membro uma padeira, Helena.
Helena vende-lhe um bolo por ED$7. Ela não pede dinheiro oficial pelo
pagamento de seus serviços.”
E por aí vai. Já imaginaram um programa semelhante em uma
favela carioca, com o alto grau de desemprego e sub-emprego reinante?
Quem quiser saber mais pode entrar no site, onde há registro de outros
projetos como o Teatro Popular Kwoto no Sudão e o Projeto de Esgoto
Comunitário da Comunidade Asa Branca, aqui mesmo, na Cidade
Maravilhosa. Tem mais. A ONG Comunidades Catalisadoras oferece às
comunidades cariocas uma visita para documentar os projetos e serviço
de tradução para que a informação se torne acessível para o mundo
todo. De graça J J J .
_________________________________________________________
** Esta matéria foi mais um furo mundial de reportagem do nosso
P@ndeirinho. Te cuida New York Times ! ** FH e Bush reunidos, lá vem
coisa. Ainda mais quando FH disse que ia tirar os óculos pra ficar “olho
no olho”. Lá em Acari isso não se chama relações internacionais não...
**

