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Assunto: ACIC Conde - Parabéns pelo belo trabalho.

Querida amiga e companheira de lutas Maria Claudia Tombolato, seus companheiros de Diretoria e
associados da ACIC Conde, PB,
tivemos, ontem, um belo e emocionante momento de reencontro, quando pudemos trocar
experiências e avaliar o quanto a organização social evoluiu em Jacumã e Conde, graças a decidida
e qualificada participação dessa entidade.
Pelos informes recebidos e a atenta leitura e releitura da edição 06 do Informativo mensal
"Acontecendo" fiquei sensivelmente impressionado. A grande quantidade de convênios e parcerias
e o significativo diálogo estratégico com a gestão pública são notáveis. Considerando o início de
suas atividades no final de 2011, ou seja, comemorando seus 800 dias de existência, é elevado o rol
de realizações e ações.
A eleição de representantes da ACIC como Delegados no Orçamento Democrático Estadual
(dialogando com o Governador do Estado e seu Secretários) exemplifica o excelente nível de
participação dessa entidade na sociedade civil organizada. O apoio e o reconhecimento recebido do
segmento empresarial é comprovado pelos seus atuais 50 (cinquenta) associados.
Temos na ACIC Conde, PB, um verdadeiro case de sucesso, que deve ser amplamente divulgado,
para demonstrar que é possível realizar mudanças. ´E uma comprovação de que um sonho sonhado
junto por diversas pessoas pode se tornar realidade. Para tanto, deve existir uma liderança que
saiba onde quer chegar, que organize um planejamento dessa caminhada, que pesquise e estude a
temática enfrentada e que exercite plenamente suas dimensões interpessoal e política. Deve
aglutinar liderados e parceiros. E inobstante buscando sempre o consenso não tenha medo de
exercitar o discenso e sua indispensável criticidade. Essa liderança, sem dúvida, foi você Maria
Claudia.
A Federação Brasileira de Naturismo e o Coletivo NATUREZA estão orgulhosos de que política
defendida por ambos tenha tido resultados objetivos e concretos com tanta rapidez. Estamos
convencidos da capital importância da organização do capital social de Tambaba, Jacumã e seu
entorno, como mola propulsora de um desenvolvimento econômico, social e ambiental, de forma
harmônica e justa para a Costa do Conde.
Desde as reuniões preparatórias para a sua fundação, tenho vindo até Jacumã no papel de motivador
da ideia, contextualizando a importância dessa grande caminhada e contando exitosas experiências
similares por esse Brasil afora. Foi a época de falar, estimulando e instigando as lideranças locais
para a empreitada. A partir desta reunião é, para mim, a época de calar e ouvir. Nas próximas
reuniões que, com certeza virão em 2014, quero apenas ouvir e aprender com vocês como estão
obtendo resultados tão significativos numa cultura de difícil organização participativa e com uma
sociedade civil ainda por ser organizada.
Foi emocionante o nosso reencontro. Comentei com o companheiro José Wagner na viagem de
volta, que raros momentos como esse revitalizam o nosso espírito e retemperam o nosso ânimo e a
convicção em nossas ideias. Gratidão à Maria Claudia, seus companheiros de Diretoria da ACIC e
seus associados.
Beijos em seus corações e muita Luz.
Do amigo e admirador de sempre
João Olavo Rosés

