
Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ) no III 
Encontro Nacional de Agroecologia  

 

Circular II | Carta de Apoio – Captação de Recursos 

III ENA: “Cuidar da Terra, Alimentar a Saúde e Cultivar o Futuro” 

O III Encontro Nacional de Agroecologia (III ENA) ocorrerá entre os dias 16 e 19 de maio de 2014 no 
campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), localizado na cidade de 
Juazeiro, Bahia.  Reunirá 2.000 pessoas de todos os estados do Brasil e diretamente envolvidas na 
construção da agroecologia, sendo 70% agricultores familiares, camponeses, povos e comunidades 
tradicionais e pelo menos 50% mulheres. A participação da juventude será estimulada.   

1 - Promoção  

O III ENA é promovido pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), uma rede nacional 
composta por organizações, redes regionais e movimentos sociais de abrangência nacional e 
regional. Ancorada no princípio da “unidade na diversidade”, a ANA tem como objetivo construir 
convergências políticas e uma expressão pública unitária em torno a um projeto de transformação 
do mundo rural brasileiro fundado na defesa da agricultura familiar camponesa e dos povos e 
comunidades tradicionais em suas múltiplas expressões e identidades.     

2 - Objetivos   

O III ENA tem como objetivo central aumentar a coesão política e a expressão pública do campo 
agroecológico brasileiro. Para tanto, está organizado para dar respostas à seguinte questão: “Por 
que interessa à sociedade apoiar a agroecologia?” Exemplos concretos previamente 
sistematizados por participantes do III ENA em suas regiões de origem serão a base para o debate 
em torno a essa questão. 

 O Rio de Janeiro no III ENA 

O Rio de Janeiro está há algum tempo em um grande 
processo de preparação rumo ao III ENA que envolveu 
uma série de atividades, entre elas: os encontros 
estaduais periódicos da Articulação de Agroecologia 
do Rio de Janeiro (AARJ), as reuniões das regionais 
que compõe o conjunto da Articulação, o III Encontro 
Estadual de Agroecologia e a II Festa de Sementes 
realizado em novembro de 2013 em Campos dos 
Goytacazes e a Caravana Agroecológica da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, também em 
novembro de 2013, entre muitas outras atividades 

desenvolvidas de maneira dinâmica e descentralizada nos territórios. A delegação será composta 
por 67 integrantes! 

 

 

 



Como apoiar? 

Para que seja possível garantir a participação da delegação da Articulação de Agroecologia do Rio 
de Janeiro no III ENA é preciso articular uma série de esforços!  

A Comissão Organizadora Nacional garantiu alimentação e hospedagem durante o evento, porém 
as demais despesas são responsabilidade de cada delegação e depende diretamente do apoio dos 
parceiros da agroecologia e da agricultura familiar dos municípios e do estado. Dessa forma, 
criamos um “fundo de viagem” que busca reunir doações de entidades, instituições e pessoas 
físicas que possam colaborar na viabilização de três tipos principais de despesas: 

• Alimentação da delegação durante a viagem à Juazeiro (são 72 horas de viagem – ida e 
volta); 

• Produção de materiais de divulgação das experiências agroecológicas do Rio de Janeiro; 

• Viabilização de passagens aéreas; 

Esses apoios podem ser feitos através de: 

• Depósitos Bancários: realizados através dos seguintes dados - Uschi C. Silva (Banco do 
Brasil – Agência: 1252-1 e conta corrente: 38.893-9 e CPF: 095.899.387-44); 

• Compra de Passagens Aéreas aos participantes indicados (aquisição de bilhetes ou 
repasse de milhas); 

• Doações de Alimentos não perecíveis e Água; 

Será publicada uma carta de agradecimento divulgando, nos canais de comunicação da AARJ, 
todas as colaborações recebidas. Os doadores receberão ainda, um conjunto de materiais 
relacionados à agroecologia, economia solidária e demais temas correlatos. 

Reiteramos a importância dos apoios para viabilização da participação do grupo nesse encontro de 
grande importância para a construção e fortalecimento dos saberes e práticas agroecológicas, para 
a produção de alimentos saudáveis e para a conservação dos bens naturais!  

Estamos há pouco tempo do início do III ENA e a divulgação deste documento é fundamental para 
que o estado do Rio de Janeiro possa garantir, principalmente, a participação de agricultoras e 
agricultores que constroem a agroecologia no estado do Rio de Janeiro. Contamos com a 
colaboração de todos. 

Rumo ao III ENA! – Gratos, Antenas RJ. 

Regiões Atenas Organização E-mail Telefone 

ESTADUAIS 
Uschi AARJ/NIA uschigeo@gmail.com (21) 98206 0975 (tim) 

Natália Campanha Contra Agrotóxicos natalia.almsouza@gmail.com  (22) 99918-3906 (vivo) e (21) 96569-9893 

Norte e Noroeste 
Alcimaro CPT/NIA martinsalcimaro@gmail.com  (22) 9.9802-7515 (vivo) 

Gaúcho Cooperar/MST davidmwigg@yahoo.com.br  (22) 9.9750-9223 (vivo) 

SerraMar 
Maria Inês Pref. Silva Jardim mariasotello@hotmail.com  (22) 9.9816-7140 (vivo) 

Anselmo Pref. Rio das Ostras anselmonaza@yahoo.com.br  (22) 9.9878-8431 (vivo) 

Serrana Natália Campanha Contra Agrotóxicos natalia.almsouza@gmail.com  (22) 9.9918-3906 (vivo) 

Metropolitana 
Emília PACS/Rede CAU ejomalinis@gmail.com  (21) 9.9811-9830 

Renata ASPTA renata@aspta.org.br  (21) 9.6559-9057 

Sul Danielle ASPTA danielle@aspta.org.br  (21)  99832-3097 
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