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Animação da delegação do RJ na instalação

pedagógica. (Foto: Renato Cosentino)

Delegação do Rio de Janeiro traz
contribuição musical ao III ENA
� Publicado em 18 de maio de 2014  Faça um comentário

A delegação do Rio de

Janeiro, presente ao III ENA

com 67 pessoas, trouxe uma

contribuição para o repertório

de músicas agroecológicas.

Confira a versão da música

Beijinho no Ombro, de

Valeska Popozuda.

Beijinho no Ombro

Agroecológico

Desejo a todas abelhinhas vida longa,

Pra que elas possam dar mais vida às nossas florestas,

Bateu de frente aqui NPK não bomba,

Aqui veneno não se cria e nem faz história

    

  

III ENA » Programação Documentos Notícias

Caravanas Agroecológicas » Mídia » Contato



http://enagroecologia.org.br/files/2014/05/RC_A9914.jpg
http://enagroecologia.org.br/2014/05/18/delegacao-do-rio-de-janeiro-traz-contribuicao-musical-ao-iii-ena/
http://enagroecologia.org.br/2014/05/18/delegacao-do-rio-de-janeiro-traz-contribuicao-musical-ao-iii-ena/
http://enagroecologia.org.br/
http://ena.redelivre.org.br/
http://enagroecologia.org.br/programacao/
http://enagroecologia.org.br/documentos/
http://enagroecologia.org.br/category/noticias/
http://enagroecologia.org.br/caravanas/
http://enagroecologia.org.br/midia/
http://ena.redelivre.org.br/contato


21/5/2014 Delegação do Rio de Janeiro traz contribuição musical ao III ENA |  III Encontro Nacional de Agroecologia

http://enagroecologia.org.br/2014/05/18/delegacao-do-rio-de-janeiro-traz-contribuicao-musical-ao-iii-ena/ 2/5

  

← Instalação pedagógica da região

metropolitana do RJ explicita

conflitos do modelo de

desenvolvimento

Mulheres à frente da agroecologia →

Acredito em Gaia faço ela de escudo,

Com adubo verde a terra vai dar mais fruto,

Da agrofloresta quase não dá pra ter ver,

Vem pro mutirão, vem fazer acontecer

Não sou covarde já to pronta pro embate,

Keep calm e faz um minhocário

O meu sensor de agrotóxico explodiu

Pega o seu veneno e vai pra …

RALA RURALIST A!

Beijinho no ombro pro agronegócio passar longe,

Beijinho no ombro pros machistas de plantão,

Beijinho no ombro pra quem fecha com o bonde,

AGROECOLOGIA PRA FAZER REVOLUÇÃO!

Publicado em Notícias.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são

marcados *
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CAPT CHA Code *

Comentário 

V ocê pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr
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Cadastre seu e-mail

Receba nov idades do ENA

Publ icar comentário
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Agroecologia (ANA)

Você curtiu isto.

Você e outras 8.550 pessoas curtiram Articulação
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