
Resumo da Reunião
da Coordenação
Política AARJ



uma planta que nos
terreiros é usado para
banhos e espantar os
maus olhados. 

Abertura - Mística

O Pelegum
Nesses tempos que

estamos vivendo
precisamos muito da

ajuda de Ogum,
Oxalá, Maria, São

Miguel Arcanjo que
estão aí para nos
proteger do mal!

Saravá!

é 



 É preciso ter esperança,
 mas ter esperança do verbo esperançar; 

porque tem gente que tem esperança
 do verbo esperar. 

E esperança do verbo esperar não é esperança, 
é espera. 

Esperançar é se levantar, 
esperançar é ir atrás,

 esperançar é construir, 
esperançar é não desistir! 
Esperançar é levar adiante,

 esperançar é juntar-se com outros
 para fazer de outro modo…

Abertura - Mística

1Paulo Freire
 



(*) Maricá não é uma regional sozinha, mas entendemos que precisamos refletir mais para encaixá-la em aluma
regional ou criar outra.

Regionais Presentes na Reunião

Costa Verde
Maricá*

Médio-Paraíba
Metropolitana

Serramar
Serrana-Leste
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De onde partimos, relembrando a
última reunião

24 e 31 de março
e 14 de abril

Assumimos diversas
campanhas

Agroecologia nos
Municípios, ir para
tods os municípios

 Renovação do
Grupo Executivo,
saiu CPT e entrou

RedeCAU
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 Sentimos a
necessidade de
integrar mais as

regionais, precisamos:

- saber como as regionais
estão se organizando
- quais suas agendas
- circular as informações
no território 
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De onde partimos, relembrando a
última reunião



Pautas da reunião 

Ouvir alguns municípios do RJ sobre
suas experiências com políticas públicas

Conversa sobre PEAPO (Política Estadual
de Agroecologia e Produção Orgânica) e
CEDRUS

Apresentação e debate da iniciativa
Agroecologia nos Munícipios
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Apresentação 

Começamos a
iniciativa em

Maio

Com objetivo de criar, ou
fortalecer uma incidência

política no nível municipal,
fortalecer a rede local, e a

comunicação
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 Agroecologia nos Municípios aqui no RJ

Objetivo de fortalecer as
regionais da AARJ e suas
experiências agroecológicas,
criar Espaços Estaduais de
trocas com objetivo de
formações, organização e luta. 
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Debate do Agroecologia nos Municípios

Precisamos ampliar e fortalecer as
redes para sustentar a ponte entre
a sociedade civil e o poder público,

ocupar espaços de decisão,
difundir a agroecologia, trocar
experiências e unificar pautas
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Ouvir Municípios do RJ

 Que desafios e boas surpresas vocês
identificam na construção de

políticas públicas com enfoque
agroecológico no seu município?
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ENCAMINHAMENTOS

Compartilhar informações, materiais, ações, e
agendas para ampliar o debate
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Agroecologia nos municípios 

Cada município poderia pensar o que é possível
de incidência política no seu município

Ter no horizonte a carta política para eleições
de 2022
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ENCAMINHAMENTOS

Regionais, GTs, coletivos, e pessoas precisam
mandar suas agendas de ações, relatos de
experiências, assim podemos trocar mais e
nos fortalecer; temos que debater mais sobre
as eleições, sobre a PEAPO na CEDRUS,
precisamos nos comunicar!

Comunicação interna
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ENCAMINHAMENTOS

Precisamos pensar como continuamos esse
diálogo fortalecendo o processo de formação
sobre, e de, construção de políticas municipais
(convergindo Agroeco nos Municp, e CEDRUS). 

Organização interna
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ENCAMINHAMENTOS

Ajude a mobilizar a Juventude da AARJ, no
seu território, passe o formulário adiante!

Apoio aos GTs

Precisamos fortalecer o GT comunicação, nos
mande suas experiências para divulgarmos!

O GT Políticas Públicas precisa debater com
a AARJ a questão da PEAPO e da Frente
Parlamentar de Agroecologia 
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ENCAMINHAMENTOS

Estamos na fase final da implementação da
Lei. Em breve estaremos na fase das consultas
públicas, precisamos sensibilizar pessoas para
participarem, todos importam, todos tem voz,
precisamos ampliar o debate e participar antes
da escrita final do documento em novembro.

PEAPO e CEDRUS 



AGENDA COLETIVA DA AARJ
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Encontros Feiras (híbrido), Médio Paraíba

Rodas de Conversa "Cidade também Planta"
(híbrido), AARJ Metropolitana 

Sábado Agroecológico (presencial todo primeiro
sábado do mês), Maricá

Evento Agroecologia nos Municípios, Nova
Friburgo, dia 22 Setembro



AGENDA COLETIVA DA AARJ

16

Próximo encontro da Coordenação
Política será no final do ano, para
fazermos uma avaliação, fechamento e
planejamento das agendas do ano que
vem pesando nas eleições.



Quando voltamos para nosso território levamos o
fortalecimento que sentimos nesse espaço de troca,

muito bom esse momento.

Gratidão à tods que
participaram e

viram até o final!



Organização Luísa Mushu


