
CARTA POLÍTICA AARJ
2022: ano em que o Brasil regressou ao mapa da Fome! + de 33 milhões de pessoas com Fome! O momento histórico que vivemos é um dos
mais difíceis do Séc. XXI. A Pandemia Covid-19 nos tirou mais de 675 mil vidas e aprofundou crises e problemas pré-existentes: crises
ambientais, econômicas, sociais, políticas, sanitárias e, sobretudo, à ameaça da nossa jovem democracia.

Saiba mais sobre a campanha no site da ANA: 
 https://agroecologia.org.br/agroecologia-nas-eleicoes/

Qualquer dúvida entre em contato com 
Generosa (21) 99262-7771 , ou Luisa (21) 99997-5712 

A AARJ – Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro,
 existente desde 2006, é integrada por famílias agricultoras,

juventudes, mulheres, representantes de quilombos e de povos
originários, das gentes que vivem da pesca e agricultura, de povos

das religiões de matriz africana; portadores de experiências em
agroecologias e agriculturas existentes na diversidade de territórios e
espaços do nosso estado; nos campos, nas cidades, nas agroflorestas,

nas serras que encontram o mar e as lagoas; nos quintais e nas
regiões metropolitanas, nas periferias, comunidades e favelas.

Também é composta por coletivos e organizações de base, sindicatos
de trabalhadores e trabalhadoras rurais, organizações da sociedade
civil, professores, pesquisadores, estudantes e consumidores. Conta
com a parceria de gestores públicos atuantes nos diversos níveis de 

governo e em muitas instituições públicas.
 

A inflação e o alto preço dos combustíveis e dos alimentos também chegaram a níveis inimagináveis. O gás de cozinha, por exemplo,
adquiriu o maior preço do século, o que significa atualmente 9,4 % do salário mínimo (R$ 113,48). No Estado do Rio de Janeiro, houve um
aumento de 400% de pessoas sem ter o que comer, nos últimos 4 anos; são 15,9 % da população do Estado. 60 % da população em situação
de insegurança alimentar e nutricional - INSAN em 2022. Há 4 anos eram 32,2 %. O estado tem a cesta básica mais cara do país: R$629,63
(FGV Social, 2021). O número de pessoas desempregadas, 1,5 milhão, é o 4º maior do país (IBGE, 2020). O avanço da escassez e as
características principais de suas maiores vítimas também se revelam nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do
governo federal. Em todo o estado, o número de famílias em situação de extrema pobreza (com uma renda per capita de até R$105 por mês)
inscritas cresceu 59,6% de abril de 2020 ao mesmo mês deste ano 2022, passando de 946.090 para 1.509.899 (Ação da Cidadania, 2022).
1,7 milhão de pessoas estão sem ter o que comer. 82% da população de comunidades e favelas depende de doações para se alimentar
(CUFA, Instituto DataFavela, Locomotiva, 2022). Parte inclusive de quem produz comida de verdade, também enfrenta a fome no seu
cotidiano. 

-milires, pessoas amigas e queridas para uma doença que, quando
obtivemos uma vacina, o governo federal atual fez de tudo para que não
fosse universalizada e acessada pela população. As Políticas de
austeridade, da necropolítica e do desmonte institucional e das políticas
públicas e sociais adotadas pelo atual governo federal e endossadas pelo
atual governo do estado do Rio de Janeiro, afetaram a vida das pessoas e
tiveram um efeito direto no Direito Humano à Alimentação e Nutrição
Adequada – DHANA. O governo federal violou uma série de direitos e
desmontou um conjunto de políticas voltadas à agricultura familiar
conquistadas com muita luta, como exemplo: extinguiu o Ministério do
Desenvolvimento Agrário; desmontou o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), enfraqueceu as vendas da agricultura familiar via PNAE;
negou auxílio emergencial para os e as agricultoras durante a pandemia. 

À sociedade fluminense e brasileira, e candidates aos cargos estaduais e federais dos poderes executivo e legislativo,

A expressão popular da agricultura fluminense que alimenta, ou tem potencial para alimentar e abastecer o estado, sofre contínuos desafios
e barreiras para garantir segurança e soberania alimentar e bem viver. O Estado do Rio de Janeiro tem uma Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica, a PEAPO, aprovada em 2019 porém ainda não regulamentada, e ainda necessário garantir orçamento
público merecido para desenvolvê-la. Além de uma Política Estadual de Agricultura Urbana, também não regulamentada. Ao mesmo tempo
que o setor agropecuário e do agronegócio são beneficiados pelo mesmo estado. A violência na RMRJ também avançou de forma
sistemática, principalmente a praticada pelo Estado. E hoje, a RMRJ é a mais perigosa para crianças negras. Mortes por arma de fogo
cresceram 23 x desde 2017; passando de 4 para 94 em 2021 – o ano em que mais crianças morreram (Casa Fluminense, 2022.  Esta carta é
então uma convocação e ao mesmo tempo uma voz, que se junta a tantas vozes na luta pela reversão do contexto dramático vividos
sobretudo desde as eleições de 2018, de crise de valores democráticos e humanitários. Indica sobre campos de ações, direitos e políticas
públicas, e reforça suas urgências de apoio à agricultura familiar e à agroecologia e sobretudo de exigibilidade de direitos e a garantia do
Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada no Estado do Rio de Janeiro.  

 A carta é uma elaboração da AARJ. Além de endossarmos elementos de cartas da AARJ elaboradas em anos anteriores, as questões a seguir
também são compostas por demandas construídas e já mobilizadas em cartas políticas de redes, articulações e conferências realizadas em
2022, como a Carta – Compromisso Agroecologia nas Eleições da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA, e da Plataforma de Lutas
Populares pelo Direito à Cidade, da Conferência Popular pelo Direito à Cidade de 2022. Dessa forma referenciamos e reforçamos urgências
que expressam lutas históricas, não somente da Agroecologia no país mas que somam às lutas por direitos como o Direito à Cidade e à
Reforma Urbana; à Saúde; à Assistência Social e tantos mais que são indissociáveis dos ideários políticos da Agroecologia, enquanto parte
de um projeto de sociedade justa e igualitária. É uma carta que quer conversar com a sociedade civil fluminense. Objetiva promover o
debate público durante o processo eleitoral e convocar o compromisso de candidaturas às eleições 2022 para executivo e legislativo do
estado. Acreditamos que a agroecologia é força que reúne ancestralidades, resistências e nos anuncia um outro mundo possível.

No âmbito da nossa trajetória e por meio da rica diversidade de integrações,
talvez seja o período mais sofrido e dolorido que nos encontramos. Perdemos fa-

https://agroecologia.org.br/agroecologia-nas-eleicoes/


PROPOSTAS
Os temas a seguir assumem o caráter de proposta e convocam principalmente candidaturas às eleições de 2022 ao comprometimento e
à priorizarem de forma democrática e transparente as questões urgentes que afetam e impactam a agroecologia, a agricultura familiar e,
consequentemente as garantias de acesso ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada e a Soberania Alimentar e
Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Também apelam para a revogação de políticas, legislações, ações e programas implementados
nos últimos anos que anulam conquistas sociais e mesmo, extinguiram, direitos e políticas duramente conquistados a partir do marco da
nossa democracia, a Constituição de 1988. Dessa forma, as seguintes propostas e urgências se articulam de forma indissociável:
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APOIO À POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À
AGROECOLOGIA

COMBATE À FOME E PROMOÇÃO DA SOBERANIA E
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DEFESA DOS DIREITOS DOS POVOS  E COMUNIDADES
TRADICIONAIS E GARANTIA DE SEUS TERRITÓRIOS 

GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO
/ SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

INTERROMPER IMEDIATAMENTE O GENOCÍDIO DA
POPULAÇÃO E JUVENTUDE NEGRA NO RJ

GARANTIA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE À TODA
POPULAÇÃO E APOIO À EDUCAÇÃO DO CAMPO

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
SOCIAIS DE HABITAÇÃO E O DIREITO À MORADIA

DIREITO À CIDADE 

A DEFESA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, A
ARTICULAÇÃO COM POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO
DAS CULTURAS E TERRITÓRIOS DO MAR

ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
E MITIGAÇÃO DE SUAS CAUSAS E EFEITOS

DEFESA DO DIREITO DAS MULHERES

DEFESA DO DIREITO DA POPULAÇÃO LGBTQIA+

REDUÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS NO  ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 

DIREITO À PARTICIPAÇÃO  SOCIAL

SEGURANÇA PÚBLICA E ENFRENTAMENTOS ÀS
VIOLÊNCIAS 
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DEFESA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, DEFESA DA
CEDAE PÚBLICA, E ITERROMPER O PROJETO PORTO
DO AÇU

URGÊNCIAS

Parar o
desmatamento do

Bioma Mata
Atlântica!

60 % da população 
em situação de

insegurança alimentar
e nutricional - INSAN
em 2022. Há 4 anos

eram 32,2 %.

O número de
pessoas

desempregadas,
1,5 milhão, é o 4º

maior do país

O agronegócio interfere
nos rumos de políticas
públicas, precisamos

manter a agroecologia na
agenda pública,

dialogando e incidindo em
questões centrais que vem
sendo pautada no Estado

do Rio de Janeiro.

 1,7 milhão de 
pessoas estão sem
ter o que comer,

82% da população
de comunidades e

favelas depende de
doações para se

alimentar 

Aprendemos que não
basta criarmos as

políticas públicas, mas
precisamos implementá-

las e garantirmos os
recursos financeiros
para que de fato se

concretize e haja
destinação desses

recursos.

No RJ, o número de
famílias em situação de

extrema pobreza
cresceu 59,6% de abril

de 2020 ao mesmo
mês deste ano - 2022,
passando de 946.090

para  1.509.899

1,7 milhão de
pessoas estão sem
ter o que comer.

82% da  população
de comunidades e

favelas depende de
doações para se

alimentar


