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                              , a Articulação de Agro
ecologia do Rio de Janeiro, existe
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, estudan-
tes e consumidores. Conta com a
parceria de gestores públicos atuantes
nos diversos níveis de governo e em
muitas instituições públicas.
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A carta política elaborada pela
Articulação de Agroecologia do Rio
de Janeiro (AARJ) é um
instrumento para o debate político
com o objetivo de apresentar as
pautas e reivindicações do
movimento da agroecologia do
estado do Rio de Janeiro durante o
processo eleitoral e convocar a
sociedade e os candidates, para
que assumam o compromisso de
assegurar os direitos dos cidadãos
no enfrentamento das
desigualdades estruturais de raça,
classe, gênero; de construir e
fortalecer políticas públicas que
garantam a soberania e a
segurança alimentar e nutricional, e
valorizem a agricultura familiar
camponesa, os povos e
comunidades tradicionais e a
agroecologia. É uma carta que
dialoga com a sociedade
fluminense. A agroecologia é uma
pauta política, a luta é pela
garantia de direitos! Confira a carta
completa em nosso site.

URGÊNCIAS

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 

O governo federal:
extinguiu a Secretaria da

Agricultura Familiar;
desmontou as políticas de

compras institucionais
como o PAA e PNAE;

negou auxílio emergencial
para os e as agricultoras

durante a pandemia. 

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

A inflação e o alto 
preço dos combustíveis,

o gás de cozinha, por
exemplo, adquiriu o

maior preço do século e
significa atualmente 9,4

% do salário mínimo
 (R$ 113,48)

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
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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 

ACESSO CONTÍNUO E IRRESTRIO À
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL À
TODA POPULAÇÃO 

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

PROPOSTAS


