CONVOCATÓRIA DO III EMA

O III Encontro Maranhense de Agroecologia (III EMA) ocorrerá entre os dias 01 a 03 de
março de 2018, no Campus de Bacabal da Universidade Federal do Maranhão (UFMA
Bacabal). A previsão é reunir 150 pessoas de todas as regiões do Estado que estão
diretamente envolvidas na construção da Agroecologia, sendo 70% agricultores(as)
familiares, camponeses, povos indígenas, comunidades quilombolas, quebradeiras de
coco babaçu e vários outros que constroem a Agroecologia no Maranhão, tendo em sua
distribuição a composição de pelo menos 50% mulheres e 30% de jovens.
A convocação do III EMA é feita pela Rede de Agroecologia do Maranhão (RAMA), uma
rede estadual formada por organizações, redes e movimentos sociais. Com o lema
“Agroecologia no Maranhão: Fortalecendo o Campo e a Cidade” o III EMA pretende
reunir em Bacabal as organizações do Campo Agroecológico Maranhense para debater,
trocar experiências , fortalecer a construção da Agroecologia no estado através da
ampliação da RAMA, demonstrando que a verdadeira Agroecologia praticada no
Maranhão é realizada pelas comunidades tradicionais, povos indígenas e pela Agricultura
familiar camponesa.
O III EMA é parte do processo preparatório do IV Encontro Regional de Agroecologia da
Amazônia (IV ERA Amazônia) que acontecerá em Belém (PA) entre os dias 01 a 05 de
abril de 2018 e para o maior evento de Agroecologia do mundo que vai para sua 4ª edição
– IV Encontro Nacional de Agroecologia (IV ENA) que acontecerá entre os dias 31 de
maio a 03 de junho em Belo Horizonte (MG).
O III EMA, a partir das temáticas e das experiências visitadas e refletidas no processo
preparatório realizado no âmbito das Caravanas Agroecológicas e Culturais, buscará
identificar, discutir e refletir sobre os principais avanços do movimento agroecológico, na
perspectiva de gerar referenciais e de fortalecer os processos de resistência e resiliência
em curso no estado, da mesma forma, buscará identificar e promover o debate público
dos principais desafios que o movimento agroecológico enfrenta no estado, na
perspectiva de viabilizar coletivamente estratégias organizacionais e de incidência e
controle social de política públicas que possam contribuir para mitigação ou superação
desses obstáculos. Esses debates e reflexões ocorrerão de forma dinâmica e participativa
materializadas nas apresentações criativas dos resultados das Caravanas (carrosséis),
mesa de diálogo, conversação e reflexão, espaços de trocas de experiências,
aprendizados e sabedorias agroecológicas, grupos de trabalhos, plenárias, feiras de
sabores e saberes, atrações culturais, carta política, ato público e negociação com
representantes do governo do estado.

PROGRAMAÇÃO III ENCONTRO MARANHENSE DE AGROECOLOGIA
01 a 03 de março de 2018, Campus da UFMA de Bacabal

PROGRAMAÇÃO III ENCONTRO MARANHENSE DE AGROECOLOGIA
01 a 03 de março de 2018, Campus da UFMA de Bacabal

Inscrições dos (as) Participantes
As organizações da base da RAMA e demais convidados estão sendo contatados por email a respeito das vagas a serem disponibilizadas, assim fiquem alertas para o
recebimento de e-mail pelo endereço da RAMA: rededeagroecologiadoma@gmail.com

Deslocamento até Bacabal
O III EMA estará contando com poucos apoios financeiros, neste sentido há uma
orientação que as organizações deverão arcar com as despesas de transporte de seus
representantes.
Alimentação e hospedagem
A alimentação dos (as) 150 participantes serão asseguradas pela organização do evento,
garantindo que será 100% Agroecológica!
Com relação a hospedagens dos(as) participantes, estas estarão sendo realizadas nas
dependências da UEFAMA e em salas de aulas do Campus da UFMA de Bacabal, neste
sentido se faz necessário que os(as) participantes tragam seus materiais de higiene
pessoal, assim como toalhas de banhos, colchonetes, lençóis, travesseiros e redes.

É muito importante que todos e todas tragam suas garrafinhas e copos para beberem
água em Bacabal, tendo em vista que nosso Maranhão é quente e se faz necessário
manter a hidratação. Deste modo também evitamos a utilização de descartáveis durante o
encontro.

Materiais e produtos a serem levados pelos participantes e delegações
- Para a apresentação das delegações: faixas, cartazes, instrumentos musicais, pinturas,
fotografias, poesias, estandartes etc.
- Para a Feira de saberes e Sabores: sementes e mudas em bom estado de conservação
e identificadas com nome da variedade, da espécie, do/a agricultor/a, origem e data da
colheita/semeadura; produtos embalados, com preços e especificações; produtos in
natura; artesanatos, arranjos de flores, pinturas, quadros; vídeos, publicações, fotografias,
banners, painéis artísticos; camisetas, chapéus, bolsas; tecnologias sociais para
demonstração (maquetes demonstrativas, tecnologias viáveis de transportar), entre
outros.

Esperamos todos e todas em Bacabal para realizarmos um grande III EMA!
Rumo ao IV ERA Amazônia e IV ENA!

