
Caravanas Agroecológicas e Encontro de Agroecologia do Acre 

 

Primeira Convocatória 

Saudações agroecológicas! 

O ano de 2018 foi muito especial para a articulação da Agroecologia no Acre. A Semana do 

Alimento Orgânico chegou mais uma vez ao Vale do Juruá, foram realizadas uma série de 

reuniões e prévias para a participação da nossa delegação no Encontro Nacional de Agroecologia 

em Belo Horizonte - MG e no Encontro Regional de Agroecologia da Amazônia no Pará. 

Comemoramos 20 anos da Feira Orgânica de Rio Branco e sua ampliação para o Horto Florestal. 

Tudo isso somado ao trabalho dos grupos de agricultores e agricultoras, indígenas, extrativistas, 

estudantes, movimentos sociais, dos Núcleos de Agroecologia, da Câmara Estadual de 

Comercialização da Produção Familiar, da Comissão da Produção Orgânica, entre inúmeras 

iniciativas que são a base da construção cotidiana da agroecologia no Acre.   

Este ano, gostaríamos de lançar um chamado a todas as pessoas, organizações e instituições 

desse grande movimento para a construção das Caravanas Agroecológicas e do Encontro de 

Agroecologia do Acre no período de 9 a 16 de junho de 2019. Esse chamado ecoa nas fronteiras 

amazônicas e chega especialmente ao Peru e à Bolívia, para que agricultoras e agricultores em 

suas organizações e movimentos sintam-se também convocados, assim como os Estados 

vizinhos de Rondônia e Amazonas. Temos como objetivo mostrar a força e a riqueza das 

experiências em agroecologia, denunciar os conflitos e desafios vivenciados e, sobretudo, traçar 

caminhos de ação conjunta.  

Neste mês de março marcado por tantas mobilizações, reforçamos a proposta de união entre o 

campo, as florestas, as águas e a cidade em torno dos temas propostos pela Articulação Nacional 

de Agroecologia, e o lema “Ecologia de Saberes: Ciência, Cultura e Arte na Democratização dos 

Sistemas Agroalimentares”, proposto pela Associação Brasileira de Agroecologia para o XI 

Congresso Brasileiro de Agroecologia, que será realizado em Sergipe em novembro de 2019.  

Serão quatro Caravanas Agroecológicas percorrendo e visitando territórios da Agroecologia 

desde o interior do Acre de 09 a 12 de junho, quando nos reuniremos em Rio Branco para o 

Encontro de Agroecologia do Acre com uma programação em diferentes locais da cidade de Rio 

Branco, que contará com mesas redondas, instalações pedagógicas, apresentações artísticas, 

grupos de trabalho e uma grande feira de alimentos, produtos artesanais e de trocas de 

sementes, até o dia 16 de junho. 

Os temas geradores propostos para as Caravanas Agroecológicas e para o Encontro de 

agroecologia do Acre são: 

Terra, Território e Sociobiodiversidade 

Cultura, Comunicação e Agroecologia 

Mulheres, Gênero e Agroecologia 

Construção do Conhecimento Agroecológico, ATER e Educação do campo 

Juventudes e Agroecologia 

Construção Social de Mercados 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e Direito à Cidade na Amazônia 



 

Como posso participar? O encontro é aberto? 

A programação do encontro contará com atividades gratuitas e abertas ao público onde todas 

as pessoas são bem-vindas! Mas seguindo a estratégia de participação pautada pela Articulação 

Nacional de Agroecologia, o evento terá atividades destinadas unicamente a  participantes 

previamente inscritos(as) de acordo com as seguintes orientações: 70% de agricultores(as) 

familiares, camponeses(as), povos indígenas, pescadores(as), outros povos e comunidades 

tradicionais, assentados(as) da reforma agrária e da agricultura urbana; 50% de mulheres e 30% 

de jovens diretamente envolvidos(as) na construção da agroecologia. Portanto, serão realizados 

encontros preparatórios para a indicação dos(as) participantes nos diferentes territórios. Em 

breve teremos mais informações. 

 

Como posso contribuir? 

Se a sua organização, instituição ou grupo faz parte desse movimento no Acre ou mesmo em 

outros territórios e tem interesse em promover uma atividade que possa compor a programação 

do Encontro, sintam-se convidados. Entre em contato com a organização por meio do e-mail! 

Você se interessa por alimentação saudável, conservação ambiental, protagonismo feminino e 

difusão de boas práticas agrícolas? Se preocupa com o desmatamento, com a defesa dos direitos 

humanos e dos direitos dos povos indígenas? Você pode contribuir participando de uma das 

comissões organizadoras do encontro. Em breve teremos mais informações! 

E por fim, gostaríamos de convidar todas as pessoas, representantes de organizações, 

instituições ou grupos desse grande movimento para uma reunião ampliada da comissão 

organizadora no dia 21/03 às 8h no IFAC Baixada do Sol (R. Rio Grande do Sul, 2600 - Aeroporto 

Velho) com a seguinte pauta: a) composição da comissão organizadora; b) apresentação da 

metodologia das Caravanas agroecológicas e discussão da programação do Encontro de 

Agroecologia do Acre; c) espaços de realização do evento na cidade de Rio Branco; d) Informes. 

 

Informações 

Em breve serão divulgados os canais de comunicação do evento, fiquem ligados(as)! 

 

Para confirmação de sua presença na reunião do dia 21/03/19  

escreva para feiraorganicarbr@gmail.com 

 


