
 
 

CHAMADO – V ENGA – Porto Alegre (RS) 
 

É com imenso prazer que a REGA (Rede de Grupos de Agroecologia) convida todas as 
irmãs e todos os irmãos para participar do V ENGA (Encontro Nacional dos Grupos de 
Agroecologia) que ocorrerá em Porto Alegre, conjuntamente com o VIII CBA  (Congresso 
Brasileiro de Agroecologia) entre os dias 25 a 29 de novembro de 2013. 

No I Sementário da REGA no Rio de Janeiro, os grupos propuseram as seguintes ações: 
- Plante o ENGA – Plantar, cultivar e viabilizar a produção de alimentos locais para trazer 

para o evento, repassando a previsão de produtos para a comissão organizadora do ENGA. 
- Autocusteio do ENGA – Pensando na autonomia financeira, os grupos concordaram em 

promover atividades para levantar recursos financeiros para contribuir com o evento e as próximas 
atividades da REGA. Por exemplo: festas, feiras, pedágio verde (venda de mudas em semáforo), 
rifas, doações, camisetas, etc. E socializar na lista regabrasil@yahoogrupos.com.br os meios 
utilizados para inspirar os outros coletivos. Caso necessitar projeto do evento solicitar que enviamos 
por e-mail. 

Foi criada uma conta bancária para centralizar os recursos destinados ao evento. Para fazer 
depósitos pedir dados para a comissão organizadora, através dos emails: febratz@hotmail.com e/ou 
regabrasil@gmail.com. 
 Pedimos aos grupos para realizarem a inscrição dos coletivos até 1º de outubro, conforme 
formulário existente no blog da REGA (http://regabrasil.wordpress.com/). Até esta data pedimos 
que nos enviem uma previsão do número de participantes por grupo e dos alimentos que trarão bem 
como resultado do levantamento de recursos. 
  Estamos trabalhando para os custos serem os menores possíveis, para isto pedimos que os 
grupos tragam alimentos típicos de sua região, para ampliar a diversidade de alimentos, pensando 
na sustentabilidade do evento, assim como baixar os custos, já que a alimentação será 
autogestionada e o preparo será executado pelos integrantes do evento. 
 

As inscrições individuais serão abertas em breve e solicitamos a realização o quanto antes. 
 
Informações e inscrições (em breve):  
- http://regabrasil.wordpress.com/  
- regabrasil@gmail.com 
 
“... Mas, apesar de tudo isso... O latifúndio é feito um inço... Que precisa acabar... Romper as 

cercas da ignorância... Que produz a intolerância... Terra é de quem plantar...” 
(Canção da Terra – Pedro Munhoz) 

 
Contatos da comissão organizadora: 
Felipe Bratz-(51) 96359756 Guilherme- (51)91190809 Iana- (51)91405442 Lucas- (51)99276735 
Márcia (51) 94143165 Patrícia- (51)97237875 Yuri- (51)99731930 


