CARTA CONVITE:

SAUDAÇÕES AGROECOLÓGICAS A TODOS!
É com grande satisfação e otimismo que a Comissão Organizadora do I Encontro Nacional
dos Grupos de Agroecologia “I-ENGA” abre suas inscrições para o encontro, que acontecerá nos
dias 5 a 12 de novembro de 2009 na cidade de Curitiba, próximo ao local de realização do VI –
CBA/ II – CLAA.
Gostaríamos de lembrar a todos os integrantes de grupos de agroecologia e pessoa afins
da importância de marcar presença neste grande encontro, que pretende ser um grande marco na
consolidação da articulação nacional entre os diversos grupos existentes e por existir neste grande
Brasil.
Venha você que já tem seu grupo, venha você que pretende formar um, venha você que
curte a agroecologia. Venha toda pessoa que queria construir este sonho.

Faça agora mesmo sua inscrição!
Informações para inscrição:
A inscrição será composta de duas etapas:
1° Etapa - Pré-Inscrição (preenchimento da ficha de inscrição até o dia 30 de outubro)
2º Etapa - Pagamento (via deposito em conta bancaria)

Pré-inscrição:
Para efetuar a pré-inscrição basta preencher a ficha e enviá-la para o e-mail
coenga2009@gmail.com
com
o
assunto
“inscrição”.
Caso não tenha acesso a ficha envie um e-mail ao mesmo endereço com o assunto
“requisição ficha de inscrição”.

Pagamento:
Existirão dois lotes de pagamento:
- o primeiro no valor de R$30,00 até o dia 26 de outubro,
- o segundo no valor de R$35,00 até dia 4 de novembro,
- e no ato será o valor de R$40,00.
Para efetuar o pagamento, basta realizar um depósito Bancário com o valor referente ao
lote da inscrição e posteriormente enviar um e-mail para o mesmo endereço com o comprovante
de pagamento juntamente com o assunto “Pagamento”.
Dados para o depósito:
- Agencia: 1869-4
- Conta Corrente: 36.171-2
“Sem mais alertamos a todos que as pré-inscrições serão encerradas no dia 30 de outubro.”

(Isenção da taxa de inscrição veja abaixo o item “voluntario”)

INFORMAÇOES ADICIONAIS:

Para melhor aproveitamento do evento, seguem abaixo alguns esclarecimentos:

ORGANIZAÇÃO GERAL:

 Por questões de organização o evento utilizará o sincronário galáctico (calendário da
paz) como ferramenta para separação dos grupos de trabalho e discussão. Para
facilitar esse processo ao efetuar a inscrição, cada um deve calcular seu Kin no site
http://calendariodapaz.com.br/homeSementeAutoExistenteAmarela/crono1A.php

e

colocar o nome do kin no campo de inscrição. (Ex: Guerreiro Galáctico Amarelo)
 Haverá um tempo destinado a tarefa do dia, para que todos cooperem com todos. O
“tempo trabalho” em que cada encontrista cooperará para com a manutenção estrutural
de alguma parte do evento de forma a garantir seu bom funcionamento.

ALOJAMENTO:

 O evento disponibilizará área para alojamento, portanto tragam cobertas, colchões, etc.
 Não será necessário barracas.
INSCRIÇÕES:

 A taxa de inscrição será de R$30,00 para o primeiro lote, R$35,00 no segundo e
R$40,00 na hora. A taxa incluirá estadia e alimentação e o custo de todas as atividades
durante o ENGA, (5 a 12 de Novembro).
 O pagamento será realizado via depósito bancário em conta corrente e o comprovante
deverá ser enviado por e-mail. Nº da conta:
Agência: 1869-4 Conta Corrente: 36.171-2
ALIMENTÇÃO:

 Teremos 3 Cozinhas dispostas estrategicamente
 Serviremos Café da manhã, Almoço, Lanche da Tarde e Jantar, todos os dias, com
exceção para o dia 9.

 A alimentação do encontro em maior parte virá de campesinos assentados da reforma
agrária e em grande parte orgânicos.
 Não esqueçam de trazer seus utensílios: pratos, talheres, canecas, etc.
SOBRE AS TROCAS:

 Durante o evento teremos uma feira de trocas, tragam seus conhecimentos, livros,
sementes, quitutes, etc. para compartilhar com todos.
 Haverá uma noite para apresentação dos grupos em palco livre “Noite da
biodiversidade Brasileira” onde cada grupo terá a oportunidade de trazer um pouquinho
da cultura da sua terra para o ENGA. Prepare-se

OFICINAS:

 Durante a tarde do dia 7 teremos oficinas.
 Os grupos que darão oficinas não se possível não se esqueçam de trazer os devidos
materiais.
 A ficha de inscrição para os oficineiros segue no anexo.
VOLUNTARIOS:
 Para aqueles que tiverem a disponibilidade de chegarem alguns dias antes do inicio do
ENGA pra ajudar em suas questões estruturais, como construção da estrutura de
chuveiros, banheiros secos etc. Adiantamos que disponibilizaremos alojamento, bem
como os mesmos terão a isenção da taxa de inscrição para o encontro.

SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO:

 Não deixem de trazer muitos sorrisos, alegria, motivação e boa vontade.
 (isenção de taxa sobre os voluntários)
O I ENGA vêm sendo construído com muito esforço e dedicação de todos,
A CO-ENGA aguarda ansiosamente a chegada de todos vocês!!!
Abraços e até breve!!
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