III ERGA SUL

“Agroecologia e Movimentos Sociais: unindo juventude e
ancestralidade
Entre os dias 8 e 12 de agosto de 2018 acontecerá o III ERGA Sul - Encontro Regional de
Grupos de Agroecologia da região Sul. O encontro visa a identificação, mapeamento e articulação
entre os grupos da região sul, fomentando assim a integração entre eles e potencializando suas ações.
Além disso, busca impulsionar o local onde é acolhido, de forma que as ações desenvolvidas durante o
encontro contribuam para o fortalecimento da comunidade que ali vive.
O ERGA Sul vem de encontros em Florianópolis/SC (2016) e Pelotas/RS (2017), no presente
ano ocorrerá em Antonina - PR, no acampamento agroflorestal José Lutzenberger, do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST). Os ERGAs são eventos promovidos pela REGA - Rede de Grupos de
Agroecologia do Brasil. A Rede é uma conexão entre grupos de todo o país com o propósito de articular
ações e auxiliar na construção e fomento da Agroecologia.
A organização do III ERGA conta com a facilitação do Coletivo de Convivências
Agroecológicas (CCA), Centro Acadêmico do curso superior de agroecologia AgroFlor&Ser,
estudantes e professores da UFPR Litoral, Escola Latino Americana de Agroecologia (ELAA),
membros do acampamento Lutzenberger, Grupo de Agroecologia (Gae) e militantes da agroecologia.
A temática do III ERGA Sul germinou durante reunião entre os atores envolvidos nesse processo
no acampamento do MST, onde as perspectivas do coletivo foram sintetizadas em: “Agroecologia e
Movimentos Sociais: Unindo Juventude e Ancestralidade”. Enquanto temos a depreciação da vida no
campo de diversas formas, sabemos da riqueza dos saberes ancestrais que são mantidos pela população
originária, camponesa e tradicional; em paralelo, a juventude não vê condições de prosperar no campo.
Nesse sentido, reconhecemos a necessidade da construção de um novo projeto de sociedade que
entrelaça esses saberes, a agroecologia e os movimentos sociais. São caminhos desafiadores a serem
construídos e trilhados por todas e todos em busca de um modo de vida em harmonia e equilíbrio com a
natureza.
A expectativa é de que durante os 5 dias de evento circule cerca de 200 a 400 pessoas, a meta é
chegarmos o mais próximo possível de atingir 100% o consumo de alimentos orgânicos e
agroecológicos e da utilização de produtos sustentáveis e biodegradáveis .
➢ Mais informações: ergasul2018@gmail.com ou https://www.facebook.com/REGABrasil/
➢ Quer estar sempre por dentro do que está rolando? Adicione seu contato nessa lista da região
Sul:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B3ftWpVObEiA2XXWLjUQoUq0Adc2LNg2xdc0SN6msU/edit?usp=sharing
➢ Inscrições: de participação, propostas de oficinas, apresentações culturais, atividades e demais
sugestões: https://goo.gl/forms/s7y2Bld5VIY2LMFn2
➢ Whats: Rayen Mourão (41) 99576-0387, Isabella Brito (41) 98429-8262,

