
2ª CIRCULAR

II SEMINÁRIO REGIONAL RENDA 

19, 20 e 21 de junho de 2017

Recife, PE

Rendeiras e Rendeiros, Saudações fraternais 

Rumo ao II Seminário Regional Renda

2ª CIRCULAR VEM INFORMAR AOS NÚCLEOS DE 

AGROECOLOGIA DA REGIÃO NORDESTE.

A  confirmação dos nomes e roteiros do NEAs deverá ser feita até o  dia 31.05 para melhor
organizarmos as estruturas e logística necessárias para a realização do Seminário.

1. Programação

Obs: durante a programação deverá ocorrer sempre momentos de mística – essa será uma
contribuição de cada NEA. Música, poesia, teatro… ornamentação do espaço.

Para o café da manhã compartilhado na “Casa da Renda”. Cada NEA deverá trazer delícias
de sua região, a alimentação compartilhada será nosso momento de mística, de mostrar a
riqueza e cultura alimentar de cada local.

1º dia 19.06

8h00 – Mística de abertura e café da manhã compartilhado

9h00 – Montagem da feira agroecológica “Casa da Renda”. Este espaço conta com a participação
dos NEAs e deverá apresentar as produções, materiais e até trazer produções das áreas de cultivo,
do próprio NEA ou de comunidades/assentamentos em que tenha atuação os NEAs.

14h – Mesa de abertura e vídeo de sensibilização dos NEAs

18h – encerramento 

2º dia 20.06

8h00 – Mística de abertura (para esse espaço contamos com as contribuições do NEAs, pedimos
que tragam para o evento uma mística)

8h30 – Apresentação Renda –  contribuições para a avaliação do Projeto e caminhos para Renda.

9h30 – grupos de trabalho por estado

14h00 – apresentação dos grupos de trabalho por estado (3 grupos)

18h – encerramento 

Noite Cultural no NAE – no clima do São João!



3º dia 21.06

8h00 – Mística de abertura (para esse espaço contamos com as contribuições do NEAs, pedimos
que tragam para o evento uma mística)

8h30 – continuação da apresentação dos grupos de trabalho por estado (3 grupos)

14h00 – continuação da apresentação dos grupos de trabalho por estado (3 grupos)

18h00 –Mística de encerramento 

2. Transporte

O  projeto  Renda  poderá  arcar  com  2  passagens  por  NEA  –  deve  ser  informado  até  dia
31/05/2017 para passagens área visto que estamos correndo para garantir a compra com menor
custo possível. Cada NEA poderá enviar 3 participantes para o Seminário, porém a terceira pessoa
NÃO terá passagem custeada.

Cada pessoa deve indicar o voo com data, horário e empresa aérea bem como, enviar os dados
completos para a compra de passagem para o e-mail  rendaagroecologia@gmail.com. Não
teremos hospedagem no dia 18/06 caso alguém necessite chegar um dia antes nos informe para
garantirmos a hospedagem solidária.

Prestação de Contas: Os bilhetes de passagem aérea e terrestre da IDA deverão ser entregues
no ato da chagada ao Seminário.  Os bilhetes passagem aérea e terrestre da  VOLTA devem ser
escaneados e enviados imediatamente até no máximo dia 23/06/2017. 

3. Alojamento e alimentação

Durante o Seminário ficaremos alojados no Núcleo de Assistência Estudantil  (NAE) da UFPE. O
alojamento comporta até 120 pessoas. Temos banheiro e uma cozinha. 

A alimentação será garantida pelo Projeto Renda a todos/as os/as participantes do Seminário, bem
como o alojamento.

No 1º dia (19.06) teremos um  café da manhã compartilhado na “Casa da Renda”. Cada NEA
deverá trazer delícias de sua região, a alimentação compartilhada será nosso momento de mística,
de mostrar a riqueza e cultura alimentar de cada local.

4. O que trazer?

• roupa de cama (lençol, fronha, toalha de banho)

• copo/talher/prato/caneca

• materiais de higiene pessoal (um rolo de papel higiênico, pasta de dente, escova de dente,
sabonete, shampoo)

• ventilador (opcional)

• remédios de uso pessoal

• instrumentos musicais e poesias

• materiais dos NEAs para expor na Casa da Renda (fotografias, cartilhas, vídeos, cordéis e
tudo que for importante).

• alimentos para o café da manhã compartilhado

• uma mística para apresentar nos dias seminário

mailto:rendaagroecologia@gmail.com


5. Como contribuir com o Seminário?

A participação de todos os NEAs e CVTs é fundamental para alcançarmos nossos objetivos, mas
acima de  tudo,  porque faremos  deste  momento  uma grande celebração  e  partilha.  Para  que
tenhamos um espaço com a diversidade e a qualidade que merecemos, solicitamos aos núcleos
que participem de todo o processo de organização do II Seminário Regional Renda.

Orientamos  aos  NEAs  e  coordenadores/as  que  sistematizem  materiais  para  compor  um  dos
espaços do Seminário.  Esses materiais serão importantes na construção da linha do tempo da
Renda.  Como esse espaço é também de solidariedade entre todos e todas,  pedimos que cada
NEA se coloque como colaborador/a indicando um/uma representante que acompanhará de
hoje até as finalizações do seminário.  Isso nos importa,  porque queremos que o Seminário
tenha a diversidade de vozes e que seja construído coletivamente. Formaremos uma comissão
geral e uma comissão de comunicação popular e sistematização. 

6. Agroecologia Para Construir um Mundo Melhor!

Bem viver,  Agroecologia,  Rede e  Acolhimento é  o  que  queremos  que sejam os  tons  do II
Seminário Regional Renda, com atitudes que nos permitam construir relações sociais de pesquisa,
ensino e extensão próximas e horizontais para enfrentar os desafios de uma conjuntura de perda
de direitos e retrocessos, a partir do reconhecimento das diferenças.  Nesse sentido, ao longo
deste tempo em que construiremos nossa última atividade, enquanto Projeto Renda, abrimos aqui
a partir desta circular o nosso canal de diálogo e de socialização das informações com os NEAs,
CVTs e parcerias.

A medida do possível, vamos socializando, pelo correio eletrônico  rendaagreocologia@gmail.com,
entre  nós  textos,  entrevistas,  notícias,  vídeos,  livros,  músicas,  poesias,  cordéis  ou  qualquer
material produzidos pelos NEAs e CVTs e por nossos parceiros/as para que possamos nos inspirar
para nossos diálogos agroecológicos.

7. Para mais informações, veja nossos canais de comunicação:

rendaagreocologia@gmail.com 

rendaagroecologianordeste@lists.riseup.net 

https://www.facebook.com/RENDAAGROECOLOGIA 

http://renda-ne.blogspot.com.br/ 

https://www.youtube.com/channel/UCefoDdE0mv5ccvu32js7_4g 

Endereço:

Universidade Federal de Pernambuco

Departamento de Geografia – CFCH

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária/Recife-PE

(81) 2126-7371

Saudações Agroecológicas, rumo ao bem viver!

Com carinho, equipe renda

Mônica, Val, Emely, Uschi, Cainã, Domênica e Ivone
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