
Reunião sobre o CBA (Congresso Brasileiro de Agroeocologia)

PARTICIPANTES DA REUNIÃO: SASHI (ARACAJU-SE), RAFAELE (RECIFE-PE),
IANDARA (RECIFE-PE), ALICE (RECIFE-PE) E MARINA (RECIFE-PE).
 

A reunião do dia 04.06.2019, aconteceu em vídeo chamada em uma conexão
Pernambuco (do SERTA de Glória do Goitá) e Sergipe (na representação de Sashi,
que está trabalhando no grupo de articulação e participa da Rede Sergipana de
Agroecologia) no intuito de conhecer como está se dando o processo de construção
e como podemos contribuir em algumas questões que ainda estão em pendência no
CBA e somar força nos movimentos que já estão existindo. Ao longo da reunião
pontuamos diversos assuntos, mas focando de fato em três eixos mais urgentes que
são:  Alimentação,  hospedagem e os Grupos de trabalho que precisam ter  mais
auxílios.
 

1.   ALIMENTAÇÃO
2.   HOSPEDAGEM
3.   GRUPOS DE TRABALHO (GT)

 
1. ALIMENTAÇÃO

O grupo que vem dialogando  e  construindo  a  alimentação do Congresso
(maioria da Rede Sergipana) tá pensando na alimentação em três espaços:

• Bandejão  Agroecológico:  envolve  um  trabalho  de  mapeamento  dos
produtores agroecológicos da região para aquisição por doação e compra;
com contratação de empresa terceirizada, é garantido um baixo custo final.

• Praça de Alimentação ou aldeia CBA: lanches

• Cozinha das tradições: espaço de partilha de saberes e sabores.

Discutimos  a  possibilidade  de  uma  alimentação  de  fato  popular  e  que
abarcasse qualquer pessoa que estiver presente durante o congresso, mas claro
tendo um foco para um público prioritário (como do acampamento, movimentos…),
caso os recursos sejam reduzidos. Garantir a possibilidade de cozinhar o próprio
alimento e juntar o  que tem para se virar  durante os dias do Encontro,  termina
sendo a realidade de muitos. Ficamos em dúvida se o Bandejão atende a tod@s.

OBSERVAÇÃO: Em um determinado momento da reunião foi sugerido o valor de
60,00 reais para alimentação, levando em consideração que esse valor será além
do que está sendo cobrado para participar do congresso. Sashi se mostrou disposto
a construir algo de uma maneira mais econômica para todes. 



2. HOSPEDAGEM

Sobre hospedagem foram apresentadas algumas propostas dentre as que
foram ditas se destacaram: 

● Hospedagem solidária 
● Acampamento permanente que será chamado de Aldeia CBA dentro da UFS

mesmo. 

HOSPEDAGEM SOLIDÁRIA: em outros eventos já tiveram essa experiência, como
no último Congresso em Brasília  e  mais  pessoas se disponibilizaram a ceder  a
hospedagem que a procura se deu. Já está sendo feito o mapeamento das famílias
do Bairro Rosa Elze, local onde é o Campus UFS, com o propósito de identificar
quem se  dispõe  a  oferecer  hospedagem gratuita  para  as  pessoas  que  estarão
participando do congresso. 

ALDEIA  CBA:  feita  no  campus  UFS,  de  forma  autogestionada  (questão  de
segurança, alimentação, higiene e limpeza do local) será feita pelas pessoas que
estarão acampando, tendo em vista um público prioritário para esse espaço que
seriam: povos tradicionais, agricultores, movimentos sociais e juventude organizada.

3. GRUPOS DE TRABALHO 

Com  uma  perspectiva  de  autogestão,  foi  colocado  em  questão  uma
necessidade de união de maior representatividade de outros estados nos grupos de
trabalho que já foram divididos, grupos esses que são: 

1- COMISSÃO DE METODOLOGIA, SISTEMATIZAÇÃO E RELATORIA;

2- COMISSÃO TECNOCIENTÍFICA - analisa os relatos enviados;

3- COMISSÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS;

4-  COMISSÃO  ARTE,  CULTURA  E  COMUNICAÇÃO;  as  intervenções
culturais  serão Ocupe a Praça do Rosa Elza  – Bairro onde fica a UFS e a
cobertura do Congresso será compartilhada.

5- COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA (ALDEIA CBA) que se subdivide
em:

● CIRANDA
● TENDA DA CURA
● ALIMENTAÇÃO  (COZINHA  DAS  TRADIÇÕES,  BANDEJÃO



AGROECOLÓGICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO) 
● HOSPEDAGEM SOLIDÁRIA E ACAMPAMENTO 
● BIOCONSTRUÇÃO 
● FEIRA DE SABERES E SABORES 
● FEIRA DE SEMENTES 
● GESTÃO DE RESÍDUOS -  necessidade urgente é que não existe uma

organização de fato com relação aos resíduos,  já que,  a pessoa que
estava a frente teve que se afastar. 

Foi pontuado que as pessoas de outros estados que queiram participar da
construção do Congresso, esses espaços está em construção e aberto a propostas
de quem chegar junto. E que rola também chegar antes para ajudar, só combinar
com antecedência que tá sempre rolando atividade e demanda de força coletiva!!!!
Principalmente nas estruturas do espaço, que será em mutirões que começarão em
Outubro.


