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"Quem diz da força que nunca acaba 

Que faz a junção da ANA, da Fiocruz e da ABA 

Diz aí o que tu acha, onde essa rede se encaixa 

Ou é a gente que se encaixa nela? 

O bom da rede é assim, começa mais não tem fim 

e vira essa coisa tão bela" 

 

 Caio Meneses, poeta de São José do Egito 

e integrante do GT de Cultura e Comunicação Popular da

ABA-Agroecologia

 

O ano de 2020 foi marcado por muitos desafios, mas também por um intenso processo de

mapeamento e sistematização de experiências em saúde e agroecologia na plataforma Agroecologia

em Rede. A pesquisa teve como objetivos principais: colaborar para o fortalecimento das experiências

em saúde e agroecologia no Brasil, favorecer a identificação, o reconhecimento e a articulação entre

as práticas/saberes dos grupos participantes. Em 2 meses de mapeamento foram cadastradas 165

experiências animadas por 96 organizações. Os resultados ajudam a identificar diálogos e
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convergências entre essas ações   trazem pistas sobre como o conjunto dessas experiências atua nos

mais diferentes territórios e nos provoca a refletir sobre outros caminhos possíveis. LEIA MAIS

 

Os resultados de cada experiência já estão
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disponíveis na plataforma do AeR
Baixe aqui o Relatório Final com os resultados do mapeamento. 

 

 

A iniciativa “Tecendo redes de experiências em saúde e agroecologia” é um esforço coletivo de

visibilizar as experiências locais em saúde e agroecologia e colocar seus atores e atrizes em contato

para potencializar a rede de ação entre elas. Um acúmulo de mais de quinze anos, tendo como marco

temporal   o II Encontro Nacional de Agroecologia (ENA, 2006 - Recife/PE) e o processo “Diálogos e

Convergências” (2011 - Salvador/BA). Em 2018, acontece o I Encontro de Saúde e Agroecologia

(Paraty/RJ), organizado pela Fiocruz, ANA e ABA. trazendo mais tempero, parcerias e forças para

embalar essa rede.
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Visite essa publicação no Instagram do Agroecologia em Rede

 

Navegue pelas memórias desse processo:  

 

Vídeo-animação sobre o mapeamento no Youtube: Veja mais

Assista ao Seminário de lançamento: Veja mais

Acesse a matéria com relatos do evento de lançamento: Leia mais 

Acesse a matéria de divulgação do mapeamento: Leia mais

Para fazer download do Caderno Saúde e Agroecologia – volume 1, Acesse

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Associação Brasileira de Agroecologia · Rua das Palmeiras, 90 · Rio de Janeiro, RJ 22270-070 · Brazil 
 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.instagram.com/agroecologia_em_rede
https://youtu.be/tmBp1izsOAs
https://www.youtube.com/watch?v=XmjTqn_0mJY&feature=youtu.be
https://agroecologia.org.br/2020/07/17/tecendo-redes-de-experiencias-em-saude-e-agroecologia-dialogos-urgentes-e-necessarios/
https://aba-agroecologia.org.br/tecendo-redes-de-experiencias-em-saude-e-agroecologia/
https://agroecologia.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Saude_e_Agroecologia_web.pdf
mailto:%3C%3CEmail%3E%3E
https://aba-agroecologia.us18.list-manage.com/about?u=0635ea2c35c2a244abf5bb1d4&id=66b3544128&e=[UNIQID]&c=5ef3c835bd
https://aba-agroecologia.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=0635ea2c35c2a244abf5bb1d4&id=66b3544128&e=[UNIQID]&c=5ef3c835bd
https://aba-agroecologia.us18.list-manage.com/profile?u=0635ea2c35c2a244abf5bb1d4&id=66b3544128&e=[UNIQID]&c=5ef3c835bd
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=0635ea2c35c2a244abf5bb1d4&afl=1
http://eepurl.com/dJe5M5
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=0635ea2c35c2a244abf5bb1d4&id=66b3544128
javascript:;

