Informe 3 -

“Arrumando a
Mochila”
Notícias sobre o Transportes, o
que levar e outros cuidados
1) Sobre o encontro - faltam 4 dias!
●
●

●

Quando? 8 a 11 de Setembro de 2017 (Programação anexa)
Onde? Centro de Formação Vicente Cañas, espaço do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) em
Luziânia/GO, a 40km de Brasília/DF (como chegar abaixo). Para saber mais sobre o CIMI, o site
deles!
Objetivos do Encontro:
○ Compartilhar os aprendizados do Projeto de Sistematização de Experiências;
○ Avaliar coletivamente as sementes (ações) e as colheitas (resultados) construídas com os
NEAs;
○ Indicar lições que possam contribuir para construção de novos caminhos;
○ Planejar coletivamente ações futuras enquanto Núcleos de Agroecologia (X CBA, IV ENA e
outras);

2) O que Levar:
➔ Caneca! Leva mesmo para você e, se puder, para mais alguém <3 Nada de copo de
plástico, gente!
➔ Só toalha, roupa de cama tem.
➔ Quem sentir mais frio, é recomendado levar um cobertor ou manta. À noite esfria bem.
➔ Produtos de Higiene Pessoal.
➔ Alimentos agroecológicos da sua região ou localidade para a mesa da partilha.
➔ Vamos ter serigrafia autogestionada no Encontro! Então não deixe de levar camisetas ou
outros materiais para estampar.
➔ Para as Instalações Pedagógicas: Elementos que representem o seu núcleo/grupo e
também aqueles NEAs da sua região que não estarão no Encontro Nacional. Vale
bandeiras, cartilhas, fotos, sementes, camisetas e o que mais puderem!
➔ Elementos e símbolos da cultura popular de cada região. Aqui vale também trazer
instrumentos musicais, poesias e causos para animar ainda mais nossos momentos
juntas/os! Receitas, poesias e mensagens de força, energia e esperança, são bem vindos
também <3
➔ Óleos essenciais, incenso, ervas e outros cuidados para o cantinho da saúde e dos
cuidados coletivos.
➔ Mudas e Sementes para o CIMI. Eles pediram uma força para nós! Vamos ter momentos
na programação para essa interação com eles.
➔ Materiais dos NEAs para a biblioteca itinerante que iremos montar no CIMI e na
instalação pedagógica dos NEAs no CBA.

3) Sobre os transportes:
●

Quem chega de carro - é só seguir as orientações de como chegar abaixo. E, havendo
vagas nos carros para carona, avisem a Luiza (41) 9.9570-0033

●

Quem chega de ônibus - precisa garantir a chegada no aeroporto nos seguintes horários,
pois haverá van fazendo o translado das pessoas do aeroporto até o CIMI.

● Quem chega de avião/rodoviária
○
○

No dia 7, quinta-feira: faremos 2 grupos para transporte de Uber, vejam os
grupos no arquivo anexo e os respectivos antenas para contato.
No dia 8, sexta-feira: faremos 4 grupos de transporte de van exclusivamente nos
horários abaixo. Para conferir em qual grupo e o horário previsto para o seu
translado confira os arquivos anexos.

Horário das van - Dia 8 de setembro, sexta-feira:
Van 1: 10h30
Carro 1: 10h30
Van 2: 12h30
Van 3: 16h30
Van 4: 12h30
Ponto de embarque: Plataforma superior do aeroporto área do EMBARQUE. Ficarem perto
da letra C. A van estará com identificação nos vidro “ENCONTRO NACIONAL DOS NÚCLEOS DE
AGROECOLOGIA”. Cuidado e apoio do Saulo, o motorista colaborador!

Sobre o CBA e outras Informações
●
●

●
●

Sobre os certificados e declarações: Faremos a entrega dos certificados referente aos 4
dias do encontro e ao seu conteúdo programático, no dia 11, segunda-feira.
Sobre os reembolsos: Devido ao orçamento restrito, faremos o reembolsos
exclusivamente das despesas de estudantes e agricultores/as referente aos custos
comprovados de deslocamento ida e volta (residências-aeroporto de origem).
O encontro encerra-se no dia 11, após o almoço, quando todos os participantes terão
transporte até o Centro de Convenções - Rodoviária garantidos.
As despesas referentes à continuidade no Congresso (12 a 15) é de responsabilidade
integral dos e das participantes. Indicamos as possibilidades de acolhida nos
acampamentos que estão sendo articulados pela equipe local do Congresso em Brasília.

