
C O N V I T E 
 

A Articulação em Agroecologia da Região Sul da Bahia é formada por um grupo de 

entidades governamentais e não governamentais e movimentos sociais que se dedicam à 

busca de alternativas sustentáveis de produção em áreas de reforma agrária e de agricultura 

familiar, num contexto regional de crise da lavoura cacaueira e ao mesmo tempo numa 

região em que a Mata Atlântica tem grande importância. Ela se iniciou em 2005 

promovendo reuniões e encontros onde foi construída uma agenda consensual sobre ações 

coletivas que possam vir a ser efetivadas por atores interessados em agroecologia no Sul da 

Bahia. 

  Com o objetivo de favorecer a troca de experiências em agroecologia, a Articulação 

Regional promoveu 03 encontros (em Uruçuca, Una e Camamu) com a presença de 

agricultores (as) e técnicos (as). Estes encontros ajudaram a aprofundar as concepções e 

metodologias a respeito da agroecologia e fortalecer as relações entre as instituições. 

Para dar continuidade a esta proposta, a Comissão Animadora da Articulação 

Regional em Agroecologia vem lhe convidar para participar do INTERCÂMBIO DE 

EXPERIÊNCIAS EM AGROECOLOGIA NO EXTREMO SUL DA BAHIA que será 

realizado em Teixeira de Freitas, nos dias 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2007, conforme 

programação anexa.   

 São convidadas para este Intercâmbio as instituições que trabalham com agricultura 

familiar e que desenvolvem experiências em agroecologia, bem como aquelas que têm 

compromisso político com o tema. 

 A organização do evento garantirá transporte, hospedagem e alimentação dos 

participantes.  Os veículos com os participantes das Regiões Sul e Baixo-Sul deverão sair 

de Itabuna e Camamu no DIA 09 DE JULHO À TARDE. O horário e local deverão ser 

combinados  com a Comissão Animadora (veja lista abaixo). 

 Contamos com a sua participação. 

 Atenciosamente, 

Comissão Animadora 
SASOP Camamu – Élcio – elcio@sasop.org.br Tels (73) 3255-1119 / 3255-1284 

CEPLAC – Jafa – jafa@ceplac.gov.br – Tels (73) 3214-3303 / 9198-4013 

EACMA – Alexsandro – alexsandro.ta@zipmail.com.br Tel (73) 3639-2379 

                  Marilson – marilsonxj@zipmail.com.br Tel (73) 3639-2379 

FASE – Paulo – faseba@gmail.com – Tel (73) 3613-9129 
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