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III Congresso Brasileiro de Agroecologia
Data:  17 a 20 de outubro de 2005
Tema: “A sociedade construindo conhecimentos para a Vida”
Local: Florianópolis, SC
Informações: www.agroecologia2005.ufsc.br
Organizado pela Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), o III CBA inscreveu em sua pauta o debate de questões
de caráter técnico-científico e político da atualidade, tais como pesquisa e ensino em ciências agrárias, assistência
técnica e extensão rural, opções de mercado, comercialização e certificação de produtos, educação e agroecologia,
ecossocialismo, dentre outros. A discussão com organizações de consumidores também foi incorporada, com enfoque
na saúde e na qualidade dos alimentos orgânicos. Para a organização e dinâmica do evento foram previstas apresen-
tações orais e pôsteres, mesas redondas e oficinas, a apresentação de experiências de agricultores e agricultoras, além
de “estações culturais”, exposição de artesanato e degustação das culinárias regionais.

Prêmio Margarida Alves para estudos rurais e gênero no Brasil
Data: até 31 de outubro de 2005
Informações: premiomargaridaalves@unb.br
Telefone: (61) 3273-3264, ramal 214
A Associação Brasileira de Antropologia, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Políticas para
as Mulheres e outras entidades científicas lançaram o ‘Prêmio Margarida Alves’ para destacar os melhores
trabalhos acadêmicos sobre estudos rurais e gênero no Brasil, em duas categorias: a) Apoio à pesquisa (mestrado
e doutorado); b) Ensaio inédito (pesquisadores e estudantes). As inscrições estão abertas. Veja o edital no site:
http://www.abant.org.br/downloads/informativos/0405/Edital_Premio_Margarida_Alves.pdf.

BioFach América Latina
Data:  16 a 18 de novembro de 2005 (das 10 às 18 horas)
Local: Riocentro, Pavilhão 5, Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.biofach-americalatina.com.br
Patrocinada pela IFOAM e pela organização alemã Nürnberg/Global Fairs e apoiada por um grande número de
instituições públicas e privadas nacionais e internacionais, a Biofach é uma iniciativa de caráter empresarial,
destinada sobretudo à promoção e à venda dos produtos e serviços do agronegócio orgânico. Realizado desde 2002,
o evento deste ano, que articula feira e uma série de seminários temáticos, tem como objetivo a criação de uma rede
de cooperação transnacional de produtos orgânicos e naturais na América Latina. Participarão produtores, empre-
sas industriais e de comércio de vários países latino-americanos, dos Estados Unidos e Europa.

Encontro Nacional de Mulheres e Agroecologia
Data:  18 a 20 de novembro de 2005
Local: Belém
Informações: Beth (CTA-ZM) (31) 3892-2000 / beth@ctazm.org.br
O Encontro é organizado pelo Grupo de Trabalho de Gênero da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA),
estando inscrito no processo preparatório do II Encontro Nacional de Agroecologia (ENA). Espera-se a participação
de 150 mulheres das diferentes regiões do Brasil. Os objetivos do evento são: dar visibilidade às experiências
agroecológicas realizadas por mulheres; fortalecer a interação entre organizações dos campos feministas e da
agroecologia; discutir sugestões para a incorporação da questão de gênero na ANA; mobilizar as mulheres para
participar e apresentar suas experiências no II ENA; identificar os limites e os desafios das experiências das
mulheres com a agroecologia, extraindo elementos para o debate sobre políticas públicas.

XI Flora – Feira de Produtos da Floresta
Data: 25 a 27 de novembro (inicialmente prevista para setembro)
Local: Rio Branco, AC
Informações: Pesacre – pesacre@pesacre.org.br
Organizada por instituições governamentais e não-governamentais, a Feira é realizada anualmente, com a participação
de populações tradicionais da Amazônia (colonos, seringueiros, ribeirinhos e índios). O objetivo é divulgar as potencialidades
da Amazônia e viabilizar a comercialização dos produtos dos povos da floresta. Programação diversificada: exposição
de produtos, rodada de negócios, seminários, atividades culturais, oficinas de beneficiamento e comidas típicas.

Cadastramento de entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural
Informações: www.pronaf.gov.br
O SAF/Dater (Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar –
Ministério do Desenvolvimento Agrário) está cadastrando as entidades governamentais e não-governamentais de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) de todo o país. O cadastramento é obrigatório para as entidades que
queiram se habilitar a receber recursos públicos para ações de Ater, além de constituir um instrumento para
conhecer o potencial da Ater nacional e ajudar na montagem do Sistema Nacional Descentralizado de Ater.
Os documentos necessários para o cadastramento estão disponíveis na página www.pronaf.gov.br (na página
principal, no botão “credenciamento de ATER”, abaixo à direita).

N
ov

em
br

o


