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Páginas na internet

O Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada
(Gira-AC) é uma organização não-governamental mexica-
na, com atuação concentrada na área do desenvolvimen-
to rural no estado de Michoacán, articulando-se também
em nível nacional e internacional com instituições acadê-
micas e organismos públicos. O Gira tem como objetivo
promover processos locais de desenvolvimento rural
participativo, tanto na área da gestão e manejo de siste-
mas agrícolas familiares quanto através da geração e
implementação de métodos de diagnóstico e avaliação
técnico-econômica. Encontram-se na página indicações
de referências bibliográficas editadas pelo Gira.

Vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, a página
do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento
busca promover o fortalecimento e a divulgação do con-
ceito de economia solidária, mediante políticas integra-
das que visem à geração de trabalho e renda, à inclusão
social e à promoção do desenvolvimento justo e solidário.
Além disso, a Economia Solidária tem se mostrado tam-
bém um importante instrumento de combate à pobreza,
assim como uma ferramenta geradora de inclusão social.
A página apresenta as ações prioritárias em 2004 e 2005,
os principais objetivos do programa e disponibiliza uma
série de textos para discussão sobre o tema.

www.gira.org.mx

www.mte.gov.br/Empregador/
EconomiaSolidaria/default.asp

O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural
(Nead) é um projeto de cooperação técnica entre o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).
O Nead promove e estimula estudos e pesquisas orienta-
dos para a avaliação de políticas públicas relacionadas à
reforma agrária, à agricultura familiar e à promoção de
comunidades e populações tradicionais. A página divulga
o boletim Nead, notícias, eventos, acompanhamento de
legislação e concursos temáticos. A Biblioteca contém
um número razoável de indicações de trabalhos de pesqui-
sa concluídos e em andamento sobre o desenvolvimento
rural, inclusive sobre sua dimensão econômica.

www.nead.org.br

O Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais
(Deser) é uma organização não-governamental que con-
grega diversos sindicatos de trabalhadores rurais, movimen-
tos populares do campo, associações de produtores, pasto-
rais ligadas às igrejas e entidades de assessoria dos três esta-
dos da região Sul do Brasil. O Deser nasceu da demanda de
diferentes organizações sociais do campo pela sistematiza-
ção de informações, elaboração e difusão de análises e estu-
dos, e produção de pesquisas e assessorias que avancem na
implementação de políticas que melhorem as condições de
vida e trabalho da agricultura familiar da região. A página
traz uma síntese da história da organização, boletins infor-
mativos, biblioteca virtual, publicações e links de acesso
para outras páginas ligadas à agricultura.

www.deser.org.br

A Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (Ecoeco) é
uma comunidade científica voltada para o desenvolvimento
e disseminação da economia ecológica no Brasil, visando
compreender as complexas relações entre desenvolvimento
econômico, eqüidade social e equilíbrio ambiental e enfo-
cando transformações na direção do desenvolvimento sus-
tentável. Na página da Ecoeco é possível encontrar links para
outras instituições ligadas ao tema, o histórico da organiza-
ção, livros, artigos e eventos sobre economia ecológica.

www.ecoeco.org.br


