II ENCONTRO DE MULHERES DA TEIA DOS POVOS: Mulheres na luta por terra, território e agroecologia
Data: 08 a 10 de março
Local: Assentamento Terra Vista – Arataca, Bahia

Data/Dia
Quinta-feira
(08/03/2018))

Atividade
Tarde:
 Chegada
 Inscrições/ acolhimento
 Alojamento
19h – Janta 20:00h

Sexta-feira
(09/03/2018)

20h – Abertura: Espaço destinado ao ato místico, apresentação do assentamento (contação de histórias em volta da
fogueira) com tempos destinados as saudações das representantes da Teia dos Povos
06h - Amanhecer Sagrado
07h as 08h – Café da manhã
8:00h – Mística de abertura
8h30 as 10h – Plenária com análise de conjuntura nacional e local: o protagonismo das mulheres na luta por terra e
território e os possíveis impactos no momento atual.
10h as 12h – Roda de conversa: Atuação feminina nos espaços de poder e o enfrentamento nas relações de gênero –
Patriarcado e capitalismo
12h as 14h– Almoço/Intervalo
14h às 16h30 – Roda de conversa: A mulher na luta por terra, território e agroecologia

19h30 – Relatos de Experiências: Momento de troca de saberes – Práticas e experiências – Mestras de tradição oral e

Griôs.
10 de março
(Sábado)

06h - Amanhecer Sagrado
07h as 08h – Café da manhã
8:00h – Ritual
08h20 às 9h20 – Plenária
Tema: O Poder das águas, dos mares das marés e da floresta
9h20 as 12h – Rodas de conversa:
• Autoginecologia politica – Cibele Ferreira
• Economia Solidária – emancipação feminina – Juliana (Rede de Economia Popular e Solidária)
• Sementes crioulas – Maria Muniz ((Pataxó Rhã, rhã rhãe)
• Plantas medicinais/Essências florestais - Nanda e Aniele Silveira
12h as 14h – Almoço/Intervalo
14h às 16h
•

Deliberações a respeito da temática do evento, junto a propostas de ações e Avaliação do Encontro.

•

Trocas de Sementes e entrega de mudas

19h – Janta
20h30 – festa de aniversário dos 26 anos do Assentamento Terra Vista (místicas, shows musicais, apresentações,
homenagens...)
11 de março
(Domingo)

Café da manhã
Retorno

“O que nos une é maior que aquilo que nos separa”

