Silva Jardim, 15 de Maio de 2014.

Ao Excelentíssimo Sr. Ministro
Ministério de Desenvolvimento Agrário

Assunto: Experiência e Conflito para o Desenvolvimento da Agricultura na Nossa Região.
Município de Silva Jardim, Araruama, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras no Rio de Janeiro.
A Articulação de Agroecologia da Regional Serramar vem passando por um momento de
resgate e fortalecimento de suas atividades, na tentativa de promover mudanças em suas
metodologias de trabalho, bem como na participação de seus representantes. Assim, dentre as
atividades, o grupo vem trabalhando para que as reuniões aconteçam em propriedades ou
locais onde estão localizadas as experiências em agroecologia pela região.
O grupo percebeu a necessidade de ampliar as atividades para além das reuniões e visitações
das experiências em agroecologia, com o objetivo de desenvolver oficinas, palestras,
seminários, cursos, intercâmbios fora do âmbito da regional, ajudar a construir uma ATER
voltada para a agroecologia, buscar e fortalecer as parcerias, se organizar para captar recurso,
dentre outras demandas.
Observamos que as experiências em agroecologia pela região, em determinados municípios
permaneceram as mesmas ou até mesmo não tiveram continuidade, principalmente pela
ausência ou ineficácia de assessoria técnica específica, além da falta de recurso e
comprometimento de técnicos e agricultores para continuar animando e desenvolvendo os
trabalhos. Porém, em outros municípios foram descobertas e construídas outras experiências
em agricultura de base ecológica e de organização comunitária, as quais consideraram
importantes neste processo de sistematização de experiências e agregação de pessoas na
regional Serramar.
Quadro sintético de experiências e conflitos:
Experiência
Conflito
Assentamento Cambucaes – Silva Jardim: Proximidade a Unidade de Conservação, falta
agroflorestas, policultivos, sementes crioulas, de licenciamento ambiental, distanciamento
produção de mudas de espécies nativas.
do INCRA da comunidade assentada, venda
de lotes, falta ou má organização social
interna, falta de DAP.
Sebastião Lan II – Silva Jardim: Floresta Lentidão no processo de criação do
apícola, sementes de adubos verdes.
assentamento, levando a vendas de terras
por parte dos acampados, queimadas, morte
de animais silvestres pelo fogo e pela caça,
falta de comunicação entre órgãos
ambientais e o INCRA.

Assentamento Visconde – Casimiro de Abreu: Proximidade a Unidade de Conservação, falta
agroflorestas, policultivos, sementes crioulas, de licenciamento ambiental, distanciamento
turismo rural.
do INCRA da comunidade assentada, venda
de lotes, falta ou má organização social
interna, falta de DAP.
Enseada das Gaivotas – Rio das Ostras: horta Especulação imobiliária, impactos sobre a
urbana, plantas medicinais, feira.
restinga, empreendimentos industriais e
aumento da poluição.
Cantagalo – Rio das Ostras: sementes Especulação imobiliária, impactos sobre a
crioulas, plantas medicinais.
restinga, empreendimentos industriais e
aumento da poluição, falta de licenciamento
ambiental do assentamento, falta de DAP.
Aldeia Velha – Silva Jardim: Escola da Mata Falta de apoio das instituições públicas, falta
Atlântica (educação ambiental com escolas, de organização e interesse da comunidade.
banco de sementes e resgate das culturas),
sementes, ecoturismo.

Atenciosamente,
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