
 

 

IX Semana Zé Maria do Tomé 

 

Orientações para o 1º Encontro de Agricultores/as  

Experimentadores do Vale do Jaguaribe 

 

 

 

 

 

 

Tabuleiro do Norte – CE, 03 de abril de 2019 

 

No dia 02 de maio de 2019 (quinta-feira), em Tabuleiro do Norte, de 08 às 17h, 

realizaremos o 1º Encontro de Agricultores/as Experimentadores do Vale do Jaguaribe, como 

atividade que compõe a IX Semana Zé Maria do Tomé.  

Inicialmente, nosso encontro vai começar pelo intercâmbio entre famílias agricultoras, 

visitando 05 (cinco) experiências de convivência com o semiárido através das tecnologias de reuso 

de águas domiciliares (bioágua) e do biodigestor. 04 dessas tecnologias (02 bioáguas e 02 

biodigestores) foram implantados pelo Instituto Brotar, de Tabuleiro do Norte, e 01 bioágua pela 

Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte. A partir do almoço o encontro terá sua continuidade na 

EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, na comunidade dos Currais. 

A programação está assim construída: 

 

08:00 – Intercâmbio: chegada nas famílias e café da manhã 

09h – Intercâmbio nas 05 experiências de Convivência com o Semiárido, por grupos de municípios. 

Metodologia: A família inicia apresentando sua experiência, seguida pelas experiências das/os 

agricultoras/es de outros municípios – uma roda de conversa animada por 02 pessoas. 

11h – Viagem à EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé 

12h – Banquetaço (almoço) 

- Entrosamento 

- Visita aos Stands das instituições e economia solidária 

- Visita ao Parque Ecológico 

- Forró pé de Serra 

14h – Fila do povo para partilha das experiências visitadas, versos, poemas, cantorias, falas políticas. 

16h30min: – Encerramento com a fala de agradecimento da coordenação do Fórum 

17h – retorno 

Pedimos que leve algo para partilha no café da manhã, nos locais dos intercâmbios.  

Estamos pedindo a contribuição de R$ 10,00 para as despesas com o almoço.  

Também estamos providenciando camisetas do encontro. Quem tiver interessado/a na sua, 

favor entrar em contato pelo telefone/WhatsApp abaixo. 

Qualquer informação, podem entrar em contato conosco.  

 
Thiago Valentim 

Comissão Pastoral da Terra 

Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana 

p/ coordenação do encontro 

 (88) 9 96279567 


