
 

 

FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA DO BRASIL 

CIRCULAR Nº 2 - SOBRE O SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DO II 

ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA AMAZÔNICO 

 

 

          Companheiros e companheiras,  

 A comissão organizadora vem por meio deste informar todas e todos 

estudantes que comparecerão ao Seminário de Construção do II Encontro 

Regional de Agroecologia Amazônico que devido a problemas estruturais o 

evento foi transferido de local e será realizado no Campus da Universidade 

Federal do Maranhão de Codó. A mudança de local se dá devido à realização 

do processo seletivo do IFMA no dia 30 de novembro e toda a estrutura do 

IFMA será usada para tal.  

 Solicitamos também que todos os militantes tragam a contribuição 

militante no valor de 30,00 reais para custeio das despesas com transporte e 

alimentação do evento. Lembramos a todos que tragam seu kit militante 

(colchão, produtos de higiene pessoal, prato, talheres e copo).  

 No mapa abaixo informações de como chegar da rodoviária de Codó a 

UFMA. O mapa pode ser visto mais detalhadamente no seguinte link: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zs2VZq5ajCOw.kLf5rqiOMztw  

 

  

           

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zs2VZq5ajCOw.kLf5rqiOMztw


           Orientamos aos militantes que virão de cidades que não possui linha de 

ônibus direta para Codó que sigam até o “Km 17” e de lá peguem um taxi até 

Codó, o valor médio do taxi é de 10,00 reais.  

 

Maiores informações entre em contato com a comissão organizadora:  

 

Moisés Filho – (99) 91096522  

José Flávio – (99) 91596038 

Carlos Lopes Silva – (99) 81109803 

Wiliane Martins - (99) 91502246  

Graziela Casado – (99) 81377480 

Sará Rafaela – (99) 81430331 

Elza Souza – (99) 81659543 

Ana Cleia – (99) 91700484 

Alana Mendes – (98) 81784214  

 

Há Braços de luta! 

 

 

 

Sou estudante de Agronomia, sou FEAB!!! 

Comissão Organizadora II ERA Amazônico – IFMA Codó 

Coordenação Regional VI 2014/15 – UFMA – Chapadinha 

Coordenação Nacional 2014/15 – UFSM – Frederico Westphalen e Santa Maria 


