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OBJETIVOS 

O 1º Encontro Nacional dos Ex-FEAB tem como objetivos 

principais a construção de um espaço onde possamos 

reafirmar compromissos, rever amigos, retomar contatos, 

estabelecer articulações e redes entre companheiros que 

possam contribuir para o fortalecimento pol

que buscam construir um modelo de desenvolvimento rural 

cada vez mais sustentável; um espaço que contribua para o 

fortalecimento da FEAB e da organização dos profissionais 

de agronomia, recuperando a história, refletindo 

criticamente sobre a conjuntura e apontar diferentes 

cenários que podem se revelar no processo de formação e 

organização profissional e das lutas no campo. Buscamos

valorizar o caráter festivo e de confraternização, sem 

perder de vista o compromisso político que sempre 

tivemos em nossas ações e que diferencia a FEAB

principalmente a articulação nacional com as organizações 

profissionais e estudantis e a aliança polí

movimentos sociais do campo. 
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PROGRAMAÇÃO

 Sábado (02/06)  

11h00 - Recepção dos participantes
vindas 

13h30 - Abertura 

15h30 – História da FEAB e da Organização Profissional

17h00 - Apresentação das Coordenações Nacionais e 
saudação aos presentes

Festa - Churrasco e música

 Domingo (03/06)  

9h00 - Fortalecimento da FEAB e P
Organização Profissional

11h00 - Avaliação, Encaminhamentos e Encerramento.

visite o b

PROGRAMAÇÃO 

ecepção dos participantes e almoço de boas 

História da FEAB e da Organização Profissional 

Apresentação das Coordenações Nacionais e 
saudação aos presentes 

Churrasco e música 

Fortalecimento da FEAB e Perspectivas de 
rofissional 

Avaliação, Encaminhamentos e Encerramento. 
 

 
CONFIRMAÇÕES: 

feab40anos@gmail.com 
o blog - feab40anos.blogspot.com 


