
Balanço das atividades desenvolvidas junto ao assentamento Oswaldo 

de Oliveira pela Campanha Campo e Favela de mãos dadas contra o 

Corona  em 2020 e planejamento para 2021  baseado em observações e 

na reunião de 3/2/21  com integrantes do assentamento Silvano Leite, Ale, 

Nelson, Vanessa Schottz e Estela Klein – estagiária do curso de 

gastronomia(UFRJ Macaé), Suenya(UFF Rio das Ostras), Sandra e Miriam 

pela Rede 

 

BALANÇO DO ANO DE 2020 

É o único território participante da Campanha voltado para a produção 

agroecológica em maior escala. É o único assentamento que participa 

diretamente da campanha e único território que está em área rural. E 

também é um assentamento do MST, movimento com o qual a Rede 

Ecológica tem parceria há longa data.  

Aspectos relevantes que foram considerados na escolha deste território, 

somado ao fato de ser o primeiro Assentamento do tipo Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) e referência na produção 

agroecológica do estado do Rio de Janeiro, que está sendo ameaçado de 

despejo. A Rede Ecológica participou ativamente anos atrás de uma 

tentativa de reintegração de posse que foi revertida. 

A atuação por parte dos assentados no processo se deu fortemente com 

Silvano Leite, junto com Alexandre Pinto e Nelson Freitas.  

A parceria que a Rede fez com o exterior, notadamente a Suíça, França e 

Alemanha, possibilitaram ao PDS compartilhar com eles seus desafios, 

gerando desdobramentos importantes. Em reunião de apresentação junto 

a representante da Bemvindo – associação Amigos da Rede Ecológica na 

Suíça, houve uma certa comoção vendo os esforços do assentamento para 

conseguir apoio à produção, o que levou à definição de uma certa verba 

para este fim imediatamente. No caso estava em questão, o plantio do 

feijão, que originalmente não estava contemplado e que representava 

uma importante estratégia de defesa da viabilidade produtiva e 



cumprimento da função social do assentamento para a permanência do 

assentamento frente a ameaça de despejo. 

E principalmente mais para o final do ano, quando a ameaça de despejo 

era iminente, a situação foi divulgada no Fórum de Resiliência Alimentar 

organizado pela AMAR, com representantes da França, Suíça, Burkina Faso 

e Brasil, onde foi apresentado na abertura do evento um vídeo sobre o 

PDS, produzido pela Caroline Leduc e que deu muita visibilidade 

internacional ao que estavam passando.   

 A defesa do assentamento foi muito bem organizada, com destaque 

para garra das lideranças locais, do MST e parceiros de Macaé e Rio das 

Ostras, que conseguiram dar uma projeção nacional à esta luta. A Rede 

contribuiu para fortalecer a projeção no exterior, através da interlocução 

junto à AMAR e Autres Brésils na França. O resultado foi muito melhor do 

que o esperado, no sentido de suspender temporariamente o despejo e 

possivelmente a evolução ser menos drástica. 

O plantio do feijão agroecológico Carukango foi destaque: apesar de ter 

acontecido de modo atrasado, o resultado foi muito positivo, sendo 

valorizado o papel da Rede Ecológica, que através da campanha apoiou a 

produção com horas de trator, a compra de lona para beneficiamento do 

feijão produzido e comercialização com a compra de 1.500 rótulos 

personalizados do PDS para “Feijão Carukango” e “Farinha da Resistência 

Camponesa”. Houve uma colheita de aproximadamente 6 toneladas de 

feijão, dobrando o que foi produzido no ano anterior. Este feijão foi 

vendido e doado, fortalecendo o assentamento.  

Em meio ao processo de despejo, essa produção foi um destaque do 

assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, durante a Feira Estadual da 

Reforma Agrária Cícero Guedes em 2020, um importante momento de 

encontro da classe trabalhadora do campo e da cidade em todas as 

regionais do MST no Rio de Janeiro. Todos os kits de alimentos da feira 

incluíram o feijão agroecológico Karucango e a farinha Resistência 

Camponesa, produzidos coletivamente pelas famílias no PDS. A campanha 

também apoiou através do Prêmio do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, uma estrutura inicial para maquinário de Serigrafia para o 



Coletivo de Comunicação da Regional Lagos do MST, que serviu para 

produção de cartazes para Feira Cícero Guedes. Em 2021 pretendem 

concluir a mesa de Serigrafia para ampliar a produção de materiais, 

camisetas, etc. 

Também relacionado ao apoio à comercialização e a resistência ao 

despejo, a campanha está apoiando a comunicação do PDS, através de 

uma conta de plano de internet, que viabiliza a conexão no espaço 

coletivo da sede do assentamento, porém ainda muito limitada, pois o 

plano não atende a real demanda de comunicação, que envolve coletar os 

pedidos para a comercialização no Terra Crioula da Região Lagos, diversas 

videoconferências e demais demandas coletivas de comunicação. 

A produção do feijão e dos outros itens do assentamento foi transformada 

em cestas agroecológicas, levada para duas comunidades de Macaé 

(Ajuda de Cima e Malvinas), como parte das práticas de doação do 

movimento, estimulando o trabalho de base relativo à reforma agrária. 

Cabe destacar que o feijão Caruganko do PDS, também chegou ao CEM 

através das ações junto à ASPTA no território da Serra da Misericórdia na 

cidade do RJ. 

Em momento posterior, houve uma focalização dos alimentos irem para a 

cozinha comunitária do acampamento Edson Nogueira, que abriga a 

estruturação da Escola Estadual do MST no estado do Rio de Janeiro e que 

durante a pandemia, aumentou o número de famílias acampadas.  Ambas 

as ações foram vistas como significativas, no acampamento as famílias 

têm um pouco de área para plantar e as cestas se constituíram em 

estímulo para plantarem também. Não houve regularidade nas ações 

solidárias de entregas de alimentos no território, apenas cerca de 6 

entregas durante o ano de 2020. 

 

 

 

 



PLANEJAMENTO PARA 2021 

 

1. Continuidade à doação de alimentos 

 

- 1 vez ao mês contemplar o acampamento Edson Nogueira 

- 1 vez por mês uma comunidade em Macaé para não ficarem de modo 

excessivo no interior do movimento. Nas comunidades se faria um 

processo de conscientização política, levando em consideração que o 

despejo foi suspenso, mas a ameaça não se encerrou. As comunidades 

seriam definidas a partir de um diálogo com o CRAS. 

 

Elaboração de material informativo para acompanhar as doações (a ser 

definido formato) 

 

Falaram do interesse que a doação possa cobrir também produtos vindos 

de fora do acampamento, de outros assentamentos do MST. Pensaram 

no arroz e café de outros assentamentos, viabilizados pelo Armazém do 

Campo. 

Foi visto que seria importante também tentar maior integração com 

produtores da Articulação de Agroecologia Serramar para compor as 

cestas.    

Quanto a produção, ficou claro que o formato de Fundo Rotativo é o mais 

emancipador para o assentamento. Assim avisaram isto para as famílias 

que participaram da produção, no sentido de uma porcentagem ser 

devolvida e estão em caixa com o dinheiro que originalmente foi doado 

(R$ 1.500,00). Belíssimo resultado! Este formato é muito positivo também 

para a Rede, que assim fomenta autonomia e fica com gastos mais 

reduzidos.  



Eles têm um gargalo que tem a ver com o maquinário para preparação do 

solo. Mencionaram a aquisição de um trator de aproximadamente R$ 

50.000 

No ano de 2020, acabaram se atrasando, mas agora fazendo-se este 

planejamento com antecedência, tem condição de realizar o plantio na 

hora certa.  Estão planejando plantar milho, que já no ano de 2020 foi 

plantado em pequena escala e também aipim, através dos Coletivos de 

Produção. 

Foram dadas boas notícias por Vanessa, de que está sendo destravado 

dinheiro para compras institucionais e de PAA. Infelizmente em 2020 

foram suspensas as compras da alimentação escolar. 

Também há a perspectiva de retomada das feiras e o Fundo Rotativo 

pode ser algo que possa sustentar questões como o transporte para a 

feira. 

Na UFRJ há um fundo de apoio aos terceirizados, que foca o alimento sem 

agrotóxicos. 

Alexandre Gomes e Marcela do MST recém ingressos no regional Lagos 

podem fortalecer este acompanhamento e preparando informativos que 

vão para as cestas 

Um aspecto para o qual foi chamada a atenção foi a importância dos 

Amigos (Parceiros) do MST de Macaé/Rio das Ostras apoiarem a 

campanha de arrecadação promovida pela Rede Ecológica, levando 

especialmente em conta que um dos 7 territórios é o PDS. E mais: 

solicitou-se que o MST também apoie a campanha Campo e Favela de 

mãos dadas contra o Corona e a Fome, divulgando os materiais da 

campanha e buscando endossos financeiros dos amigos do MST tanto no 

Brasil quanto no exterior.  

Do ponto de vista da região de Macaé/Rio das Ostras, Suenya Santos, 

professora da UFF de Rio das Ostras há vários anos tem o desejo de criar 

um grupo de consumo que poderia ser um núcleo da Rede Ecológica na 

região e a arrecadação para a campanha pode ser uma boa forma de ir 

lançando o tema. Pensa na organização de um curso de extensão aberto 



ao público, que abordará o tema do Consumo Consciente, várias 

experiências de grupos de consumo, tendo a expectativa de que no 

segundo semestre um núcleo, que poderia ser da Rede Ecológica, se inicie.  

Suenya já foi incorporada à Comissão Gestora da Rede para pensar o pré-

núcleo Rio das Ostras e está encaminhando a parceria com a Rede 

Ecológica para o curso de extensão que pretende realizar em Rio das 

Ostras no segundo semestre de 2021. 

 



 

Arquivo “Formulário de Solicitação Recursos e Controle de Entrega” disponível no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbQJrsc8VLcLzYmVJQoVLzzZXhSFdeNW/edit#gid=1183179212 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbQJrsc8VLcLzYmVJQoVLzzZXhSFdeNW/edit#gid=1183179212

