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APRESENTAÇÃO
O Encontro e Feira dos Povos
do Cerrado já contou com oito
edições e, desde 2001, vem sendo
um espaço de troca de experiências,
articulações e divulgação e defesa do
Bioma e dos seus povos. No evento, são
debatidas estratégias e lutas convergentes
acerca do Cerrado, visando à unificação de forças e da segurança
territorial e cultural dos povos, das comunidades tradicionais e
agricultores(as) familiares do Cerrado.
O evento possibilita mobilização e integração entre diversos
setores e atores interessados na defesa do Cerrado e de seus
povos, além da valorização, promoção e visibilização das tradições
culturais dos povos do Cerrado. O evento é também uma grande
festa da diversidade dos povos, discussões sobre políticas públicas
e comercialização de produtos da sociobiodiversidade.
O Encontro e Feira dos Povos do Cerrado é uma iniciativa da
Rede Cerrado, coletivo de organizações que congrega entidades
associadas, assim como centenas de entidades de base comunitária
que atuam na promoção dos meios de vida sustentáveis, da
conservação do Cerrado, representativas de povos e comunidades
tradicionais e de garantia dos direitos dos seus povos.
Atualmente são 55 organizações formalmente filiadas e cerca de
300 organizações participantes das atividades da Rede Cerrado,
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representando povos indígenas, comunidades quilombolas,
geraizeiros(as), quebradeiras de coco-babaçu, pescadores(as)
artesanais, vazanteiros(as), catingueiros(as), veredeiros(as),
apanhadores(as) de flores sempre-viva, entre outros segmentos
de povos e comunidades tradicionais, agricultores(as) familiares
e profissionais diversos de organizações não governamentais de
assessoria, engajadas na defesa do Bioma e de seus povos.
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A Rede Cerrado foi criada em 1992, por ocasião da assinatura
do Tratado dos Cerrados durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92),
com o objetivo de articular esforços conjuntos de organizações
não governamentais para o enfrentamento dos problemas
socioambientais que afetam o Bioma e tem como finalidade
a permanente defesa e luta pela conservação do Cerrado e o
desenvolvimento sustentável de seus povos, buscando conciliar
justiça social e sustentabilidade ambiental.
Os produtos da sociobiodiversidade do Cerrado serão
visibilizados e comercializados na Feira dos Povos do
Cerrado, movimentando negócios e possibilitando
a divulgação dos produtos para o mercado
consumidor.
O Encontro contará com uma
programação
extensa
dividida
entre oficinas temáticas, a serem
realizadas pela manhã; atividades
integradoras (como seminários,
palestras, assembleia), no

período da tarde; atividades culturais à noite; e a feira dos produtos
da sociobiodiversidade todo final de tarde e noites e no sábado até
as 14h, de 11 a 14 de setembro.
Os espaços do Encontro serão divididos em tendas para a realização
das oficinas temáticas; auditório para atividades integradoras e
plenária; palco para as atrações culturais e barraquinhas para a
feira dos produtos da sociobiodiversidade do Cerrado.
A estimativa é de que participem cerca de 500 representantes
dos povos do Cerrado e das organizações de apoio e assessoria
com atuação no Bioma, sem contar com o público externo e a
população da cidade de Brasília, que terá durante três dias inteiros
toda a diversidade sociocultural do Cerrado à disposição para
aprendizados, troca de experiências, diversão, lazer e consumo
de produtos com alta qualidade que ajudam na conservação do
Bioma.
Baseada nos eventos realizados anteriormente,
a Rede Cerrado prevê um público aproximado de
15 mil pessoas que passarão nos quatro dias de
realização do IX Encontro e Feira
dos Povos do Cerrado.
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Programação GERAL
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Programação das Oficinas
A programação completa das oficinas está disponível no fôlder do
evento e estará afixada diariamente em cada local de realização
das oficinas temáticas (tendas).
Muitas organizações estarão realizando oficinas temáticas. É
importante verificar com o(a) coordenador(a) da sua delegação se
você deverá participar de alguma atividade específica ou se poderá
escolher qual evento participar.
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Importante sempre assinar as listas de presença nos locais
de realização das oficinas temáticas, seminários, palestras
e assembleia. Somente as atividades culturais dispensam a
assinatura de listas de presença.

Programação Galeria de Arte
Durante os dias do evento, estará ocorrendo na
Galeria do Complexo Cultural Funarte uma
exposição de fotografias do Cerrado e
seus povos. Participe e visite o local.
Ele faz parte do IX Encontro e Feira
dos Povos do Cerrado e foi pensado
para divulgar nosso Bioma e sua
sociodiversidade.
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Informações Importantes
Entrega do Kit Participante
Quando chegar ao seu local de hospedagem, você precisa assinar
a lista da Ficha de Credenciamento para receber seus materiais,
que são:
Crachá
Bolsa
Caneca
Bloco de anotações
Fôlder com programação e mapa do local do evento
Guia do participante
Senha para acesso ao Congresso Nacional
Cuide bem do seu crachá. Ele é importante para sua participação
nos espaços e para que você e os outros participantes se conheçam.

Horário de Funcionamento
Temos uma programação grande. Para que tudo flua bem,
vamos nos comprometer em respeitar os horários. Pedimos sua
colaboração.
Diariamente, o(a) coordenador(a) de sua delegação informará as
atividades previstas para o dia.
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Todos os dias, teremos o
início das atividades nos
horários previstos. Portanto,
é importante manter a programação
do dia com você e respeitar os
horários combinados de
saída e retorno à hospedagem.

Hospedagem

10

Cada entidade é responsável pelo acompanhamento das
hospedagens. Caso ocorra qualquer problema, você deverá se
dirigir ao(à) coordenador(a) da sua delegação.
As delegações ficarão hospedadas em diversos locais. No momento
da sua vinda a Brasília, você já deverá saber o local de hospedagem
e o responsável pela sua acolhida.

ATENÇÃO
NÃO estão inclusas na hospedagem despesas extras,
como serviços de lavanderia, telefonia, internet, serviços
de quarto e frigobar. Gastos desse tipo devem
ser pagos pela própria pessoa.

A Comissão Organizadora
não se responsabilizará
por quaisquer despesas
relacionadas à hospedagem,
alimentação ou serviços
nesses locais.

Passagens
As passagens ou locação de transporte que viabilizaram sua
vinda ao IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado são de
responsabilidade da entidade que realizou o convite. Todos
os trâmites para prestação de contas deverão ser acordados
diretamente com o(a) coordenador(a) da sua delegação ou
entidade responsável pela sua participação.

Transporte hospedagem/evento
O deslocamento entre o local de hospedagem e do evento será
feito pela sua organização. Nenhum gasto feito com Uber, táxi ou
outro meio de transporte será pago pela Rede Cerrado ou por sua
organização. Fique atento(a).
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Alimentação
Você terá o café da manhã no local de hospedagem, almoço e
jantar no local do evento e traslado no trecho hospedagem/
evento/hospedagem em horários predefinidos pela organização
responsável pela sua participação.

Assistência médica
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Teremos na Funarte uma equipe de brigadistas para atendimentos
ambulatoriais e uma ambulância para caso de emergência ou
necessidades de deslocamentos para hospitais.

Prestação de contas de viagem
Você deverá realizar a prestação de contas com
a organização que foi responsável pela sua
participação no IX Encontro e Feira dos
Povos do Cerrado. A organização
do Encontro e a Rede Cerrado não
serão responsáveis por nenhum
tipo de ressarcimento ou qualquer
outro gasto realizado durante o
trajeto comunidade/Brasília/
comunidade.
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Feira e programação cultural
Se você for participar da feira como expositor(a) ou fizer parte
da programação cultural, procure o(a) coordenador(a) da sua
organização ou a Secretaria do Encontro para mais informações.

Secretaria do Evento
Alguma dúvida ou questão que não está neste guia? Vá até a
Secretaria do Evento, na Tenda Rede Cerrado. Estaremos lá o
tempo todo.
Ou nos mande uma mensagem:
Kátia: (61) 99977-9974
Leonardo: (61) 98461-3267
Milena: (61) 99650-1916
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Serviços
Brasília
População: 2,481 milhões de
habitantes
Área: 5.802 km²
Altitude: 1.172 m
Temperatura média anual: 21 °C
Umidade relativa do ar: varia entre 15% e 70%
Clima: seco
Código DDD: 61
Voltagem: 220 V
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Telefones Úteis
Emergências
SAMU: 192
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190
Utilidade pública
Defesa Civil: 199
Disque-Denúncia: 181
Atendimento ao Cidadão: 156
Farmácias de plantão
Drogasil: (61) 3212-3333 / 3244-9824 / 3326-4374 / 3226-8858
Drogaria Genérica: (61) 3325-2001
Drogaria Rosário: (61) 3212-1000

Táxi
Alvorada Táxi:
(61) 3321-3030
(20% de desconto, lembrar de
pedir o desconto)
Shalon: (61) 3321-8181
Coobrás: (61) 3224-1000/3322-9000
Cooper Táxi: (61) 3435-6000

Aeroporto Internacional de Brasília
Tel.: (61) 3364-9000
http://www.aeroportobrasilia.net/
Companhias Aéreas
TAM
Atendimento ao Cliente: 0300 570 5700
Central de Vendas – capitais: 4002-5700
GOL Linhas Aéreas
Atendimento: (61) 3364-9373
Central de Vendas: 0300 115 2121
Atendimento ao Cliente: 0800 704 0465
Azul
Atendimento: (61) 3364-9413
Central de Reservas: 4003-1118
Atendimento ao Cliente: 0800 887 1118
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Rodoviária Interestadual de Brasília
Tel.: (61) 3234-2185
www.rodoviariabrasilia.com
http://rodoviariaonline.com.br (site de todas as rodoviárias do
Brasil)
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