CONHEÇA OS PALESTRANTES

ANNIE DE TEMMERMAN
MELLOUKI
Annie foi a presidente da Rede de Iniciativas
Agroecológicas no Marrocos (RIAM) até Setembro
de 2019. Ela foi a coordenadora dessa rede informal
de 2013 a Junho de 2015. A estratégia das redes
para os próximos anos gira em torno de:
disseminar as melhores praticas, compartilhando experiências inovadoras e
inspiradoras (economia local, agricultura urbana ou rural sustentável,
ecoturismo, defesa do desenvolvimento e conexões sociais.), desenvolvendo
colaborações com instituições educacionais ou participando em pesquisa e
desenvolvimento. Ela está envolvida em diversas associações, incluindo o
projeto de Swani Tiga, “Hortas de confiança” (em tradução livre), na região de
Rabat, Salé desde 2007. Esse projeto envolve cestas pré-pagas com hortaliças
para uma estação de 6 meses.

ARIEL MOLINA
Ariel de Andrade Molina é bacharel em
Agroecologia (UFSCar), especialista em Agricultura
Biodinâmica (UNIUBE), Mestre em Horticultura
(UNESP) e atualmente Doutorando em Botânica
pelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia), pesquisando etnobotânica, frutas
tropicais comestíveis, segurança alimentar e
soberania dos Povos Indígenas, e a domesticação da floresta amazônica.
Membro acadêmico da ASBRACIA (Associação Brasileira dos Criadores de
Insetos Alimentícios) no Brasil. Está envolvido com o movimento CSA no Brasil
desde 2013, é um dos fundadores da Associação CSA Brasil que vem
disseminando o movimento por todo o país e é um membro da URGENCI
Comitê Internacional. Um dos fundadores da primeira CSA no Amazonas, em
Manaus, ele é professor no curso de treinamento CSA da CSA Brasil.

ASLAK HOLMBERG
Aslak Holmberg é um político, ativista,
pescador, professor e acadêmico indígena
Sami. Ele é vice-presidente do Conselho Saami
e membro do Parlamento Saami da Finlândia.
Ele tem um mestrado em estudos indígenas na
Universidade de Tromsø.

BRYAN ALLAN
Bryan percorreu um caminho sinuoso para a
agricultura, começando com uma transferência dos
subúrbios de Chicago com um bacharelado em
Biologia pela Purdue, mais tarde ganhando um
Doutorado Juris pela Faculdade Lewis & Clark, e
começando na Zenger Farm em 2010 como
estagiário. Nos últimos 12 anos, Bryan desempenhou
várias funções na Zenger Farm. Ele agora gerencia um programa de aprendizes
agrícolas, onde 50% dos formados desde 2010 atualmente possuem ou
gerenciam suas fazendas. Ele criou um programa SNAP (vale-refeição) que
atualmente fornece fundos de compensação e processa pagamentos para 250
famílias e 50 fazendas CSA no Oregon. Ele criou um programa de CSA de
vegetais de prescrição que atualmente alimenta 300 famílias de pacientes de 7
clínicas com produtos de 4 fazendas.

CAROLINA ALZATE
Graduado em engenharia biológica, possui
mestrado em agronegócio e doutorado pelo
Centro de Desenvolvimento Sustentável da
Universidade de Brasília. Ela atua em áreas
socioambientais como agroecologia, segurança
alimentar, trabalho com comunidades e
mudanças climáticas. Ela liderou projetos na
Colômbia e no Brasil em organizações como o Instituto Invento, o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) e o Núcleo de
Agroecologia da UnB. Ela ajudou a articular a Rede CSA Colômbia e
atualmente é diretora da ONG Cidade de Baixo Carbono.

CENAIDE PASTOR
MARQUES LIMA
Indígena de São Gabriel da Cachoeira-AM, técnico
em meio ambiente, administração e saúde pública.
Associação Indígena dos Moradores da Etnia Tuyuka
de São Gabriel da Cachoeira - AIETUM-SCG, setor
financeiro e coordenador do projeto. É conselheiro
local do SUS (Sistema Único de Saúde).

CEYHAN TEMÜRCÜ
Ceyhan é professor do Departamento de Ciência
Cognitiva da Universidade Técnica do Oriente
Médio, em Ancara. Ele coordenou o projeto
Güneşköy Cooperative Organic box Scheme de
2007 a 2008, contribuiu para Ankara Ecological Life
and Society Days de 2013 a 2014, co-moderou o
sistema PGS DBB ("Natural Food, Conscious
Nutrition") de 2009 a 2016, coordena o TADYA ("Tahtacıörencik Village
Ecological Living Collective") desde 2013, foi responsável pela coordenação
internacional do Workshop Construindo Comunidades Alimentares antes do
18º Congresso Orgânico Mundial (2014, Istanbul Yeditepe University), e contribui
para a Rede Mediterrânea de Parcerias Solidárias Locais para Agroecologia
(desde 2016).

CHUNHUA WANG
Seu nome natural é laranja. Diretor de
treinamento de Jovens Fazendeiros em CSA e do
programa Crianças da Terra da fazenda de Beijing
Shared Harvest CSA. Especializada em
panificação. Ela sempre adora descobrir o que e
onde estão os alimentos realmente saudáveis. Em
março de 2019, ela se tornou membro da equipe
do programa Children of the Earth da fazenda CSA da Beijing Shared
Harvest. Até agora, ela tem dois anos de experiência em agricultura e
organizou muitas atividades de educação em agricultura de alimentos,
como escola, pais e filhos e construção em grupo. Participou do curso de
desenho e ensino de arranjos de hortas em escolas primárias de Pequim e
projetos de Rooftop Garden. Ela foi convidada a participar do Seminário
Internacional sobre Publicidade de Civilização Ecológica e Educação e
Revitalização Ecológica Rural para compartilhar experiências práticas em
educação alimentar e agrícola. Também como palestrante convidado para
participar da Conferência CSA chinesa anual desde 2019.

CLAUDIA VIVACQUA DE
FIGUEIREDO
Co-fundadora da Associação CSA no Brasil. Coagricultora da CSA Demétria desde o início. Apoia
novas iniciativas de CSA e é uma professora
fundadora do Curso de Treinamento de CSA.

DANIEL PESTANA MOTA
Advogado, mestre em Ciências Sociais, graduado
em Pedagogia e especializado em Gestão
Educacional. Co-agricultor da CSA Demétria e CSA
Flor de Mulherando, da qual também faz parte do
grupo principal.

DAVID MONACHON
Responsável pela Área de Consumo Sustentável
na Coordenadoria de Sustentabilidade da
Universidade (UNAM) desde maio de 2019, possui
um Doutorado em Antropologia Social pelo Centro
de Pesquisa e Estudos Superiores em Antropologia
Social. Membro da rede nacional de CSA do México.

DENIS CAREL
É membro do Comitê Internacional de Urgenci,
bem como Membro do Comitê Miramap, França.
Denis é um criador de cabras e produtor de queijo
orgânico em La Roquebrussanne, no sul da
França. Na fazenda, ele trabalha com seu filho
Mathias e juntos administram um rebanho de 180
cabras rústicas de raça local (la chèvre du Rove)
que pastam nas colinas do Mediterrâneo. O leite é processado na
exploração e o queijo é entregue a uma AMAP e lojas em Marselha e no
departamento de Var. Em 2001, Denis foi o porta-voz da «la confederation
paysanne du Var», o sindicato de agricultores que defende a agricultura
camponesa. Ajudamos a criar a Alliance Provence, a primeira rede da AMAP
na França. No início, a AMAP foi inspirada pelo exemplo do japonês Teikei e
da americana CSA. Mas também pela Carta da Agricultura Camponesa da
Confédération Paysanne. Em 2009, várias redes regionais da AMAP uniramse para criar o MIRAMAP, movimento inter-regional da AMAP, e visto que
também sou um dos responsáveis nacionais do MIRAMAP.

DIANA MANRIQUE
GARCÍA
Assistente Social da Universidade Industrial de
Santander, Colômbia. Mestre em Gênero e Estudos
Culturais pela Universidade do Chile. Mestre em
Gestão Pública pela Universidade Nacional de
Rosário, Argentina. Doutora em Desenvolvimento
Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Dedicada à
academia, mas acima de tudo, um ativista migrante de nossa América.
Atravessada por múltiplas interseccionalidades a partir das quais articula as
lutas, resistências e reexistências.

DIONÍSIA NAGAHAMA
Nutricionista, Doutora em Saúde Pública / USP,
pesquisadora e coordenadora do Centro de
Ciência e Tecnologia em Soberania Alimentar e
Segurança Nutricional e Alimentar da Região
Norte do Brasil do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia. Membro do CONSEA / AM (Conselho
de Segurança Alimentar do Amazonas),
Rede PENSSAN, Slow Food, Rede Maniva de Agroecologia e Ação da
Cidadania / AM.

DRAŽEN ŠIMLEŠA
É cientista e pesquisadora na área de
Empreendedorismo Social no Instituto de
Ciências Sociais Ivo Pilar em Zagreb. Atualmente,
ele está pesquisando empresas sociais na Croácia,
financiadas pela Croatian Science Foundation. Ele
também é um ativista da Rede Verde de Grupos
Ativistas, onde se voluntaria como coordenador
do programa do Centro de Conhecimento, para o qual criaram um conceito
de boa economia, conferências, etc.

ELIZABETH HENDERSON
Trabalhou na Fazenda Peacework em Wayne
County, Nova York, produzindo vegetais cultivados
organicamente para o mercado de frutas frescas
por mais de 30 anos. Ela atua no Conselho da
Associação de Agricultura Orgânica do Nordeste de
Nova York (NOFA-NY) e representa o Conselho
Interestadual da NOFA no Conselho do Projeto
de Justiça Agrícola. Ela também atua como Presidente Honorário da
Urgenci, a Rede Internacional CSA. Seus escritos sobre agricultura orgânica
aparecem em The Natural Farmer e outras publicações, e ela é a autora
principal de Sharing the Harvest: A Citizen’s Guide to Community Supported
Agriculture (Chelsea Green, 2007), com uma edição de e-book em espanhol
em 2017.

EMILY MATTHEISEN
Universidade de Wisconsin-Eau Claire
Diploma Bacharel em Religiões Mundiais, Estudos
do Oriente Médio de 2005 a 2010. Mestrado em
Migração Forçada e Estudos de Refugiados
de 2010 a 2012 pela The American University no
Cairo. Atualmente trabalha com Inclusão Social e
Sistemas Alimentares Territoriais na FIAN
International.

FLORENT SEBBAN
É um agricultor francês na Ferme Sapousse em
Pussay (região de Paris). Junto com 2 outros
agricultores, eles produzem vegetais, frutas, ervas
e mel. Florent está engajado em nível regional
(Réseau AMAP Ile de France) e nacional (Miramap)
com o movimento CSA na França. Ele segue
especificamente as campanhas de advocacy que
promovem a Agricultura Cidadã.

FRANCOIS HANDFIELD
Vice-presidente Fédération de l'UPA OutaouaisLaurentides desde 2019. Proprietário
Fazenda Aux Petits Oignons em Mont-Tremblant,
Québec, produção de hortaliças orgânicas em 4,5
hectares distribuídos em feiras públicas, em
quiosque na fazenda e para 660 famílias sob a
fórmula de cestas orgânicas. A fazenda, iniciada
em 2005, hoje emprega cerca de vinte pessoas e vende todos os seus
produtos na região de Laurentians. Proprietário da Feirinha e bistrô Bioaux
Petits Oignons desde 2018, onde os produtos orgânicos locais estão em
destaque. Soluções em massa sem embalagem são apresentadas.

FRÉDÉRIC THÉRIAULT
É um dos 7 membros da Tourne-Sol Co-operative
Farm, em Quebec. Fundada em 2005, a fazenda
vende cestas orgânicas para 720 famílias locais e
sementes para clientes em todo o Canadá.
Frédéric é bacharel e mestre em Ciências Vegetais
e Agricultura. Ele lecionou em nível universitário e
é co-autor de “Planejamento de safras para
produtores de vegetais orgânicos”. Ele esteve envolvido na rede de
agricultores CSA de Quebec, o Réseau des Fermiers et Fermières de famille,
como agricultor voluntário no comitê diretor desde 2008.

GABRIELA VASQUEZ

GAËLLE BIGLER
É uma ativista da soberania alimentar e CSA
baseada na Suíça, e também ativa no nível europeu.
Ela é a presidente da rede local suíça CSA e
membro ativo do Urgenci European Kernel. Ela
esteve envolvida em muitos projetos internacionais:
o Censo Europeu, o processo de redação da
Declaração Europeia CSA, o Comitê de Direção do
Último Encontro Europeu e atualmente participa dos projetos Base Sólida
e Comer Artesanato.

GIULIA SIMULA
Está atualmente concluindo seu doutorado em
desenvolvimento rural no Instituto de Estudos de
Desenvolvimento (IDS), Reino Unido. Ela mora
entre a Sardenha, sua terra natal, e Brighton, e
ingressou formalmente na Urgenci em 2020,
embora conheça a rede há anos por meio de seu
trabalho no Mecanismo da Sociedade Civil (CSM)
e no Comitê Internacional de Planejamento para a Soberania Alimentar
(IPC). Na Sardenha, ela está trabalhando atualmente com pastores e
começou a mapear os produtores locais de alimentos para facilitar a
interação entre os consumidores urbanos e os pequenos produtores de
alimentos.

ISA ÁLVAREZ VISPO
Pesquisadora e Professora de Agroecologia
Na Espanha, Isa faz parte da Zambra-Baladre. Esta
é a coordenação de pessoas em situação de
exclusão social. Ela também faz parte de a área de
trabalho de Agroecologia da Ecologistas en Acción.
Em nível global, Isa faz parte da rede internacional
URGENCI, e é a atual oficial de advocacia. Nos
últimos 15 anos ela tem trabalhado com diferentes redes de Agricultura
Apoiada pela Comunidade. Seu trabalho abrangeu desde o treinamento de
consumidores e agricultores em agroecologia, para conectá-los uns com os
outros e construir novos modelos de intercâmbio baseados na perspectiva
da soberania alimentar. Nos últimos 4 anos, Isa também fez pesquisas sobre
sistemas alimentares e políticas públicas, com foco especialmente na
relação entre o rural e áreas urbanas.

HIROKO KUBOTA

JAN VALEŠKA
Nascido em 1980 em Praga, formou-se em estudos de Ecologia Social e
Cultural na Universidade Charles de Praga. Ele foi um ativista social sem
carros e defensor do ciclismo até 2000. Desde 2000, ele trabalha em ONGs
no campo da agricultura orgânica e sustentável. Seus interesses mais
recentes são o desenvolvimento de sistemas alimentares solidários e a
Soberania Alimentar na Europa. Como palestrante, Jan conduziu vários
programas de treinamento (50 nos últimos 3 anos) para agricultores e
consumidores sobre como fazer marketing direto de alimentos locais de
forma sustentável e socialmente responsável (desde 2009). Ele (co)
organizou 2 conferências nacionais sobre Agricultura Apoiada pela
Comunidade em 2011 e o Encontro Internacional de CSA na França em 2013.
Jan Valeška tem 5 anos de experiência direta na gestão de um esquema de
CSA e participou do estabelecimento de 10 grupos de CSA e fazendas
comunitárias nos últimos anos.

JASON NARDI
Ativista pela justiça social, finanças éticas e direitos de comunicação, é
coordenador da Social Watch Italian Coalition (socialwatch.org) e
coordenador do conselho de diretores da RIPESS International, onde
representa o comitê de coordenação da Solidarity Economy Europe (ripess
.org / ripess.eu). Ele é um membro ativo do Conselho Internacional do Fórum
Social Mundial, tem organizado o Terra Futura (evento italiano anual sobre
ESS com mais de 50000 participantes) e criou o Zoes.org - a primeira rede
social italiana para a economia social solidária . Jason está atualmente no
conselho de desenvolvimento italiano Ngo COSPE (cospe.org) e de um
cooperativa de catering para feiras orgânicas (zenzerocooperativa.it). Em sua
cidade natal, Florença (Itália), ele está entre os promotores da rede CSA
(GAS) e do Distrito de Economia Solidária. Como ativista, Jason promoveu
várias campanhas nacionais e internacionais com ONGs e redes da
sociedade civil, desde anti-discriminação / direitos de migração, direitos de
água e bens comuns, orçamento participativo, financiamento para o
desenvolvimento (local), imposto sobre transações financeiras, etc.

JAVIER RIVERA LAVERDE
Coordenador da Região Andina, MAELA, Colômbia. Apoiador do Movimento
CSA na Colômbia.

JOANA RICCI
Mora em Monteiro Lobato, SP e é agricultora do
CSA Comida da Terra, em São Paulo. Com a
família trabalha os princípios da agroecologia no
Sítio São Benedito. Jornalista de formação, trocou
a vida da cidade grande pelo campo e encontrou
um novo estilo de vida dedicando-se à produção
de alimentos.

JOCELYN PAROT
Secretária Geral da Urgenci, França. Jocelyn
trabalha há 8 anos como Secretária Geral de
Urgenci. A Urgenci com seus aliados tem sido
fundamental para oferecer uma estrutura sólida
para encontros face a face, de agricultor a agricultor
e de consumidores em todo o mundo. Os
programas de intercâmbio mais extensos foram
implementados na Europa: durante os últimos 4 anos, 55 missões e viagens
de informação aconteceram em 16 países diferentes. As partes interessadas
da CSA tiveram a oportunidade de viajar ao exterior para compartilhar suas
experiências: 173 viagens internacionais foram patrocinadas. Essas trocas
foram mantidas em prática, 136 fazendas foram visitadas e 550 fazendeiros
locais se reuniram. Com base nas lições aprendidas com essas trocas
multilaterais de pares, Jocelyn está disposto a compartilhar sua visão do
movimento global da CSA.

JOED MELO
Técnico em agricultura, agricultor e cofundador
da CSA Manaus no Sítio São Paulo, Iranduba /
Amazonas, integrante da REMA (Rede Maniva de
Agroecologia).

JOEL ORCHARD
Agricultor e ativista dos sistemas alimentares,
defensor dos jovens agricultores, da alimentação
local e da agricultura ecológica. Joel foi
fundamental no estabelecimento de Future
Feeders: um centro de jovens agricultores,
facilitando o apoio de pares e redes regionais de
agricultura de pequena escala. Seus outros
projetos principais incluem a "CSA Network Australia and New Zealand" e a
"Northern Rivers Young Farmers Alliance"

JOSEFINA CENDEJAS GUÍZAR
Josefina é uma acadêmica mexicana responsável por um novo programa de
doutorado em Economia Solidária. É muito ativa no movimento cooperativo
REDCOOP, e na RIPESS, a rede Intercontinental de Economia Social e Solidária.
Ela co-facilitou a primeira reunião mexicana da CSA no ano passado.

JOICE APARECIDA LOPES
Camponesa do assentamento Dandara em
Promissão-SP. Graduado em Pedagogia da Terra
pela UERGS, uma parceria entre o PRONERA e o
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra). Desde 2013 é presidente da Cooperativa
dos Produtores Camponeses e líder estadual do
setor produtivo do MST em São Paulo. Cofundador
e produtor da CSA Lins / Promissão. Atua como coordenadora pedagógica dos
cursos técnicos do MST em Agroecologia em São Paulo, em parceria com a
ETEC de Paraguaçu Paulista-SP e a UNESP de Marília-SP.

JOSHUA STOLL
Professor Assistente de Pesquisa de Política
Marinha na Escola de Ciências Marinhas da
Universidade de Maine, nos Estados Unidos, e
ocupa uma posição conjunta no Maine Center for
Coastal Fisheries. Joshua está engajado no
marketing de frutos do mar com base em valores
há mais de uma década, trabalhando em várias
regiões e em um amplo espectro de setores. Ele possui um B.A. em Estudos
Ambientais pelo Bates College, um mestrado em Gerenciamento Ambiental
Costeiro pela Duke University e um PhD em Ecologia e Ciências Ambientais
pela University of Maine. Antes de retornar ao Maine para iniciar sua posição
atual, ele fez pós-doutorado em Dinâmica Econômica Global e no Programa da
Biosfera na Academia Real Sueca de Ciências na Suécia.

JOY DANIEL
A família de Joy passou quase todo o tempo em
fazendas e com fazendeiros. Seu pai, Alexander
Daniel, é considerado um dos pioneiros em trazer
certificação de agricultura orgânica comunitária
ou sistemas participativos de garantia no país. Joy
tem experiência em diferentes países e com
organizações internacionais como o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e GiZ no passado e agora voltou
a estar com os agricultores na Índia central. Na última década, seu trabalho se
concentrou em pequenos fazendeiros e camponeses das regiões de terras
áridas de Marathwada - uma região infelizmente conhecida por ser o foco de
suicídios de fazendeiros no país. Junto com seus colegas do Instituto de
Desenvolvimento Rural Integrado (IIRD) e representantes da comunidade, ele
está envolvido na facilitação de Organizações de Produtores de Agricultores
(FPOs), Sistemas de Garantia Participativa (PGS), mercados de agricultores,
vínculos agricultor-consumidor e melhoria dos meios de subsistência de
pequenos agricultores e camponeses por meio de microempresas.

JUDITH HITCHMAN
É irlandesa e está baseada principalmente na França. Ela tem 45 anos de
experiência internacional em treinamento e gestão de comunicação
interpessoal, especializando-se no gerenciamento de diferenças culturais
dentro de redes internacionais de desenvolvimento local sustentável, bem
como no processo do Fórum Social Mundial. Nos últimos anos, ela se
concentrou em trabalhar como ativista pela soberania alimentar e
atualmente é presidente da Urgenci, a rede global de Agricultura Apoiada
pela Comunidade, um movimento social que agora representa mais de 2
milhões de pessoas. Ela ocupou o mandato de representante do Grupo
Constituinte de Consumidores no Mecanismo da Sociedade Civil do Comitê
das Nações Unidas para a Segurança Alimentar e Nutrição Mundial. É
também Conselheira representando a Urgenci na rede intercontinental de
Economia Social e Solidária (RIPESS).

JUCILANE GOMES
Quilombola da Comunidade Negra Senhor do
Bonfim, Areia-PB, Brasil. Ela tem 32 anos e é
agricultora desde os 10 anos. Ela participa de
feiras agroecológicas na região do Brejo e trabalha
em sua horta, com muito prazer no que faz! Desde
2020 faz parte da rede CSA Parahyba juntamente
com o sócio Edilson, que também é agricultor.

KAZUMI KONDOH
Atua como gerente consultivo da Associação de
Agricultura Orgânica do Japão. Ela possui um
Ph.D. em sociologia pela Washington State
University, e lecionou em universidades nos EUA e
no Japão. Atualmente, ela leciona como
conferencista na Chuo University em Tóquio. Ela
estuda os sistemas agroalimentares locais e a
agricultura orgânica há mais de dez anos. Em particular, ela gosta de cultivar
vegetais orgânicos em sua horta. Ela também é membro de um dos
grupos de consumidores de teikei mais antigos no Japão.

KAMEL LAMMALI

KIRK BARLOW
Trabalhou na fazenda de sua família orgânica na
Ilha do Príncipe Eduardo, Canadá, onde eles
criaram animais e cultivaram safras orgânicas
para amigos em sua comunidade e para a família.
Em 2015, ele foi co-organizador da 6ª Conferência
Internacional CSA da Urgenci em Pequim, China,
trabalhando com a Fazenda de Colheita
Compartilhada. Em 2017, ele representou a Urgenci no Organic World
Congress em Nova Delhi, Índia. Em abril de 2018, ele representou Urgenci
novamente na Conferência Regional da FAO para a Ásia-Pacífico em Fiji
como membro do Comitê de Planejamento Internacional. Antes de dirigir
sua própria empresa fora da China, ele trabalhou na KPMG como consultor
de gestão. Agora ele usa sua experiência agrícola e empresarial para ajudar
ONGs e empresas na proteção ambiental, bem como pescadores, pequenas
fazendas e fornecedores em processos regulatórios e modelos de negócios
para reduzir a dependência de intermediários e encurtar as cadeias de
abastecimento na Ásia.

KLAUS STRÜBER
Klaus é um conselheiro do tipo alemão de CSA, Solawi, que significa
Agricultura Solidária. Nascido em 1969, Klaus tem 20 anos de experiência em
agricultura biodinâmica. Ele também é o fundador de uma das primeiras
parcerias CSA na Alemanha. Desde 2014, ele é conselheiro da CSA na Europa
com foco específico nos seguintes temas: fundação, economia, próxima
geração na fazenda, desenvolvimento organizacional, roadshow. Em 2021, ele
está liderando o primeiro programa de treinamento de conselheiros em
colaboração com a FibL. Durante o webinar, ele enfatizou que há uma
necessidade real de conselheiros do lado dos agricultores para ajudar a tornálo mais profissional e o tempo e o dinheiro necessários para um
mentoreamento eficaz.

LEANDRO HENRIQUE
LARANJEIRAS
Pós-graduando em Defesa e Gestão Estratégica
Internacional (IRID / UFRJ). É coordenador geral do
projeto Debates pós-coloniais e decoloniais,
estagiário da revista Sul Global e assistente de
pesquisa de Cenários Prospectivos em Segurança
Espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval
da Marinha do Brasil (LSC / EGN / MB).

LIN CHAU MING

LUANY FERREIRA
MARQUES
Pós-graduando em Relações Internacionais (IRID /
UFRJ). É coordenadora geral do projeto de pesquisa
e extensão Debates Pós-Coloniais e Decoloniais.
Pesquisas sobre soberania alimentar, colonialidade /
modernidade, desenvolvimento e conflitos
socioambientais.

MARIA RODRIGUES DOS
SANTOS
Agricultora do município de Iperó-São Paulo, no
assentamento rural Bela Vista, sistemas
agroflorestais da CSA Coração e CSA Sorocaba, e é
representante do movimento MST (Trabalhadores
Rurais Sem Terra). Maria Rodrigues também é
Engenheira Agronômica por uma parceria entre o
PRONERA (Programa de Educação na Reforma Agrária) e a UFSCar.

MAGGIE CHENEY
Coproprietária da Rock Steady Farm & Flowers.
Maggie cresceu cultivando alimentos e amando
comida. Filha de um agricultor orgânico e
fundadora do The Food Project, em Boston, ela se
envolveu com alimentos e agricultura durante toda
a sua vida. Atualmente ela é coproprietária da Rock
Steady Farm & Flowers, uma fazenda cooperativa de
propriedade de mulheres e gays, enraizada na justiça social, cultivando
flores de corte especiais e vegetais sustentáveis duas horas ao norte da
cidade de Nova York. Rock Steady tem um CSA de 250 membros, bem como
operação de atacado. Por meio de parcerias criativas com organizações sem
fins lucrativos, a maioria das quais trabalha com a comunidade LGBTQ em
Nova York, e oferecendo vale-refeição SNAP / EBT, 40% dos membros da
fazenda são de baixa renda. Na entressafra, ela trabalha com uma grande
organização sem fins lucrativos, Community Access, como consultora
ajudando a fortalecer suas iniciativas de justiça alimentar, além de continuar
a lecionar, agora pelo sexto ano, na Farm School NYC, um programa de
treinamento em agricultura urbana. .

MICHELLE WYLER
Trabalha no desenvolvimento de sistemas
alimentares rurais há 25 anos. Graduada em
Agricultura Sustentável, ex-agricultora da CSA e
Diretora da Community Alliance with Family
Farmers na Califórnia, ela sempre foi apaixonada
pela cultura da agricultura. Wyler foi cofundador da
CSA Innovation Network (EUA) para gerar e facilitar
o compartilhamento de ideias entre a comunidade CSA e desenvolver a
consciência do consumidor sobre o valor do CSA.

NATALIE KEENE
Natalie tem muito a compartilhar em termos de mobilização e preparação dos
consumidores para ajudar. Nathalie administra 3 CSAs sem fins lucrativos
baseados na comunidade em e ao redor de Oslo, cultivando em dois deles e
gerenciando o outro. Nathalie trabalha com um conselho de membros em cada
uma dessas fazendas, e todas são orgânicas, fornecendo apenas vegetais e ervas,
sem animais.

NATHALIE MARKIEFKA
Nathalie é coordenadora de treinamento da
URGENCI. Sua paixão é capacitar os cidadãos a se
tornarem participantes ativos na transformação dos
sistemas alimentares. Ela tem sua experiência
trabalhando com educação comunitária e sendo
membro da CSA Dublin por 8 anos.

NEILIANE DA SILVA PAZ
Professora da escola, agricultora e cofundadora da
CSA Manaus no Sítio São Paulo, Iranduba /
Amazonas membro da REMA (Rede de
Agroecologia Maniva).

QIANA MICKIE
Qiana é diretora executiva da Just Food, uma
organização sem fins lucrativos de justiça alimentar
com sede na cidade de Nova York. Buscar construir
o poder, a saúde e a riqueza de comunidades
historicamente marginalizadas por meio do
incentivo à economia solidária em todo o sistema
alimentar regional de Nova York é o foco de seu
trabalho. Qiana recebeu seu Certificado de Gestão do Centro de Alimentos
da Universidade de Vermont e seu Bacharelado em Ciências em Marketing
pela Hampton University. Ela atua no Conselho Organizacional da Coalizão
Nacional de Agricultura Sustentável (NSAC). Qiana é um membro ativo da
CSA da Rock Steady Farm & Flowers e atua nos conselhos do The Point CDC
e do South Bronx Farmers Market. Além de seu sistema alimentar e
experiência de defesa de direitos, Qiana também trabalhou com líderes
municipais em todo o país para ajudá-los a encontrar maneiras únicas de
melhorar a subsistência financeira de seus residentes. Ela trabalhou como
consultora de Cities for Financial Empowerment Coalition (CFE) por três
anos e atuou como consultora de licença médica paga durante a fase inicial
de divulgação pública da Lei em 2014. Ambas as consultorias trabalharam
com o Departamento de Assuntos do Consumidor de Nova York.

RAQUEL MOACARA
TUPINAMBÁ
Mulher, indígena, agricultora, ativista e defensora
dos direitos dos povos indígenas. Cacica (liderança)
da aldeia Surucuá, coordenadora do Conselho
Indígena do baixo rio Tapajós - CITUPI. Bióloga,
mestre em Botânica e doutoranda em Antropologia
Social pela UnB.

SAAD DAGHER
É agrônomo e ambientalista especializado em
agroecologia com 25 anos de experiência. Ele
também é professor de ioga, agricultor
agroecológico e apicultor. Recentemente, ele
estabeleceu sua própria fazenda agroecológica (The
Humanistic Farm). Dagher é a pessoa que introduziu
a agroecologia na Palestina há 15 anos. Ele
trabalhou arduamente para converter a primeira aldeia palestina em uma
eco-aldeia na Cisjordânia - a aldeia de Farkha e agora trabalha para levar
esse conceito a outras aldeias. Ele é o co-fundador do Fórum Agroecológico
Palestino (PAF) - um fórum palestino para promover a agroecologia e apoiar
o relacionamento direto entre produtores e consumidores. Atua na área de
restauração natural e paisagística de retenção de água. Foi diretor geral da
Associação de Agrônomos Árabes (ONG palestina local), quando conseguiu
fazer da agroecologia o principal objetivo da associação.

SALIM KATTAR

SÉRGIO GWIRI
Indígena do povo Guarani-Kaiowá - MS / Brasil.
Nasceu no tekoha Panambi. Agricultor indígena e é
graduado em Filosofia e mestre em Antropologia
Social pela UFPE. Vive em Chã de Capoeira, zona
rural de Paudalho, PE, onde anima e coordena o
CSA Yvy Porã. Defensor dos sistemas de
conhecimento cosmo-agrícolas conhecimento
cosmo-agrícolas tradicionais e das sementes sagradas e técnicas ancestrais
dos sistemas florestais nativos.

SHI YAN
É diretora executiva da Shared Harvest (Beijing)
Ecological Agriculture Service Ltd, e fundou a
primeira Fazenda CSA da China na China,
cultivando e distribuindo vegetais orgânicos para os
consumidores da cidade e alugando lotes de terra
para moradores da cidade interessados em sujar as
mãos. Desde então, 1000 fazendas CSA semelhantes
foram abertas em todo o país. Ela tem inspirado uma maneira mais saudável
e sustentável de alimentar a China. Ela é uma força pioneira e promotora
ativa do movimento chinês de Agricultura Apoiada pela Comunidade (CSA).
Ela agora é a vice-presidente da International CSA Network (URGENCI), e
selecionada como um dos Jovens Líderes Globais em 2016 pelo Fórum
Econômico Mundial, um dos 20 jovens que tem menos de 40 anos e
influencia nosso sistema alimentar global pelo Food Tank. O Beijinger a
escolheu como uma das 20 pessoas mais interessantes de Pequim em 2013.

SHINJI HASHIMOTO
Nascido em 1961, Hiroshima. Mudou-se para uma
área rural e se juntou a um grupo de fazendeiros de
Teikei na prefeitura de Ichijima Hyogo, onde
começou a agricultura orgânica. Agora cultiva uma
variedade de vegetais e mantém camadas para os
membros consumidores. Shinji é membro do
conselho da Associação de Agricultura Orgânica do
Japão, Co-Presidente da Associação de Agroecologia do Japão Ocidental. Ele
é um ex-coordenador da IFOAM Ásia e um ex-membro do Conselho
URGENCI.

SIMON ANOUMOU TODZORO
Um verdadeiro viajante (orgânico), Simon Todzro A Komi, do Togo, participou
de vários programas de treinamento de agricultores orgânicos na Europa
durante os anos oitenta e noventa. Isso inclui um programa de treinamento de
2 anos na Suíça, com Helvetas, e longos períodos de treinamento ou trabalho
na França, Alemanha e Holanda. Simon está tentando passar seu
conhecimento e sua experiência em técnicas de produção orgânica para jovens
produtores em seu país. Ele criou várias incubadoras para iniciar os jovens
agricultores.

SUZY RUSSELL
Suzy é a coordenadora da Community Supported Agriculture (CSA) Network
UK. Ela é apaixonada por comida local e comunidades locais e trabalhou no
desenvolvimento comunitário com base no meio ambiente e nas artes por mais
de 20 anos. Suzy deu uma visão geral do programa de associação à rede CSA do
Reino Unido, que atende a diferentes níveis e oferece suporte personalizado
para agricultores, e falou sobre suas atividades online durante a pandemia.

SYLVIA KAY

TANGUY CAGNIN
Tanguy Cagnin é responsável pela Bacia do
Mediterrâneo com Terre et Humanisme, que apóia
os camponeses em sua transição para a
agroecologia. Terre et Humanisme ajudou a
construir a rede mediterrânea de parcerias locais de
solidariedade entre produtores e consumidores para
a agroecologia.

THÁBITTA MENTA
Estudante de Agroecologia do IFAM (Instuto Federal
do Amazonas), membro da Comunidade Slow Food
para o Legado Alimentar da Amazônia, Rede Maniva
Agroecologia e CSA Manaus, técnico do OPAC
Maniva (Órgão Participativo para o Credenciamento
de Conformidade Orgânica).

TIMOTHE FEODOROFF
Ingressou recentemente na equipe da Urgenci
como gerente de projeto, após ter participado
ativamente do movimento pela soberania
alimentar por quase uma década.

VINÍCIUS COSMOS
BENVEGNÚ
Doutorando em Antropologia Social pela
Universidade Federal do Amazonas (PPGAS / UFAM).
Mestre em Desenvolvimento Rural pelo Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural do
Rio Grande do Sul (PGDR / UFRGS). Graduado em
Ciências Sociais (UFRGS). Graduado em Biomedicina pela Universidade
Luterana do Brasil. Pesquisadora do Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia. Membro do Conselho Editorial da Wamon - Revista dos Alunos do
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM. Obras
relacionadas com minorias étnicas e populações rurais, e temáticas sobre
desenvolvimento, colonialidade / modernidade, segurança e soberania
alimentar e saúde.

VERONIQUE BOUCHARD

WAGNER SANTOS
Graduado em Administração e pós-graduado em
Engenharia de Sistemas. É consultor, membro
fundador e membro do grupo de coração da CSA
Brasil. É co-agricultor e membro do grupo do
coração CSA em Bauru-SP.

WALLAPA VAN
WILLENSWAARD
Em 2003, foi a primeira da família de agricultores da
Community Supported Agriculture (CSA) até hoje.
Essa colaboração cresceu para a Thailand Green
Market Network e, posteriormente, para a Towards
Organic Asia. Atualmente, o INI foi comissionado em
Projetos de Concepção de Políticas de Programas de Alimentos

ZOLTÁN LENGYEL
Zoltan é um agricultor de Táncoskert (a Fazenda Dançante), uma CSA baseada
em carne na Hungria. Ele aplica permacultura e gestão holística e também atua
em atividades de mentoria. Zoltan tem vários animais como porcos, galinhas,
gado, ovelhas nas planícies de Hortobágy. Como Klaus, ele estava entre a
primeira geração de Mentores da URGENCI, em 2019. Zoltan deu alguns
exemplos de como uma Rede CSA local pode apoiar atividades de mentoria
organizando dias temáticos e convidando especialistas para compartilhar suas
experiências, mesmo sem ter um programa de mentoria formalizado e outras
maneiras de organizar atividades de mentoria.

ZSOFIA PERENYI
Zsófi trabalha para a Associação de Consumidores
Conscientes na Hungria e também está
comprometida com a URGENCI como diretora
educacional. Ela coordenou o desenvolvimento do
projeto europeu Be part of CSA! programa de
formação e agora está envolvida na concepção de
novas formações, como a “Base Sólida” que visa
reforçar a sustentabilidade financeira dos CSAs. Ela ajuda a rede CSA húngara
com atividades de conscientização, treinamento e coordenação.

