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Trabalhamos durante todo o ano para sua realização, e até pouco tempo
acreditávamos que ele realmente aconteceria. Acreditamos no EIV como
uma ferramenta de fortalecimento dos movimentos populares do campo
e da cidade e a disputa da verba pública universitária para extensão
popular. Sua não realização nesse início de ano é uma grande perda.

Em diálogo com a Via Campesina, estamos na construção de um
Seminário para discussão e alinhamento da construção do EIV com os
movimentos do campo. Focaremos, neste momento, no fortalecimento
da confiança e parceria com a Via Campesina para que ele volte a
acontecer o mais breve possível. 
Divulgaremos mais informações, e manteremos vocês atualizadas/os por
meio de nossos instrumentos de divulgação, mantenham-se atentas/os! 
Contamos com todas/os vocês para que o EIV volte com toda a potência
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← 8º Encontro Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB)

que lhe cabe! 
Atenciosamente, CPP 2018.
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