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Gestão “Resistir para construir!” 
Diretoria Executiva Nacional – 2019/2020 

 
 

No dia 22 de setembro de 2019, em Presidente Prudente (SP), ocorreu a 

Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), com 

pauta única, eleição da Diretoria Executiva Nacional (DEN). Como sabem, há quase dois 

meses parte da antiga diretoria (gestão 2018-2020) renunciou aos cargos, não se 

justificando até o momento. Todavia, mesmo diante do inesperado, os demais membros 

ainda continuaram (e continuam!) na gestão e são eles e elas que compõem parte da nova 

diretoria eleita. Somando-se a estes, novos integrantes passam a compor o grupo. 

Há um entendimento de que é de suma importância a plena continuidade dos 

trabalhos, pela relevância e papel da entidade, mas, sobretudo, pelo comprometimento 

político assumido com a mesma e com as demandas que se responsabilizaram, como a 

construção – conjunta às Seções Locais da AGB – para a realização do XX Encontro 

Nacional de Geógrafos, em julho de 2020 na cidade de São Paulo - SP.  

Sabemos que tal tarefa se dá em meio a uma conturbada e complexa conjuntura 

política nacional, em que os espaços democráticos e a atuação das mais variadas 

entidades da sociedade civil se veem ameaçadas por parte de um projeto político em 

vigência descompromissado e avesso a espaços e instâncias democráticas.  

Por isso, diante de tal cenário, viemos através desta carta nos apresentar e 

assumir o compromisso de continuidade dos trabalhos da diretoria nacional da Associação 

dos Geógrafos Brasileiros. Seguiremos com ações já iniciadas desde o ano passado, tais 

como manutenção das atividades cotidianas da entidade, regularização perante órgãos 

institucionais/jurídicos, fortalecimento da relação entre Nacional e Seções Locais. Assim, 

daremos prosseguimento à política territorial da AGB, que deve ser construída a partir do 

fortalecimento das Seções Locais.  
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Plano de trabalho dos coletivos que compõem a DEN 

Através de nossos coletivos estabeleceremos o esforço em manter e gerir as 

seguintes instâncias de atuação da Diretoria Executiva Nacional. 

 

PRESIDÊNCIA 

O Coletivo de Presidência empossado fomentará a construção coletiva e horizontal 

da AGB como um todo, tanto no âmbito da DEN quanto da AGB Nacional. Acreditamos que 

a construção coletiva horizontal é o que dá sentido político e sustentação organizativa à 

entidade. Portanto, buscaremos o desenvolvimento de formas para fortalecer este que é o 

princípio fundante da AGB como conhecemos hoje. 

 

SECRETARIA 

O Coletivo de Secretaria atuará na elaboração e divulgação de Atas e 

Convocatórias em tempo hábil, bem como auxiliar nas atividades de construção do XX 

Encontro Nacional de Geógrafos. 

 

TESOURARIA 

 O Coletivo de Tesouraria dará continuidade à política de transparência dos gastos 

e movimentações financeiras da entidade, seguindo com a publicação das prestações de 

contas trimestralmente. Lembramos que a prestação de contas é apresentada, debatida e 

aprovada em Reuniões de Gestão Coletiva (RGC) e enviada para os associados e 

associadas através do canal Interseções e apresentada no site da AGB Nacional. 

 O coletivo assumirá uma política de gastos mínimos com a DEN, dando 

continuidade às medidas já em vigor. Isso garantirá o cumprimento das atividades e trará 

certa segurança financeira à AGB Nacional e DEN. 

 Como sabem, a arrecadação financeira da AGB Nacional há anos vem de duas 

fontes: repasse de 20% das alíquotas das anuidades dos associados das locais e 

arrecadação com inscrições nos encontros nacionais organizados pela AGB, principalmente 

o Encontro Nacional de Geógrafos (ENG). O repasse das alíquotas é insuficiente para a 

manutenção das despesas da Nacional e DEN, assim, dependemos da arrecadação 

oriunda dos ENGs, sobretudo, do valor repassado pelas agências de fomento como Capes, 

CNPq e fundações estaduais. Devido os cortes de verba das agências de fomento e a 

perseguição ideológica às Ciências Humanas, dificilmente o XX ENG (a ser realizado em 

2020) receberá qualquer repasse dessa natureza. Assim, ficaremos sem esse recurso que 

nos vem sendo fundamental. 
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 Diante da realidade financeira apresentada, o Coletivo de Tesouraria da estimulará 

as Seções Locais, em suas reuniões e assembleias, discutirem sobre a situação financeira 

da Nacional e das Locais, bem como proporem estratégias de captação de recursos e 

outras maneiras de organização financeira para a entidade, desde que estas não 

desrespeitem o estatuto da AGB Nacional nem das próprias Seções Locais.  

 A diretoria eleita é ciente das dificuldades financeiras constantes enfrentadas pelas 

Seções Locais, não só em participar das RGCs, mas em custear seus gastos estruturais 

básicos, bem como financiar suas atividades acadêmicas, políticas e culturais, etc. Assim, 

estamos abertos a pensarmos uma reestruturação da política financeira e de financiamento 

da entidade com a contribuição e acúmulo das Seções Locais, buscando discutir esses 

pontos nas próximas RGCs e organizando o 3º Fórum de Políticas Financeiras, a ser 

realizado na 143ª RGC. 

 

PUBLICAÇÕES 

 O Coletivo de Publicações apresenta a pauta de publicações da AGB em dois 

eixos principais, um técnico e um político, para que possamos conduzir da melhor maneira 

possível as atividades atribuídas a esse coletivo: 

Técnicos: 

● Atualizar e assegurar a periodicidade de publicação da Terra Livre (TL). 

● Manter atualizado o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), que é um 

software desenvolvido para a construção e gestão de uma publicação periódica; 

● Buscar inserir a Terra Livre em indexadores de métrica, base de dados indexadas e 

buscadores. 

Políticos: 

 O objetivo geral da Terra Livre é difundir e colaborar na construção da ciência e do 

conhecimento geográfico, além das suas áreas de atuações, por meio de contribuições em 

formato de artigos, notas, resenhas e relatos de Grupos de Trabalho (GT) das Seções 

Locais da AGB, entre outros. Desta forma, podemos manifestar os compromissos políticos 

da AGB com as lutas da sociedade e da Geografia. 

 Promoveremos e fortaleceremos o debate entre os membros da equipe editorial 

(conselho editorial e científico) sobre as políticas editoriais da Terra Livre, com o objetivo de 

estabelecermos políticas que fortaleçam a produção do conhecimento crítico. O 

produtivismo imposto pelas universidades e os órgãos de fomento tem como prioridade a 

quantidade de publicações, e não apresentam uma preocupação com a real construção do 

conhecimento a partir dos diálogos e debates das teorias e práticas da geografia, que é o 

que pretendemos suscitar na Terra Livre. 
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 Ainda, resgataremos a memória da AGB e da Terra Livre por meio da publicação 

de entrevistas com antigos membros do conselho editorial e incentivaremos as Seções 

Locais e Grupos de Trabalho enviarem contribuições (artigos, notas, relatos) para a Terra 

Livre. 

 

COMUNICAÇÃO 

 O Coletivo de Comunicações desenvolverá formas de melhoramento da 

comunicação da entidade através dos seguintes pontos:  

 

● Pensar espaços para construir uma política nacional de comunicação, fortalecendo assim 

a comunicação entre DEN e Seções Locais, entre as Seções Locais e entre Seções 

Locais e associadas e associados; 

● Fortalecer o grupo de comunicação Interseções, entendendo que este é um canal de 

comunicação institucional da AGB Nacional, com intercâmbio da DEN e das Seções 

Locais e das Seções Locais entre si; 

● Transformar o site da AGB em um canal efetivo de comunicação institucional da entidade 

com a comunidade geográfica. Alimentar o site da AGB com conteúdos atualizados 

sobre a entidade e com materiais sobre o histórico desta e suas ações, bem como a 

divulgação de informações da Geografia em geral; 

● Promover a divulgação das ações desenvolvidas pela AGB, tanto em âmbito local quanto 

em âmbito nacional. Um instrumento possível para a realização dessa proposta é o AGB 

em Debate, já que se trata de um informativo das atividades desenvolvidas pela entidade 

como um todo; 

● Buscar relações com outros grupos e encontros que dialoguem com os princípios 

políticos da AGB, entendendo que a conjuntura atual demanda o estabelecimento de 

aproximações para a construção de frentes de lutas efetivas. 

 

Tomando os princípios que regem atualmente Associação dos Geógrafos 

Brasileiros, pautados pela democracia, coletividade, e horizontalidade, a nova diretoria 

eleita “Resistir para construir!”, acredita no potencial da entidade enquanto um importante 

instrumento de produção de conhecimento, de representação e de inserção dos geógrafos e 

geógrafas atuantes na sociedade civil. Desse modo, construiremos uma AGB ativa e 

combativa, um front de resistência diante dos ataques lançados contra a sociedade pelo 

atual governo brasileiro. 

**** 
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 Uma vez apresentada o programa da gestão 2019-2020 da Diretoria Executiva 

Nacional tornamos pública a composição dos cargos distribuídos em coletivos: 

 

Diretoria Executiva Nacional – 2019/2020 

 
Gestão “Resistir para construir!” 
 

COLETIVO DE PRESIDÊNCIA 

Presidenta: Lorena Izá Pereira (SL Presidente Prudente) 

Vice Presidente: José Carlos Dantas (SL Presidente Prudente) 

 

COLETIVO DE SECRETARIA 

1º Secretário: Albert Miles de Souza (SL Juiz de Fora) 

2ª Secretária: Amanda Emiliana Santos Baratelli (SL Três Lagoas) 

 

COLETIVO DE TESOURARIA 

1° Tesoureiro: Pedro Luiz Damião (SL São Paulo) 

2° Tesoureiro: Rafael Henrique de Moura (SL Campinas) 

 

COLETIVO DE PUBLICAÇÕES 

Coordenadora de publicações: Rachel Facundo Vasconcelos (SL Fortaleza) 

Suplente de Coordenadora de publicações: Maria Clara Salim Cerqueira (SL Juiz de 

Fora) 

 

COLETIVO DE COMUNICAÇÕES 

Ronald Coutinho Santos (SL Niterói) 

Jéssica Danielle Ferreira do Amaral (SL Alfenas) 

Paulo Henrique Loffredo de Andrade (SL ABC) 

Paulo Roberto da Silva Rufino (SL Campinas) 

 

Presidente Prudente - SP, 22 de setembro de 2019 

Associação dos Geógrafos Brasileiros 

Diretoria Executiva Nacional (2019/2020) 
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