Relato reunião grupo de agricultores feirantes agroecológicos – Grupo
Herança Viva
O grupo de agricultores feirantes agroecológicos esteve reunido no dia
29 de outubro de 2011, as 13:30h, na feira localizada na rua Nereu Ramos
esquina com a rua General Osório.
Na reunião foram tratadas diversas questões, entre elas as seguintes:
- Edital lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SESAN). O referido edital está selecionando propostas para
Projetos visando a disponibilização de sementes e cultivares locais, tradicionais
ou crioulas no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos e do Plano
Brasil
sem
Miséria.
- Caracterização dos produtos agroecológicos e dos espaços físicos das
bancas com o objetivo de diferenciar –se das situações dos produtos e bancas
convencionais.
- Uso do selo nacional dos produtos orgânicos, com lançamento e
apresentação de uso aos consumidores programado para o dia 5 de novembro
de 2011.
- Proposta de organizar uma festa na semana dos orgânicos na cidade
de Chapecó para o próximo ano. Nesta oportunidade será apresentado. o
benefício que os produtos orgânicos trazem para uma vida mais saudável.
- cobrança de uma taxa financeira para que os feirantes orgânicos
possam ter um recurso financeiro para pagamento de suas atividades.
- Elaboração de um mural, no espaço da feira, para apresentar as
notícias e documentos de interesse aos feirantes e consumidores da feira.
- Viagem técnica do grupo de trabalho do projeto do edital repensa, nos
dias 5 e 6 de dezembro de 2011, para a região sul do Rio Grande do Sul, com
o objetivo de trocas de experiências. A visita contará com o apoio de EmaterRS, Embrapa- e da Epagri.
- Entrega de resultados do trabalho, realizado dentro das atividades do
projeto, apresentando o comportamento dos consumidores da feira
agroecológia da cidade de Chapecó- SC.- Relatado o trabalho de
monitoramento da água que vêm sendo desenvolvido pela pesquisadora da
Epagri Adriana Klock, atividade do projeto de Avaliação de Sustentabilidade.
Este trabalho está promovendo melhorias nas fontes de água dos
agroecossistemas e mantendo o monitoramento da qualidade da água. O
projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Chapecó, com a
participação da Sra. Terezinha Zandavali e da Epagri com o Eng.Agr. Leo

Scheneider. O referido trabalho está em conjunto com o projeto Foz de
Chapecó.
Sendo o que havia para relatar, eu, Marciane Fachinello, encerro este
documento.

