
REDE CONSAGRO PARTICIPA DA V FESTA NACIONAL  DAS  SEMENTES 
CRIOULAS 
 

Membros da Rede Consagro, com o apoio do projeto de construção de 
redes de trabalho com horticultura – CNPq/FAPESC, estiveram presentes na V 
Festa da Semente Crioula. 

O evento foi realizado nos dias 18-22 de abril de 2012, na cidade de 
Anchieta e constou de Seminário nos primeiros três dias e no final de semana 
uma exposição com materiais diversos de produção agrícola ou de outra 
origem (ver programação em folder anexo). 
Estiveram presentes:  
Grupo de estudantes e professores da UFFS – Universidade Federal Fronteira 
Sul, Campus Chapecó. 
Técnicos da Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina e Cepaf – Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. 
Técnicos da Secretária da Agricultura da Prefeitura Municipal de  Chapecó. 
Famílias agricultoras, entre elas: Sabadin, Cardoso e Vaccari. 

A participação permitiu a realização de trocas de experiências, 
capacitação em assuntos técnicos, fortalecimentos de metas do projeto, 
intereração de atividades entre membros da rede e não membros.  
Como destaque foi mantido um contato com técnicos da Bionatur, Rio Grande 
do Sul, com o objetivo de construção de trabalhos conjunto. Nesta 
oportunidade foi realizado convite para a participação desta instituição no II 
Encontro da Rede Consagro, que será realizado em 08-10 de maio de 2012. 
Com a participação da Bionatur na rede de trabalho, poderá ser avançado em 
um ponto de destaque nas avaliações de sustentabilidade dos 
agroecossistemas – o uso da semente orgânica na produção de hortaliças. 

Eventos, como a festa das sementes crioulas, merece o apoio de todos 
nós e um marco para o avanço no reconhecimento da BIODIVERSIDADE 
como um ponto fundamental na sustentabilidade da vida. 
 

A participação de membros da Rede Consagro, permitiu um ganho de 

motivação na continuidade dos trabalhos e um fortalecimento com o 

comprometimento do grupo no alcance dos objetivos propostos nos projetos. 

 


