
 

 
 

III FEIRA DE TRO CA DE S EMEN TES, MUDAS E ANIMAIS CAIPIRAS  

DE CUNHA-SP. 

III FEIRA DE TROC A DE S EMEN TES TRADIC IO NAIS E CRIO ULAS  

DO ESTADO DE SÃO  PAULO. 

 

“Saiu o Semeador a semear 

Semeou o dia t odo 

e a noite o apanhou ainda 

com as mãos cheias de s ementes. 

Ele s emeava tranqüilo 

sem pensar na colheita 

porque muito tinha colhido 

do que outros semearam.” 

(Cora C oralina) 

 

É com muito entusiasmo que a SerraAcima e os Grupos de Agricultores Famili ares 

Agroecológicos de Cunha-SP  e Campos de Cunha-SP convidam para a III Feira de troca de 

sementes, mudas e animais caipiras dos agricultores de Cunha/SP reali zada, este ano,  

conjuntamente com a III Fei ra de Troca de sementes tradicionais e crioulas do Estado de São 

Paulo, nos dias 05 e 06 de setembro de 2012, na cidade de Cunha/SP. 

O evento é uma iniciativa da SerrAcima, OSCIP, que há 13 anos contribui na 

construção de propostas para o des envolvimento rural sustentável, junto às famílias agricultoras 

de Cunha, at ravés dos processos de formação e implementação de  práticas Agroecológicas  de  

produção, geração de renda e recuperação florestal e do Grupo de Trabalho em Sementes da 

Comissão de Produção Orgânica do Estados de SP (GT de Sementes - CPOrg/SP ). 

 

 

TRAGAM SABERES, SEME NTES E MUDAS PARA AS T ROCAS! 



 

PROGRAMAÇÃO: 

 

 05/09/2012 – Q uarta-f eira 06/09/2012 – Q uinta-feira 

9h00 às 9h30: Café da manhã no Centro 

de Catequese Padre Adriano Seelen - 

Paróquia N.S. da Conceição de Cunha. 

7h00 às 8h00: Café da manhã no local  

de hospedagem. 

9h30 às 10h00: Montagem da exposição 

de sementes, mudas e materiais de 

formação a serem t rocadas entre bancos 

comunit ários. 

Mística de acolhida das sementes. 

8h00 às 9h00: Deslocamento para a 

Igreja da Boa Vista. 

8h00 às 9h00: Inscrições para as  

oficinas. 

Café da manhã na Igreja da Boa Vista. 

 

10h00 às 12h15: Reunião sobre 

produção, uso e formação de bancos de 

sementes no Estado de São P aulo e Redes  

e entidades vi sit antes. 

9h00 às 9h30: Mística de abertura da 

Fei ra de troca de sementes. 

9h30 às 12h30: Seminário sobre a 

Organização de Bancos Comunitários de 

Sementes Crioulas. 

- Relato de experiências SP. 

12h15 às 13h15: Almoço 

a) Agricultores Famili ares na 

SerrAcima; 

b) Demais participantes nos 

Restaurantes locais. 12h30 às 14h00: Almoço Comunitário 

Manh ã 

13h15 às 14h30: Troca de sementes e 

Mudas e conhecimentos entre os Bancos  

Organizados. 

14h00 às 15h00: III Feira de trocas de 

sementes de Cunha/SP e III Feira de 

troca de Sementes do Estado SP 

15h00 às 18h00: Visit a técnica à 

Unidade de Produção Famili ar, no Bairro 

da R oça Grande 

14h30 às 16h30: Oficinas sobre prát icas  

agroecológicas. 

 

14h30 às 15h30: Painéis para troca de 

experiências entre entidades. 

15h00 às 18h00: Painéis para troca de 

experiências entre entidades. 

15h30 às 16h30: Oficina sobre 

Organização de Controle Social (OCS) 

18h30 às 19h30: Atividade cultural 17h00: Lanche e encerramento 

19h30 – Deslocamentos dos agricultores  

familiares para alojamento coletivo 

Tarde 

20h00: J antar e Noite Livre 

Retorno 

 



É imprescindí vel a confirmação da participação no evento, informando: nome 

completo, endereço, t elefones de contato e entidade a que pertence até o dia 24/08/2012. 

Contatos: (12) 3111 1744, serracima@s erracima.org.br 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

PÚBLICO ESPERADO: 

Priorit ariamente representantes de povos e comunidades t radicionais, agricultores fami liares e 

campesinos e extrativistas que estejam resgatando e produzindo sementes; e, entidades de 

assessoria e apoio aos agricultores, Instituições de Ensino e Pesquisa, Representantes de órgãos 

governamentais. 

 

O QUE TRAZER? 

• Sementes e mudas para troca entre os bancos o rganizados e na Feira de t rocas; 

• Materiais formativos e informativos; 

• Cartazes com fotografias ou banner para a troca de experiência. 

• Colchão, roupa de cama, cobertas e toalhas para os Agricultores que vão ficar no 

alojam ento coletivo. 

 

LOCAL: 

A Feira será reali zada em dois l ocais di ferentes. Segue abaixo os endereços: 

- 05/09 - Centro de Catequese Padre Adriano Seelen da Paróquia N. S. da Conceição. Rua 

Coronel M acedo – Centro - Cunha/SP 

- 06/09 - Igreja da Boa Vista. Rodovia Cunha-Paraty, km 53,5 – Cunha/SP  

 

ESTRUTURA: 

 

1) Hospedagem:  

 

Os agricultores participant es terão alojamento gratuito  (para isso é NECESSÁRIO confi rmar 

com a SerrAcima a participação e data de chegada na cidade). Trazer colchão, roupa de cama,  

cobertas e t oalhas. 

 

Para os demais participantes negociamos as seguintes pousadas com um preço mais acessível: 

 

a) Pousada Vila Rica 

Telefone para contato: (12) 3111 2612 e 3111 2618 

Falar com Cristina, Fernanda ou Si rene.  

Diária: R$ 35,00 (quartos duplos ou t riplos). 



 

 b) Hotel Belvedere 

Telefone para contato: (12) 3111 1288 

Falar com Francisco. 

Diária: R$ 30,00 (quartos duplo ou triplos) 

 

Outras opções de hospedagem poderão ser buscadas at ravés do Portal de Cunha: 

http:// www.portald ecunha. com.br/cunha/pousadasemcunha.html  

 

IMPORTANTE: a reserva da hospedagem é responsabilidade do parti cipante. 

 

2) Alimentação:   

 

05/09: Café da manhã será servido para todos os particip antes. É importante esclarecer que,  

neste dia, a alimentação (almoço e j anta) fica por conta dos parti cipantes.  

Será servido almoço e j antar g ratuitos somente para os agricultores. 

06/09: Café da manhã s erá servido para todos os participantes e haverá também um almoço 

comunitário o ferecido a todos os parti cipant es no local da F ei ra.  

 

Sugestões de restaurante: 

a) Restaurante e pizzaria panela de b arro 

R$ 10,00/pessoa – Self service a vontade 

Contato: (12) 9771 7794 – Rose ou Rosinha 

 

b) Quitanda li terária 

R$ 2,50/100g com opções de alimentos integrais 

Contato: (12) 81567971 - Dani 

 

Outras opções de  restaurantes poderão ser buscadas através do Portal de Cunha: 

http:// www.portald ecunha. com.br/cunha/pousadasemcunha.html  

 

PARCERIAS: 

 

AAO – Associação de Agricultura Orgânica 

ABD – Associação Biodinâmica 

APTA 

CATI – Coor denadoria de Assistência Técn ica Integra l 

Centro Paulo Souza  

CPOrg - Comissão de Produção Orgânica do Estados de SP 



EMBRAPA - Hortaliças 

Grupo de Agricultores familiares de Cunha/SP 

Grupo de Agricultores familiares em transição para Agroecologia de Campos de Cunha/SP 

IAC – Instituto Agronôm ico de Campinas 

ISA - Instituto Socioambiental 

Instituto Kairós 

MAPA - Superintendênc ia Federal de Agricultura no Estado de SP e MG  

PETROBRAS – Programa de desenvolvimento & cidadania 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cunha/SP 

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios – Campos Novos/SP 

 

 

 


