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Tecendo mercados, 
fortalecendo a 
agroecologia
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É com alegria que lançamos o  
Giro Agroecológico, informativo da REDE de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. 

Este material surge da vontade, sempre  
pulsante, de compartilhar e de contar  

nossas histórias; e por acreditarmos na  
força que as palavras – escritas, faladas,  
cantadas, versadas – têm na afirmação  

dos nossos sonhos, princípios e caminhos. 

O nosso desejo é que, ao ecoar as tantas  
vozes que constroem a REDE, o Giro 

Agroecológico seja também um instrumento 
de diálogo, capaz de ampliar a conexão 

dos conhecimentos e das formas coletivas 
de fazer e pensar a agroecologia na região 

metropolitana de Belo Horizonte  
e no Leste de Minas Gerais.
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A primeira edição do Giro Agroecológico trata  
da Construção Social de Mercados, tema 
urgente para o avanço das políticas e práticas 
agroecológicas na região metropolitana de 
Belo Horizonte.

O sistema agroalimentar que predomina no 
Brasil, impulsionado e sustentado pelo agro-
negócio e suas corporações, controla desde a 
produção de insumos e tecnologias de manejo 
produtivo até a distribuição dos alimentos e a 
construção de hábitos alimentares. Tal mo-
delo, orientado pela exploração dos bens na-
turais e do trabalho humano para obtenção 
de lucro, reduz os alimentos a mercadorias e 
distancia quem produz de quem consome.

Os diferentes valores e paradigmas que ori- 
entam as relações entre as pessoas e a cons-
trução de mercados estão inseridos em um 
contexto de constante disputa. Por esse mo-
tivo, acreditamos ser importante sempre  
buscar os caminhos que se orientam pelos 

CONECtANDO hORtA E MEsA: 

CAMINhOs pARA A CONstRuÇÃO  

sOCIAl DE MERCADOs



4

princípios da ecologia, da justiça socioam-
biental e da valorização e respeito na relação 
entre os seres vivos. 

Na região metropolitana de Belo Horizonte  
existem diversas formas de construção de 
mercados agroecológicos que trilham por es-
ses caminhos, como as feiras livres e os grupos 
de consumidoras/es, além de várias modali-
dades de entrega de cestas, lojas, armazéns e 
vendas institucionais para o poder público.  
Algumas dessas iniciativas serão apresenta-
das nessa edição do Giro Agroecológico, para que  
sejam conhecidas, fortalecidas e para que ins-
pirem outras experiências similares.
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“sabe a aranha tecer sua teia sem ter aprendido.  

sabe o joão-de-barro fazer a sua casa sem ter  

ido à escola. sabe o corpo da grávida fazer a  

criança sem ter lido livros de embriologia.  

se o beija-f lor tivesse que pensar para bater  

suas asas, jamais voaria. pianista bom não pensa  

no que está tocando. só podemos falar porque,  

no ato de falar, nada sabemos de gramática.  

A fala veio antes. O saber gramático veio depois. 

O saber é sempre posterior à sabedoria.”  

Eduardo Galeano
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Uma das dificuldades para agricultoras, agri-
cultores e grupos produtivos comercializarem 
diretamente seus alimentos é o desenvolvi-
mento de ferramentas que facilitem a organi-
zação, divulgação e gestão dos produtos ven-
didos. Para responder a este desafio, foi criada 
a Open Food Brasil (OFB): uma plataforma 
digital que conecta e aproxima produtoras/es  
e consumidoras/es com o objetivo de poten-
cializar a circulação e a comercialização lo-
cal de produtos agroecológicos, orgânicos e 
artesanais. 

A plataforma foi criada na Austrália e atual-
mente está ativa em 16 países. O seu código 
(a receita do site) é aberto e o seu desenvolvi-
mento se orienta pela cultura da autonomia 
e da transparência. Assim, em 2019, a Rede 
de Intercâmbio se juntou a programadores 
engajados com a iniciativa e apoiou a criação 
de uma versão da plataforma adaptada para 
o Brasil.

Aproximando distâncias com a  
Open Food Brasil

#REDEsDEApOIO
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“Nós estamos, desde março, utilizando a plata- 
forma para viabilizar o nosso Grupo de Compras 
quinzenal. A plataforma tem sido extremamente útil 
para o nosso trabalho, bastante funcional, de fácil 
operação, tanto por parte dos administradores como 
dos clientes que se utilizam da mesma. Tá valendo 
demais!” Clênio Argolo, Grupo de compras do Lixo Zero 
- Santa Tereza

          Conheça melhor a  
         Open Food Brasil: 

https://www.openfoodbrasil.com.br/

 https://www.instagram.com/openfoodbrasil/

 https://www.facebook.com/Open-Food-Brasil-104030151149084
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Sirlei e Dárcio cultivam enorme variedade nos sistemas agroflorestais e 
hortas agroecológicas. Fotos: Anna Sales

“A gente vem há algum tempo cuidando das nos-
sas verduras no sistema agroflorestal, com apoio da 
REDE. Desde então, tentamos vender através de ces-
tas, mas não funcionou muito bem. Então a gente 
manda a lista pelo WhatsApp e as pessoas fazem os 
pedidos. Tem sido muito bom, tem ajudado muito a 
gente, tanto na despesa de casa quanto no conhecer, no 
passar para as pessoas o pouco que a gente sabe. As 
pessoas estão cada vez mais nos procurando, falando 
da qualidade das nossas verduras, e nós ficamos mais 
entusiasmadas ainda.”  Sirlei Carmo 

A família da Sirlei Vilaça Carmo e do Dárcio 
dos Santos Carmo mora no sítio Jatobá, que 

Em Transição Agroecológica:  
a experiência de Sirlei e Dárcio
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fica na comunidade Marinhos, no município 
de Bonfim (MG). Em 2015, a família iniciou 
a transição agroecológica do seu sistema pro-
dutivo, deixando a monocultura de bucha 
com uso de agrotóxicos para cultivar siste-
mas agroflorestais  e hortas agroecológicas.

Desde 2018, Sirlei e Dárcio constroem circuitos 
curtos de circulação de alimentos, experimen-
tando diversos formatos de comercialização. 
Atualmente, a família envia por WhatsApp, 
toda semana, uma lista com os alimentos dispo-
níveis para consumidoras/es escolherem seus 
pedidos. Durante a pandemia da Covid-19, a 
família continua fornecendo alimentos a pre-
ços justos, sem taxa de entrega, respeitando to-
das as medidas de higienização na colheita, no 
armazenamento e no transporte. 

  Conheça melhor o trabalho da família da 

  Sirlei e do Dárcio:

 https://www.instagram.com/sitiojatoba01/

 (31) 9 9711- 2723 (Sirlei) 

Fortalecer experiências como 
a de Sirlei e Dárcio é uma 
forma de contribuir na me-
lhoria da renda de agriculto-
ras e agricultores familiares, 

estimulando os mercados locais e as culturas 
alimentares das comunidades. 
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Agricultoras/es de Itaguara  
superam os desafios com união 

A família de Geralda do Carmo, Silvano 
Ferreira, Hélio de Souza e Maria das Graças 
iniciou a transição agroecológica em 2015, 
junto a outras agricultoras e agricultores da 
Associação Centro Comunitário Rural de Aroeiras, 
em Itaguara, na região metropolitana de Belo 
Horizonte (MG). A família foi abandonando 
a produção carvoeira ao se encantar com os 
princípios da agroecologia e colocá-los em 
prática em seus sistemas produtivos. 

Com a diversifica- 
ção da produção e a 
grande variedade  de  
alimentos, surgiu a 
oportunidade de co-
mercializar em Belo 
Horizonte, na Feira 
Terra Viva. Devido 
à pandemia, a de-
manda por alimen-
tos de qualidade au-
mentou, e a logística 
de entrega ficou mais 
complexa. Com isso, 
para enfrentar esses 
novos desafios, a fa-
mília da Geralda se  

Joana D’arc plantando uma muda.
Foto: Anna Salles
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uniu à de outras agricultoras e agricultores 
da comunidade, como Edilma Rabelo, Joana 
D´arc Teixeira e Ailton Resende. Uma vez 
por semana, elas enviam uma lista com os 
alimentos disponíveis para um grupo de con-
sumidoras e consumidores, que escolhem os 
produtos desejados e recebem os pedidos, de 
forma segura, em Belo Horizonte. 

Para estas famílias, os circuitos de proximi-
dade se tornaram uma importante alternati-
va para o escoamento e comercialização da 
produção agroecológica, fomentando pro-
cessos de cooperação e parcerias entre quem 
produz e quem consome. 

“Essas plantações trazem um benefício muito grande 
pra nossa saúde e para nossa vida. A plantação e a 
venda das cestas também têm melhorado muito. Com 
essa produção orgânica que a gente planta, tem visto 
muita coisa boa pra gente e para os outros também.  
A gente só tem a agradecer a Deus, a REDE e agra-
decer tudo de bom que a gente tem aqui produzido. 
Espero que a gente melhore mais ainda. Esse é o nosso 
objetivo.” Geralda do Carmo 

Conheça melhor o Grupo de comercialização  
de Itaguara:

 WhatsApp: (31) 9 9743-3141 (Ailton) 
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Rede de Solidariedade:  
a agroecologia unindo  
o campo e a cidade 

As ações emergenciais 
Rede de solidariedade: a 
agroecologia unindo o campo e a 
cidade, realizadas entre julho e outubro pela 
Rede de Intercâmbio, com o apoio da Fun-
dação Banco do Brasil (FBB) e da Pão Para o 
Mundo, vieram ao encontro das expectativas 
e necessidades relacionadas ao escoamento  
da produção das agricultoras e dos agricul-
tores familiares no contexto da pandemia 
do Covid-19.

A construção das 
 iniciativas trouxe  
  uma nova perspec- 
 tiva para a destina-
ção da produção.  
 Por meio de ações 
    coordenadas, que

 envolveram o  
planejamento 

     produtivo, o 
acordo sobre os

Cesta da ação 
emergencial 

apoiada  
pela FBB

Foto:  
Sylvia Vartuli. 

prazos de entrega, os processos de 
envase dos produtos e logística, foi 
possível  adquirir e oferecer a comu-
nidades parceiras uma diversidade  
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A rede de solidariedade gerada garantiu a distri-
buição de 31 toneladas de alimentos, produ-
zidos com muito carinho por 80 famílias da 
agricultura familiar de 09 municípios da re-
gião metropolitana de Belo Horizonte e do 
Leste de Minas Gerais. 

A ação de outubro  
contou com entrega de 

kits de autocuida  
do para mulheres e 

cestas com produtos da 
agricultura familiar,  

com apoio da  
Pão Para o Mundo.

Fotos: Lorena Anahi                                             

de alimentos saudáveis e agroecológicos,  
produtos artesanais de limpeza e higiene.
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A Comunidade que Sustenta a Agricultura  
- CSA Orapronóbis é uma das experiências  
desenvolvidas na região metropolitana de 
Belo Horizonte que conecta agricultoras/es 
e consumidoras/es. Gersilene dos Santos,  
Geicimara dos Santos Costa, Paulo Cezar,  
Gisele Monteiro de Jesus, Edson Felipe  
Gonçalves, Lúcia Rodrigues e Antônio  
Adalberto Delmiro fornecem os alimentos  
que são cultivados em três hortas comuni-
tárias na Ocupação Tomás Balduíno, loca-
lizada em Ribeirão das Neves (MG). 

CSA Orapronóbis aproxima  
quem produz e quem consome  
alimentos saudáveis

Lena e Artur na horta Raio de Luz

Gisele e família na horta  
Renascer Vida. Fotos: Lucas Bois                                  
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Há seis anos, cerca de 300 famílias ocupam 
um terreno que estava abandonado por dé-
cadas e dão um novo sentido comunitário, 
social e político ao território. Além das hor-
tas agroecológicas, na comunidade foram de-
senvolvidas diversas tecnologias alternativas, 
tais como sistemas de saneamento ecológico, 
aquecimento solar de chuveiros e coleta de 
materiais recicláveis.

“O CSA é importante para mim, me ajuda no meu 
sustento e da minha família, e muito mais do que isso, 
me ajudou no conhecimento de pessoas, trabalhos que 
a gente leva pra vida toda!” Lúcia Rodrigues

“O CSA pra mim hoje é um meio de sustento da mi-
nha casa, de ter a saúde mais equilibrada e também 
os conhecimentos.” Edson Felipe

“Hoje tenho comigo dessa caminhada a minha famí-
lia, graças a Deus e da CSA que tiro o sustento da 
minha família, é muito gratificante estar produzin-
do um alimento livre de química, que chega à mesa  
dos nossos co-produtores com muito amor, carinho e 
cuidado.” Paulo Cezar
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  Saiba mais sobre o CSA Oropronóbis  
  e seus membros em 

 https://www.instagram.com/orapronobis_csa/ 

     Tecnologia Alternativa 

A CSA – Comunidade que Sustenta a Agricultura –  

é uma tecnologia de circulação e comercialização 

direta de alimentos, praticada em várias regiões 

do Brasil e do mundo, que propõe uma relação de  

parceria entre quem produz e quem consome. As 

consumidoras e consumidores são co-responsáveis 

pelo funcionamento, financiamento e produção da 

CSA e são denominadas/os co-produtoras/es. 

As dificuldades e imprevisibilidades da produção 

agrícola relacionadas à sazonalidade, às condições 

climáticas e à logística das entregas são desafios 

compartilhados e enfrentados por todas as pesso-

as que fazem parte de uma CSA.

Geralmente, as co-produtoras e co-produtores con-

tribuem com um valor mensal, que garante a reali-

zação das seguintes etapas: aquisição de insumos 

e instrumentos de trabalho, cuidado com a terra,  

organização dos pedidos e logística para distribui-

ção das cestas de alimentos agroecológicos. 
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Mesmo em um contexto crítico de pandemia, 
o Governo Federal e o Governo Estadual de 
Minas Gerais continuam adotando medidas 
que reforçam o desmonte das políticas pú-
blicas relacionadas à Segurança Alimentar 
e Nutricional, à Agroecologia, à Saúde e à 
Educação. Diante desse cenário, cresce a im-
portância das iniciativas que buscam defen-
der os programas governamentais e garantir 
os direitos conquistados arduamente pela so-
ciedade, a exemplo da pesquisa-ação Comida 
de Verdade nas Escolas do Campo e da Cidade.
 

A importância das políticas  
públicas para a garantia do  
direito humano à alimentação

Coordenada pela Articulação Nacional de 
Agroecologia (ANA) e pelo Fórum Brasileiro de 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (FBSSAN), em parceria com a Associação 
Brasileira de Agroecologia (ABA) e a Confe-
rência dos Religiosos do Brasil (CRB), a pes-
quisa procura compreender e comunicar para 
a sociedade os desafios, avanços e inovações do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), tanto na perspectiva das organizações 
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da agricultura familiar quanto da  gestão públi-
ca. Ela acontece nas cinco regiões brasileiras, 
em oito municípios diferentes, e a REDE é a 
articuladora local em Belo Horizonte.

Outra ação de grande relevância relacionada 
ao fortalecimento das propostas de compras 
institucionais é a chamada pública do Pro-
grama de Aquisição de Alimentos (PAA) exe-
cutada pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV). Essa iniciativa foi construída coletiva-
mente no âmbito da Articulação Mineira de 
Agroecologia (AMA) e das organizações do 
Polo Agroecológico e de Produção Orgânica 
da Zona da Mata. A realização de uma cha-
mada pública de PAA por uma universidade 
é uma iniciativa inovadora, que representa a 
conquista de um novo mercado institucional 
para a agricultura familiar e muito aprendi-
zado para o movimento agroecológico. 

Acreditamos que o diálogo com a sociedade, a defe-

sa e a incidência política em torno do PNAE e do PAA 

estão entre as prioridades da agricultura familiar e do 

movimento agroecológico. A efetivação dessas políti-

cas garante, por um lado, a ampliação da circulação 

e da comercialização de alimentos e, por outro lado, o 

fornecimento de alimentos saudáveis para a sociedade.

  Conheça a Campanha Agricultura Familiar é 
   Saúde na Alimentação Escolar, de defesa do 
  PNAE no contexto da pandemia da Covid-19: 

http://bit.ly/pnaecovid19
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Novos horizontes para a  
agroecologia na RMBH:  
participação, certificação e  
construção social de mercados

Diante da necessidade de fortalecer novas 
possibilidades para a agroecologia metropo-
litana, a Associação Horizontes Agroecológicos foi 
fundada em outubro de 2019, com o objetivo 
de promover a articulação e a troca de conhe-
cimentos entre agricultoras/es, produtoras/es  
e instituições parceiras na região metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH) e entorno, 
além de vislumbrar e construir um modelo 
de produção, comercialização e garantia que 
promova a agroecologia, a transição agroeco-
lógica e a construção de mercados mais justos. 

Encontro de construção do SPG Metropolitano. Foto: AUÊ UFMG
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A criação da Horizontes 
Agroecológicos é resultado de 
uma longa trajetória de ar-
ticulação na RMBH, que 

que tem crescentemente envolvido agricul-
toras/es, movimentos sociais, organizações 
da sociedade civil, universidades e institui-
ções de ensino, setores do poder público, e 
outras organizações interessadas em pro-
mover a agroecologia, a agricultura urbana 
e a agricultura familiar na região. 

Outra forte motivação para a criação da  
associação foi a possibilidade de construir 
uma dinâmica social e pedagógica que reu-
nisse tanto agricultoras/es como pessoas 
e organizações interessadas em ampliar a 
escala de produção e consumo de alimen-
tos certificados como orgânicos e agroe-
cológicos na RMBH. Buscando inspira-
ção em outras experiências em curso no  
Brasil, optou-se pelo Sistema Participati-
vo de Garantia (SPG). Este mecanismo in-
tegra o Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica e permite garantir 
a qualidade da produção orgânica e agro-
ecológica, por meio de grupos formados 
por agricultoras/es e atores sociais locais  
(colaboradores) e da constituição do Orga-
nismo Participativo de Avaliação da Con-
formidade (OPAC).
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A Horizontes Agroecológicos conta com  
96 agricultores/as cadastrados/as, organi- 
zados/as em 10 núcleos territoriais que 
compreendem 22 municípios localizados 
na RMBH, Colar Metropolitano e entorno. 
Esta forma de organização busca facilitar as 
dinâmicas de visitas e intercâmbios entre as/
os agricultoras/es, necessárias ao processo de 
certificação. Além destes, a Associação conta 
ainda com a parceria de diversas organiza-
ções colaboradoras.

O SPG é um sistema pioneiro do Brasil,  

adotado em mais de 60 países, que  

permite o uso do selo de certificação  

orgânica para venda indireta (supermercado, sa-

colão, armazém…), estimulando a autonomia, a res-

ponsabilidade solidária e o controle social entre 

seus diversos membros, sem a dependência de um  

auditor externo.

Texto elaborado pelo Grupo AUÊ/UFMG: Priscila Marques, Ana Carol,  
Luisa Melgaço, Ghiulia Martins, Mariana Motta, Lívia Pereira e  
Dani Adil.

        Grupo AUÊ! 
 -     Estudos em Agricultura Urbana da UFMG  

aue.ufmg@gmail.com

https://aueufmg.wordpress.com
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Conversamos com Sibelle Diniz, professora 
da Universidade Federal de Minas Gerais e 
coordenadora do Grupo Colmeia, sobre a 
construção social de mercados e sua relação 
com economia popular e também sobre os 
processos de comercialização da agricultura 
familiar de base agroecológica na região me-
tropolitana de Belo Horizonte. 

“A gente vive, desde os primórdios do capitalismo, 
processos de mercadificação do trabalho, da terra e da 
natureza, ou seja, uma compreensão dessas atividades 
e desse atores humanos e não-humanos como merca-
dorias. Na atualidade, esses processos são associa-
dos com a intensificação da precarização do trabalho, 
com a redução dos direitos trabalhistas, com o apro-
fundamento das crises e catástrofes ambientais, todos  
os indicadores do desmatamento e do aquecimento 
global. (...) Isso coloca um cenário muito desafia-
dor para as condições de trabalho, a médio e longo 
prazo. Nesse sentido, é importante a gente reconhe-
cer e compreender quais são as potências das ou-
tras economias, os desafios, e pensar outros sistemas  
econômicos, outras práticas, outras formas de produção  

Entendendo melhor a  
economia popular e solidária  
com o Grupo Colmeia

#ENtREVIstAs
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de conhecimento e de produção de bens e serviços, 
afetos e trocas no sentido mais amplo.” Sibelle Diniz.

Confira no nosso site! 

https://redemg.org.br/giro-agroecologico/

Conhecendo a Rede Sisal 

A Rede Sisal – Circuito de Comercialização 
Solidária da Agricultura Familiar e Urbana  
é construída por 90 organizações de agricul-
toras/es familiares e urbanas/os e benefici-
ários da reforma agrária que têm atuação  
em mais de 100 municípios mineiros. Fazem 
parte da iniciativa cerca de 840 famílias e inú-
meros parceiros, como a Rede de Intercâm-
bio, o Centro de Tecnologias Alternativas da 
Zona da Mata (CTA-ZM), a Subsecretaria  
de Segurança Alimentar e Nutricional da  
Prefeitura de Belo Horizonte (SUSAN/PBH) 
e a Cooperativa Camponesa Central de  
Minas Gerais (CONCENTRA).

A Rede Sisal é atualmente a gestora da  
CAFA, que é a Central de Abastecimento 
da Agricultura Familiar e Urbana localizada 
em Belo Horizonte. A CAFA tem a missão 
de proporcionar o suporte comercial a essas 
organizações vinculadas à Rede Sisal, seus  
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Selo da  
campanha  
“Eu apoio a  
Agricultura  

Familiar  
e Urbana”  

promovida  
pela Rede  

Sisal.

“A Rede Sisal surge no sentido de fortalecer e 
tornar os alimentos cada vez mais acessíveis 
à população de Belo Horizonte e demais ter-
ritórios de Minas. A ideia é também expan-
dir para além do estado e fazer  uma inte-
gração da Rede Sisal com empreendimentos 
da Bahia, São Paulo, do Sul, para ofertar 
esses alimentos saudáveis a toda a popula-
ção brasileira” Luísa Ribeiro – Coordenadora 

da CAFA e da Rede Sisal.

produtores e suas comunidades, de forma a 
ampliar a sua capacidade de acesso a merca-
dos, principalmente na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte, numa perspectiva de 
rompimento da autossuficiência e individua-
lismo para o fortalecimento da solidariedade 
e da agroecologia. A CAFA é equipada com 
infraestrutura como agroindústria, cozinha 
pedagógica, área de armazenamento de es-
toque, câmara fria, caminhão e prestação de 
serviço para auxiliar essas organizações nesse 
suporte comercial. 

Para conhecer melhor a iniciativa, conversamos com 
Luísa Ribeiro, coordenadora da CAFA e da Rede  
Sisal, pela CONCENTRA, e com Nina Abigail, da  
Rede Raízes da Mata, Viçosa. 

https://redemg.org.br/giro-agroecologico/

Entrevistas realizadas em parceria com o Grupo AUÊ/UFMG:  
Ghiulia Cabral, Luísa Melgaço, Dani Adil, Raphael Souza e Priscila 
Seoldo Marques.
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Biscoito de polvilho  
de açafrão da  
Genoveva Borges

Biscoito de polvilho  
de açafrão da  
Genoveva Borges

“Do jeito que a tia ensinou, a gente vai só incre-
mentando. Eu sinto até o saborzinho de quando a 
tia fazia pra gente. É muito bom! E saber também 
que a gente está podendo proporcionar pro meus 
filhos, pros meus sobrinhos e pro meu netinho uma 
alimentação saudável. O biscoito de polvilho puro 
é só biscoito de polvilho, mas o biscoito de polvilho 
com beterraba, biscoito de polvilho com açafrão, 
com espinafre, isso é muito bom!” 
Genoveva Borges, agricultora familiar e moradora da  

comunidade Barro Branco, em Santa Bárbara (MG)

InGrEdIEntES:

• 1 kg de polvilho azedo
• 3 ovos
• 300 ml de leite
• 200 ml de óleo
• 50g de queijo parmesão
• 2 colheres de sopa de açafrão da terra ralado 

#RECEItA COM 
   plANtAs E AlIMENtOs
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MOdO dE prEpArO:

• Em uma panela, coloque o leite e o óleo 
 para aquecer. 
• Em uma bacia, coloque o polvilho azedo 
 e escalde com o leite e o óleo. Em seguida, 
 adicione os ovos e o queijo parmesão.  
 Sovar bastante. 
• Coloque o açafrão ralado até obter a cor 
 desejada.  
• Em seguida, coloque a massa em um tabu- 
 leiro sem untar e faça a forma desejada do 
 seu biscoito. 
• Pré-aqueça o forno a 250 °C. Asse até secar.
• Ele fica sequinho e crocante.

Os biscoitos da Genoveva guardam os saberes tradicionais da família.  
Fotos: Júlia Graziela Soares
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Feira Raízes do Campo -  

A Feira Agroecológica de Jabó!

A Feira Raízes do Campo é uma iniciativa 

da Amanu - Educação, Ecologia e Solida-

riedade e das agricultoras e dos agricul-

tores agroecológicos de Jaboticatubas.  

As feiras acontecem todo segundo e 

quarto sábado do mês de 8h às 15h. Conheça também  

nosso grupo de compras com entregas em Jaboticatubas, 

Santa Luzia e Belo Horizonte. 

End.: Pç Nossa Senhora da Conceição, Centro, Jaboticatubas. 

Conheça outras iniciativas de construção social de 
mercados da região metropolitana de Belo Horizonte.

 https://www.instagram.com/raizesdocampojabo/

 https://www.facebook.com/groups/raizesdocampo

 https://feirajabo.wixsite.com/raizesdocampo

Rede Terra Viva > 

Rede de produtoras/es e consumidoras/es  

conscientes. Trabalham com alimentos  

agroecológicos, orgânicos, artesanais e 

produtos naturais de saúde, higiene, beleza e limpeza.

End.: R. Pouso Alegre, 1911, Santa Tereza, Belo Horizonte. 

 https://www.instagram.com/feiraterraviva/

 https://www.facebook.com/feiraterraviva

#sElIGA
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AFLORA  > 

A Associação Florestalense de Agro-

ecologia (AFLORA) reúne pessoas  

que têm em comum o objetivo de  

fomentar a agroecologia se somando num círculo virtuoso 

para conformar um modo de vida harmonioso com a natu-

reza e socialmente equilibrado.

 https://www.instagram.com/aflora.florestal/ 

 https://www.facebook.com/aflora.florestal 

 https://aflora.org.br/aflora 

Grupo de Consumo  

Lixo Zero Santa Tereza >

A partir de uma visão integral de saúde e bem estar, a Rede 

Lixo Zero Santa Tereza busca, além de proporcionar um  

serviço de aproveitamento integral e integrado dos resíduos 

de seus beneficiários, contribuir também para a alimentação 

saudável e o bem estar dos mesmos. 

End. Núcleo Bom Despacho: R. Bom Despacho, 205, Santa 

Tereza, Belo Horizonte.

Grupo de Compras: https://www.openfoodbrasil.com.br/

grupo-de-consumo-lixo-zero-santa-tereza/shop#/home

Filhos da Terra > 

Os produtos do Filhos da Terra são 

produzidos pela família da Augusta e 

do Mateus, na comunidade de Paciência, município de Santa 

Bárbara. Produzem de forma agroecológica, cuidam do meio 

ambiente, protegem os recursos naturais e valorizam a cul-

tura da comunidade e entorno. 

 https://feirajabo.wixsite.com/raizesdocampo
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AUÊ!
E S T U D O S  E M
A G R I C U L T U R A
U R B A N A  U F M G

PARCEROS  
NA EDiçãO:

Fique por dentro das nossas iniciativas,  

acompanhando nossas Redes: 

 https://www.facebook.com/rededeintercambio

 https://www.instagram.com/rededeintercambio/

REALiZAçãO:

APOiO:

17.227 - AGrICulturAS nA MEtrOpOlItAnA:  
COnStruIndO O COnhECIMEntO AGrOECOlóGICO 

Belo Horizonte | Minas Gerais

Convênio celebrado em 14/03/2019

Família da  

Sirlei e do  

Dárcio

Grupo de 

comercialização 

de itaGuara

redação: Laura Barroso Gomes, Anna Sales, Marcos Luiz Jota,  
Lorena Anahi, Cristiane Alves, Danielle de Paula, Angélica Almeida  
e Marcelo Almeida.          

projeto gráfico e diagramação: Sylvia Vartuli

Imagem de capa: Mariana Rodovalho | Projeto Retina Solidária

fIChA 

téCNICA 

DEssA 

EDIÇÃO


