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Um programa de Assistência Técnica e Extensão Rural que vai melhorar a vida de centenas de agricultores familiares do Sudoeste Paulista!
Uma excelente oportunidade de desenvolvimento social, econômico e ambiental da sua propriedade. O programa ATER SUSTENTABILIDADE é
gratuito para os agricultores – o atendimento dura três anos e integra atividades individuais e coletivas, nos temas:
•Inovação e organização produtiva.
•Planejamento da propriedade.
•Produção orgânica e agroecológica.
•Associativismo.
•Comercialização e acesso a mercados.
•Orientação das questões ambientais.
•Redução
de custos de produção, dentre outros.
•Boas práticas de produção e manejo.
O programa vai atender 1600 produtores de 12 cidades,
organizados em 80 grupos para facilitar as ações de
diagnóstico e planejamento, organização produtiva e
acesso a mercados.
QUEM PODE PARTICIPAR: agricultores familiares com
DAP ativa, que não estejam sendo atendidos por outro
programa de ATER da SEADs e não sejam assentados da
reforma agrária.
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA: Apiaí,
Buri, Capão Bonito, Guapiara, Ibiúna, Itaberá,
Itapetininga, Itapeva, Piedade, Pilar do Sul, Ribeirão
Branco e São Miguel Arcanjo
PARCEIROS DE EXECUÇÃO: CONSAD Sudoeste Paulista,
Associações e Cooperativas, Sindicatos Rurais,
Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente, Sebrae,
Casas da Agricultura, CMDRs, Universidades e Centros
de Pesquisa, Empresas Fornecedoras, Centrais de
Abastecimento, dentre outros.

Fotos do Projeto

Sustentabilidade Agroecológica na Agricultura de Joanópolis

Formação de mul plicadores para produtos da sociobiodiversidade e preservação de
recursos hídricos no município de Joanópolis. Foco em Plantas Medicinais
Levantamento de espécies da flora em seis propriedades rurais do município de Joanópolis, observando a importância dessas espécies para
preservação e geração de renda. O levantamento florístico foi realizado para listar as espécies vegetais existentes na área - espécies arbóreas,
arbustivas e herbáceas visando conhecer a composição florística dessa área com foco em plantas medicinais, práticas de conservação, manejo e
educação ambiental. Foram coletadas espécies nativas de plantas floridas das áreas de maio de 2014 até julho e 2015 para encaminhamento ao
Instituto de Botânica para identificação por um taxonomista. Foi realizado para identificação das áreas potenciais, reuniões de avaliação com a
equipe técnica, parceiros e reuniões com os proprietários para avaliar o real interesse em participar do projeto, observando que as áreas
atendem os critérios mínimos relativos à preservação dos hídricos e servirão de referencial para visitas técnicas e comunitárias.

Fotos do levantamento Florís co

JOANÓPOLIS SOCIOAMBIENTE
O projeto Joanópolis Socioambiente - Mobilização e sustentabilidade formou 500 agentes em 20 comunidades de Joanópolis, para identificar
problemas socioambientais e negociar soluções deforma participativa - um modelo diferenciado de formação de liderança para o pleno
exercício da cidadania ambiental e preservação de nossos recursos naturais.

Fotos do Projeto

Difusão de alternativas de usos sustentáveis da floresta e de sistemas agroecológicos de produção de interesse do mercado. Objetivando a
introdução de atividades econômicas baseadas no atendimento ao mercado proveniente da sociobiodiversidade, por meio da formação de
multiplicadores como agentes de transmissão do conhecimento destas oportunidades e da elaboração de Plano de Manejo incluindo o
planejamento de um SAF (Sistema Agroflorestal).
Exploração da flora de interesse comercial e educacional para a unidade de referência, que servirá de centro educacional e difusão
tecnológica em preservação ambiental. Objetiva-se contribuir para uma sociedade sustentável diante de profundas mudanças culturais e da
valorização da vocação regional ao mesmo tempo em que contribui para a preservação dos recursos hídricos.
Principais ações:
→ O Diagnós co de situação (levantamentos de informações para negócios produ vos);
→ Comunicação social (site e informa vos para avançar o projeto e gerar visibilidade externa);
→ Levantamento Florís co;
→ O Ciclo de palestras informa vas (sensibilização da comunidade e apresentação de Oﬁcina Par cipa va de Diagnós co);
→ O Curso de capacitação de 100 horas para formação de 22 mul plicadores para produtos da sociobiodiversidade em recursos hídricos;
→ O Oﬁcina de Planejamento Par cipa vo (gerar parcerias e comercialização);
→ O Elaboração de 01 projeto par cipa vo (referência de projeto e pesquisas);
→ O Elaboração de 05 projetos produ vos (unidades de referência de produção);
→ O Evento de encerramento;
O curso tem duração de 40 horas de capacitação com a ﬁnalidade de formar mul plicadores para produtos da sociobiodiversidade visando à
preservação dos recursos hídricos e dos recursos naturais.
A mul plicação do conhecimento ocorrerá por meio de aulas prá cas – a vidade de campo com 60 horas de visitas monitoradas e par cipação
social a serem realizados nas propriedades onde serão elaborados os projetos ou áreas que possibilitem o conhecimento ambiental e da gestão
dos recursos hídricos. Serão 06 visitações, com realização de palestras sobre o tema abordado no curso de capacitação, visando nivelar a
fortalecer o conhecimento dos par cipantes.
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Os meses de julho, agosto e setembro foram especiais para os participantes das 03 palestras de sensibilização da comunidade e agricultores
familiares, do município de Joanópolis - SP e cidades vizinhas.As palestras envolveram todos os participantes e beneficiaram diretamente 66
pessoas, ação relacionada ao projeto “Formação de multiplicadores para produtos da sociobiodiversidade na preservação de recursos hídricos
no município de Joanópolis”. Esse projeto objetiva promover o uso sustentável dos recursos naturais no município por meio da capacitação de
multiplicadores e da difusão do conhecimento entre os agricultores familiares convencionais e da sensibilização comunitária, como forma de
geração de renda e garantia da preservação e conservação dos recursos hídricos na sub-Bacia do Cantareira. Além de, disseminar as boas
práticas de educação socioambiental, com foco na construção de propriedades rurais sustentáveis.
Seguem, abaixo, os temas tratados, participações e resultados.
15/07/2016 – nº de participantes 17
•Engo Agrônomo Clovis José Fernandes de Oliveira Junior – Planos de manejo agroecológicos.
•Engo Agrônomo Lucas Peranovichi e Lima – Realidade atual dos Produtores Agroecológicos de São Luiz do Paraitinga e projetos em
andamento na região do Vale do Paraíba .
22/08/2016 – nº de participantes 24
•Márcio Stanziani, secretário executivo da Associação de Agricultura Orgânica (AAO) – Temas: Legislação – Agroecologia e Orgânicos;
Mercado de Orgânicos – situação dos produtores de orgânicos do Estado de São Paulo; Certificação por Sistemas Participativos.
•Fábio de Almeida Metello conta sua história – Iniciativa em Piracaia SP, Quitandinha Móvel leva legumes, frutas e verduras
fresquinhas DA HORTA PRA VOCÊ! Produtos orgânicos e agroecológicos.
05/09/2016 – nº participantes 25
•Engo Agrônomo Edson Hiroshi – Propriedades Rurais Sustentáveis e roda de conversa sobre mudanças de atitudes e comportamentos
culturais de produção e consumo.
Momentos inesquecíveis de aprendizado pessoal foram proporcionados aos participantes com as palestras e pôde-se chegar as pessoas da
comunidade e envolvê-las no processo de sensibilização quanto aos problemas ambientais e na busca do restabelecimento das relações
harmoniosas entre o ser humano e o ambiente. Discutiu-se a promoção de alimentos com base na agricultura familiar e o manejo de suas
lavouras com substâncias químicas para adubação do solo e controle de pragas e o quanto essas práticas visam somente o aumento na produção
de alimentos em menor espaço de tempo se acumulando no ambiente e no corpo de quem a manuseia trazendo prejuízos ambientais e na
qualidade de vida da comunidade tendo como alternativa a este modelo a produção agroecológica de alimentos.

PROJETO PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE NA PRESERVAÇÃO
DOS RECURSOS HÍDRICOS – MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS - SP
Realizada em outubro de 2016 pela Associação Terceira Via com apoio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO e coordenado pela
Bióloga Soraya Voigtel a etapa teórica do curso de capacitação para a formação de multiplicadores para produtos da sociobiodiversidade do
programa Agroecologia & Sociobiodiversidade.
Mais de 20 participantes de Joanópolis e região participaram das aulas. O curso teve duração de 40 horas de capacitação divididas em 5 módulos
e alertou participantes quanto à preservação de recursos hídricos e a necessidade do desenvolvimento de propriedades rurais sustentáveis.
Envolveu os seguintes temas:
•05/10 – Sistemas de produção agroecológicas e sistemas agroflorestais – Eng Agrônomo Clovis José Fernandes de Oliveira Junior,
Doutor em Botânica – pesquisador do Instituto de Botânica.
•14/10 – Cooperativismo e Associativismo – Gianmarco Bisaglia – empreendedor social e educador.
•17/10 – Políticas Públicas e Aspectos Legais – Biólogo Danilo Prudêncio – Especialista em Direito Ambiental.
•26/10 – Cultivo de plantas medicinais, usos e preparos de fitoterápicos – Cristina Mutsumi Sekiya – Mestre em Botânica,
coordenadora de cursos da Universidade Anhembi Morumbi.
•28/10 – Uso ecologicamente integrado da propriedade rural (Aspectos ecológicos e sociais) – Carla Nicolini, educadora ambiental e
Daniel Bonamin, Engenheiro Ambiental, Permacultor e Educador ambiental, Coordenadores da Fazenda Atalanta em Extrema-MG.
O curso teve como objetivos chamar a atenção da comunidade para a importância da preservação das áreas rurais e recursos hídricos presentes
na região Bragantina especialmente o município de Joanópolis e a difusão de alternativas de uso sustentável da floresta e de sistemas
agroecológicos de produção de modo a contribuir para a sustentabilidade dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida da
população urbana e rural.
O curso formou 25 multiplicadores, foi dinâmico, interativo, com assuntos bem abordados levando os participantes à reflexão para a ação
coletiva ficando claro o como mover as pessoas para uma transformação efetiva.
Essa primeira etapa atendeu às expectativas, tanto pelo número de participantes quanto pelo nível de interação estabelecido entre eles e
facilitadores, além da interação do grupo e representou uma grande conquista no campo da formação e mobilização social que foi fruto não só
apenas institucional da Associação Terceira Via, tem-se a clareza de que um conjunto de pessoas, grupos, organizações e redes contribuíram
direta ou indiretamente para essas conquistas alcançadas por esse esforço coletivo.
Aguardem a próximas notícias da 2ª etapa do curso – Atividades de campo.
Fotos do Curso

Outros projetos em andamento da Associação Terceira Via
PROJETO NUTRI MAIS GESTÃO
O Projeto Nutre Mais Gestão é uma estratégia de atuação formulada
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para incentivar e
apoiar a implementação de produtos oriundos da agricultura familiar
nas escolas da Rede Pública de Ensino. Atua na assistência técnica das
cooperativas em todas as áreas organizacionais, da produção a
comercialização, para que estejam preparadas para atender as
entidades executoras do Plano Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Também assessora os gestores dos municípios selecionados
para garantir o pleno atendimento da Lei Federal nº 11,947/09.
Beneficiários: Para quem produz alimentos, a iniciativa contribui para
que a agricultura familiar se organize cada vez mais e qualifique suas
ações comerciais. Para quem adquire esses produtos, o resultado desse
avanço é mais qualidade da alimentação a ser servida, manutenção e
a p ro p r i a ç ã o d e h á b i t o s a l i m e n ta re s s a u d áv e i s e m a i o r
desenvolvimento local de forma sustentável.

Fotos do Projeto

O Projeto Vale do Ribeira Agroecológico é coordenado e executado
pela Associação Terceira Via, com o objetivo de oferecer Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER) para promoção da agricultura familiar
agroecológica, orgânica e agroextrativista no Vale do Ribeira - SP. O
projeto está previsto para ser realizado em 3 anos, com assistência
técnica até 2017, e se inicia reunindo os parceiros e colegiados locais
para a definição das estratégias de mobilização e seleção das famílias
beneficiárias, considerando as oportunidades de acesso aos mercados
na consolidação da assistência técnica e extensão rural voltada para o
fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica na região.
Serão realizadas reuniões individuais com as famílias selecionadas,
caracterização e diagnóstico das Unidades de Produção Familiar (UPF),
assim estas informações serão utilizadas para a realização de um
planejamento coletivo para atender as necessidades dos agricultores
familiarespor meio de assistência técnica e de capacitação ao longo do
projeto, valorizando as associações e cooperativas de agricultores
familiares no contexto regional sustentável.
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A Associação Terceira Via realiza serviços de assistência técnica e
extensão rural (ATER) na cafeicultura da Região Norte Pioneiro do
Paraná em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) e no estado de São Paulo através do AgroSebrae. As consultorias
têm foco na transferência de conhecimento, como o intuito de
colaborar para o desenvolvimento do produtor, tornando-o mais
competitivo no mercado, passando a compreender melhor o café em
um sistema integrado, onde a qualidade é essencial para a busca de
novos mercados.
Principais trabalhos: Atendimento à 600 Unidades Produtoras de Café
em 13 municípios. Assistência técnica e extensão rural para a promoção
da agricultura familiar sustentável na cadeia produtiva de café,
compreendendo atividades para a organização da produção e dos
agricultores(as), gestão da atividade cafeeira e da propriedade rural,
buscando a melhoria da qualidade do produto, preparação para a
certificação e a comercialização. Sensibilizar e capacitar sobre as formas
adequadas de produção de produção de café sustentáveis, incorporar
as tecnologias já existentes e de sucesso na região, visando o aumento
da produtividade e agregação de valor do produto comercializado.

Fotos do Projeto

