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4a. feiras de 7 às 12hs4a. feiras de 7 às 12hs4a. feiras de 7 às 12hs4a. feiras de 7 às 12hs    
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Como começou? 
D. Rita já produzia e comercializava os pro-
dutos de uma horta de 300m2 em seu quin-
tal na Colonia Juliano Moreira, mas em 2012 
a Prefeitura a obrigou a sair da casa e sua 
horta foi destruída.  Neste mesmo ano, ela 
começou a trabalhar com equipe da Fiocruz 
Mata Atlântica no projeto Quintais Produti-
vos, participando de reuniões, fazendo levan-
tamento nos quintais, ensinando técnicas de 
produção e comercialização, para que os 
quintais não mais acumulassem lixo e pro-
duzissem mais saúde.  D. Aldacir procurou 
D. Rita para ajudar a fazer uma horta no ter-
reno em frente ao seu apartamento, que se 
ampliou para toda a frente do prédio. Arran-
caram grama, tiraram pedras, compraram 
terra e esterco e a horta começou a produzir, 
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ampliou para toda a frente do prédio. Arran-
caram grama, tiraram pedras, compraram 
terra e esterco e a horta começou a produzir, 
vendendo no local e na Feira da Freguesia.   
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D. Fátima, com o apoio do projeto, come-

çou uma pequena horta que vem se am-

pliando cada vez mais, com clientes que 

compram no local e também na Feira da 

Freguesia.   DSumaya também iniciou 

sua horta com o apoio do projeto e comer-

cializa seus produtos em várias feiras.  

Joana, Sandra e Carla possuem uma pe-

quena horta que aindaestá produzindo 

só para o autoconsumo da família. Elas  

se reúnem mensalmente com a equipe da 

Fiocruz Mata Atlântica e a AS-PTA, 

todos fazendo parte da Rede Carioca de 

Agricultura Urbana, que discute políti-

cas sobre temas ligados à agricultura 

urbana, agroecologia, soberania e segu-

rança alimentar e para a tomada de de-

cisão coletivas sobre questões comuns. 

Contatos: 

D. RitaD. RitaD. RitaD. Rita————97325973259732597325----3658365836583658    

Aldacir Aldacir Aldacir Aldacir ----        97417974179741797417----7031703170317031    

Fátima Fátima Fátima Fátima ----        97160971609716097160----4834483448344834    

SumayaSumayaSumayaSumaya————98002980029800298002----4426442644264426    

SandraSandraSandraSandra————99287992879928799287----0088008800880088    
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