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Agroecológica
- Os critérios para
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produtos na Rede

3º Intercâmbio Agroecológico
O 3º Intercâmbio Agroecológico
confirmou a importância desse tipo
de encontro (que acontece a cada
dois meses) para a Rede Trem
Natural. Durante o dia 08/out., 52
pessoas, entre técnicos e famílias
agricultoras e consumidoras, reuniram-se na casa de Geraldo e Sra.

3º intercâmbio da Rede Agroecológica e
Homeopática das Vertentes Trem Natural

“Mariquinha” em Desterro do Melo/MG. Após degustar uma galinhada, o grupo fez uma caminhada
pela propriedade e discutiu maneiras de avançar, cada vez mais, nas
práticas agroecológicas. O Intercâmbio também cumpriu o objetivo de controlar a qualidade dos
produtos da Rede — sem agrotóxico, em transição agroecológica!
Desta vez , o grupo decidiu
iniciar a comercialização através da
criação de uma Feira em Barbacena e discutiu as formas de melhorar as práticas com a produção de
origem animal (leite, carne e ovos).
Veja na página 2 um resumo dos
critérios de qualidade estabelecidos até agora para que os produtos
sejam comercializados pela Rede
Trem Natural.

ACONTECE EM BARBACEN A

Feira da Rede Trem Natural em Barbacena
A Feira está ocorrendo toda
semana em Barbacena, no Ponto
de Cultura Caminhos Verdes. O
aluguel de 400,00 reais é dividido
por todos, abrangendo cerca de
nove agricultoras e agricultores.
Os produtos comercializados
devem atender aos critérios de
qualidade estabelecidos pela
Rede.
Para manter a Feira
crescendo, precisamos aumentar
a oferta de alguns produtos que

estão em falta, como por exemplo:
cenoura, batata-inglesa, cebola,
inhame, abóbora, abobrinha, tomate, pimentão, batata-baroa e frutas
como pêssego, uva, mamão, ameixa, jabuticaba, manga e outras.
Também devemos tentar reduzir as
embalagens de plástico e isopor.
Que tal a gente conversar com os
consumidores sobre esta questão?

Os Critérios da Rede Trem Natural
O objetivo da Rede Trem Natural é alcançar a
certificação orgânica e, assim, poder colocar os
produtos em qualquer estabelecimento comercial e melhorar a condição das famílias agricultoras. Para isso, em cada Intercâmbio, nós estabelecemos novas regras para serem cumpridas

por todos, e assim nos aproximamos cada
vez mais da certificação orgânica. Esse
processo nós chamamos de transição agroecológica. No 3º Intercâmbio foram estabelecidas novas regras para os produtos da
Rede. Veja quais são elas a seguir:

Critérios da Rede Trem Natural

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Os produtos comercializados devem
ser produzidos por membros ativos da
Rede;
O membro ativo deve comparecer em
no mínimo 2 a cada 3 Intercâmbios;
As mulheres da família devem ir em
pelo menos 1 a cada 3 Intercâmbios;
Os produtos são Isentos de Agrotóxicos;
As quitandas artesanais (bolos, pães,
biscoitos, geleias, doces, entre outros)
devem conter, no mínimo, um ingrediente agroecológico;
Na produção de origem animal:
A) introduzir as plantas leguminosas

na alimentação dos bovinos;
B) utilizar medicamentos fitoterápicos ou homeopáticos;
C) introduzir espécies arbóreas
nas pastagens;
D) os bovinos devem pastejar
livremente;
E) deve ser preenchida a ficha
de monitoramento da Rede Trem
Natural do uso de medicamentos nos
animais;
F) na avicultura, os animais não
podem ser confinados em galpões
fechados, devendo ter área externa
para circularem.
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