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EDIÇÃO!
- Notícias sobre a Rede Trem Natural

5º Intercâmbio Agroecológico
O quinto Intercâmbio Agroecológico
da Rede Trem Natural ocorreu no
dia 18 de fevereiro na cidade de Cipotânea-MG, no sítio do Joaquim e
Maria Eterna. Contou com a presença de 47 pessoas entre agricultores
(as), consumidores(as) e técnicos. As
benfeitorias na propriedade foram

5º Intercâmbio da Rede Trem Natural,
em Cipotânea-MG.

construídas pensando no turismo
rural. Joaquim manteve a estrutura
rústica da casa sede com paredes
de pau-a-pique e está construindo
pequenos chalés para receber os
hóspedes. A abundância de água
no local e o cuidado que eles têm
com as nascentes chamam a atenção, pois elas são cercadas e protegidas
pela
mata.
A agroecologia é também
uma forma de atrair mais hóspedes
à sua propriedade que produz frangos e ovos caipira, leite, peixes, frutas e hortaliças. O gado é tratado
com homeopatia e não é
banhado com nenhum tipo de carrapaticida há mais de seis
meses. A ocorrência de
carrapato é
mínima depois que iniciou o tratamento homeopático, diz Joaquim.

NOTÍCIAS

Comercialização na Rede Trem Natural
Atualmente 8 agricultores(as) co- bacena todas as quintas-feiras de 7h
mercializam seus produtos na Fei- às 12h na casa 187, Av. Bias Fortes ra da Rede Trem Natural em Bar- Centro. Todos os membros ativos
da Rede estão convidados a participar e vender seus produtos! Para
ampliar a comercialização dos produtos, a Rede deve criar cestas disponíveis pela Internet e expor os
produtos no Empórium Verde, um
espaço aberto de segunda à sexta
no mesmo local onde ocorre a feira.
Este a no a Rede deve expandir muito!

Ampliação da Rede para São João del Rei
Durante o 5º Intercâmbio foi criado o
primeiro núcleo da Rede fora da microrregião de Barbacena, em São Joao Del
Rei. Ficou decidido que os critérios da Rede são universais, ou seja, todos os membros devem atender aos critérios que estão registrados no Boletim Agroecológico
Volume 3, de dezembro de 2017. Entretanto, o núcleo de São João deverá realizar seus próprios Intercâmbios na sua região para evitar os deslocamentos longos.
Sendo assim, ficou decidido também que
se torna necessário a realização de pelo

menos dois Intercâmbios por ano que reúnam alguns representantes dos dois núcleos (sem número definido).
O primeiro Intercâmbio do núcleo
da Rede Trem Natural de São João Del Rei
ocorrerá no dia 06 de maio e vai trazer o
tema : “Desafios da transição agroecológica”. Os agricultores(as) de São João já comercializam seus produtos em duas feiras
na cidade e esta união das regiões visa
ampliar as oportunidades de comercialização e o fortalecimento do movimento
agroecológico no Campo das Vertentes.

A história da formação da Rede e seu futuro...
A Rede Trem Natural é um grupo informal de
gestão coletiva composto por agricultores,
agricultoras, prossumidores e prossumidoras
que buscam alternativas mais saudáveis para
alimentação e um estilo de vida mais próximo da produção do alimento e da natureza.
A Rede surgiu pelo incentivo e suporte
dos técnicos do Projeto de Agroecologia, Homeopatia e Segurança no Campo, que recebia financiamento público até novembro de
2017. Com o término do financiamento do
Projeto, a Rede Trem Natural continuou suas
atividades através dos Intercâmbios Agroecológicos. Provou, assim, que é um modelo
autossuficiente capaz de se manter pela iniciativa dos próprios agicultores(as), prossumidores, apoio das associações de agriculto-

res e sindicatos. Os Intercâmbios Agroecológicos são o momento de trocar saberes
sobre a gestão agroecológica das propriedades, ao mesmo tempo, são a forma de
manter a organização e união do grupo.
São durante os Intercâmbios que as decisões são tomadas, validadas através da
aprovação em grupo e posteriormente são
registradas no Boletim Agroecológico.
O próximo passo da Rede deve ser a
Certificação Orgânica, que foi discutida no
5º Intercâmbio. Para isso o grupo deve ser
formalizado como Associação. Alguns
membros já estão participando de um curso sobre como realizar este processo de
certificação e é possível que ocorra ainda
em 2018!
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