
 
 
 

 
 
 
 
Relatos do Grupo Slow Sul 
 

A equipe do Sul deu início a várias ações que 
compartilhamos aqui. Boa leitura! 
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Primeiramente, destacamos a articulação que está 
sendo feita com a SEBRAE e ABRASEL de Santa 
Catarina (por iniciativa de Luiz Carlos Rebelatto 
dos Santos e Bernardo Simões). Deste encontro 
resultou uma mostra fotográfica com material de 
Fernando Angeoletto sobre os produtos da Arca, 
Comunidades do Alimento e as Fortalezas, com 
informações técnicas e fotos, que entrou em 
exibição por 10 dias no Beira Mar Shopping de 
Florianópolis  no Festival Brasil Sabor 2016.  
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Luis Rabellatto (SEBRAE nacional) Alan D. Claumann, (SEBRAE SC), Flavia Ramos (equipe UFSC), 
Caroline Herrera (UFSC), Prof. Rene Birochi (Coordenador do projeto, UFSC) e Graça Brightwell 
(equipe UFSC). 

 
 
 
Neste mesmo evento, os chefes Bernardo 
Simões e Fabiano Gregório serviram caldo de 
berbigão com casca para 150 pessoas, 
apresentando o molusco proveniente da 
Costeira do Pirajubaé e explicando o porquê do 
uso do produto in natura. 
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Bernardo e prof. Graça Brightwell (coordenação 
do projeto) também visitaram o espaço na feira 
de negócios da ABRASEL que acontece 
mensalmente para vislumbrar as possibilidades 
e definir estratégias para apresentar os 
produtos e produtores da Rede Slow Food 
neste espaço de negócios.  
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Bernardo, que é articulador do Slow Food pela 
região Sul, também participou no dia 29 de abril do 
Encontro dos Núcleos de Extensão e 
Desenvolvimento Territorial, realizado em 
Canasvieiras, Florianópolis, para apresentação do 
projeto para todos os coordenadores e assessores 
dos territórios do Sul do Brasil.  Elaborou-se uma 
lista de contatos dos participantes presentes que 
fazem parte dos territórios onde o projeto irá atuar 
e foi solicitado apoio com a participação/indicação 
de ações e atores nestes territórios. 
 
O Encontro de promoção da Rota dos Butiazais e 
Cadeia Solidária das Frutas Nativas ocorrido em 
Vacaria/RS nos dias 5 e 6 de maio viabilizou a 
criação de uma rede de contatos em torno dos 
produtores e pesquisadores do Butiá, conectando 
produtores de comunidades do alimento de Santa 
Catarina ao roteiro e aos atores do Rio Grande do 
Sul. Bernardo Simões esteve presente e apresentou 

o projeto aos participantes. Uma das Fortalezas 
a serem criadas em Santa Catarina é a do Butiá. 

No dia 11 de maio, o projeto foi apresentado 
por Bernardo aos conselheiros da RESEX 

Costeira do Pirajubaé. Foi informado que a 
comunidade receberá investimentos em 
formação e qualificação, para auxiliar na 
análise de gargalos e oportunidades, em 
conjunto com universidades e organizações de 
suporte. 

No Paraná, o professor Luis Cerveira, 
coordenador acadêmico da região Sul, 
estabeleceu contato com membros da Rede de 
Agricultores Familiares Ecovida e da 
Associação AOP Feira de Produtos Orgânicos 
– ambos de Curitiba-PR - dialogando sobre 
suas demandas, necessidades e gargalos nas 
práticas sociais e a possibilidade de aderência 
aos principais objetivos do Projeto, 
notadamente buscando amalgamar interesses e 
oportunidades de mão dupla. 
  

O projeto também foi apresentado ao 
extensionista Dr. Julio Machado, responsável 
pela área de sustentabilidade da Emater 
Paraná, agendando para 10 de junho uma 
reunião ampliada entre o professor José Luis 
Cerveira e outros extensionistas para 
apresentação formal do Projeto. 
 
O Professor José Luiz Cerveira conversou  
informalmente com Onaur Ruano, do Iapar, 
que está reassumindo sua função e deseja fazer 
uma reunião em nível estadual, em Londrina, 
com os extensionistas da instituição.  
 
A comunidade acadêmica da UFPR (Nutrição, 
Zootecnia e Agronomia, além das Ciências 
Sociais) tomou conhecimento do projeto em 
uma primeira reunião. Uma reunião ampliada 
entre agricultores orgânicos e comunidade 
acadêmica foi agendada para 31 de maio. 
 
A Professora Patrícia Sunye tem ativamente 
buscado ampliar a rede de parceiros 
acadêmicos em Santa Catarina. Algumas das 
potenciais parcerias:  Rogério Hern (trabalhou 
no IG da uva Goethe e foi quem indicou este 
produto ao Slow Food). Ele demonstrou estar 
interessado no IG do camarão de Laguna - 
novo produto da arca. Também conversou com 
Juliana Ogliari da UFSC, que trabalha com 
milhos criolos  (pipoca, farinha, etc.) de valor 
inestimável e mantido pelos pequenos 
agricultores, principalmente pelas mulheres do 
Oeste de SC.  Outros contatos dentro da 
própria UDESC foram: Márcio Ramella 
(Departamento de Engenharia de Pesca)  
Douglas Heidtmann (Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo) e João Fert Neto 
(Departamento de Engenharia Ambiental do 
campus de Lages). Este último vem 
trabalhando com os coletores de Pinhão da 
Serra Catarinense (estimativas de produção e 
cadeias de comercialização). 



No Rio Grande do Sul, a professora Andressa 
Ramos Teixeira conversou com o pessoal da 
Emater que trabalha com o Queijo Serrano, já 
parceiros do Slow Food e que se mostraram 
dispostos a atuar no projeto.  
 
Alunos do coordenador do projeto, Professor 
Renê Birochi, graduandos em Administração 
foram apresentados ao Projeto de Fortalezas 
Slow Food, suas localidades e produtos 
inicialmente contemplados, sendo solicitado 
que contextualizem as regiões e os produtos 
apresentados. Os estudantes desenvolverão 
uma pesquisa direcionada pelo professor para 
auxiliar a análise FOFA nas Fortalezas a serem 
criadas na região Sul. Orientandos de mestrado 
e doutorado participaram de reunião com a 
coordenação e com o facilitador para conhecer 
melhor o projeto e discutir possibilidades de 
realizar suas pesquisas em sinergia com 
atuação do projeto. 
 
A reunião com o Diretor de Extensão Rural da 
Epagri, Paulo Arruda, articulada pela 
professora Patrícia Sunye, nos permitiu 
apresentar o projeto e abrir espaço para 
apresentação durante o Encontro de 
Planejamento dos coordenadores dos territórios 
catarinenses. O diretor informou que das 115 
mil famílias assistidas pela EPAGRI, em torno 
de 40 mil estão dentro do escopo de trabalho do 
Slow Food, e que 200 técnicos de ATER da 
Epagri trabalham com estas famílias. 
Participaram da reunião professora Patrícia 
Sunye da UDESC, René Birochi, Bernardo 
Simões, Graça Brightwell, Marlene Grade e 
Flora Castellano. O diretor nos oportunizou 
apresentar o projeto aos coordenadores 
estaduais para solicitar apoio e participação no 
projeto, no sentido de potencializar ações 
previstas e ter a participação dos técnicos na 
construção das ações do projeto e no 
cumprimento das metas estabelecidas.  

 
 
Acampamento das juventudes do território 
Serra Mar - Balneário Rincão - 14 Maio 
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A oportunidade de poder participar do 
acampamento jovem e realizar uma aula de 
formação de jovens em EcoGastronomia foi 
importantíssima para poder prospectar melhor 
as ações de formação de Jovens do meio rural 
prevista no projeto. O evento abriu portas para 
potencializarmos ações existentes e 
desenharmos parcerias com o NEDET Serra 
Mar.  

 
(Bernardo Simões) 

 


