
 

 

 

 

 
 
Boletim informativo 
  

O 1º Encontro da Rede Slow Food de SC  foi 

acolhido pela Comunidade de produtores de 

farinha de SC, no dia 09 de junho de 2016 no 

município de Garopaba. No período da manhã os 

alunos da disciplina de Organizações Sociais do 

curso de Administração, ministrada pelo prof. 

Renê Birochi, apresentaram as análises FOFAs 

(Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) 

realizadas com dados secundários sobre os 

contextos e cadeias produtivas das Fortalezas, 

existente e prospectadas no Sul do Brasil, sendo 

elas: Pinhão da Serra, vinhos naturais do Sul do 

Brasil, Butiá, Ecossistema marinho de Porto Belo, 

Queijo Colonial Leite Cru Oeste SC e Engenhos de 

farinha de SC. 

 

 
 

Após um almoço típico do litoral Centro-Sul 

catarinense, servido com tainha, pirão, folhosas 

orgânicas e outros produtos locais, o grupo se 

dirigiu ao Engenho mantido pela família da Dona 

Cotinha, Rose, Zezinho e Isabele, o qual recebe 

grupos e escolas para atividades de educação 

ambiental e patrimonial. A propriedade recebe 

também certificação orgânica pela Rede Ecovida 

de Agroecologia, Organismo Participativo de 

Avaliação de Conformidade (OPAC).  

Acomodados em uma roda em frente ao Engenho, 

a conversa começou com a apresentação do 

Projeto realizada pelo facilitador Slow Food, 

Bernardo Simões e o prof. Renê Birochi. Logo 

após, os participantes também se apresentaram, 

expondo seus envolvimentos institucionais, com 

as comunidades de alimentos, suas agendas, 

problemáticas e expectativas, facilitando o 

entendimento do grupo maior sobre 

especificidades dos diferentes contextos 

envolvidos na Rede Slow Food de SC.  

Estiveram presentes, entre outros, 

representantes das seguintes comunidades do 

alimento: 

Produtores de queijo com Leite Cru do Oeste 

de SC; Comunidade dos Engenhos de Farinha 

de SC; Vinhos Naturais; Comunidade da Mata 

Atlântica e Comunidade do Butiá. 
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“No feriado de Corpus Christi estive na 
Chapada dos Veadeiros visitando duas 

comunidades do alimento: 
- No município de Alto Paraíso, conversei 

com representantes do assentamento Sílvio 
Rodrigues. O assentamento tem promovido 
diversas atividades agroecológicas, inclusive 

a Feira de Troca de Sementes de Alto 
Paraíso, em parceria com outras instituições. 

Eles cultivam várias sementes crioulas, 
praticam o agro extrativismo de frutos do 
cerrado, e são os principais incentivadores e 

interessados no trigo veadeiro. Conversei 
com o grupo de jovens produtores que eles 

possuem, sendo o Marconey o líder do grupo. 
Eles expuseram as dificuldades que o 
assentamento possui, de locomoção, 

transporte, processamento dos frutos e do 
cultivo do trigo, muito cobiçado pela fauna 

local. Expliquei sobre o projeto, o interesse 
que a comunidade tem em promover o trigo, 

e procurei estabelecer pontes entre os 
cozinheiros do município (visto que Alto 
Paraíso é uma cidade turística) e os 

produtores do assentamento. 
- No município de Cavalcante, estive com 

diversos interessados em montar um 
Convívio Slow Food no município. Já é a a 
terceira visita ao município e o segundo 

encontro que faço lá (o primeiro foi em 
janeiro), e em ambos os encontros tivemos 

representantes dos kalungas. Expliquei sobre 
as atividades do Slow Food, o projeto 
MDA/UFSC/Slow Food Brasil e sobre a 

comunidade kalunga e os assentamentos ali 
existentes.” 

(Jean Marconi, facilitador Slow Food na 
região Centro-oeste) 

 
 
 

 

  

 

 

“No Paraná as coisas estão caminhando devagar, mas agora que os contratos estão sendo fechados creio que deslanchemos 
um pouco mais nas atividades previstas. Uma coisa boa foi a vinda de Bernardo, André e Antonio para Curitiba para participarem 
da South Beer Cup. Na oportunidade eu conheci um pouco do Movimento Slow Beer através do Rafael Bonilha, e também o 
Coletivo Alimentar do Luiz Mileck, desde onde fizemos bom contato para um diálogo com as pesquisas acadêmicas. Por fim 
relato o aumento da articulação com agricultores orgânicos de Bocaiúva do Sul, cujos quais estão sendo agora acompanhados 
mais de perto por um aluno, futuro bolsista do projeto. Vamos conhecer brevemente um espaço gastronômico que pode dar liga 
com o pessoal Slow Food.” (Prof. José Cerveira, Coordenador da região sul) 

 


