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Atividades na Fortaleza do Butiá, Santa Catarina 
(por Flora Castellano) 

 

Reunião na Associação Comunitária Rural de Imbituba, SC, foto de Flora Castellano 

As 13 horas do dia 08/09/16 participamos de reunião na ACORDI (Associação Comunitária Rural 
de Imbituba) com agricultores e agricultoras da comunidades dos Areiais da Ribanceira. Estavam 
presentes também dez artesãs que mantêm o trabalho artesanal de trançar a palha seca do Butiá, 
representantes de instituições como ICMBio, como ICMBio, EPAGRI, ADTC (Associação de 
Desenvolvimento Rural Costa Catarina), AMA (Asso. Comunitária Amigos do Meio Ambiente), coletivo 
Taiá Terra de condutores ambientais, IFSC Garopaba, e Slow Food, representado por Antônio Augusto 
e eu, Flora Castellano, também como UFSC. 

O encerramento do Encontro aconteceu com uma roda de conversa sobre as perspectivas de 
caminhos para o Butiá catarinenses, a saber: 

 Criação da Fortaleza do Butiá (Slow Food), falamos sobre o que é o movimento seu 
nascimento na Itália, centralidade no reconhecimento e valorização do alimento bom, 
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limpo e justo e sua relação com as comunidades que manejam e trabalham com o butiá, 
da singularidade e importância desses produtos e atividades. 

 Criação da Feira anual do Butiá (sugestão de que fosse cada ano em um município, 
Garopaba, Imbituba e Laguna) 

 Mapeamento dos atores, reconhecimento do elo em comum e fortalecimento dessa 
Rede, foi ressaltado a importância de deixar diferenças pessoas e institucionais de lado 
pelo ideal comum de proteger os butiazais e as comunidades que os mantêm. 

 Reforçamos o convite para o I Encontro da Fortaleza do Butiá como um segundo 
encontro do Grupo. 

 Criou-se um grupo de whatsapp para facilitar a troca de informações, criação de 
comissões e outras articulações  

 

I encontro da Fortaleza  Butiá (sem fronteiras)  

O I Encontro da Fortaleza Butiá aconteceu em Laguna (SC) no dia 13/09/2016, organizado pela 
professora Patricia Sunye (Universidade do Estado de Santa Catarina) e pelo agricultor e 
membro da Rede Ecovida de Agroecologia, Antonio dos Santos. O período da manhã foi 
dedicado a apresentação de aspectos biológicos, técnicas de manejo e outras curiosidades 
sobre o butiá. A equipe apresentou o movimento e ferramentas de trabalho (Bernardo 
Simões), o projeto (Graça Brightwell) e a metodologia a ser usada para avaliação da Fortaleza 
(Flora Castellano). No período da tarde foi realizado a FOFA e o T0 com o grupo presente, para 
avaliação do momento atual da Fortaleza. 
 

 

Foto: I Encontro Fortaleza Butiá, foto de Bernardo Simões 
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No fim de agosto e início de setembro, Flavia Ramos, da 

equipe de gestão, esteve em Natal (RN) para participar 

do VII Encontro da Rede de Estudos Rurais. Na 

oportunidade, ela encontrou-se com o facilitador 

Francisco Melo, responsável por uma Fortaleza no Rio 

Grande do Norte e uma no Maranhão, e com o prof. 

Celso Locatel da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), visando a parceria do projeto com essa 

instituição e o apoio do docente e de seus orientandos 

para a execução das atividades propostas para a região. 

 

Linhas telefônicas do projeto 

Gostaríamos de compartilhar as linhas telefônicas utilizadas no Projeto para facilitar a comunicação de 
questões mais urgentes entre os integrantes. 

Nomes Número 

Lígia Meneghello 11 96487 2259    

Graça Brightwell (núcleo gestor UFSC) 48 9157 5978    

Bernardo Simões (facilitador Slow Food Sul) 48 9157 9813    

Flavia Ramos (núcleo gestor UFSC) 48 9193 7173    

Jean Marconi (facilitador Centro-Oeste) 61 99615 1917    

Revecca Tapie (facilitadora Slow Food Nordeste) 71 99986 6040    

Carlos Demeterco (facilitador Slow Food Norte) 92 99121 8232    

Marcelo de Podestá (facilitador Slow Food Sudeste) Aguardando Chip MG 
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Bolsas e convênios 
Lembramos que o projeto prevê 4 bolsas por região, sendo que o valor de cada uma delas 

pode ser organizado de acordo com as necessidades a partir do diálogo com a equipe de 

gestão 

2 bolsas de R$ 400,00 

1 bolsa de R$ 1.000,00 

1 bolsa de R$ 1.500,00 

TOTAL: 3.300,00 POR REGIÃO 

Até o presente momento alguns convênios foram firmados possibilitando a contratação de bolsistas para 
auxiliar nas atividades do projeto, e desenvolver pesquisas que contribuam para construção de alimentos e 
mercados bons, limpos e justos. Segue a relação dos convênio firmados: 

1. UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) - Pará 
2. Unimontes (Universidade Estadual de Montes Claros) – Minas Gerais 
3. UFPR (Universidade Federal de Paraná) – Paraná 
4. UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano) - Bahia 
5. UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) – Bahia 
6. UDESC (Universidade Estadual de Santa Catarina) – Santa Catarina 
7. UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – Rio de Janeiro 

 

Região Bolsas implementadas Bolsas in trâmite Restante 

Sul Manoela Moreira (UFPR) (R$ 1.000,00) 
email:  manoela.moreira68@gmail.com 
 

Berenice 
Medeiros(UFPR) (R$ 
400,00) e-mail: 
be.deiros@hotmail.com 

1 bolsa de 
R$1.500,00 
e 1 bolsa 
de R$ 
400,00 

Sudeste Bolsa de R$ 400,00 
Leonardo Martins  
e-mail: 
leomartinsgastronomia@gmail.com 
Elis M. Viana 
e-mail: elismviana@yahoo.com.br0 
R$ 1.500,00 

 1 bolsa de 
R$ 400,00 
e 1 bolsa 
de R$ 
1.000,00 

Centro-
Oeste 

  4 bolsas 

Norte  2 bolsas de pós-
graduação de valor 

2 bolsas de 
R$ 400,00 
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R$ 1.500,00 e R$ 
1.000,00 

Nordeste 1 bolsa de 1.500,00 
Paulo Cesar Dantas 
paulocesar.dantas@hotmail.com 
1 bolsa de 1.100,00 Joadson Oliveira e-
mail: 
joadosonrhusseuoliver@hotmal.com 

 2 bolsas de 
R$ 400,00  

 

LEMBRETE IMPORTANTE: 

Ressaltamos a necessidade de convidar um representante do MDA para participar de 

qualquer evento organizado pelo projeto!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


