Realização:

XVI Dia da troca das Sementes Crioulas de Ibarama
6º Seminário da Agrobiodiversidade Crioula
6ª Feira da Economia Popular Solidária
6º Seminário Regional dos Guardiões Mirins

Ibarama/RS

,
es

Cr
as
ul
io

Sa
be
r

Programação

es e Semen
te
bor
a
s
S

Associação dos Guardiões
das Sementes Crioulas de Ibarama

1º Dia: 10/08/2017
8h – 27º Seminário de Alternativas à Cultura do Fumo –
Salão Paroquial de Ibarama
9h às 17h - XVI Dia da Troca das Sementes Crioulas, 6ª
Feira da Economia Popular Solidária do Centro Serra e
Espaço Solidário: sementes, mudas e plantas bioativas –
Ginásio de Esportes João Lazzari.

Apoio:
º

6

2º Dia: 11/08/2017
8h – Recepção e inscrições
9h – Apresentação de uma performance artística do
Grupo Momentos Específicos do Centro de Artes e Letras
da UFSM.
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10h - Teatro: O resgate das sementes e do conhecimentoGuardiões Mirins de Ibarama.
Almoço
13h30 - Abertura Oficial do Evento
- Durante todo o dia, continuação da Troca das Sementes
Crioulas, da Feira da Economia Popular Solidária e do
Espaço Solidário: sementes, mudas e plantas bioativas.
17h - Encerramento

Patrocínio:
6º Seminário
Regional dos
Guardiões Mirins

10 e 11 de agosto de 2017
Ibarama - RS

Saberes, Sabores e Sementes Crioulas

Prefeitura Municipal de Ibarama:
(51) 3744 - 1035 / (51) 3744 - 1075

Mapa da zona urbana de Ibarama - RS
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- 6º Seminário dos Guardiões Mirins: incentivar e fomentar
iniciativas de resgate, conservação e uso sustentável de
cultivares crioulas pelos estudantes do ensino público;
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Local do evento
(Ginásio Esportivo João Lazzari)
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- 6º Seminário da Agrobiodiversidade Crioula: viabilizar a
socialização de conhecimentos técnico-científicos relacionados
à agrobiodiversidade crioula, valorizando o saber local;
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- 6ª Feira da Economia Popular Solidária: divulgar e valorizar
os produtos locais e fortalecer processos participativos,
organizativos, autogestionários e transformadores, socializando
e potencializando os empreendimentos existentes na região
Centro Serra, os quais tem potencialidade de contribuir para o
desenvolvimento rural sustentável territorial, social, cultural e
ambiental, por meio da diversificação de atividades produtivas.

R. Vitório Alberto Grando

- XVI Dia da troca: viabilizar o compartilhamento de sementes
crioulas e do conhecimento tradicional associado ao seu uso
sustentável dos Guardiões entre si e destes com os demais
agricultores, com estudantes, professores e técnicos;
tr.

Em 2017, haverá, novamente, uma integração do Dia da
Troca, seminários e Feira, em um único evento intitulado
Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, o qual será realizado
nos dias 10 e 11 de agosto, em Ibarama, e que, além da troca
de experiências e sementes, haverá exposição e
comercialização de produtos oriundos de empreendimentos
solidários, buscando a valorização da agricultura familiar e o
desenvolvimento sustentável.

Emater Ibarama: (51) 3744 -1221 - emibaram@emater.tche.br
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Com esse intuito, em 2012, três outros eventos, com objetivos
convergentes, somaram-se ao Dia da Troca, o Seminário dos
Guardiões Mirins, o Seminário da Agrobiodiversidade Crioula e
a Feira da Economia Popular Solidaria do Território Centro
Serra. Onde em 2016, o evento contou com a participação de
1500 pessoas de 100 municípios do estado.

Contato e informações:

R. Giosué Óliver

Realizam, desde 2002, o Dia da Troca de Sementes Crioulas
e, a partir de 2006, a Festa Estadual do Milho Crioulo. Mais
adiante, em 2008, ocorreu a formalização da Associação dos
Guardiões de Sementes Crioulas de Ibarama e, desde 2009,
uma equipe da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
vem auxiliando a consolidar a experiência e a disseminá-la para
os outros municípios.

O evento será promovido pela Associação dos Guardiões,
Emater/RS-Ascar, UFSM, Prefeitura de Ibarama, com apoio da
Embrapa Clima Temperado, Centro de Apoio e Promoção da
Agroecologia (CAPA), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Centro Vocacional Tecnológico
e Núcleo de Estudos em Agroecologia, Agrobiodiversidade e
Sustentabilidade Prof. José Antônio Costabeber (CVT/NEA),
Fundação Luterana de Diaconia (FLD), Arranjos Produtivos
Locais (APL), CooperAgudo, Sicredi, Afubra e com o patrocínio
do Banrisul.
Cada um dos eventos terá seu próprio objetivo específico, a
saber:

R. Dom Luiz Orione

Desde 1998, em Ibarama, município localizado no Território
Centro-Serra do Rio Grande do Sul (RS), agricultores familiares
estimulados por extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar, com
o apoio da Prefeitura Municipal de Ibarama, estão envolvidos
com procedimentos de resgate, conservação e multiplicação de
cultivares crioulas, em especial de milho.
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