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Estimulados pela dinâmica interativa dos intercâmbios, agricultores e agricultoras da 

região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense idealizaram um grupo sólido e de 

caráter permanente de lideranças comunitárias intitulado COLETIVO TRIUNFO.  

Representantes de grupos e associações comunitárias informal e formalmente 

organizadas, professores e estudantes de escolas e universidades públicas, dirigentes 

sindicais, gestores públicos municipais e estaduais e assessores técnicos de ONGs 

procuram cumprir o papel de espaço de formação e informação técnica sobre o enfoque 

agroecológico de desenvolvimento rural, visando a promoção da agroecologia e da 

participação política nos níveis local, estadual e federal e promovendo a diversidade 

das variedades crioulas mantidas pelas famílias, fortalecendo uma rede de guardiões 

das sementes da biodiversidade.  

O grupo é crescentemente reconhecido pelas organizações da Agricultura Familiar e 

pelos poderes públicos como um ator político coletivo de análise do contexto regional e 

de concentração de iniciativas comuns.  

É no âmbito do Coletivo que têm sido planejadas atividades como os dias de campo, 

intercâmbios, seminários regionais, feiras da biodiversidade, participação nos 

Congressos Brasileiros de Agroecologia. 

Motivados pela participação neste grupo é que procuramos desenvolver algumas 

atividades em nossa escola já que os alunos que recebemos são filhos de agricultores 

familiares.  

Para a devida valorização dos mesmos, a escola resolveu montar um espaço para que 

toda a produção de alimentos gerada nas pequenas propriedades fosse divulgada e 

gerasse renda. Esporadicamente acontece a “Feira Frutos da Agricultura Familiar”, 

onde os alunos do ProEMI trazem os produtos e realizam a comercialização.  

A feira objetiva ressaltar a importância da agricultura familiar para a produção de 

alimentos essenciais na mesa de todos, além de: - despertar os olhares dos alunos para o 

potencial que eles têm como representantes legítimos da agricultura familiar em nosso 

município; -revelar fontes de rendas diversificadas na agricultura; -valorizar a 

importância da produção de alimentos nas propriedades produtoras de tabaco; - 

despertar o interesse de setores responsáveis do município, para a viabilização de um 

espaço para que os agricultores possam vender seus produtos. 
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