
ANEXO 3: 

 

Feiras de Sementes e Intercâmbio Cultural e Troca de 

Experiências  

 

A coordenação agronômica e equipe técnica local do PBA – CI 

se articulou-se para promover a participação da Terra Indígena 

Laranjinha nas feiras de sementes e viagem de Intercâmbio Cultural 

e Troca de Experiências com produtores rurais que trabalham nos 

sistema de produção agroecológico. 

As Terras Indígenas Pinhalzinho, Laranjinha e Ywy Porã 

participaram entre os dias 05/08 a 07/08/2107 da 14° Feira de 

Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade e entre os dias 15/11 a 

18/11/2016, participaram do Intercâmbio Cultural e Troca de 

Experiência em visita em propriedades rurais, no município de 

Palmeira – PR (fotos 1,2,3,4,5 e 6)  

 E do período 12/08 a 13/08/2016 da 4° Feira de Sementes 

Crioulas Indígenas Ymau e Mudas Nativas na Terra Indígena 

Pinhalzinho em Tomazina – PR.  

Nestes eventos tiveram a oportunidade de realizar 

apresentações culturais, exposição de artesanatos, troca de 

sementes, experiências e conhecimentos entre comunidades 

indígenas, entre comunidades de movimentos sociais, produtores 

orgânicos e produtores de sementes crioulas (conhecidos como 

guardiões de sementes).  

Algumas sementes de milho tradicionais indígenas, como o 

Palha Roxa, Pyta e Avaty, que já se havia perdido ao longo do 

 

  



tempo, e já não se encontrava mais nas terras indígenas pode ser 

resgatada nas Feiras de Sementes. 

As Feiras de Sementes tem a importância para o 

fortalecimento da conservação das sementes crioulas, sementes 

tradicionais indígenas e a experiência da produção de alimentos sem 

agrotóxicos.   

 A Terra Indígena Pinhalzinho participou entre os dias 15/03 a 

17/03/2017 da reunião da RESA (Redes Sementes da Agroecologia) 

onde estiveram presentes instituições que atuam no trabalho da 

agricultura familiar e agroecologia. Conheceram o trabalho e 

estrutura da Casa das Sementes que tem como objetivo a 

conservação e multiplicação das sementes crioulas e mudas diversas 

(Fotos 7e 8). 

Participaram da discussão e da avaliação que as instituições e 

as entidades sociais vem desenvolvendo com o tema da 

agrobiodiversidade com os agricultores familiares. E na elaboração 

do calendário dos eventos relacionados aos trabalhos das 13 Feiras 

de Sementes Crioulas e da Jornada da Agroecologia que acontecem 

no estado do Paraná, puderam incluir a 4° Feira de Sementes 

Crioulas Indígenas Ymau e Mudas Nativas na Terra Indígena 

Pinhalzinho. 

  



  

Foto 1: Abertura da Feira                             Foto 2: Exposição de artesanatos TI Laranjinha 

 

           

   

Foto 3 e 4: Exposição de artesanatos das TI’s Pinhalzinho e Ywy Porã 

 

   

Foto 5: Intercâmbio Cultural das 3 TI’s        Foto 6:Troca de Experiência em propriedade rural 

 



   

Fotos 7 e 8:Reunião da Reza e Sala Armazenamento de sementes crioulas (Casa das Sementes) 

 

 

  

   

                                                                    

 


