DIA 15 • 9H ÀS 18H30
FEIRA DE PRODUTOS DO CERRADO
E JARDIM DA ALIMENTAÇÃO
circuito sensorial do cerrado.
gastronomia do cerrado.

programação infantil*
10h30 / Oficina de ilustração

10h / Canto Fulni-ô

14h / Oficina de mandalas

10h20 / Poética de Cora Coralina

15h / Oficina de massinha
orgânica

10h40 / Sussa Kalunga
11h10 / Cine Sociobiodiversidade
14h / roda de conversa:
Iniciativas para a valorização
do Cerrado

15h30 / roda de conversa:
Ampliamos o Parque
Nacional da Chapada
dos Veadeiros! E agora?

Vivência de acampamento infantil
durante todo o dia!
* Todas as atividades do Jardim Cerratenses serão
gratuitas. O Jardim da Alimentação pratica preços
populares.
* A taxa de entrada do Jardim Botânico de Brasília
é R$ 5. A entrada não é permitida após às 17h, programe-se para chegar antes desse horário!

16h30 / Poética de Cora Coralina

A Política de Garantia de Preços Mínimos para
Produtos da Sociobiodiversidade - PGPM-Bio
e a valorização do cerrado no Jardim Cerratense

14 e 15
julho • 2017

Centro de Excelência do Cerrado – Cerratenses
Jardim Botânico de Brasília

16h45 / Canto Fulni-ô
17 / Sussa Kalunga
17h20 / Apresentação do grupo
musical Mocambos, ao pôr
do sol cerratense.

políticas públicas • mercados sustentáveis e
comercialização • feira de produtos do cerrado
• apresentações de culturas tradicionais •

realização:

apoio:

exposição fotográfica • gastronomia do cerrado •
comunidades extrativistas

DIA 14*
política de garantia de preços mínimos
para produtos da sociobiodiversidade
pgpm-bio
A Conab atua na conservação, preservação e uso
sustentável dos recursos naturais, promovendo suporte à renda
e ao fortalecimento econômico e social das comunidades de
extrativistas e populações tradicionais. A Política de Garantia
de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade
desenvolve este papel. A Conab paga a diferença do valor aos que
comprovarem que realizaram a venda de seu produto por preço
inferior ao preço mínimo fixado pelo Governo Federal.

jardim cerratense
É um evento de promoção da inclusão e organização
produtiva de comunidades rurais que vivem da agricultura e
do extrativismo de espécies nativas do Cerrado. É igualmente
um espaço de celebração das culturas tradicionais dos povos
do Cerrado. Idealizado e promovido pela união de diferentes
iniciativas, o Jardim Cerratense é um ambiente de construção
coletiva de boas práticas e de difusão de políticas públicas
de fomento e subvenção à produção agroextrativista. Ali,
se propõe o intercâmbio de experiências entre técnicos,
pesquisadores e representantes das comunidades que têm a
sociobiodiversidade do Cerrado como base de seus meios de
vida e de sua reprodução sociocultural, e convida a sociedade
brasiliense a conhecer e valorizar os produtos ecossociais do
agroextrativismo.

8h30 / Abertura
9h / Vídeo PGPM-Bio
9h10 / mercado diferenciado:
Operacionalização pela Conab da Política de Garantia de Preços
Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio)
10h / mercado institucional:
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Compras públicas (Conab)
10h45 / Coﬀee-break
11h / Acolhida aos membros do Grupo de Trabalho (Aliança Cerrado)
11h10 / debate positivo:
Elementos para o plano de ação da Sociobiodiversidade:

• produção e acesso aos mercados: problemas e soluções
• comercialização e consumo (reconhecimento do consumidor):
problemas e soluções
• Linhas de pesquisa e projetos de extensão para atender à demanda
social
• marcos regulatórios: entraves e alternativas

13h / Almoço
14h15 / Apresentação de casos de acesso à PGPM-Bio de comunidades
agroextrativistas e iniciativas de apoio às cadeias de produção e
consumo
16h30 / Leitura em plenária dos encaminhamentos do evento
17h30 / Coﬀee-break do Cerrado ao pôr do Sol Cerratense
momento cultural:
A poética de Cora Coralina e Canto Fulni-ô
18h30 / lançamento da exposição brasil diverso:
O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros
19h10 / apresentação cultural:
Sussa Kalunga
* Neste dia o evento é restrito a convidados.

