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  A população de São Carlos terá uma nova opção para adquirir alimentos sadios, limpos,
cultivados sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. É que a partir do próximo sábado, dia
15 de setembro, será realizada todas as semanas a Feira Orgânica na Praça dos Voluntários,
no centro da cidade.

   

  A inauguração da feira de produtos orgânicos faz parte da programação da 2ª Semana da
Agricultura Orgânica de São Carlos que acontecerá de 15 a 22 de setembro com diversas
atividades voltadas a esse segmento de produção e consumo.

   

  As técnicas usadas no processo de produção dos orgânicos respeitam o meio ambiente e
visam manter a qualidade do alimento. Dessa forma, o produto diminui a possibilidade de
danos à saúde dos consumidores e de impacto à natureza. Frutas, legumes, verduras,
hortaliças e cereais são alguns exemplos.

   

  O sistema de orgânicosapresenta um crescimento de 20% ao ano no Brasil, com mais de 15
mil propriedades certificadas e em processo de transição, sendo 75% pertencentes a
agricultores familiares.

   

  Neste sábado (5) a Feira começa às8h com uma programação diversificada até às 18h. Além
da venda dos produtos vai ter o Festival Gastronômico Orgânico, o local vai contar, ainda, com
espaço criança, exposição de fotografias e cerveja artesanal. Estão programadas
apresentações de Tai Chi (8h); Sarau (9h); Maracatu (10h); inauguração oficial da Feira e
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abertura oficial da Semana da Agricultura Orgânica (11h); congada (12h); oficina “Comida de
Criança é Coisa Séria” (13h); Viola Caipira (13h); Capoeira (14h); Maculele (15h); Chinela
Baixa – Samba de Coco e Veneno H2 (17h).

   

  No sábado, dia 22 de setembro, encerramento da 2ª Semana da Agricultura Orgânica, a feira
será realizada das 8h às 14h. Para esse dia estão programadas as seguintes atrações: Tai Chi
(8h); dança circular (9h); capoeira (10h); folia de reis (11h); Girafulo (12h); sarau (13h); disco
xepa (13h30); feira de trocas de sementes crioulas e som “Winnie e Dennis” (14h).

   

  Nos demais sábados a Feira Orgânica de São Carlos será realizada das 6h até 12h.
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