FESTIVAL CULTIVAR PROMOVE EXPEDIÇÃO A NATUREZA É PANC NA
HORTA COMUNITÁRIA DO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Com participação de Neide Rigo, atividade convida os paulistanos a conhecer a
história das hortas comunitárias em São Paulo com caminhada para conhecer
as PANCs e oficina de adereços naturais
No dia 13 de setembro, domingo, o Festival Cultivar leva os paulistanos a uma
das hortas comunitárias mais conhecidas da cidade: a Horta do Centro Cultural
São Paulo (CCSP). A atividade desvenda a história das hortas comunitárias em
São Paulo, conta um pouco da história e do funcionamento da horta do CCSP,
promove uma oficina de adereços naturais e convida os participantes a realizar
um mutirão no local.
Uma convidada ilustre participa da Expedição A Natureza é PANC: Neide Rigo.
Nutricionista interessada por ervas ruderais comestíveis, ingredientes pouco
conhecidos, esquecidos ou desvalorizados, Neide é membro do Slow Food e
participa atualmente de um projeto de oficinas para merendeiras no sertão da
Bahia. É curadora do projeto Comer é Mais, no Sesc Belenzinho, e já fez várias
expedições pelas ruas de São Paulo identificando ervas e espécies alimentícias
e medicinais. É autora do blog Come-se (come-se.blogspot.com) e escreve a
coluna Nhac, no caderno Paladar do jornal O Estado de São Paulo. Neide
abordará o universo das Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCs).
A Horta Comunitária do CCSP surgiu de uma parceria entre o grupo Hortelões
Urbanos e a Divisão Educativa do Centro Cultural com objetivo de ser um
espaço experimental de cultivo de hortaliças e troca de experiências e
conhecimentos sobre agricultura urbana aberto a toda a população. A
manutenção e a colheita da produção são feitas por voluntários que se reúnem
em mutirões, nos quais a horta recebe os devidos cuidados (adubação,
arejamento, poda, controle de pragas, plantio, rega, colheita de sementes etc)
seguindo os princípios da agroecologia.
A proposta de manejo agroecológico da Horta do CCSP envolve, entre outros, o
não uso de agrotóxicos, o plantio em consórcio de espécies no lugar da
convencional monocultura, a preservação da biodiversidade, o reconhecimento
do papel ecológico de todos os seres vivos, o estímulo ao consumo de plantas
locais, tradicionais e não convencionais e a valorização do homem e da mulher
do campo. Além de mutirões, são promovidas oficinas, picnics colaborativos,
troca de saberes, festas e celebrações.
No dia da atividade acontece o mutirão mensal da horta, e André Biazoti
(integrante dos Hortelões Urbanos, voluntário na Horta do CCSP e coordenador
do projeto Cidades Comestíveis) vai compartilhar com o público todos os
detalhes sobre o movimento de hortas urbanas
A atividade é grátis e aberta ao público.

O 6º Festival Cultivar é uma realização do Instituto Árvores Vivas, e é possível
graças ao Programa de Apoio à Cultura (ProAC), do Governo do Estado de São
‘Paulo, com patrocínio da Rodonaves e da AES Eletropaulo, produção executiva
da Origem Produções e apoio da Envolverde Comunicação. Todas as atividades
são gratuitas.
Realizado anualmente pelo Instituto Árvores Vivas, este é o primeiro e maior
evento brasileiro focado na reconstrução do vínculo entre sociedade e natureza,
levando centenas de crianças e famílias de volta à origem natural dos recursos e
serviços ambientais essenciais à existência humana. Toda programação é criada
para estimular a reconexão homem x natureza nos aspectos da cultura, saúde e
qualidade de vida, identidade e patrimônio.
Programação completa: http://goo.gl/wPPWjT
13/09 (domingo)

Expedição A Natureza é PANC
Centro Cultural São Paulo - Horta
Endereço: Rua Vergueiro 1000
Horário: 10h às 14h

