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Sorriso está em festa!
o Clube Amigos da Terra de Sorriso (CAT)
comemora 14 anos de vida!
O Cat Sorriso é uma instituição sem ﬁns lucrativos que
trabalha com foco em sustentabilidade agrícola e
Educação Ambiental através da idealização de
projetos sociais.
Atualmente a Instituição está atuando no
Projeto Gente Que Produz e Preserva
no segmento Hortifrúti Orgânico
e Produção de leite nos Assentamentos
Jonas Pinheiro e Casulo
e a Certiﬁcação RTRS - incentivando as boas práticas
agrícolas .
O Sorriso Vivo é o principal Projeto do CAT,
que há 14 anos tem sido trabalhado em Escolas Municipais e
Estaduais com o apoio do Município.
Esta edição da Cartilha mostra o trabalho do produtor rural
em produzir com sustentabilidade, respeitando regras e
legislação do Brasil e ainda seguindo padrões internacionais
de produção de alimentos com responsabilidade,
Soja R responsável (RTRS).
E assim iniciamos nossa história, pois o
município de Sorriso está de Parabéns!
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Era aniversário de Coringa,
o lobinho-guará,
mascote do Clube Amigos da Terra,
e seus amigos resolveram comemorar!
E são muitos deles, pois a mata está
cada vez mais agradável para nossos
amiguinhos, graças às boas práticas
agrícolas que nossos parceiros têm
feito em suas propriedades.

Vamos nos dividir pra
entregar os convites para
os parceiros e amigos?

A turma do Clube
se divide e cada um sai
pra um lado com os
convites nas mãos,
ou melhor,
patas!

e seguem em mais uma jornada pelas propriedades da região.

03

Vamos acompanhar Coringa e Lili!

Fazenda
Santa Maria

Chegamos!
Fazenda Santa Maria.

Coringa e Lili,
que surpresa boa!
Vocês chegaram na hora certa.
estávamos comendo!
venham e juntem-se
a nós!
Bom dia,
Senhor Leo!
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Que cantina
enorme! E
quantas pessoas!

Pois é amigos!
aqui na cantina,
nossa equipe faz todas as
refeições diariamente.

As janelas são
teladas para evitar moscas,
e as paredes são todas
azulejadas. Tudo bem
pensado para manter .
a higiene!
.
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Sim! Tudo é
planejado para que
vivam bem aqui

mas todas essas
pessoas vivem aqui
na sua fazenda?

Todas as Fazendas do Projeto Gente que Produz e Preserva, devem ter

dormitórios
cantina

banheiros externos

oﬁcinas organizadas

barracão para
armazenamento
de defensivos
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e área cercada para armazenar
as embalagens vazias e
muito mais coisas que dão um
selo de produtor ainda mais
responsável.

Puxa, Sr. Leo!
parece ser muito
divertido viver aqui,
com toda essa mata
preservada e tudo
muito organizado.

Gostei de andar
por aqui e ver que
todos estão
satisfeitos e
felizes!

Olha só quantos
peixes brincando!

somos muito bem cuidados aqui.
nossa água está sempre limpa porque o
Senhor leo sabe como plantar sem sujá-la.
Não é mesmo?

isso mesmo!
plantamos sobre a
palha, sem mexer na
terra, deixando assim
a água limpa!

É o plantio direto.
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nossa!
aprendemos muitas
coisas aqui!

Mas, viemos para
fazer um convite!!!

vamos comemorar meu
aniversário!
Faremos uma festa e
contamos com todos os
nossos parceiros!

Acho que
ele ﬁcou alegre com
o convite!
Vamos, que temos um
longo caminho pela
frente.
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A próxima
parada é a
Fazenda Videira.

o senhor joão
está ali
alimentando os
animais!

boa tarde!
estamos muito bem.
viemos visitá-lo para
saber se está tudo
certo e fazer um
convite.

ei amigos!
que bom ver vocês
por aqui! como estão?

oh, claro!
estamos em uma das
melhores fases de
produção aqui!

Ah é? e como
funcionam as
coisas por aqui?

controle de
aplicações de
tem hora de
defensivo na
trabalhar,
lavoura e
controle de
hora de
estoque
descansar...

bom, por aqui tudo é
muito bem controlado.

limpeza e
descontaminação dos
equipamentos (epi)
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que bom, senhor joão!
estamos felizes com isso
e...

amigos! faz muito
tempo que não vejo
vocês!

olha só!
nosso amigo
tatu bola.

ﬁz muitas amizades novas
nessa fazenda e resolvi
ﬁcar por aqui!

vivo junto
com emas, cobras e
muitos outros
bichinhos por conta
das boas práticas
agrícolas que
preservam nossa
biodiversidade.

adoro ver que
nossos amigos animais
estão sendo preservados e
respeitados, senhor joão!
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Ah, e sobre o
convite...queremos
todos vocês em nossa
festa para comemorar
meu aniversário!

enquanto coringa e lili iam pra outra
fazenda, oncinha pintada e macaco prego
também estavam entregando convites...

aqui é a fazenda
santo antonio.

é do senhor rui,
não é? acho que ele
está ali.

senhor rui,
podemos falar
com o senhor?

oncinha!
macaco prego!
venham até aqui.
estou vendo o trator
ser lavado.
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que lugar legal!
aqui que vocês lavam os
tratores, senhor rui?

é exatamente aqui
que fazemos a
limpeza deles sim.
temos este espaço especialmente
preparado para que toda a água
contaminada e resíduos de produtos
químicos sejam levados pelas canaletas...

...drenados pelas
caixas de
contenção, onde
ocorre a
decantação dos
resíduos.

a água é bombeada para
tratamento de descontaminação
e devolvida ao solo limpinha!

nossa... máquina de
produzir água!
assim a natureza é
respeitada e o solo
protegido. muito bom!
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é nossa obrigação
cumprir todos os
requisitos legais das
boas práticas
agrícolas.

nem sempre foi assim,
mas acredito que já
temos muitos se
empenhando.

tem que ter mapa da área
mostrando que não derrubamos
nossas matas e sim preservamos.
documentos dizendo que
cuidamos, monitoramos e
controlamos cada serviço, dia e
horário que foi aplicado produto na
lavoura, limpeza dos equipamentos
e mais...

pra entendermos um
pouco mais sobre as
práticas agrícolas,
vamos explicar como
funciona o
cumprimento legal e
boas práticas.

a administração conhece tudo o que precisa para ser legal.
assim, nada de multa, pois fazemos tudo certinho!
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o senhor é também
nosso convidado
especial para
comemorar o
aniversário do lobinho
Coringa.

vamos
que ainda temos
mais convites pra
entregar.

não. coringa e lili não
tinham terminado
ainda...
fazenda
santa ana

será que
Coringa já
entregou todos?

olha lá a
dona ana.

opa! já estávamos
adivinhando!
que surpresa boa!

que bom que já
estavam à nossa
espera!

viemos
entregar o
convite para a
festa do meu
aniversário!
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e estou curioso
agradeço o
convite e é claro pra ver o que aconteceu
que estaremos quando as crianças vieram
presente!
pra cá em um passeio.

ah! temos novidades
aqui. venham, vou
mostrar a área para
vocês.

nossa! quantas
plantinhas! porque
elas têm nome?

era isso que queríamos mostrar.
como vocês sabem, todos os anos
trabalhamos com cartilhas sobre meio
ambiente nas escolas...
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e como fruto desse trabalho,
alguns alunos estiveram aqui
na fazenda para conhecer e
aprender a fazer o plantio de
mudas nativas.
o nome de cada um está na
plaquinha da árvore que
plantou.

ANA

uau! que lindo!
que bom que as escolas estão
participando e também se
preocupam em ajudar o
meio ambiente!
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olá!

ouvi vocês falando
sobre as novas plantas! eu e minha
família ﬁcamos felizes com
essa iniciativa!

daqui algum tempo,
teremos novas árvores e
plantas, onde poderemos
morar! Sem falar que está
mais fácil encontrar
nossas frutas!

Você por aqui, tucano!
que bom que está encontrando
suas frutinhas!

bom, faltam poucos
dias para nossa festa,
e queremos que vocês
estejam lá. Leve a
família, tucano!
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humm...

Sítio ludovico.
é o último convite que
temos aqui.

para onde
vamos agora?

Boa tarde, dona márcia!
Que belo trabalho a senhora
está fazendo!
Oh, obrigada!
Estas são hortaliças
orgânicas.

orgÂnicas?

Sim! Nós e mais três produtores do
Assentamento, até o momento, conseguimos o
certiﬁcado de produtos orgânicos, o que foi
uma grande conquista para nós!
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Muito bom, porque quem ganha
com isso somos todos nós.
Uma produção limpa, saudável e sem
produtos químicos!

Com certeza, estamos sempre
pensando no ambiente
Além dos nossos produtos serem
orgânicos...
preparamos o adubo
pela compostagem

Que maravilha,
Dona Márcia.
Nada nos deixa
mais felizes!

separamos o lixo da
forma correta...

Por isso queremos
que vocês estejam conosco
na festa para comemorar
o aniversário
do Coringa.

Obrigada!!!
Levem uma cestinha com
algumas frutas pra
comerem no caminho! Devem
estar com fome!
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tudo com muito amor
e carinho.

Oba!!!

Lili e Coringa voltam para o clube prontos para começarem os preparativos
da festa junto com os amigos.

Todos já devem ter
entregado os convites.
agora é juntar nossos
amigos e arrumar nossa
festa!

Chega o dia da festa!
a decoração toda foi
feita com ﬂores,
muitas comidas com
ingredientes frescos
da fazenda e vários
convidados especiais.

esta festa não é só pra
comemorar meu aniversário não!...
É pra comemorar as boas práticas
agrícolas e dar parabéns a todos que
se empenham em cuidar do nosso
planeta!
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E que trabalho
especial!
Praticar uma agricultura
sustentável
é cuidar do meio ambiente,
é ser preocupar com o próximo,
o que é extremamente importante!
Devemos preservar e respeitar a
natureza,
para que ela possa crescer
cada vez mais de forma saudável
e por muito tempo,
acolhendo muitas gerações
de seres vivos que
ainda estão por vir!

Você sabia que
A boa prática agrícola é considerada um dos alicerces da agricultura sustentável, pois somente
por meio dela os agricultores poderão preservar os recursos naturais para as gerações futuras.
Segurança na produção de nosso alimento para o consumo deve ser uma preocupação constante.
- controlar os contaminantes do ar, solo, água , tais como: fertilizantes, agrotóxicos, antibióticos
ou qualquer outro insumo agrícola.
- controlar a saúde das plantas por práticas que não representam um perigo à saúde humana por
consumo de produtos de origem agrícola ou que afetem a qualidade e adequação dos alimentos.
- evitar o uso de áreas nas quais o meio ambiente apresente riscos para a segurança do produto
agrícola;
- adotar práticas e medidas que assegurem uma produção agrícola sob condições adequadas de
higiene;
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- proteger as fontes de alimentos da contaminação de origem fecal e de outras origens
prejudiciais à saúde.
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É aniversário de 14 anos do lobinho-guará Coringa, e a turma
toda do Clube Amigos da Terra se empenha em preparar a festa.
Ao entregar os convites, a turminha aproveita pra conhecer
como andam as propriedades de seus parceiros que adotaram
as boas práticas agrícolas.

Realização:

Apoio:

SAMA

Secretaria Municipal de
Educação e Cultura

Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente

Produzindo alimentos com sustentabilidade ambiental
Desde 1989

