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Agricultores da zona sul rural 
recebem sistemas ecológicos 

de tratamento de esgoto
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Sistema alternativo utiliza plantas para purificação
e traz benefícios ambientais e econômicos para os 
produtores. Realizado pelo escritório cooperativo 

Sapiência Ambiental, projeto “Cuidando das Águas” 
conta com o apoio do Ligue os Pontos. 

Roseilda Lima Duarte
Roseilda Lima Duarte possui um sítio em 

Jaceguava, na região de Parelheiros, extremo sul 
da cidade. Há quase quatro anos é agricultora 
orgânica, sobretudo, das chamadas PANCs, as 

Plantas Alimentícias Não Convencionais, como o 
Peixinho-da-horta. Trabalha junto com o seu 

marido e filho em uma área produtiva de 7 mil m², 
onde vende boa parte de seus alimentos 

diretamente aos clientes.

Conheça outras histórias no nosso 
Site e redes sociais!

Fabiana Maria
da Silva Yoneyama

Fabiana Maria da Silva Yoneyama trabalha 
ao lado de seu marido em um sítio de 40 mil 
m² no Jardim Emburá, bairro pertencente ao 

distrito de Engenheiro Marsilac. Na sua 
produção, que está em transição para 

orgânica, cultiva diversas hortaliças, como 
couve, alface, brócolis e beterraba. Tendo a 

agricultura como fonte de renda única, 
vende alimentos na própria propriedade e 
faz feira aos sábados nas proximidades.

O mais gratificante
da minha profissão
é a qualidade de vida
que eu tenho, não tenho 
estresse. Também me 
sinto satisfeita por 
produzir alimento 
saudável, proteger
o solo, a água, ou seja,
o meio ambiente.

Diversificamos a nossa 
cultura com a produção 
orgânica, antes 
produzíamos apenas alface. 
Também é melhor para a 
saúde e meio ambiente.

Quem
são os

agricultores
São Paulo?
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