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Foi realizada no dia 14 de novembro, visita de campo a 
Cooperativa Agroindustrial Luís Carlos (Copalc), localizada no 
Assentamento Zé Lourenço, no município de Chorozinho. A 
visitação contou com 30 (trinta) participantes, dentre eles 
alunos e professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
e técnicos do Projeto São José (PSJ).

 A visita técnica teve como objetivo principal a cons-
cientização das boas práticas de gestão na agricultura familiar 
promovidas pelo Projeto, ao mesmo tempo, favorecer a cons-
trução de conhecimento através do intercâmbio entre os 
envolvidos, na qual todos vivenciaram uma experiência em 
que a troca de informações se deu de maneira ética, solidária 
e eficiente.

 A estudante de agronomia Lethicia Porto Holanda, 
destacou a importância da visita e ressalta que “é extrema-
mente importante exemplos como o da Copalc, pois demons-
tra que é possível romper o modo de produção capitalista 
dominante na sociedade”.

Interação Copalc e participantes

Vídeo Copalc
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PSJ e a importância
de suas ações 

2

O PSJ percebe o quanto essas atividades 
técnicas são importantes, pois o mundo 
das ciências agrárias se encontra em 
constante mutação e nos aproxima das 
mais diversas realidades.

A visita técnica que foi realizada, propor-
ciona um processo de inovação que 
contribui para a mudança de como plane-
jamos o mundo, o desenvolvimento de 
coisas novas e como tudo isso já está na 
natureza humana, em nosso modo de ser. 
Essa necessidade de inovar vem da vonta-
de de passar valores e de que esses 
valores passem de geração a geração. 
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