
 
INFORMAÇÕES E COMPROMISSOS RECÍPROCOS 

 

1. A Fazenda 

A Fazenda Sucupira localiza-se no município de Valença, região baixo-sul do estado da 

Bahia, a aproximadamente 40Km do centro urbano do município. Devido a essa distância 

o transporte até os centros urbanos é geralmente realizado 01 (uma) vez por semana. 

 

A propriedade está inserida em uma região essencialmente rural. A fazenda possui 

energia elétrica, acomodações em alvenaria e internet. Não há telefonia fixa ou sinal de 

telefonia móvel. 

 

Não cobrimos as despesas com o transporte de ida e volta até à fazenda. A estrada de 

acesso não é sinalizada e não há transporte público até a sede, e por isso é necessário 

informar exatamente o horário de chegada e o local. É possível chegar a Valença por 

transporte rodoviário ou marítimo. O aeroporto mais próximo é o de Salvador e de lá é 

pode-se chegar ao município via ferry boat ou ônibus.  

 

Para maiores informações, acesse https://www.sucupiraagroflorestas.com/cursos-

informacoes-gerais 

 

Uma vez que o estágio for confirmado, enviaremos mais detalhes sobre a logística e o 

que trazer. 

 

2. Animais domésticos 

 

Temos cães e gatos que fazem parte da nossa família. Não há canis separados e eles 

habitam o quintal das casas, além de acompanharem as atividades em campo. Não 

mantemos animais presos e eles são contidos em correntes somente quando necessário. 

 

3. Acomodações 

As acomodações são simples e os voluntários são hospedados em quartos 

compartilhados, com banheiros compartilhados. Não dispomos de quartos individuais. 

 

Há alguns eletrodomésticos para uso coletivo: máquina de lavar roupa, ventiladores, 

liquidificador, geladeira, e outros.  Possuímos alguns itens de roupa de cama e banho, 

mas pedimos que traga seus itens pessoais e também itens de higiene. 

 

A tarefa de manutenção da limpeza do alojamento é compartilhada com os voluntários.  

 

4. Alimentação 

Todos os alimentos serão fornecidos. Dispomos de uma grande diversidade de frutas, 

carnes, ovos, tubérculos e outros itens produzidos na própria fazenda e realizamos 

compra de outros alimentos nos mercados locais. 
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5. Regime de trabalho 

O dia de trabalho inicia-se às 7 horas da manhã. Esperamos que os voluntários trabalhem 

06 horas/dia, durante 05 dias/semana, excluindo o horário das refeições.  

 

Para promovermos a interação e a troca de experiências e habilidades com nossa equipe, 

o trabalho dos voluntários ocorre preferencialmente associado a ela, sempre que 

possível.  

 

As atividades diárias serão repassadas, orientadas e acompanhadas. Há uma série de 

trabalhos possíveis, entre mais pesados e mais leves, e cada voluntário possui a liberdade 

de escolher o que melhor lhe convém.  

 

Caso tenha interesse em desenvolver algum projeto específico, por favor nos informe.  

 

 

6. Conduta Segura e Equipamentos de Proteção Individual  

Trabalhamos e moramos em meio à agrofloresta, portanto, há muitos animais silvestres 

e alguns deles são peçonhentos. Portanto, os cuidados diários são essenciais. Pedimos 

que vistorie seus sapatos e roupas diariamente, tome cuidado ao sentar-se ou apoiar-se 

(vistorie o local previamente), e caso veja algum animal peçonhento não tente captura-

lo. Nos comunique para que possamos tomar providências. 

 

O trabalho no campo exige muitas vezes o manuseio de ferramentas cortantes, como 

serras, enxadas e facões. Pedimos que sejam muito cuidadosos no uso das ferramentas 

e que somente manuseiem o facão se já souberem como fazê-lo. 

 

Roupas e demais itens adequados: calças, blusas de manga comprida, sapatos ou tênis 

com solado e tecido resistentes, chapéu, roupas impermeáveis, protetor solar, repelente, 

roupa de banho. 

 

7. Divulgação 

A Sucupira Agroflorestas reserva-se o direito de publicar imagens, textos, atividades e 

quaisquer outros itens relacionados à Fazenda Sucupira, buscando a divulgação de suas 

práticas, serviços e produtos; bem como disseminação de conhecimento a respeito de 

sistemas agroflorestais e as espécies envolvidas. As divulgações poderão ocorrer em 

mídia digital ou impressa.  

 

Todas as fotografias de nossa autoria podem ser usadas para divulgação.  

 

Todas as atividades desenvolvidas na Fazenda Sucupira têm potencial para despertar o 
interesse da mídia, seja local, regional ou nacional. Assim, Sucupira Agroflorestas reserva-
se o direito de receber, analisar e atender as demandas dos veículos de imprensa que 
tenham interesse em conhecer e acompanhar as atividades ali desenvolvidas. 
 


