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Feira da Sucata e da Barganha 

A 11ª Feira da Sucata e da Barganha, um espaço educativo para troca, compra e venda de objetos 
usados, será realizada este ano no Pavilhão do São Carlos Exposhow (Rua Episcopal, 1.575, São 
Carlos), no domingo (21), das 9 às 18 horas. 
 
O evento está sendo organizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, Apasc, Sesc São Carlos, 
Programa USP Recicla, e Agência USP de Inovação, e conta também com o apoio do Grupo Consumo 
Sol e da Asteca Eventos. 
 
A primeira edição da Feira da Sucata e da Barganha, em 1999, nasceu de uma proposta educativa 
diante do impacto ambiental representado pelo aumento da produção de lixo nos centros urbanos. A 
iniciativa foi bem recebida pela comunidade e teve 50 inscrições iniciais e cerca de 400 visitantes. Em 
2008 a Feira foi realizada no campus da USP e registrou cerca de 200 expositores e mais de 10.000 
visitantes. 
 
A Feira está pautada no princípio dos “3Rs” da Agenda 21 (estímulo à redução do desperdício, 
reutilização e reciclagem de materiais). Assim, os participantes (expositores e visitantes) promovem o 
consumo responsável ao trocarem, venderem ou comprarem objetos usados, que normalmente seriam 
descartados ou estariam “entulhados” nas casas, bem como resgatam os valores do conserto e do 
reaproveitamento dos materiais. 
 
As pessoas, entidades, escolas e comerciantes interessados em participar da Feira podem trazer 
objetos, livros, discos, fitas, roupas, brinquedos e móveis usados para trocar ou vender. O sucesso do 
evento depende do compromisso dos expositores e visitantes em priorizar a troca de objetos e vender e 
comprar apenas objetos usados ou reaproveitados. 
 
Programação Cultural e Educativa na 11ª Feira 
Além das bancas de objetos usados, a Feira contará com programação cultural, que inclui atividades de 
música ao vivo com o grupo de choro Na Ponta do Dedo, grupo de samba raiz Prova de Carinho, e 
danças circulares com o grupo Espaço Corporal Terapia, Arte e Educação, de Nara Vieira e Melina 
Sanches. 
 
No dia, ainda serão oferecidas oficinas educativas, como de horta suspensa, compostagem, construção 
de instrumentos, elaboração de pão integral e embelezamento de sacolas duráveis. 
 
Para as crianças, estão previstas atividades pela manhã, como contação de histórias e oficinas de 
reutilização de garrafas PET. 
 
Está confirmada também a participação do “Barganha Book” e todos podem trazer livros já lidos e 
trocar por outros. Haverá ainda a “Barraca da Troca”, organizada pelo Grupo Consumo Sol, onde a troca 
de produtos é realizada sem envolvimento de dinheiro. 
 
As inscrições devem ser feitas no Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700, São Carlos), de 
terça à sexta-feira, das 13h30 às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 17 horas. As 
inscrições somente serão efetivadas mediante apresentação de comprovante de residência e documento 
de identidade. 
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