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Apresentação

A publicação Feiras Agroecológicas da Ecovale em espaços da IECLB é uma sistematização de 
aprendizagens sobre iniciativas de comercialização de produtos agroecológicos no âmbito da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Esta publicação surgiu impulsionada pelo Grupo 
de Trabalho (GT) de Comércio Justo e Comercialização Solidária da FLD-CAPA, criado no processo 
em andamento de elaboração do Projeto Político Pedagógico institucional e fortalecido via projeto 
Ampliação da Rede de Comércio Justo e Solidário: entrelaçando comunidades do campo e da cida-
de, que conta com apoio da Igreja Evangélica Luterana na América. O GT realiza estudos, debates e 
promove iniciativas de comércio justo e comercialização solidária de associações e cooperativas da 
agricultura familiar, assessoradas pelo Centro de Apoio e Promoção de Agroecologia (CAPA), e de 
empreendimentos econômicos solidários, assessorados pela Fundação Luterana de Diaconia (FLD), 
na ampliação do acesso à alimentação saudável, consumo responsável e relações solidárias entre o 
campo e a cidade. A FLD também atua no apoio a organizações de base por meio do Programa de Pe-
quenos Projetos que apoia dezenas de ações transformadoras todos os anos. A atuação se sustenta 
na diaconia transformadora com justiça de gênero e justiça socioambiental e é apoiada por Pão para 
o Mundo por meio de projetos trienais.

A sistematização traz a experiência de comercialização de alimentos agroecológicos da Coope-
rativa Regional de Agricultores Familiares Ecologistas (Ecovale) em espaços IECLB, nos Sínodos Vale 
do Taquari e Centro Campanha Sul (RS), relatando os modelos de comercialização e apresentando 
os locais onde os produtos são vendidos. Ao mesmo tempo, evidencia o papel relevante que a par-
ceria com a IECLB representa para o CAPA e a Ecovale, tanto no espaço de comercialização na Casa 
Sinodal do Sínodo Vale do Taquari quanto na comunidade Apóstolo Paulo, em Santa Cruz do Sul, no 
Sínodo Centro Campanha-Sul.
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Comercialização no CAPA Santa Cruz 
do Sul e o surgimento da Ecovale

esde o início das atividades do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) em 
Santa Cruz do Sul (RS), em 1987, houve um grande desafio quanto à criação de espaços de 
comercialização dos alimentos produzidos pelos grupos assessorados no Vale do Rio Pardo. 

Algumas experiências foram feitas com feiras e associações. No decorrer do tempo, percebeu-se a 
necessidade de uma organização mais consistente e democrática, de um abrigo jurídico adequado 
para responder a esse desafio e, ao mesmo tempo, incluir os registros das agroindústrias familiares 
que foram se organizando.

Nos anos de 1998 e 1999 iniciou-se um processo de discussão e estudo junto aos grupos sobre 
a forma de organização social e jurídica mais apropriada para dar conta dessa demanda. O proces-
so se desenvolveu por um ano, e no dia 12 de agosto de 2000 foi criada a Cooperativa Regional de 
Agricultores Familiares Ecologistas Ltda. (Ecovale), a partir de núcleos de agricultoras e agricultores 
familiares ecologistas, que constituem a base organizacional da cooperativa. Os núcleos são respon-
sáveis pelo planejamento, produção, transporte e comercialização dos seus produtos, sempre em 
consonância com o planejamento e diretrizes da instituição, que são estabelecidas em assembleias 
gerais e pelo Conselho de Administração.

A Ecovale conta com uma Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eleitos a cada 
dois anos na Assembleia Geral Ordiná-
ria. A Diretoria e o Conselho de Adminis-
tração são responsáveis pela discussão e 
encaminhamento das atividades. Além 
disso, a instituição conta com duas pes-
soas contratadas para a execução das 
atividades administrativas e práticas, 
como recolhimento de produtos, acon-
dicionamento e comercialização.

Situada em Santa Cruz do Sul, tem 
51 pessoas associadas, sendo 17 mulhe-
res e 31 homens, distribuídos em quatro 
núcleos: Vale do Sol; Candelária; Santa 
Cruz do Sul; e Venâncio Aires. Destaca-
-se a atuação das mulheres na Ecovale. 
Desde a sua fundação, a cooperativa in-
centivou a associação e a participação 
das mulheres na Diretoria e em conse-
lhos de administração e fiscal, sendo que 
nos últimos quatro mandatos a Presi-
dência da Ecovale está sendo exercida 
por mulheres.

D
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Breve histórico da IECLB
Em 3 de maio de 1824, um grupo de imigrantes alemães evangélicos chegou a Nova Friburgo (RJ) e, em 25 

de julho do mesmo ano, outro aportou em São Leopoldo (RS). As duas comunidades tiveram a assistência de 
pastores contratados pelo governo brasileiro. O desenvolvimento da igreja evangélica aconteceu junto ao as-
sentamento de novos contingentes de imigrantes, principalmente nos três estados do sul do Brasil: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas houve também grupos menores que foram estabelecidos em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo.

Nos primeiros 40 anos da sua história, as comunidades evangélicas, que mais tarde viriam formar a Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), organizavam suas comunidades sem muitas formalidades. 
De significativos cultos domésticos surgiram comunidades com estatutos e diretorias próprias.

Não podendo construir locais de culto em formato de igrejas, as comunidades construíram escolas, usan-
do-as também como capelas para as celebrações. A falta de pastores fez com que as comunidades escolhessem 
entre sua membresia pessoas com formação para exercer o magistério e o ministério pastoral, em profunda 
vinculação ao sacerdócio geral de todas as pessoas crentes.

Esse processo perdurou até 1864, quando começou, de forma mais regular, a chegada de pastores da Ale-
manha. Foram enviados pela Igreja Evangélica da Prússia, pela Sociedade Missionária de Basiléia (Suíça) e pela 
Sociedade Evangélica para os Alemães Protestantes na América, de Barmen (Alemanha). Até o final do século 
XIX havia inúmeras comunidades espalhadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Com o crescente surgimento de comunidades, constatou-se a necessidade de articulação entre elas e bus-
cou-se caminhos de aproximação e de fortalecimento mútuo. As comunidades organizaram-se de forma re-
gionalizada, em sínodos. Esses formaram em esfera nacional a Federação Sinodal, que recebeu posteriormente 
o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

Em sua caminhada nacional, a IECLB experimentou várias modalidades organizativas. A partir de 1968, re-
giões e distritos eclesiásticos responderam pela articulação e estruturação nacional da igreja. Em 1998, houve 
uma reestruturação que vigora até os dias atuais: ela está baseada em 18 sínodos distribuídos em todo o ter-
ritório brasileiro, com 489 paróquias, 1.803 comunidades, totalizando 587.175 membros, conforme a coleta de 
dados estatísticos, realizada em 2019, ano base 2018.

Ao longo de quase dois séculos de história da presença de comunidades evangélicas luteranas no Brasil, sur-
giram centenas de organizações de caráter comunitário, educativo, diaconal e missionário. Conhecer sua traje-
tória, suas iniciativas, seus projetos, seus acertos e suas dificuldades ao longo do tempo significa olhar no retro-
visor da história e descobrir a ação de Deus em meio à sociedade. Significa conhecer a trajetória de instituições 
que apoiaram milhares de pessoas.

As organizações se assemelham a vasos de barro que guardam um tesouro precioso. Graças a elas, homens, 
mulheres, jovens e crianças tomaram conhecimento da boa notícia do Evangelho, foram educadas na fé cristã, 

Cabe ressaltar aqui a parceria com o CAPA desde o processo de discussão para a fundação da co-
operativa. Ao longo da sua existência, o CAPA tem acreditado que o cooperativismo e a organização 
comunitária contribuem para o protagonismo das agricultoras e dos agricultores familiares ecologis-
tas e também para uma melhor qualidade de vida no meio rural.
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experimentaram o calor da solidariedade, foram incentivadas para o exercício da cidadania e foram motivadas 
para o testemunho cristão na vida social, econômica, política e cultural do país e do mundo.

Sínodo Vale do Taquari
O Sínodo Vale do Taquari é uma das 18 sedes regionais da IECLB. Foi fundado em 1997, quando a IECLB pas-

sou pelo já citado processo de reestruturação, que extinguiu as regiões e distritos eclesiásticos e fundou os síno-
dos. Com sede em Teutônia (RS), conta com 59 comunidades edificadas em 20 municípios do Vale do Taquari.

Essas comunidades congregam cerca de 34 mil membros, estão organizadas em 15 paróquias e são acom-
panhadas por uma equipe de 27 ministras e ministros ordenados. A região do Vale do Taquari foi colonizada 
a partir de 1858; por isso, muitas das comunidades da região são centenárias e algumas estão às vésperas de 
celebrar o seu sesquicentenário. Entre as ações do Sínodo Vale do Taquari destacam-se a supervisão das comu-
nidades, a formação contínua de ministros, ministras e lideranças, a missão através dos setores de trabalho e a 
dedicação à diaconia e à agroecologia.

No início dos anos 2000, houve um forte trabalho em favor das pessoas com deficiência, que consistiu em 
inclusão, seminários de formação e convivência e apoio na busca por direitos. Já a agroecologia foi e é fomen-
tada a partir da assessoria do CAPA, por meio de formação e acompanhamento de grupos de saúde comuni-
tária. Através das suas ações, o Sínodo Vale do Taquari não apenas se coloca como instância diretiva para suas 
comunidades e paróquias, mas também como igreja que oferece formação e fomenta a diaconia e a vida digna.

Sínodo Centro-Campanha Sul
A história do Sínodo Centro-Campanha Sul iniciou, oficialmente, com a Assembleia Constitutiva datada 

de novembro de 1997, a qual definiu que a sede se localizasse na cidade de Santa Maria. O assunto retornou na 
pauta das reuniões do Conselho Sinodal, que reavaliou a decisão, e na Assembleia Sinodal de 2000, em Santa 
Cruz do Sul, foi aprovada a instalação da sede nessa cidade.

O sínodo abrange uma vasta área geográfica do estado do Rio Grande do Sul, onde estão inseridos 74 mu-
nicípios, sendo que em apenas oito deles não há a presença da IECLB. É composto por 26 paróquias, 114 
comunidades, 102 pontos de pregação, 36 campos de atividade ministerial e um total de 54 mil membros.

Além da organização das comunidades e paróquias, o sínodo tem setores de trabalho junto a crianças, 
adolescentes, jovens, mulheres, homens, casais e pessoas idosas. Uma grande preocupação no trabalho 
comunitário e proclamação do Evangelho é de colocar-se ao lado de todas as pessoas, especialmente das 
mais fragilizadas da sociedade, como testemunha a palavra bíblica de 1 João 3.18: “Meus filhinhos, o nosso 
amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por 
meio de ações”.

O CAPA é parceiro de caminhada no cuidado com a criação divina através do incentivo da produ-
ção agroecológica junto a agricultoras e agricultores familiares membros da IECLB e para além das divisas 
confessionais. O incentivo do CAPA para a produção agroecológica tem papel fundamental por conta dos 
diversos benefícios que proporciona, como qualidade de vida, qualidade do alimento, sustentabilidade, 
valorização da trabalhadora e do trabalhador rural, sua permanência no meio rural e a própria preserva-
ção do meio ambiente.
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Comunidade Evangélica Apóstolo Paulo
O surgimento da Comunidade Evangélica Apóstolo Paulo em 1979 deu-se pela vontade de casais 

residentes do bairro Arroio Grande de buscar um espaço de encontro próximo de onde moravam. 
Sua primeira atividade aconteceu em 11 de junho daquele mesmo ano. Em 1998, o Núcleo Apóstolo 
Paulo passou a ser denominado Comunidade Evangélica Apóstolo Paulo. Ela enfrentou grandes de-
safios para conseguir erguer o templo, que foi inaugurado em dezembro de 2013. Atualmente reúne 
503 famílias, em torno de 1.300 pessoas. Atende oito bairros, e é uma comunidade mais jovem. 
Quanto ao perfil das famílias que a integram, são pessoas que trabalham na indústria, no comércio, 
em serviços públicos, na educação, como autônomas e autônomos e em outras atividades.

A comunidade tem vários grupos de trabalho, reuniões e encontros da Ordem Auxiliadora de 
Senhoras Evangélicas (OASE), ensino confirmatório, encontro de crianças e culto infantil e encon-
tro de jovens. Além disso, desenvolve o projeto Música da Apóstolo Paulo, onde as crianças e jovens 
aprendem a tocar instrumentos e muitas vezes se apresentam em cultos e outras festividades.

Em 2020, com a pandemia da COVID-19, os grupos de trabalho não puderam se reunir e os cul-
tos passaram a acontecer de forma on-line. No mês de setembro, a comunidade iniciou a parceria 
com o CAPA, oferecendo às moradoras e moradores do bairro a feira agroecológica da Ecovale, com 
seus produtos orgânicos proporcionando comida boa na mesa.

HISTÓRICO DOS ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO

Grupos de saúde comunitária 
e alimentação saudável

experiência da feira da Ecovale na sede do Sínodo Vale do Taquari, no município de Teutô-
nia, é resultado das atividades realizadas com grupos de mulheres luteranas, mulheres da 
OASE e de outras confissões de fé, através do Projeto Saúde Comunitária.

Esse projeto teve início em 2003, em uma ação conjunta do CAPA e do Sínodo Vale do Taquari, 
e contou com o apoio do Programa de Pequenos Projetos da FLD, por dois períodos consecutivos 
(2003 -2006). Atualmente, as atividades são mantidas por meio de contratos de parceria firmados 
com municípios e do apoio do CAPA, abrangendo 24 grupos em quatro municípios de atuação: Cru-
zeiro do Sul, Paverama, Teutônia e Westfália.

Os grupos são compostos na maioria por mulheres, com exceção do grupo de agentes comunitá-
rios de saúde de Teutônia e do Centro de Referência de Assistência Social do município de Westfália. 
A adesão desses últimos públicos ao projeto Saúde Comunitária dialoga e fortalece a agroecologia 
por meio das políticas públicas locais, promovendo a saúde preventiva.

A proposta do Saúde Comunitária é melhorar a qualidade de vida das famílias através da orga-
nização comunitária, segurança e soberania alimentar e nutricional, saúde integral, plantas medici-
nais e produção agroecológica. Os encontros são momentos de trocas e fortalecimento dos conhe-
cimentos das mulheres, bem como espaços de formações e capacitações, com palestras e realização 

A
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de oficinas práticas de alimentação saudável e integral, de ervas medicinais e elaboração caseira de 
xaropes, pomadas, tinturas e produção e manejo agroecológicos para alimentação das famílias.

No decorrer da caminhada, as mulheres e suas famílias foram aderindo a hábitos alimentares 
saudáveis, consumindo alimentos orgânicos cultivados por elas, aprendendo e fazendo agroecologia 
em seus territórios. Passaram a valorizar e cuidar de seus chás, preparados caseiros, hortas e poma-
res, promovendo a sua segurança e soberania alimentar e nutricional e a de suas famílias.

No decorrer dos encontros de assessoria, integrantes da equipe do CAPA e a enfermeira e moni-
tora do Projeto Saúde Comunitária foram percebendo e ouvindo das mulheres que elas tinham inte-
resse em consumir e adquirir produtos orgânicos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar mascavo, 
farinhas e outros, para elaborar as receitas aprendidas e melhorar as opções alimentares da família. 
Isso fica evidenciado no depoimento de Claire Valmi Schlabitz, consumidora da Ecovale e integrante 
do grupo de saúde comunitária, Bairro Teutônia, em Teutônia, sobre o que motiva essas mulheres a 
consumir alimentos orgânicos:

Grupo de mulheres 
PSC L. Wink

“Em nossa casa, cultivamos diversos alimentos de forma orgânica, usando os 
ensinamentos da agroecologia. Acompanho o trabalho do CAPA e da Ecovale há 
tempos e sei que os produtos fornecidos são de boa qualidade. Tenho confiança 
na forma de produção dos alimentos orgânicos dos cooperados e cooperadas, 
sei que não usam agroquímicos e adubos sintéticos. Os alimentos orgânicos fa-
zem muito bem para minha saúde e da minha família”.

Atendendo à demanda das mulheres e com informações de que havia poucas opções de adquirir ali-
mentos orgânicos oriundos da agricultura familiar, ocorreu o início do processo de diálogo para a criação 
da Feira de Produtos da Ecovale no Vale Taquari. A proposta foi feita para equipe do CAPA Santa Cruz 
do Sul e em seguida houve uma conversa com o Pastor Sinodal Gilciney Tetzner, quando foi tratada a 
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Lançamento da Feira 
da Ecovale no Sínodo 
Vale do Taquari

Feira agroecológica do Vale do Taquari
A feira acolhe todas as pessoas da comunidade do Vale do Taquari, ocorrendo nas segundas quin-

tas-feiras de cada mês, das 13h30min às 16h30min, no salão da Casa Sinodal. A maior procura pelos 
produtos da feira vem das mulheres integrantes dos grupos de saúde comunitária e seus familiares, 
mas observa-se também a procura de pessoas que estão fora do campo de atuação do CAPA, que 
buscam alimentação saudável e orgânica. A fala de Sidemia Tiggemann Michel, consumidora e inte-
grante do grupo de Saúde Comunitária de Linha Catarina, em Teutônia, contempla a motivação das 
mulheres em consumir produtos da feira da Ecovale.

A divulgação da feira ocorre principalmente via WhatsApp, com os grupos do Projeto de Saúde 
Comunitária, ação desempenhada pela monitora. Além disso, a data de realização da feira faz parte 
da agenda Sinodal do Vale Taquari, e as mulheres são lembradas do evento a cada encontro/reunião. 
A divulgação também acontece por meio de jornais e programas de rádio locais.

“Compro com muito gosto os produtos da Ecovale, porque são orgânicos, portanto, 
saudáveis, sem veneno e é isso que nosso corpo necessita, pede e agradece. Além 

solicitação dessas pessoas e feita a consulta da possibilidade de a Casa Sinodal sediar a feira de produtos 
agroecológicos da cooperativa uma vez por mês.

Ao mesmo tempo, a oportunidade de comercialização foi apresentada para o Conselho Administra-
tivo da Ecovale e ainda se dialogou com a Secretaria da Fazenda e Departamento Fiscal do município de 
Teutônia. Após as conversas e a organização dos produtos, a Feira de Produtos da Ecovale na Casa Sinodal 
do Sínodo Vale Taquari, instalada no salão principal, teve seu lançamento e divulgação em agosto de 2018, 
no encontro anual dos grupos do Projeto Saúde Comunitária.
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Para compor a Feira de Produtos Agroecológicos da Ecovale no sínodo, colaboradoras e colaboradores 
da cooperativa organizam todo mês uma banca com produtos não perecíveis conforme sua disponibili-
dade, e produtos perecíveis, de acordo com a produção de cada estação do ano e a demanda. Os produtos 
comercializados pela cooperativa provêm da agricultura familiar, por meio das associadas e dos associados, do 
Vale do Rio Pardo e Vale do Jacuí. Destacamos o feijão, erva, melado, biscoitos, arroz, farinha de milho, entre 
outros.

A Ecovale tem na sua base de associados agricultoras e agricultores com produtos certificados pelo sistema 
de certificação orgânica participativa da Rede Ecovida. Além dos produtos mencionados da Ecovale, há tam-
bém de outras cooperativas parceiras, da agricultura familiar e de base agroecológica, com certificação orgânica, 
que fornecem café, sucos, aveia, castanha, vinagre de maçã e outros.

Existe um limite em relação ao quadro de colaboradores da cooperativa, que é bastante pequeno, e a ins-
tituição não consegue disponibilizar alguém da equipe e custear o deslocamento para a feira, então o CAPA 
subsidia o transporte até a Casa Sinodal em Teutônia. Além disso, na data escolhida para a realização da feira 
sempre vai uma pessoa da equipe do CAPA para o Vale Taquari realizar assessoria a um grupo de saúde comu-
nitária. Assim, quem atende a feira é alguém da equipe da extensão do CAPA no Vale do Taquari. Todo o grupo 
compreende que é importante dar esse apoio à cooperativa, como forma de atender à demanda das mulheres 
do Vale Taquari e fortalecer economicamente a agricultura familiar da base da Ecovale.

disso, o gosto é melhor, o cheiro, então, é maravilhoso, é o cheiro do alimento ver-
dadeiro ao preparar uma refeição. Com o tempo se percebe que o corpo fica mais 
saudável com alimentação orgânica e queremos viver com saúde por muitos anos”.

Panfleto de divulgação da feira no Sínodo.

Alternativas para 
comercialização 
de produtos 
agroecológicos frente 
aos desafios da Covid-19

Com a pandemia da COVID-19, a partir de abril de 
2020 a feira presencial foi suspensa e o espaço foi fecha-
do, seguindo as recomendações das autoridades sani-
tárias e orientações da Presidência da IECLB. Da mesma 
forma, as atividades presenciais com os grupos de saúde 
comunitária foram canceladas. A ocorrência da pande-
mia trouxe novos desafios para as mulheres que busca-
vam alimentos saudáveis: como acessar os produtos da 
cooperativa? E a Ecovale, por sua vez, também se preocu-
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“Eu compro os produtos da Ecovale pois quero que minha família coma ali-
mentos saudáveis no dia a dia. Eu sei que com os produtos da Ecovale eu vou 
ter refeições mais nutritivas sem agrotóxicos, porque são produzidos de for-
ma orgânica cuidando e respeitando a natureza. Além de todos esses bene-
fícios, eu ainda contribuo com as famílias que vivem da agricultura familiar”.

O atendimento via WhatsApp vem ocorrendo todo mês e as vendas e quantidades de pro-
dutos têm aumentado e animado o processo de comercialização solidária. Outro ponto a desta-
car é que através do WhatsApp (uma pessoa passa a mensagem para outra) foi possível chegar 
a pessoas que não fazem parte da atuação do grupo de saúde comunitária do CAPA, do Projeto 
de Saúde Comunitária e, por consequência, não conheciam a Ecovale. Desse modo, a Ecovale 
ampliou o seu canal de comercialização no Vale do Taquari, levando comida saudável a mais 
pessoas. A cada pedido mensal e por meio dos relatos das consumidoras, percebe-se que a feira 
tem proporcionado a criação de um mercado promissor para a agricultura familiar agroecológi-
ca. Ao mesmo tempo, a equipe técnica do CAPA tem consciência de que existem desafios para 
sua plena consolidação e tem trabalhado junto com a cooperativa e seu quadro social, analisan-
do formas de vencer eventuais dificuldades apresentadas por esse formato de comercialização.

Cabe destacar que a parceria, disposição e comprometimento do Sínodo Vale Taquari em 
sediar a feira de produtos agroecológicos têm em sua ação profética proporcionar o acesso a 
alimentos saudáveis, levando vida digna e em abundância para todas as pessoas e famílias en-
volvidas, por meio da agroecologia.

pava: como manter seus compromissos fiscais e pagamentos às associadas e aos associados? Como continuar 
com as vendas e oferta de produtos? 

A partir dessa nova realidade, a equipe de assessoria do CAPA, juntamente com a Ecovale, precisou repensar 
e articular a forma como os produtos chegavam até as consumidoras e consumidores do Vale do Taquari. Uma 
das iniciativas foi o estabelecimento de uma rede via WhatsApp, por onde é repassada, a cada mês, a lista de 
produtos da cooperativa aos grupos de saúde comunitária e pessoas interessadas. As pessoas têm de 10 a 15 
dias para escolher os produtos e encaminham seus pedidos para a equipe de extensão do Vale do Taquari, que 
providencia as encomendas com a equipe da cooperativa e combina o dia da retirada. Uma pessoa da equipe 
do CAPA vem à Santa Cruz do Sul recolher os pedidos e os leva até a Casa Sinodal em Teutônia, onde é feita a 
retirada/entrega e cobrança, de forma agendada, sem aglomerações e com o uso de máscara e álcool em gel. 
Importante destacar que a equipe do CAPA e da cooperativa mantêm todos os cuidados e protocolos no que se 
refere à COVID-19, no manuseio, separação e preparo dos itens escolhidos a cada pedido.

Embora o espaço na Casa Sinodal tenha voltado a funcionar em setembro, avaliou-se que não haveria como 
garantir a segurança da saúde das pessoas que fossem à feira de forma presencial. Optou-se então por manter 
as listas de WhatsApp, iniciativa que tem se mostrado bastante promissora e com bons resultados econômicos 
para quadro social da cooperativa, atendendo positivamente as expectativas do público consumidor, como se 
percebe no relato de Rosana Heinemann, consumidora da Ecovale e integrante do grupo de saúde comunitária 
do Bairro Canabarro, em Teutônia.
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“A feira da Ecovale, que ocorre quase que mensalmente na sede do Sínodo, é de suma 
importância para o desenvolvimento da agroecologia. Com apoio da Prefeitura de 
Teutônia foi aprovada uma lei que permite o seu funcionamento sem a exigência 
de alvará específico ou cobrança de impostos, por ser essa de interesse e benefício 
social. Para nós, enquanto sínodo, a feira representa a complementação do traba-
lho de formação que ocorre junto aos grupos de saúde comunitária. Afinal, a partir 
da conscientização sobre a alimentação saudável, surge a expectativa de consumir 
alimentos saudáveis e naturais, mas também produzidos pela agricultura familiar. 
Através da feira, portanto, conseguimos oferecer comida boa às pessoas, bem como 
apoiar a sua produção num contexto marcado pelo agronegócio”.

A seguir, um breve relato do Pastor Sinodal Gilciney Tetzner sobre a feira.

O CAPA, junto com o Sínodo Vale Taquari, grupos de saúde comunitária e cooperativa Eco-
vale, aposta na agroecologia, organização comunitária e cooperativismo como forma de pro-
porcionar segurança e soberania alimentar e nutricional. Também atua constantemente para 
o fortalecimento da agricultura familiar agroecológica da região, proporcionando vida digna e 
saudável a todas as pessoas.

Feira agroecológica na Comunidade
Apóstolo Paulo em Santa Cruz do Sul

Feira Ana Nery
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A proposta de realizar uma feira em um 
bairro em Santa Cruz do Sul era um sonho antigo 
do núcleo do CAPA Santa Cruz, e em 2019, durante 
conversas informais com a Pastora Anelise Lengler 
Abentroth e o Pastor Vilmar Abentroth, da comu-
nidade Apóstolo Paulo, surgiu essa possibilidade. 
Também já havia manifestações favoráveis de repre-
sentantes do Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA), que integram o grupo de agricultores Origem 
Camponesa, de procurar um lugar num bairro da ci-
dade para realizar uma feira agroecológica.

As conversas foram retomadas em 2020, 
mas com o início da pandemia da COVID-19 fi-
caram em segundo plano. No mês de junho, re-
presentantes do MPA e da equipe do CAPA rea-
lizaram uma reunião virtual para discutir sobre a 
feira no bairro e acordaram que essa deveria ter 
início no máximo até o mês de outubro de 2020 
– ou então somente em março de 2021.

Diante da capacidade de produção e também da 
importância dos alimentos agroecológicos para con-
tribuir com a saúde, especialmente durante a pan-
demia, pensou-se que o ideal seria iniciar a feira ain-
da em 2020. Após essa reunião, a coordenadora do 
CAPA entrou em contato com a Pastora Anelise Lengler Abentroth e o Pastor Vilmar Abentroth para organizar 
os próximos passos para a abertura da feira.

No mês de julho foi realizada uma primeira conversa com o presidente da comunidade, Paulo Pranke, quan-
do se apresentou a ideia do CAPA/Ecovale realizarem uma feira agroecológica. Após essa conversa, o presidente 
convocou uma reunião com a Diretoria da comunidade para tratar o tema. Com o aval da Diretoria, foi mar-
cada uma conversa presencial, no dia 29 de julho, no pavilhão da comunidade, respeitando todas as normas de 
distanciamento, onde participaram a pastora e o pastor, presidente, secretário, tesoureiro, secretária da comu-
nidade e os integrantes da equipe do CAPA. Foi apresentada a proposta de realização da feira agroecológica e 
discutido como iria ocorrer a comercialização, o local no pavilhão, como seria o acesso das pessoas consumido-
ras, entre outros pontos, como dias e horários de funcionamento. Na mesma reunião, foi marcada a data de 25 
de setembro para o seu início. Em termos de divulgação, é importante ressaltar que as pessoas integrantes da 
comunidade mobilizaram suas famílias nas redes sociais sobre a proposta; também foram disponibi-
lizados locais para fazer a divulgação. Foram confeccionados panfletos, distribuídos durante um 
almoço pague e leve, realizado 14 dias antes do início da feira, e a comunidade também cedeu o 
espaço do portão para fixar uma faixa de divulgação.

Em seu relato, a Pastora Anelise Lengler Abentroth e o Pastor Vilmar Abentroth, da Comunidade 
Apóstolo Paulo, contam sobre a parceria.

Panfleto de divulgação da feira na 
Comunidade Apóstolo Paulo
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“Na Comunidade Apóstolo Paulo reúnem-se diversos grupos. Um deles é o Gru-
po de Idosos Viver Melhor, com cerca de 80 pessoas. Entre as atividades e pa-
lestras no ano de 2019, contamos com a nutricionista e a enfermeira do CAPA/
Santa Cruz do Sul, falando sobre Cuidados e Alimentação Saudável. Junto a isto, 
assistimos ao vídeo produzido pelo Sínodo Vale do Taquari, relatando a expe-
riência dos grupos de saúde. Desses eventos nasceu o desejo de mais encontros 
sobre esse tema em 2020. Mas a pandemia modificou tudo. Não mais pude-
mos nos reunir presencialmente. Mas o desejo de hábitos saudáveis e uma boa 
alimentação livre de agroquímicos permaneceu no horizonte, especialmente 
diante da ameaça da COVID-19. Em agosto deste ano, a coordenação do CAPA 
nos procurou para ver a possibilidade de usar o espaço comunitário para a feira 
agroecológica. A liderança da comunidade viu com muito bons olhos essa opor-
tunidade e abriu as portas para que no final do mês de setembro a feira iniciasse 
as atividades, sempre às sextas-feiras à tarde. Cremos que esse passo é o início 
de uma caminhada que, na medida do possível, poderemos intensificar no de-
sejo de fazer chegar às famílias dos bairros adjacentes à comida boa na mesa!”

A feira agroecológica em parceria com a Comunidade Evangélica Apóstolo Paulo foi inaugurada no dia 25 
de setembro de 2020. A comercialização é semanal, realizada todas as sextas-feiras, das 14h às 18h, no pavilhão 
da Comunidade Evangélica Apóstolo Paulo. Importante ressaltar que todas as normas de distanciamento e 
sanitárias para enfrentamento da COVID-19 são observadas, sendo permitido o acesso somente com uso de 
máscaras e sendo disponibilizado álcool gel para pessoas consumidoras e feirantes.

Os produtos comercializados são hortaliças, folhosas, tubérculos, raízes, frutas, panifícios, ovos e 
produtos da cooperativa Ecovale, entre os quais grãos, farinhas, bolachas, erva mate, conservas, açú-
car mascavo, melado, schmier, sucos, picolés e polpas de frutas nativas (araçá, açaí, guabiroba, butiá). 
A organização da feira e comercialização é realizada pelo grupo Origem Camponesa, ligado ao MPA. 
Hoje, cerca de oito famílias dos municípios de Rio Pardo, Vale do Sol e Santa Cruz comercializam suas 
hortaliças e frutas, além dos produtos oferecidos pela Ecovale.

O grupo Origem Camponesa é responsável por organizar os pedidos com as famílias agricultoras, 
recolher os produtos, montar a banca e comercializar. Também está acordado que, em função da par-
ceria com a comunidade luterana, o CAPA estará presente na feira nos meses iniciais, sendo represen-
tado por uma pessoa da equipe.

A Comunidade Apóstolo Paulo disponibilizou mesas para a exposição dos produtos, acesso aos ba-
nheiros e energia elétrica. As consumidoras e consumidores são integrantes da comunidade luterana 
e de bairros próximos.

Para o presidente da comunidade, Paulo Pranke, a iniciativa ajuda a manter hábitos alimentares saudáveis, 
tanto para os membros quanto para a população em geral.
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“Sempre é bom fazer parcerias nesse sentido, de preservação da vida saudá-
vel e ao mesmo tempo a preservação do meio ambiente”.

O Pastor Sinodal Décio Weber afirma a importância do trabalho do CAPA e da promoção de feiras agroecológicas.

“O CAPA tem conseguido estabelecer importantes parcerias com as comunidades, 
tanto no meio rural como urbano. No meio rural, através do acompanhamento do 
agricultor e incentivo na produção agroecológica. No meio urbano, através da co-
mercialização dos produtos em feiras, gerando uma aproximação entre produtores 
e consumidores. Na feira cria-se uma relação socioafetiva, uma vez que a relação 
entre o feirante e o consumidor é mais intensa; criam-se vínculos que não se tradu-
zem simplesmente no fato de comprar e vender, mas também na relação de con-
fiança naquilo que está adquirindo, de conhecimento das necessidades do consu-
midor, além de promover a inter-relação social e harmônica entre as pessoas. E, não 
menos importante, através das feiras agroecológicas desempenha um importante 
papel para o escoamento da produção advinda da agricultura familiar, tornando-
-se importante por garantir a reprodução socioeconômica de muitas famílias que 
vivem no campo, pois permite ao agricultor familiar complementar a renda familiar. 
Destaco, ainda, que o CAPA estabeleceu proximidade e parceria com a Comunidade 
Apóstolo Paulo, comunidade de fé, a qual apoia a produção agroecológica não ape-
nas através da compra de produtos, mas através da cedência gratuita do espaço fí-
sico (salão comunitário) para a instalação da feira agroecológica. Rogamos a Deus 
Criador que sempre de novo motive pessoas a darem continuidade no trabalho do 
CAPA, para que o testemunho e ações de cuidado com sua criação sigam acontecen-
do através das mãos de tantas e diversas pessoas”.

Apesar do pouco tempo de realização da feira e o impacto da pandemia da COVID-19 nas ati-
vidades presenciais, a avaliação inicial é que a ideia deu certo e é uma questão de tempo para essa 
parceria com a comunidade se consolidar e servir de exemplo para outras comunidades e grupos de 
agricultoras e agricultores ou cooperativas seguirem e implementarem.
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A importância das feiras agroecológicas 
em espaços da IECLB

A Ecovale, juntamente com o CAPA, acredita que a ocorrência dessas duas feiras no âmbito da 
IECLB, envolvendo dois sínodos, é algo inovador nas regiões do Vale do Taquari e Vale do Rio Par-
do. Embora a IECLB tenha criado e apoiado o trabalho do CAPA por todos esses anos, ter acesso a 
espaços como os citados é muito significativo para a consolidação da proposta transformadora a 
que essas instituições se propõem, que é a promoção da agroecologia, fortalecimento da agricultura 
familiar, cooperativismo, consumo saudável, solidário e consciente, levando vida digna a todas as 
pessoas.

Para a coordenadora do CAPA Santa Cruz, Melissa Lenz, a experiência tem sido gratificante.

“Para o CAPA, é muito importante e gratificante a parceria com a IECLB na pro-
moção da agroecologia em espaços da igreja. São duas iniciativas: uma delas no 
Sínodo Vale do Taquari, em Teutônia, onde os grupos de mulheres se tornam 
consumidoras da COMIDA BOA NA MESA através do trabalho realizado pelo 
CAPA em parceria com o Sínodo Vale do Taquari desde 2003. Assim, nasceu a 
feira da Ecovale dentro do espaço do sínodo; a segunda experiência, da feira da 
Ecovale no Sínodo Centro Campanha Sul, vem de um sonho antigo, de opor-
tunizar o acesso a ALIMENTOS ECOLÓGICOS a todas as pessoas. Assim, em 
diálogos de parceria com o MPA e a parceria da pastora, do pastor e do Presbité-
rio da Comunidade Apóstolo Paulo da Paróquia Santa Cruz inicia-se a feira, no 
espaço da comunidade e durante a pandemia da COVID-19. São duas experiên-
cias significativas e motivadoras que vão ao encontro do lema bíblico da IECLB 
quando da criação do CAPA, que está em João 10.10: “Eu vim para que todas e 
todos tenham vida e vida em abundância”.

Existe uma grande preocupação das pessoas com a saúde e a alimentação saudável. A proposta 
das feiras é proporcionar acesso à comida nutritiva e agroecológica, uma vez que os espaços são 
abertos ao público em geral, independentemente da sua confissão de fé. Aliado a isso, as feiras for-
talecem e promovem a permanência das famílias agricultoras no campo, produzindo alimentos sau-
dáveis, comercializando e provendo o seu sustento, através da cooperativa Ecovale e seus canais de 
comercialização. A Ecovale é a única referência de longa data de cooperativa regional da agricultura 
familiar agroecológica nos dois Vales, reconhecimento esse conquistado pela sua confiabilidade e 
compromisso junto ao seu público consumidor.
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“A Ecovale sente-se muito valorizada e prestigiada pela IECLB. Desde sua 
criação, a igreja tem feito parcerias muito importantes com a cooperativa, 
nos seus encontros em todo estado, colocando um espaço para vender seus 
produtos. Da mesma maneira, recentemente abriu dois espaços importantes 
em seus centros. O primeiro, no município de Teutônia, junto à sede do Sí-
nodo Vale do Taquari, e o segundo em Santa Cruz, na Comunidade Apóstolo 
Paulo, para comercializar seus produtos. Com certeza essa parceria ajuda de-
mais as associadas e os associados e também os consumidores”.

A cooperativa Ecovale, juntamente com o seu quadro social, e a equipe de assessoria do CAPA 
acreditam no potencial dessas feiras e nos benefícios que elas proporcionam a todas as pessoas en-
volvidas, ao meio ambiente e à economia local. O fortalecimento dessas feiras é uma prioridade na 
atual conjuntura, uma vez que a boa alimentação é um dos fatores que contribuem para fortalecer 
a saúde em tempos de pandemia e para geração de renda para famílias agricultoras agroecológicas, 
garantindo a sua sobrevivência.

A Ecovale percebe ser de grande importância poder contar com a parceria da IECLB e isso fica 
claro no relato da sua presidenta Lori Maria Stülp Weber.
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Eu sei que com os produtos da Ecovale eu vou ter refeições mais nutriti-
vas, sem agrotóxicos, porque são produzidos de forma orgânica, cuidando e 
respeitando a natureza. Além de todos esses benefícios, eu ainda contribuo 
com as famílias que vivem da agricultura familiar.

Rosana Heinemann, consumidora e integrante do grupo de saúde comunitária em Teutônia

O CAPA estabeleceu uma parceria com a Comunidade Apóstolo Paulo, a 
qual apoia a produção agroecológica através da compra de produtos e ce-
dência do espaço para a instalação da feira.

Pastor Sinodal Sínodo Centro Campanha-Sul/IECLB Décio Weber

Através da feira conseguimos oferecer comida boa às pessoas, bem como 
apoiar a produção agroecológica num contexto marcado pelo agronegócio.

Pastor Sinodal Sínodo Vale do Taquari/IECLB Gilciney Tetzner

Feiras agroecológicas da Ecovale 
em espaços da IECLB

Realização

Apoio


