
A comercialização de alimentos agroecológicos possibilita o 
fortalecimento e ampliação de iniciativas de comércio justo e 
solidário, envolvendo diretamente famílias, associações e 
cooperativas da agricultura familiar, consumidoras e consu-
midores, promovendo a alimentação saudável e o consumo 
responsável.

A Fundação Luterana de Diaconia (FLD) apoia organizações 
de base via o Programa de Pequenos Projetos, e o Centro de 
Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) atua no assesso-
ramento de cooperativas e associações. FLD-CAPA traba-
lham várias dimensões da agricultura familiar agroecológica, 
entre as quais estão a promoção da estruturação produtiva, 
a agroindustrialização, os circuitos curtos de comercialização, 
comércio justo e solidário e organização social cooperada. A 
base da atuação da FLD-Conselho de Missão entre Povos 
Indígenas/COMIN-CAPA é o compromisso com a justiça de 
gênero e o diálogo intercultural e inter-religioso.

Saiba onde 
encontrar uma 
feira no QR-Code

www.capa.org.br
www.fld.com.br

Acesse



Quando você compra alimentos da agricultura familiar 
agroecológica e de sistemas agrícolas tradicionais em 
feiras e outros locais de comercialização, sabe de onde 
vem esses alimentos e tem a garantia de que são 
produzidos sem a utilização de agrotóxicos.

Você cuida da saúde, protege 
o planeta e contribui com a 
produção sustentável e o 
comércio justo e solidário. 
Cuidar da terra é tarefa 
coletiva!

COMPRE PRODUTOS
AGROECOLÓGICOS!

ONDE COMPRAR? 

O núcleo de Erexim (RS) do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia atua nas regiões Norte do Rio 
Grande do Sul e em alguns municípios do Oeste de Santa Catarina. O trabalho se dá especialmente 
com agricultoras e agricultores familiares ecológicos, grupos e cooperativas de produção agroecológica, 
escolas, universidades, comunidade acadêmica, consumidoras e consumidores em geral. 

A proposta da alimentação saudável e do consumo responsável é levada ao público urbano pelas 
famílias agricultoras agroecológicas por meio do apoio à realização da Semana do Alimento Orgânico, 
Dia Mundial da Alimentação e Consumo Consciente. 

A comercialização é outro foco importante das 
atividades. Os espaços de comercialização são 
criados em parceria com associações familiares 
ecológicas e cooperativas e incluem feiras 
agroecológicas e lojas, em diferentes municípios.

• Feira do São Cristovão
Sábados das 7h às 11h30, na Rua Santos Dumont, ao lado da UBS.
• Feira Nossa Terra
Sábados das 7h às 12h, na Rua João Pessoa, 174, pátio do DAER.
• Loja/Mercado Cooperativa Nossa Terra
Segunda, terça, quinta e sexta, 8h às 12h e 13h30 às 19h30, quartas e 
sábados, 7h às 12h e 13h30 às 19h30, domingo, 8h às 12h, na Rua João 
Pessoa, 174, centro.
• Feira na Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (URI)
Os dias e horários da feira variam a cada semestre conforme calendário 
acadêmico. Campus Erexim, Av. Sete de Setembro, 1621, Bairro Fátima. 
• Feira na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
Os dias e horários da feira variam a cada semestre conforme calendário 
acadêmico. Campus Erexim, ERS 135, Km 72, 200, Zona Rural.
• Feira no Bairro Estevão Carraro
Sábado, 6h30 às 10h30, junto à Sede da Associação de Moradores do 
Bairro Estevão Carraro, Rua David Tonin, 167.
• Feira no Parque Longines Malinowski
Sábado, 8h às 12h, na Rua Pernambuco, 461, Centro.

RIO GRANDE DO SUL- EREXIM

• Feira no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima
Quartas e sábados das  6h às 12h, na Rua Dr. Maruri, 14, Centro.

SANTA CATARINA - CONCÓRDIA


