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Acesse
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.



ONDE COMPRAR? 

• Feiras da Arpa-Sul
Sábados, das 7 às 13h, Av. Dom Joaquim esq. Rua Póvoas Junior; 
quintas-feiras, das 14 às 19h30, Largo do Mercado Público, e terças-feiras, das 
7 às 13h, Av. Bento Gonçalves, entre a rua Alm. Barroso e Av. Ferreira Viana.
• Feira Serra dos Tapes
Quartas-feiras, das 7 às 13h, Av. República do Líbano esq. com rua Julia Lopes.
• Feira no bairro Quartier
Quartas-feiras, das 14 às 19h, Rua Albino Brod 575.
• Feira Terra Limpa
Terças-feiras, das 14 às 19h, rua Guilherme Wetzel esq. Av. Fernando Osório.
• Feira Kilombola Akotirene
Sábados, das 8 às 13h, Praça Cel. Pedro Osório, esq. Rua Conde de Piratiny.
• Lojas
Vida a Granel, segundas a sextas-feiras, das 8h30 às 12h – 13h às 18h, 
Barão de Santa Tecla, 510, centro.

PELOTAS

• Feira da Arpa-Sul
Quintas-feiras, das 7 às 13h, Rua Dr. Carlos dos Santos.
• Feira Sabores da Terra
Segundas-feiras das 12h30 às 18h30, Rua Exército Nacional, esq. Rua Conde de 
POA.
• Feira da Canchinha
Terças-feiras, 7 às 13h, Praça Dr. Jaime Farias.
• Loja
Cooperativa União, segundas a sextas-feiras, 
Rua Exército Nacional, esq. Rua Conde de POA.

CANGUÇU

• Praça Central - Dedé Serpa
Sábados, 7h às 13h, centro.

SÃO LOURENÇO DO SUL

• Park Lindóia
Sábados, 7h às 12h, banca 19 Grupo Cerro Verde, Rua Eduardo Maurel Muller 
(atrás do Strip Center Lindóia).

PORTO ALEGRE

COMPRE PRODUTOS
AGROECOLÓGICOS!

O núcleo de Pelotas do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia atua no território Sul do Rio 
Grande do Sul, abrangendo o público da agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, 
comunidades kilombolas e comunidades indígenas.

Um dos grandes desafios priorizados ao longo do seu trabalho é o apoio à comercialização da produção. 
Assim, entre as principais estratégias de comercialização estão o apoio à instalação de lojas 
cooperativas, feiras agroecológicas e venda através de redes sociais e cestas com entregas a domicílio.

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!

Conheça feiras virtuais, grupos de 
WhatsApp e a possibilidade de entregas 
de cestas agroecológicas no site:
www.capa.org.br


