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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.



COMPRE PRODUTOS
AGROECOLÓGICOS!

ONDE COMPRAR? 

O núcleo de Santa Cruz do Sul do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia atua no Vale do Rio 
Pardo, Vale do Taquari e Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, junto a agricultoras e agricultores 
familiares, comunidades indígenas, comunidade Kilombola, grupos de mulheres rurais e urbanas e 
grupos de jovens, incluindo nas suas atividades temas como justiça de gênero e relações geracionais.

Algumas questões que orientam seu trabalho são a organização cooperativa, apoio à agroindústria 
familiar, promoção da sociobiodiversidade, resgate e preservação de sementes crioulas e educação para 
promoção da saúde com enfoque nas plantas medicinais,  alimentação saudável e saúde comunitária.

A comercialização também é uma das prioridades e conta 
com a parceria da Cooperativa Regional de Agricultores 
Familiares Ecologistas Ltda. (Ecovale), criada para atender 
a necessidade de agricultoras e agricultores assessorados 
pelo CAPA na promoção do cultivo, transformação e 
comercialização da produção. 

• Loja Ecovale
Segundas a sextas-feiras, 8h30 às 12h e 13h30 às 18h30, 
e sábados, 8h30 às 12h, Rua Thomas Flores, 805, centro. 
• Feira Ecovale 
Terças e sextas-feiras, 13h às 18h30 ou conforme divulgação em 
cartazes e mídias sociais, na Rua Thomas Flores, 805, centro.
• Feira Comunidade Apóstolo Paulo IECLB
Sextas-feiras, 14h às 18h, Rua Pereira da Cunha, 169, bairro Ana Nery.
• Feira Grupo Feira Jovem
Sábados, 8 às 12h, Boa Vista, junto à Casa Comercial Staub, 
Linha Boa Vista.

SANTA CRUZ DO SUL

• Feira Ecovale do Sínodo Vale do Taquari IECLB
Segunda quinta-feira de cada mês, 13h30 às 16h30, 
Avenida Um Oeste, 41.

TEUTÔNIA

• Feira O Eco da Vida
Sábados, 7 às 11h30, Rua Armando Ruschel, 585, bairro Gressler.

VENÂNCIO AIRES

• Feira Grupo Caminhos da Agroecologia
Segundas-feiras, 7h30 às 11h30, Rua Arno Ullmann, anexo à Prefeitura.

VALE DO SOL

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!


