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Apresentação

Cesta Consciente é uma campanha de distribuição de alimentos da agricultura familiar e de produ-
tos de higiene e proteção individual da economia solidária, destinada a pessoas em situação de extrema 
vulnerabilidade. Lançada em 17 de julho de 2020, dia em que a Fundação Luterana de Diaconia (FLD) 
completou 20 anos de atuação, a campanha Cesta Consciente mobilizou pessoas e comunidades para 
a promoção de ações de ajuda humanitária de duplo impacto, sendo que cada doação beneficiou pelo 
menos duas famílias. A campanha durou um pouco mais de quatro meses e atendeu 3.094 famílias, em 
diversos territórios. 

Esta publicação relata a experiência da campanha, que foi promovida pela FLD-COMIN-CAPA no 
ano de 2020, durante a pandemia de covid-19. Surgiu impulsionada pelas ações de ajuda humanitária 
realizadas até aquele momento, pelo projeto de captação de recursos com pessoas e pelo processo coor-
denado pelo grupo de trabalho de Comércio Justo e Comercialização Solidária FLD-CAPA, criado no con-
texto de elaboração do projeto político pedagógico institucional da FLD-COMIN-CAPA. Fortalecido por 
meio do projeto Ampliação da Rede de Comércio Justo e Solidário: entrelaçando comunidades do campo 
e da cidade, apoiado pela Igreja Evangélica Luterana na América (ELCA), o GT realiza estudos e debates e 
promove iniciativas de comércio justo e comercialização solidária de associações e cooperativas da agri-
cultura familiar, assessoradas pelo Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA), e de empreen-
dimentos econômicos solidários, assessorados pela FLD. O objetivo é promover a ampliação do acesso à 
alimentação saudável, consumo responsável e relações solidárias entre o campo e a cidade. 

Além desse projeto, a FLD atua junto a organizações de base por meio do Programa de Pequenos Pro-
jetos, com dezenas de ações transformadoras promovidas todos os anos. A defesa de direitos indígenas 
é realizada via o Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN), que, assim como o CAPA, integra a 
fundação.  

O trabalho da FLD-COMIN-CAPA é orientado e afirmado na diaconia transformadora com justiça de 
gênero e justiça socioambiental e no diálogo intercultural e inter-religioso. É apoiado por Pão para o Mun-
do (PPM) por meio de projetos trienais, por organizações da cooperação ecumênica internacional, como a 
ELCA, doações de pessoas e por recursos públicos.

Nesta publicação vamos contar algumas histórias de pessoas beneficiadas pela campanha, falar sobre 
as cooperativas da agricultura familiar e empreendimentos da economia solidária envolvidos na ação, 
sobre momentos de mobilização de pessoas e muito mais!

Esperamos que os relatos inspirem novas ações de solidariedade e fortaleçam o poder da coletividade 
no enfrentamento das desigualdades. 

Boa leitura!

Pa.Cibele Kuss
Secretária executiva

Marluí Tellier
Assistente Social
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Contexto da pandemia

A emergência sanitária surgiu em um contexto já severamente abalado por retrocessos institucionais da 
participação democrática, nos temas socioambientais e de direitos humanos. O cenário em 2020 evidenciou 
ainda mais o aumento da fome, da violência de gênero, do racismo, das discriminações, das desigualdades, dos 
fundamentalismos e do discurso de ódio no Brasil. 

O avanço e a interiorização da pandemia, a negação e minimização da crise sanitária, a defesa de medica-
mentos com ineficácia comprovada contra a covid-19 e refutação de medidas não farmacológicas pelo governo 
federal são apenas alguns dos fatores que levaram o Brasil a uma crise sistêmica sem precedentes. O desempre-
go, o aumento do custo dos produtos básicos de alimentação, o desmonte da política de assistência social em 
curso, a fome e a extrema pobreza se aprofundam impiedosamente. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a taxa de desemprego era de 
13,9% no final de 2020. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, no final de 2020, 27 milhões (12,8%) 
de brasileiras e brasileiros viviam abaixo da linha de pobreza. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar 
no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil evidencia que mais da metade da população brasileira, 116,8 
milhões de pessoas, convivia com algum grau de insegurança alimentar em 2020. Um total de 43,4 milhões de 
brasileiras e brasileiros não tinham alimentos suficientes e mais de 19 milhões de brasileiras e brasileiros enfren-
tavam a fome.

Nesse contexto, a FLD iniciou seu projeto de captação de recursos. Desenhado em 2019 e apoiado pela 
agência de cooperação internacional PPM, o projeto busca mobilizar pessoas e comunidades por meio de uma 
campanha permanente de doações para ampliação do apoio ao Programa de Pequenos Projetos. Com o au-
mento das demandas de ajuda humanitária, lançamos a primeira campanha de captação de recursos de 
FLD-COMIN-CAPA, com o objetivo de dar continuidade a ações de entrega de alimentos a pessoas e 
territórios muito vulnerabilizados, iniciadas em março de 2020. Assim nasceu a Cesta Consciente, uma 
campanha de distribuição de alimentos da agricultura familiar e produtos de higiene da economia solidária.

A campanha Cesta Consciente buscou o apoio de pessoas e comunidades para a promoção de ações de 
ajuda humanitária de duplo impacto: cada doação beneficiou pelo menos duas famílias com necessidades ur-
gentes. Por um lado, famílias de catadoras e catadores de materiais recicláveis, comunidades indígenas e ki-
lombolas, famílias acampadas e assentadas da reforma agrária, povo cigano e trabalhadoras e trabalhadores 
de empreendimentos de economia solidária, em situação de vulnerabilidade, puderam contar com produtos 
saudáveis no enfrentamento da crise. Por outro lado, famílias agricultoras que cultivaram os alimentos que 
compuseram as cestas doadas e empreendimentos da economia solidária que produziram itens de higiene e de 
proteção individual comercializaram seus produtos. A pandemia dificultou a operação de cooperativas e asso-
ciações da agricultura familiar e de empreendimentos econômicos solidários, uma vez que os principais espaços 
de comercialização, como feiras e pontos de venda, foram suspensos ou fechados. Para apoiá-los, a campanha 
Cesta Consciente adquiriu seus produtos para preparar as cestas e os kits que foram doados. 

1-https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30130-desemprego-recua-para-13-9-no-
-quarto-trimestre-mas-e-o-maior-para-o-ano-desde-2012. Acesso em: 25 de ago. 2021

3-Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil: VIGISAN – 
Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil, Rede PENSSAN, 2021. Disponível em 
http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf. Acesso em 25 de ago. 2021

2-https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/populacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-atinge-27-milhoes-de-brasileiros/.
Acesso em 25 de ago. 2021
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Campanha Cesta Consciente: 
uma ação coletiva de mobilização

O início de uma operação de cap-
tação de recursos é sempre muito 
desafiador. É necessário criar uma 
infraestrutura para recebimento de 
doações, formar uma equipe e criar 
ações engajadoras. Uma campanha 
bem-sucedida, por sua vez, requer o 
envolvimento de todas as instâncias 
da organização, para que essas mobi-
lizem suas redes e comunidades. 

Para FLD-COMIN-CAPA, o pro-
cesso inicial de estabelecimento de 
uma área de captação de recursos foi 
marcado pela urgência imposta dian-
te da insegurança alimentar ampliada 
pela pandemia. Criamos a campanha 
Cesta Consciente com a participa-
ção de todas as equipes que estavam 
acompanhando, nos territórios, os 
grupos e comunidades afetadas. A 
campanha nasceu da necessidade de 
se minimizar as situações de fome. 
Precisávamos facilitar o acesso à co-
mida boa, saudável e proveniente de 
uma produção solidária e agroecoló-

gica. Dessa forma, cada doação teria um duplo impacto na prática. Quando o desafio é de tama-
nha urgência, a maximização dos impactos de cada recurso se torna ainda mais importante. 

Com a página da campanha no ar, passamos a criar diversos materiais de comunicação, para que 
as pessoas apoiadoras pudessem divulgar a iniciativa para suas famílias, amigas e amigos, colegas, 
vizinhas e vizinhos. O vídeo “A trajetória da Cesta Consciente” foi a peça central para a divulgação. 
O filme conta a história de uma cesta consciente que é composta por produtos cultivados por Lori e 
Clécio Weber, família agricultora agroecológica, e que chega às mãos da catadora de materiais reci-
cláveis Rosângela Nunes. A família Weber e Rosângela se encontram virtualmente, por meio de uma 
chamada de vídeo. As duas pontas de uma ação solidária mostram como a campanha está fazendo a 
diferença e convidam mais pessoas a participar com doações. 

Para alcançar o público doador potencial, foram realizadas diversas ações de mobilização. Com as 
equipes de FLD-COMIN-CAPA foi realizada a “Sexta Consciente”, uma sexta-feira na qual a equi-
pe participou de um encontro virtual para aprender sobre mobilização de pessoas e para contar sobre a 

Capa do manual de mobilização escrito para Conselho 
Deliberativo e Diretoria de FLD-COMIN-CAPA. Na foto, 
Paulina Martines.
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Apoio a grupos da economia popular solidária e 
cooperativas de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis no Rio Grande do Sul – Fundação 
Luterana de Diaconia

A pandemia teve grande impacto na vida das pessoas integrantes de grupos de economia po-
pular solidária em termos de saúde e trabalho e renda. Lojas e espaços de comercialização coletiva 
foram fechados e feiras de economia solidária foram canceladas. As desigualdades econô-
micas e sociais se aprofundaram. O aumento do desemprego e a redução da renda da po-
pulação resultaram na diminuição da comercialização dos produtos e de serviços de gru-
pos da economia popular solidária. Como consequência, os empreendimentos econômicos 
solidários, principalmente dos grupos mais vulnerabilizados, vivem uma enorme perda ou 
mesmo ausência de renda, com o aprofundamento de situações de insegurança alimentar. 
Por meio da campanha, os grupos em situação de vulnerabilidade, famílias e comunidades 
receberam cestas.

Ao mesmo tempo, a campanha Cesta Consciente impulsionou a comercialização de kits 
de limpeza e proteção produzidos pelos empreendimentos econômicos solidários da Rede 
de Comércio Justo e Solidário da FLD. Os empreendimentos Cooperativa Mundo Mais Lim-
po, de São Leopoldo (RS), e a Associação de Mulheres Artesãs e Saboaria de Engenheiro 
Gutierrez, de Iratí (PR), produziram materiais de limpeza, como sabão em barra e desinfe-
tante, feitos com óleo de cozinha reciclado. Os empreendimentos Associação de Artesãos 
da Feitoria e Mãos Unidas, de São Leopoldo (RS), a cooperativa de costureiras Univens, 
Mãos Amigas e Associação Construção, de Porto Alegre (RS), e Teares do Sul, de Santana do 
Livramento (RS) produziram itens de proteção, principalmente máscaras, que foram dis-

campanha para muitas e muitas pessoas.  
Outro momento significativo foi a mobilização do Conselho Deliberativo e da Diretoria da FLD a 

partir da apresentação das ações de ajuda humanitária em execução. Foram compartilhadas infor-
mações sobre a campanha, suas metas, ações e formas de apoio. No final do encontro, integrantes 
do Conselho e Diretoria receberam um manual com dicas práticas para mobilizar suas comunidades. 

A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) apoiou a campanha, divulgando-a no 
seu site e junto à sua base de e-mails. 

Além de ações de mobilização interna, foi importante divulgar a campanha para o público exter-
no. A campanha Cesta Consciente foi notícia em diversos meios de comunicação digitais e impres-
sos, além de ser apoiada por pessoas influenciadoras digitais: você pode conferir um clipping com as 
principais matérias no final desta publicação.

Todas essas frentes garantiram que 254 pessoas e organizações contribuíssem para que a cam-
panha levasse alimento saudável e proteção a milhares de famílias durante vários meses.
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tribuídas junto com as cestas de alimentos. Assim, as pessoas envolvidas na produção dos 
kits de limpeza e proteção obtiveram uma renda.

O fornecimento de cestas, a venda de itens de limpeza e máscaras e a solidariedade 
entre os empreendimentos têm contribuído para evitar a fome de pessoas e suas famílias. 
Há muitas histórias no Brasil sobre a solidariedade entre as mulheres, na partilha de cestas 
com vizinhas e amigas, o que é uma prática na vida de catadoras, kilombolas, indígenas e 
empreendedoras da economia popular solidária.

Outro grupo impactado pela pandemia são as catadoras e catadores. As associações e 
cooperativas de catadoras são compostas em sua maioria por mulheres negras, muitas ve-
zes as únicas responsáveis pela família, que viram sua renda familiar diminuir pela queda 
do volume de materiais coletados e dos preços dos materiais recicláveis e têm enfrentado 
o agravamento da fome. Durante quatro meses, 675 pessoas de 183 famílias de catadoras 
e catadores de materiais recicláveis de sete cooperativas, nas regiões da Fronteira Oeste, 
Vale do Rio Pardo e Vale dos Sinos, no estado do Rio Grande do Sul, receberam mensalmen-
te cestas e kits de proteção.

Na região da Pampa, a FLD atua junto a comunidades de agricultura e pecuária familiar, 
assentamentos de reforma agrária, comunidades kilombolas e associações de catadoras e 
catadores de materiais recicláveis. Ali também apoia o Comitê dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Pampa, coletivo integrado por oito identidades socioculturais: Benzedeiras 
e Benzedores, Comunidades Kilombolas, Pecuaristas Familiares, Pescadoras e Pescadores 
Artesanais, Povo Cigano, Povos Indígenas, Povo Pomerano e Povo de Terreiro/Povos Tra-
dicionais de Matriz Africana. O comitê, desde a sua criação, vem atuando pela promoção 

Sara Bairros Soares e Margareth Oliveira Deikes, catadoras de materiais recicláveis da 
Associação de Catadores Novo Horizonte, em Santana do Livramento/RS.
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da visibilidade e protagonismo dos 
povos da Pampa, promovendo a ar-
ticulação intercultural e incidindo 
na defesa de seus direitos socioam-
bientais.  

Além da pandemia, povos e co-
munidades tradicionais no país es-
tão sendo violentados pelo agro-
negócio, com o apoio dos governos 
federal e estaduais. Sofrem pela 
omissão, por invasões dos seus ter-
ritórios, incêndios criminosos, ex-
pansão da mineração e liberação 
acentuada de agrotóxicos. A cam-
panha Cesta Consciente contribuiu 
com a agricultura familiar e agroe-
cológica, mercados locais e empre-
endimentos econômicos solidários 
por meio da compra de alimentos e 
produtos entregues a famílias ciga-

Sara Bairros Soares, presidenta da Associação de Catadores Novo 
Horizonte, organiza os alimentos recém entregues para a associação. 

Marlene Rodrigues Machado, catadora de materiais recicláveis da 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Rosário do Sul/RS. 
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nas e a famílias de catadoras e catadores de materiais recicláveis, que tiveram seus modos 
de vida severamente prejudicados pela pandemia.

As ações emergenciais realizadas na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, 
aconteceram entre os meses de julho e dezembro de 2020, com 30 cestas entregues para famí-
lias ciganas, e 395 cestas entregues para três cooperativas: Associação de Catadoras e Catado-
res de Rosário do Sul, Associação de Catadores Novo Horizonte e Associação de Catadores de 
Lixo Amigos da Natureza. Os produtos foram 
fornecidos pelo Assentamento Jaguari Grande 
– cooperativa mista de produtores familiares 
Jeito Caseiro – e pelo Assentamento Novo Ale-
grete, por meio da Associação Novo Alegrete. 

As cestas continham 2 kg de batata-doce, 
2 kg de aipim, 2 maços de couve-folhas, 1 kg 
de pão caseiro, 1 kg de açúcar mascavo, 50 g 
de mel, 1 dúzia de ovos, 6 kg de arroz, 2 kg de 
feijão, 500 g de café torrado, 2 kg de farinha 
de milho, 500 mL de álcool em gel 70%, 4 L 
de água sanitária e 250 g de sabão em barra. 

A montagem das cestas pelas famílias da 
agricultura familiar e a entrega dos alimentos 
para os grupos atendidos seguiram as medi-
das de proteção individual estabelecidas pelo 
protocolo de trabalho de campo institucional.

Vani de Borges e Débora Machado dos Santos, catadoras de materiais recicláveis 
da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Rosário do Sul/RS.

Ana Maria Cardoso Santos e Rejane Cabral, 
do empreendimento econômico solidário Um 
Só Coração de São Leopoldo/RS, costuram 
máscaras de proteção.
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Campanha Cesta 
Consciente entre a 
população indígena 
Guarani Mbya e Kaingang 
– COMIN

A ausência de uma gestão federal de en-
frentamento da covid-19 provocou a morte de 
meio milhão de pessoas no Brasil, dos quais 
mais de 1.100 são indígenas. Mais de 56 mil 
pessoas de 163 povos indígenas já foram in-
fectadas. Os impactos se agravam, sobretudo, 
na representatividade da sociodiversidade 
étnica, com o desaparecimento ou redução da 
população de alguns povos. Ressalta-se o caso 
do povo Juma (Rondônia), que perdeu seu úl-
timo descendente vítima de covid-19. São bi-
bliotecas, cosmogonias, filosofias e saberes 
que não se recuperam mais. Vidas indígenas 
importam. E muito. A situação foi agravada 
pela pandemia, mas o contexto de desassistên-
cia e precariedade das políticas públicas e de 
violações de direitos é anterior à crise sanitária.

Para o enfrentamento da pandemia, as organizações e coletivos indígenas e indigenistas 
se organizaram e realizaram campanhas informativas e de ajuda humanitária. Além disso, 
incidiram junto aos poderes legislativo e judiciário para a garantia de políticas públicas 
adequadas e específicas à sociodiversidade e contexto geográfico dos povos indígenas no 
Brasil. Na primeira fase da pandemia, muitas comunidades indígenas não acreditaram na 
letalidade do vírus, sobretudo pela falta de ação imediata dos órgãos responsáveis pela 
saúde indígena, juntamente com campanhas negacionistas e fundamentalistas. Milhares 
de pessoas indígenas foram contaminadas. A taxa de letalidade foi maior em relação à so-
ciedade não indígena, atingindo a soberania do seu sistema de vida. 

A FLD-COMIN promoveu esforços para contribuir com ações de ajuda humanitária, so-
bretudo visando à segurança alimentar e cuidados em saúde. A campanha Cesta Conscien-
te potencializou o apoio às comunidades dos povos Guarani Mbya e Kaingang na Região Sul 
do Brasil. A organização e logística para entrega das cestas de alimentos e material de higie-

4-Texto escrito em agosto 2021.

6-Ver: https://comin.org.br/2020/informes/fld-comin-capa-lancam-campanha-cesta-consciente/;
https://fld.com.br/todas/2020/pandemia-inginegas-recebem-cestas-agroecologicas/. Acesso em: 12 de jul. 2021.

5-Fonte: https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/.  Acesso em: 28 de jun. 2021.

Mayla Benites e cacique Sandro da Silva, indígenas 
Guarani Mbya do Tekoa K’aguy Porã, Terra Indígena 
Guarita (Erval Seco/RS). 
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ne ocorreram em parceira com núcleos do 
CAPA e cooperativas da economia popular 
solidária vinculadas à Rede de Comércio 
Justo e Solidário.

Essas ações reduziram um pouco os im-
pactos negativos da pandemia e a situação de 
vulnerabilidade de centenas de famílias indí-
genas. A campanha buscou priorizar que as 
cestas de alimentos tivessem origem na agri-
cultura familiar ou agroecológica, e os kits de 
higiene, na economia solidária. Tal opção visou 
à entrega de alimentos mais saudáveis e nu-
tritivos, contribuindo também com famílias 
produtoras. As ações atenderam uma parcela 
das comunidades indígenas, sobretudo àque-
las em situação de acampamento ou sem pos-
se e garantia das terras. 

A campanha também visibilizou a situ-
ação de insegurança e a vulnerabilidade dos 
acampamentos improvisados à beira de ro-
dovias, condições precárias, sem espaço ade-
quado para os cultivos e práticas tradicionais, 
vividas por dezenas de famílias indígenas. São 
comunidades sem acesso a ações estruturan-
tes emergenciais, como a garantia ao direito 
territorial, que promovam a dignidade e res-
peito aos povos indígenas.

Roselaine Nunes Bunilha, técnica em enfermagem da 
equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 
de Barra do Ribeiro, e cacique Diego Souza Gonçalves, 
Guarani Mbya do Tekoa Porã (Barra do Ribeiro/RS).

Cacique Santiago Franco, Guarani Mbya do Tekoa Yvy Poty 
(Barra do Ribeiro/RS), e Roselaine Nunes Bunilha, técnica 
em Enfermagem da equipe da SESAI de Barra do Ribeiro.
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Campanha Cesta Consciente 
entre a população indígena 
Avá-Guarani no Oeste do 
Paraná – CAPA Rondon

Como forma de aliviar os impactos sociais causados 
pela pandemia da covid-19, o CAPA Rondon, no Paraná, 
entregou 1.210 cestas de alimentos a 14 comunida-
des indígenas Avá-Guarani no Oeste do Paraná, nos 
municípios de Guaíra e Terra Roxa. Nesses dois mu-
nicípios, a ajuda humanitária da campanha Cesta 
Consciente foi apoiada pelo Sínodo do Rio Paraná 
da IECLB, a Juventude Rural do Interior da Baviera 
e a organização PPM.

As 14 comunidades Avá-Guarani ocupam áreas 
nos dois municípios ribeirinhos do Rio Paraná e rei-
vindicam a demarcação das terras indígenas Guasu 
Guavirá. O processo de demarcação foi iniciado em 
2009; no entanto, mais de 10 anos depois, as famí-
lias indígenas ainda aguardam o reconhecimento de 
seu território pelo Estado. Cerca de 2 mil pessoas 
vivem nas aldeias. Grande parte delas está cercada 
pelo cultivo transgênico de milho e soja, com uso in-
tensivo de agrotóxicos.

Nas entregas em Guaíra e Terra Roxa, a Associação Central dos Produtores Rurais Ecológicos 
(Acempre), com sede em Marechal Cândido Rondon, intermediou o fornecimento dos alimentos produ-
zidos por famílias agricultoras e camponesas com certificação orgânica e/ou que fazem o uso de práticas 
de produção agroecológica. 

Foram entregues arroz, farinha de milho e farinha de trigo do moinho ecológico Paullinia, da 
família de Otmar Gabe, de Marechal Cândido Rondon, que possui certificação orgânica desde 
2002. Batata doce e feijão, também orgânicos, foram fornecidos pela Cooperativa de Comer-
cialização de Produtos da Reforma Agrária do Contestado, com sede em Bituruna, na Região 
Sul do Paraná, e pela Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, de Paranacity. A mandioca 
orgânica foi fornecida pela Cooperativa da Reforma Agrária e Agricultura Familiar, de Cascavel. 
Laranjas, abobrinhas verdes, abóboras e bananas vieram da Cooperativa de Agroecologia e da 
Agricultura Familiar, de Quatro Pontes, e da Cooperativa de Industrialização e Comercialização 
Camponesa, de São Miguel do Iguaçu. O tomate, o repolho e as cenouras orgânicas foram for-
necidas pelas famílias da Acempre. 

O Grupo de Diaconia da Comunidade Martin Luther da IECLB, da cidade de Marechal Cân-
dido Rondon, confeccionou e doou 300 máscaras, entregues aos caciques para serem distribuídas 

Cestas Conscientes sendo entregues na comunidade 
do Tekoha Yvy Raty Porã, em Terra Roxa/PR.
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às pessoas das comunidades. Produtos de higiene (sabão artesanal em barra) e de proteção indi-
vidual foram produzidos por famílias ligadas a empreendimentos de economia solidária e famílias 
agricultoras assessoradas pelo CAPA.

Mutirões foram organizados para a preparação das cestas, envolvendo a equipe do CAPA e as 
famílias agricultoras da Acempre, no salão da Comunidade Evangélica Martin Luther. As entregas 
contaram com apoio de pessoas da equipe e representantes da associação. 

No total, 20.072 quilos de alimentos e produtos de higiene e proteção individual foram en-
tregues em três etapas. As comunidades indígenas que receberam os alimentos em Guaíra são: 

Registro da entrega de Cestas Conscientes à comunidade 
do Tekoha Porã Renda, em Terra Roxa/PR.

Entrega de Cestas Conscientes às famílias Avá-
Guarani em Guaíra, Oeste do Paraná.
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Tekoha Jevy, Tekoha Y’hovy, Tekoha Karumbey, Tekoha Porã, Tekoha Tatury, Tekoha Mirim, Tekoha 
Marangatu, Tekoha Guarani. Em Terra Roxa, as comunidades são: Tekoha Ivy Porã, Tekoha Raty 
Porã, Tekoha Tajy Poty, TekohaNhemboete, Tekoha Pohã Renda, Tekoha Aranguaju. 

Além de mitigar a insegurança alimentar e sanitária, a campanha promoveu maior aproximação 
da FLD-COMIN-CAPA junto às comunidades indígenas do Oeste do Paraná, abrindo possibilidade de 
estabelecer novas parcerias. 

Campanha Cesta Consciente na Região do Alto 
Uruguai do Rio Grande do Sul – CAPA Erexim

Na Região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul foram entregues alimentos e produtos 
de higiene e proteção a 500 pessoas da Terra Indígena do Ligeiro, município de Charrua, e 
para os povos ciganos em Nonoai, Lagoa Vermelha e Erexim (RS). Os produtos foram or-
ganizados pela Cooperativa Nossa Terra, que, mesmo enfrentando os desafios provocados 
pela grande demanda por alimentos e os períodos de estiagem, pode compor cestas com 
feijão, arroz, batata doce, farinha de milho, açúcar mascavo, frutas da época, banha, fari-
nha de trigo, tubérculos e hortaliças. A mandioca descascada veio de duas agroindústrias 
familiares dos municípios de Marcelino Ramos e Severiano de Almeida, que estão em pro-
cesso de certificação participativa, assim como a batata doce e a moranga cabotiá.

Paulina Martines, professora e liderança 
Avá-Guarani da comunidade do Tekoha 
Y’Hovy, em Guaíra/PR.

Cledi Schenkel, agricultora do município de Toledo/PR, entrega barras 
de sabão caseiro a Raquel Rossi, assessora técnica do CAPA Rondon.
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Cestas da Campanha Cesta Consciente para 
comunidades indígenas no Sudoeste de Paraná – 
CAPA Verê

Diante da pandemia, o CAPA Verê se organizou junto a cooperativas da agricultura fa-
miliar para a entrega de cestas a comunidades indígenas na Região Sudoeste do Paraná. 
Foram entregues 313 cestas com alimentos agroecológicos e produtos de limpeza e higiene, 
bem como cobertores, roupas, calçados e livros, doados por uma comunidade da IECLB, 
para famílias da Comunidade Indígena Guarani de Palmeirinha do Iguaçu, em Chopinzi-
nho. As cestas com alimentos agroecológicos vieram da agricultura familiar, com apoio da 
Cooperativa Camponesa de Agroindustrialização e Comercialização, localizada em Renas-
cença, Cooperativa Agropecuária Familiar Rural, de Dois Vizinhos, Cooperativa de Sucos e 
Alimentos de Verê, e a Cooperativa dos Produtores Orgânicos e Agroecológicos do Sudoeste 
do Paraná, em Verê.

Entrega de cestas de alimentos na Terra Indígena Ligeiro - 
Charrua/RS. Na foto, Marcos Franco e Adriana Mezadri. 
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Campanha Cesta Consciente na Região do Vale do Rio 
Pardo – CAPA Santa Cruz do Sul

Na região de Santa Cruz do Sul (RS), a realização da campanha Cesta Consciente contou com o 
apoio da Cooperativa Regional de Agricultores Familiares Ecologistas Ltda. (Ecovale), fundada em 12 
de agosto de 2000. Conta com 51 pessoas associadas, sendo 17 mulheres, integrando quatro núcleos: 
Vale do Sol, Candelária, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires.

Todas as comunidades beneficiadas tiveram suas atividades seriamente afetadas pela pandemia, 
e a campanha contribuiu para amenizar a fome e a insegurança alimentar de suas famílias. Para a 
montagem das cestas, a cooperativa fez um levantamento dos alimentos e quantidades disponíveis 
entre as famílias cooperadas, e pessoas da cooperativa e integrantes da equipe do CAPA Santa Cruz 
montaram e entregaram as cestas. Dessa forma, garantiram que as entregas fossem feitas logo no dia 
seguinte, para que as famílias recebessem produtos frescos e de qualidade.

As cestas continham arroz, feijão de cor e/ou preto e/ou feijão adzuki, farinha de milho, açúcar 
mascavo, mel, bergamota, laranja, couve folha e/ou alface e/ou couve flor, abóbora, batata-doce, 
aipim e pão caseiro. Foram adquiridos alimentos de aproximadamente 15 famílias associadas à coo-
perativa, de seis municípios. A pedido das mulheres catadoras foram incluídos na cesta café e sardi-
nha, que foram adquiridos em supermercados. As cestas foram entregues a famílias de cooperativas 
de catadoras e catadores de materiais recicláveis de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo e Santa Cruz do 
Sul, comunidade kilombola Rincão dos Negros, em Rio Pardo, e comunidades indígenas Kaingang Ga-

Talita Slota Kutz, coordenadora do CAPA Verê, e Francisca Benite, da Aldeia 
Guarani Mbya de Palmeirinha do Iguaçu, município de Chopinzinho/PR.
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gykrehã e Toto, no município de Salto do Jacuí. Foram beneficiadas 642 pessoas de 173 famílias das 
comunidades citadas acima. 

Durante as entregas, ocorreram trocas significativas com catadoras e catadores, que contaram ter 
sido essa a primeira vez que tiveram alimentos agroecológicos em suas mesas. Na comunidade kilom-
bola Rincão dos Negros, a equipe foi convidada para participar de uma roda de oração, realizada para 
agradecer pelas ações de solidariedade em tempos de fome.

Lauderson Holz, engenheiro agrônomo 
do CAPA Santa Cruz, entrega cestas de 
alimentos orgânicos para a catadora Elci 
da Graça Pinto de Oliveira da Cooperativa 
COCAMARP em Rio Pardo/RS.

Lauderson Holz, engenheiro Agrônomo no CAPA Santa 
Cruz, entrega cestas de alimentos orgânicos para Cláudia 
Pereira Santos, Camila Pereira Santos e Doralina Pereira 
Santos, catadoras de materiais recicláveis da Cooperativa 
COCAMARP em Rio Pardo.
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Cesta Consciente 
na Região Sul do 
Rio Grande do Sul 
– Capa Pelotas

O CAPA Pelotas organizou a entrega de cestas para famílias kilombolas e indígenas em situação de vulnerabilida-
de social, agravada pela pandemia e pela forte estiagem que atinge o Rio Grande do Sul desde o final de 2019.

As cestas beneficiaram famílias de São Lourenço do Sul, Jaguarão, Santana da Boa Vista, Encruzilhada do Sul, 
Amaral Ferrador, São José do Norte, Pelotas, Cristal, Rio Grande e Canguçu.

Daniel Roberto Soares, o Mestre Pretto, assessor do CAPA, que acompanhou a maior parte das entregas, conta: 
“As cestas chegaram em um momento crítico e delicado. A nossa luta é para que todas as pessoas tenham comida na 
mesa, para que existam mais políticas públicas e menos descaso por parte dos governantes”.

Para decidir sobre a composição das cestas foram realizadas reuniões com as cooperativas e foi feito um levan-
tamento dos itens disponíveis nos diferentes períodos de entrega. Além disso, foram planejados os roteiros, a quan-
tidade de cestas a serem produzidas diariamente e a organização das equipes para a entrega – três locais diferentes 
no mesmo dia –, lembrando que, para garantir a qualidade dos produtos, a entrega deveria acontecer o mais rápido 
possível. 

Os alimentos foram adquiridos de famílias agricultoras da região, organizadas em cooperativas e associações, 
resultando em duplo impacto, gerando renda para as famílias produtoras e beneficiando as famílias que receberam os 
alimentos. Os produtos foram adquiridos da Cooperativa União dos Agricultores Familiares do Interior de Canguçu e 
Região, Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul Ltda. e Cooperativa dos Apicultores e Fruticulto-
res da Zona Sul. As agroindústrias familiares Melaine Otto e Figueira do Prado, um grupo de agricultoras e agricultores 
assentados da reforma agrária e duas famílias beneficiárias da chamada pública de Assistência Técnica e Extensão 
Rural da região (Elaine Perleberg e Luciane Hellwig) também forneceram produtos. 

A catadora Cláudia Maria Veleron foi uma das beneficiadas. “Trabalho com reciclagem, mas com essa pandemia 
ficamos sem chão. As cestas estão vindo em boa hora”. Cláudia contou que pretende participar de uma horta urbana, 

Vera Lúcia Flores da Rosa, Ondina Marta da Rosa e 
Josiane Hans da Silva, catadoras de materiais recicláveis 
na cooperativa COOMCAT em Santa Cruz do Sul/RS.

Roque Finkler, agricultor sócio da cooperativa 
Ecovale da Linha Duvidosa em Venâncio Aires/RS, 
entrega alimentos orgânicos para as cestas.
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orgânica e coletiva, pois tem problemas de saúde. “É uma oportunidade de comer saudável por ser orgânico, e o que 
sobrar dá para ajudar a vizinhança”. A solidariedade coletiva praticada e testemunhada pelas mulheres é o retrato de 
um país majoritariamente feminino, negro e de muitas ações de resiliência política e comunitária.

As cestas continham arroz, feijão, farinha de milho, mandioca, alface, couve folha, beterraba, cenoura, abóbora 
japonesa, óleo de soja, batata-doce, repolho, abóbora, compota de pêssego, compota de figo, mel, pão, bolachas do-
ces e salgadas, leite, suco, bergamotas e laranjas.

As famílias beneficiadas residem nas comunidades kilombolas de Monjolo, Torrão, Coxilha Negra, Boqueirão e 
Picada, em São Lourenço do Sul; Medeiros, em Encruzilhada do Sul; Madeira, em Jaguarão; Tio Dô, em Santana da 
Boa Vista; Coxilha das Flores, em Amaral Ferrador; Algodão, em Pelotas; Maçambique, Boqueirão e Cerro das Velhas, 
em Canguçu; Serrinha do Cristal, Cristal; e Vila Nova, em São José do Norte. Famílias do Bairro Pestano, na cidade de 
Pelotas, e da aldeia indígena Portal do Mar – Pará Rõkê, em Rio Grande, também receberam cestas.

A campanha Cesta Consciente mobilizou e sensibilizou pessoas e lideranças do território. 

Carmem Lúcia dos Santos (Comunidade Kilombola 
Maçambique/Canguçu), Nilo Dias agricultor e assessor 
Kilombola do CAPA Pelotas (Comunidade Kilombola 
Algodão/Pelotas) e Carmem Vera Ribeiro Camargo  
(Comunidade Kilombola Maçambique/Canguçu).
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HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

História da Luana
Para além da necessidade: 
ser catadora 
de materiais recicláveis é 
uma opção

Luana Mara Kovaleski de Abreu, de 21 anos, traba-
lha há um ano e meio na Cooperativa de Trabalho Re-
ciclando Vidas Unidos Venceremos (Cooprevive), que 
recolhe materiais recicláveis nas ruas e separa para pos-
terior reaproveitamento. Natural de Sapucaia do Sul 
(RS), saiu de casa ainda jovem para viver um relaciona-
mento em Osório (RS). “Minha vida era muito atribula-
da. Tinha muita briga e, às vezes, ele me batia. Então eu 
cansei e fugi”. 

Após conseguir uma carona até Novo Hamburgo (RS), 
chegou na casa de sua mãe, onde mora até hoje. “Como 
minha mãe não trabalha, porque é doente e tem uma bebê 
pequena, tive que começar a trabalhar pra ajudar, se não a 
gente ia passar fome e necessidade”. Para ela, os maiores 

desafios daquela época foram morar de favor, passar fome e ver as contas da casa acumulando sem ter como pagar. 
Ela foi em busca de renda e conseguiu um trabalho como servente de obras. “Era muito pesado. O sol machucava 

e as minhas mãos estavam cheias de calos. Não aguentava mais e pedi para a minha irmã conseguir uma vaga pra 
mim na cooperativa”.

“E foi aí que começou a mudar a minha história”.
Mais do que necessidade, ela conta que estar na Cooprevive é uma opção. “Eu gosto do serviço e me preocupo 

com o meio ambiente. Escolhi ficar aqui e não consigo me ver fora”.
Apesar do preconceito, ela conta que tem conseguido ensinar a comunidade. “A gente incentiva muitas pessoas 

adultas e crianças a separar corretamente os materiais recicláveis. A gente acaba quebrando o preconceito que algu-
mas pessoas têm. O que pra alguns é lixo, pra nós é o sustento da família”.

Desde que iniciou na profissão de catadora, já teve muitas conquistas e mudanças. “Consegui o meu micro-on-
das, estou montando a minha casa e estou dando o conforto que a minha família merece. E ainda ganho muito co-
nhecimento através de projetos que a gente faz aqui”.

Luana afirma que os projetos da FLD são fundamentais. “Nos dão equipamentos de proteção individual e for-
mações. É muita ajuda e eu agradeço a Deus e peço que dê forças pra continuar nos ajudando e lembrando da gente, 
pra não nos deixarem esquecidas”.

Com a pandemia, a renda das catadoras sofreu um grande impacto pela diminuição do volume de materiais 
recicláveis. Para apoiar catadoras e catadores e suas famílias, foram entregues à Cooprevive cestas de alimen-

Luana Mara Kovaleski de Abreu, 21 anos, catadora 
de materiais recicláveis na Cooperativa de 
Trabalho Reciclando Vidas Unidos Venceremos 
(Cooprevive), Sapucaia do Sul/RS. 
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tos e kits de higiene e limpeza, por meio da campanha Cesta Consciente. Cento e quatorze pessoas das 25 famílias 
ligadas à cooperativa já foram beneficiadas. “Pra nós, a cesta é muito, muito importante.  A quantidade de material 
diminuiu bastante e a partilha com a gente está pouca. Então a cesta é um fortalecimento. Os produtos são bons. As 
máscaras fazem parte do nosso dia a dia, assim como o álcool em gel. É bom pra nossa proteção”, finaliza.

Fotos feitas na sede da Cooperativa de Trabalho Reciclando Vidas Unidos Venceremos (Cooprevive) em Sapucaia do 
Sul/RS. No uniforme de trabalho da Luana, lê-se “Mulher Catadora é Mulher que Luta” projeto executado pela FLD 
de 2015 até 2018. 
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História da Regina
Produtos de limpeza 
da economia solidária 
presentes na Cesta 
Consciente

Regina Aparecida Lima da Silva, 53 anos, é natural de La-
ges (SC). Em 1981, quando tinha 14 anos, veio com a mãe e com 
o pai para o Rio Grande do Sul. Começou a trabalhar cedo; 
ainda na adolescência, iniciou como trabalhadora doméstica. 
Depois, foi trabalhar em indústrias e em fábricas de calçados. 
Após alguns anos, tornou-se mãe de duas filhas e dois filhos, o 
que exigiu que ela focasse no cuidado da família. 

Em 2015, recebeu um convite da amiga Josiane Borges, 
que é tesoureira do empreendimento Mundo mais Limpo, 
cooperativa que tem como objetivo gerar renda, seguindo os 
princípios da economia solidária, e ser um espaço de empode-
ramento e protagonismo feminino. Transforma o resíduo do 
óleo de cozinha em produtos de limpeza e velas, preservando 

o meio ambiente e gerando oportunidades de trabalho para mulheres da comunidade. “A Economia Solidária tinha convi-
dado os empreendimentos da cidade para uma capacitação e, com isso, os grupos participantes receberiam equipamentos”. 
A Mundo mais Limpo não tinha pessoas que pudessem representar a cooperativa e, por isso, perderia a chance de adquirir a 
máquina de sabão. “A Josiane veio até mim. Eu já conhecia a economia solidária de tanto ela comentar. Ela perguntou se eu 
poderia representar a cooperativa. Foi assim que ingressei no grupo, já fazendo algo importante”.

“Naquela época, lembro que a cooperativa estava enfrentando muitos desafios. A nossa sede, cedida pela prefeitura, 
estava ameaçada de ser reintegrada pela nova administração. Vivíamos todos os dias com medo de perder o nosso local de 
produção. Para piorar, no mesmo período, fomos vítimas de um furto, que levou a fiação elétrica e não tínhamos recursos 
para consertar.

A situação melhorou quando recebemos o apoio do Programa de Pequenos Projetos da FLD e passamos a integrar a 
Rede de Comércio Justo e Solidário. Através do projeto, conseguimos contratar uma advogada, que garantiu a permanência 
da cooperativa no local. Ampliamos a nossa estrutura de produção, melhoramos nossas condições de trabalho e nossas 
ferramentas de gestão. Fomos crescendo, melhorando e avançando muito. Com essas melhorias, passamos a comercializar 
nossos produtos em mais espaços. Nas feiras, eu me sinto como se estivesse em uma vitrine, pois as pessoas podem conhe-
cer o que fazemos, saber sobre a nossa história e nós podemos contar como cada item foi elaborado e como pode ser usado. 
Quando elas veem que são produtos que colaboram com a natureza e com uma economia mais justa e solidária, ficam 
muito impressionadas.

Passados cinco anos, posso dizer que minha vida melhorou muito. Antes eu tinha necessidades, mas agora posso auxi-
liar outras pessoas. Trabalhar lá é todo dia aprender algo novo, é andar em novidade e em mudança”.

Em 2020, o empreendimento participou da campanha Cesta Consciente, comercializando sabão em barra e o produto 
“limpeza pesada” que compuseram os kits de higiene distribuídos para famílias. “É muito bom saber que nosso produto está 
indo longe, alcançando outras pessoas e ajudando a combater esse problema mundial”.

Regina Aparecida Lima da Silva, 53 anos, com 
produtos de limpeza, sabão e velas produzidas a 
partir de óleo de cozinha pela cooperativa de trabalho 
Mundo mais Limpo de São Leopoldo/RS.
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Regina e Graziele Gonçalves com garrafas de óleo de cozinha que será transformado em produtos de limpeza, 
sabão e velas pela cooperativa Mundo Mais Limpo.

Regina com barras de sabão recém produzidos pela cooperativa. 
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História da Rosângela
De catadora à presidenta da cooperativa

Rosângela Terezinha Nunes, de 44 anos, é natural de Rio Pardo (RS), mas mora em Santa Cruz do Sul desde 
os oito. Há 10 anos, atua junto à Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coomcat), 
tendo assumido o cargo da presidência há dois anos. “A Coomcat, pra mim, não é só um simples trabalho, é a 
minha casa e minha família. Hoje tenho o que preciso e sou cercada por pessoas que me apoiam”, afirma.

No entanto, nem sempre foi assim. Sua entrada na cooperativa se deu em um momento complicado, após 
um período de adoecimento. Ficou dias sem conseguir sair da cama, até que recebeu o convite. “Cheguei lá num 
tempo bem difícil da minha vida. Mas foi ali que comecei a mudar, porque recebi todo o apoio que precisava. 
Também aprendi a não ter vergonha do que faço. Antes trabalhava por necessidade, agora trabalho porque 
gosto.”

Como presidenta da cooperativa, Rosângela está diretamente envolvida nas tomadas de decisões frente à 
pandemia do coronavírus. “A gente tá cuidando com todos os procedimentos que temos que ter. Dividimos a 
rotina de trabalho em dois turnos e não mais em turno integral. Tem a turma que trabalha das 7h30 às 12h, e 
outra, das 13h até 17h. Todo dia a gente está reforçando a importância da proteção e pedindo pra evitar a aglo-
meração. Orientamos o uso da máscara e do álcool em gel”.

Desde que o afastamento social foi adotado no município, houve uma grande redução na coleta de ma-
teriais e, consequentemente, na arrecadação financeira. Uma das medidas adotadas por ela foi buscar alter-
nativas de produção. “Buscamos outro tipo de material que também tem comércio, como o isopor e os fios 
descascados. Assim, quando temos a partilha, conseguimos um valor melhor para repartir.”

Outra questão que agrava o quadro é o aumento do desemprego no país. Segundo dados do IBGE, divulga-

Rosângela Terezinha Nunes, 44 anos, presidenta da Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz 
do Sul, com Mateus Ferreira Reis Costa da cooperativa Ecovale. 
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dos em setembro de 2020, as taxas bateram novo recorde negativo, atingindo 13,7 milhões de pessoas. Entre 
elas, está o esposo de Rosângela. “Estava sendo bem dificultoso pra mim, porque daí era só um salário, só o 
meu”, conta.

Assim como ele, familiares de outras cooperadas e cooperados também estão enfrentando a mesma situ-
ação. Por isso, por meio do projeto Solidariedade e apoio emergencial para Catadoras de Materiais Recicláveis, 
da FLD, apoiado pela ELCA, foram entregues 138 cestas para as 46 famílias da Coomcat. Cada conjunto con-
tinha alimentos perecíveis, não perecíveis e panificados, provenientes da agricultura familiar e agroecológica, 
e kits de higiene, proteção e limpeza, produzidos pela economia solidária. “Só produto bom, sem agrotóxico. 
Tudo maravilhoso”, comemora Rosângela.

A iniciativa se insere no contexto da campanha Cesta Consciente, que promove segurança alimentar e 
sanitária para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

As cestas foram entregues em três etapas, entre junho e agosto de 2002, contendo arroz, feijão, farinha, 
açúcar mascavo, mel, pão, tubérculos, hortaliças, frutas, café torrado e sardinha ou ovos. Já os itens de limpeza 
incluíam sabão em barra, desinfetantes ecológicos e biodegradáveis e álcool em gel. Desses, somente a sardi-
nha e o café não eram da agricultura familiar e somente o álcool em gel não foi produzido por empreendimen-
tos da economia solidária.

Além de ajudar no levantamento dos dados das catadoras e dos catadores, participar de reuniões virtuais 
para organização das entregas e estar presente nos dias das distribuições, Rosângela também participou do 
vídeo de divulgação da campanha, que busca sensibilizar mais pessoas para colaborarem com a ação. Assista 
aqui: https://youtu.be/A1FAMUHfYyE

“Agradeço em nome de toda a Coomcat. Nessa época tão difícil, todas as catadoras, catadores e suas famí-
lias estão sendo beneficiadas com uma alimentação saudável e de qualidade. O recebimento dos alimentos fez 
e faz muita diferença na renda de todos os catadores. Agradecemos a todas as pessoas responsáveis por estes 
alimentos”.

Rosângela na sede da Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul/RS. 
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História da Lori
Alimentos saudáveis 
da agricultura familiar 
agroecológica ajudam 
no enfrentamento da 
pandemia

Há uma mulher agricultora que você precisa 
conhecer. Ela se chama Lori Maria Stulp Weber, 
cuja história de vida está entrelaçada com a pro-
moção da Agroecologia no Vale do Rio Pardo, no 
Rio Grande do Sul. Foi nessa região que Lori nas-
ceu, em 1962, e onde mora e atua até hoje, a partir 
do distrito de Santa Emília, em Venâncio Aires.

Lori conta que trabalhou na agricultura desde cedo 
e que, ao plantar de tudo para a subsistência, a saúde 
da família vinha em primeiro lugar. “Nós sempre pro-
curamos plantar sem veneno, principalmente na horta, 
pois sempre priorizamos a saúde da família”.

A agricultora e seu esposo, Clécio Weber, conheceram o CAPA nos anos 1990, durante as comemo-
rações do Dia da Agricultora e do Agricultor, parceria que continua até hoje. “O trabalho na agroeco-
logia é mais exigente, mas muito gratificante, pois sabemos o que colocamos na mesa”.

Em 2002, Lori, Clécio e outras famílias agricultoras formaram o grupo de produção de alimentos e 
feira Eco da Vida. Antes, a família trabalhava sozinha. “Isso fortaleceu o nosso trabalho, pois tivemos 
troca de experiência com outras agricultoras e agricultores”. Foi também nesse momento que o grupo 
começou a fazer parte da Cooperativa Ecovale, sendo ambos assessorados pelo CAPA.

Ano passado, Lori participou da Campanha Cesta Consciente. Os alimentos orgânicos e agroeco-
lógicos cultivados e colhidos em sua unidade familiar compuseram as cestas de alimentos entregues 
a centenas de famílias da região. 

Hoje Lori é presidenta da cooperativa Ecovale. Segundo ela, uma das principais ações da organiza-
ção no último ano foi justamente a parceria para a entrega das cestas às famílias em vulnerabilidade 
social. Outra ação que ela destaca é a consultoria da União Nacional das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária (Unicafes), desenvolvida no primeiro semestre deste ano. “A consulto-
ria com a Unicafes foi proveitosa, porque mostrou linhas de atuação para a cooperativa. Cabe agora 
às associadas e associados assumirem seu papel para colocar em prática os aprendizados”.

Para fortalecer o comércio justo e solidário dos alimentos produzidos pelas famílias integrantes 
da Ecovale também foram criadas feiras nas comunidades da IECLB, com destaque às realizadas em 
Santa Cruz do Sul e no Sínodo Vale do Taquari.

Durante a pandemia, houve aumento das entregas domiciliares das cestas de alimentos agroeco-
lógicos, o que também ajudou na renda das famílias. As famílias também tiveram que se desafiar a fazer 
uso das tecnologias digitais de comunicação. “Eu nunca imaginei que um dia teríamos que realizar uma as-

Lori Maria Stulp Weber, 58 anos, agricultora familiar 
e agroecológica no Vale do Rio Pardo/RS.
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sembleia virtual. Não foi fácil. No início, era tudo novo, tivemos que aprender e praticar. Mas, pela minha 
avaliação, foram muito positivas e proveitosas, pois teve sempre boa presença de pessoas”. Um desses 
encontros virtuais foi sobre gestão democrática com justiça de gênero. “Achei muito positivo, assim o 
trabalho da mulher é mais valorizado”.

Lori e seu marido Clécio Weber mostram 
alimentos de sua produção agroecológica: 
aipim, ponkan e repolho.
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Campanha Cesta Consciente na mídia

Coluna “Campo e Lavoura” da jornalista Gisele 
Loeblein no jornal Zero Hora, 18 de agosto de 2020.

Brasil de Fato Rio Grande do Sul, 07 de agosto de 2020. Link: 
https://www.brasildefators.com.br/2020/08/07/campanha-cesta-
consciente-beneficia-quem-doa-e-quem-recebe

Riovale Jornal, Santa Cruz do Sul e Região, 14 de agosto de 2020.

No Jornal Zero Hora, edição do dia 06 de agosto de 2020

“Alimento à solidariedade”

“Campanha Cesta Consciente beneficia 
quem doa e quem recebe”

“Campanha doa produtos a famílias 
afetadas pela pandemia”

Nota no Informe Especial do Tulio Milman
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Grupo Aplateia, 18 de agosto de 2020. Link: 
http://www.aplateia.com.br/2020/08/18/campanha-doa-produtos-as-
familias-afetadas-pela-pandemia-em-livramento/

Gazeta de Toledo, 31 de agosto de 2020. Link: 
https://gazetadetoledo.com.br/agroecologia-regiao-oeste-se-mobiliza-para-a-
entrega-de-cestas-a-familias-indigenas/

Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 27 de agosto de 2020. 
Link: https://www.ufrgs.br/jornal/mulheres-catadoras-protagonizam-luta-
por-direitos-na-pandemia/

“Campanha doa produtos às famílias afetadas 
pela pandemia em Livramento” 

“Agroecologia: Região Oeste se mobiliza para a 
entrega de cestas a famílias indígenas”

“Mulheres catadoras protagonizam luta por 
direitos na pandemia”

Participação de Cibele Kuss, secretária 
executiva de FLD-COMIN-CAPA para falar 
sobre a campanha Cesta Consciente no Portal 
RDC TV, 19 de agosto de 2020.
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Balanço Campanha Cesta Consciente

3.094

135

15.526

R$ 388.128,73

Famílias apoiadas

Toneladas de alimentos
 e produtos de higiene

Cestas e kits de proteção

Doados por pessoas e organizações solidárias

A campanha Cesta Consciente continua apoiando 
PROJETOS DE VIDA!

O enfrentamento à fome e a busca por vida digna para todas as pessoas, iniciadas pela Cesta Consciente, 
continuam, agora, com a campanha Projetos de Vida. 

Sua solidariedade possibilita a ampliação do Programa de Pequenos Projetos da FLD, que apoia grupos, 
instituições diaconais e movimentos sociais na defesa de direitos e justiça social há mais de 20 anos.

Com apenas R$ 1,00 por dia, você contribui para que ações locais transformem a vida de pessoas e comu-
nidades em todo o Brasil!

Visite doe.fld.com.br. Conheça, doe, compartilhe!







O enfrentamento à fome e a busca por vida digna para todas as 
pessoas, iniciadas pela Cesta Consciente, continuam, agora, com a 

campanha Projetos de Vida.
Sua solidariedade possibilita a ampliação do Programa de Peque-

nos Projetos da FLD, que apoia grupos, instituições diaconais e movi-
mentos sociais na defesa de direitos e justiça social há mais de 20 anos.

Visite doe.fld.com.br. 
Conheça, doe, 
compartilhe!


