proposta de comércio justo para
agricultura familiar agroecológica
em SOBRAL/CE

O Projeto Saberes do Semiárido é realizado pelo Centro de Estudos
do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e Trabalhadora (CETRA)
com
recursos do Projeto Adaptando Conhecimento para a
Agricultura Sustentável e Acesso à Mercados (AKSAAM) e do Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Tem como
objetivo potencializar a gestão do conhecimento agroecológico e
o acesso a mercados solidários junto a agricultores/as familiares e
especialmente mulheres, jovens, indígenas e quilombolas,
incidindo na melhoria da qualidade de vida no Território de Sobral
no Brasil e do Gran Chaco na Bolívia.
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O Quiosque Agroecológico é um Espaço de Comercialização
Coletivo. Trata-se de um ambiente justo de comercialização que
disponibiliza uma diversidade de produtos agroecológicos para os
consumidores da cidade de Sobral e entorno. O espaço foi cedido
pela Prefeitura Municipal de Sobral/ Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Econômico - STDE, através de uma parceria com o
CETRA e AKSAAM. A iniciativa envolve a Rede de Agricultores/as
Agroecológicos e Solidários de Sobral e consolida-se como ponto
de encontro de diálogo e troca de saberes sobre a temática da
agroecologia e consumo consciente.
O Quiosque tem por objetivo o Fortalecimento da
comercialização permanente de produtos agroecológicos
através da Rede de Agricultores/as Agroecológicos/as de Sobral e
Rede de Feiras Agroecológicas do Ceará em um espaço físico
voltado aos consumidores da cidade de Sobral e entorno,
estreitando a relação campo-cidade e dando visibilidade a
diversidade da produção da agricultura familiar agroecológica.
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Foram realizados diversos trabalhos prévios com as famílias
participantes. Dentre eles formações e reuniões, visando a
organização da produção e construção de acordos coletivos
para abertura e funcionamento do Quiosque Agroecológico.
Todo processo foi realizado de modo participativo,com a presença
de todas as partes em reuniões periódicas para adequação e
potencialização das ações do projeto.
Dentre as formações realizadas aponta-se 02 Oﬁcinas de
organização para comercialização de produtos das cadeias
produtivas; 13 reuniões de núcleos da Rede de Feiras
Agroecológicas e Solidárias do Ceará para planejamento e
monitoramento dos processos de comercialização; 01 Programa de
formação modular - Agente jovem de comercialização da produção
agroecológica e 01 Oﬁcina com jovens, mulheres, feirantes
agroecológicos e técnicos/as de Assistência Técnica Contínua –
ATC, para utilização do aplicativo SACI-CETRA no monitoramento
dos processos de produção e comercialização.
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Em destaque está a rede de instituições e atores públicos, privados
e do terceiro setor que sinergicamente colaboraram para o sucesso
da iniciativa.
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A articulação entre organizações da sociedade civil, destacando o
CETRA, IAC e CEALTRU, com apoio do Projeto Paulo
Freire/SDA/FIDA, foi crucial para a construção social de um novo
mercado justo e solidário. A base dessa articulação foi a Rede de
Agricultores/as Agroecológicos/as e Solidários/as de Sobral e Rede
de Feiras Agroecológicas e Solidárias do Ceará, onde reuniu de
forma sistemática, diversas organizações parceiras, onde citamos as
associações, sindicato de trabalhadores/as rurais, organizações da
sociedade civil, poder público, prefeituras, dentre outros atores.
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Das 120 famílias que participaram do processo de Assessoria
Técnica agroecológica e de comercialização do Projeto Saberes do
Semiárido, 80% são lideradas por mulheres e 70% da renda
gerada é predominantemente decorrente da agricultura. Pelo
menos 50 famílias fazem parte da Rede de Agricultores/as
Agroecológicos e Solidários/as de Sobral. Das 120 famílias
cadastradas no Projeto Saberes do Semiárido, ao menos 34 já
iniciaram o fornecimento ao Quiosque Agroecológico, bem como
de outros/as agricultores/as agroecológicos que integram a Rede
de Feiras Agroecológicas e Solidárias do Ceará de outros territórios
de atuação do CETRA como é o caso do Território Vales do
Curu/Litoral Oeste.
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O Quiosque Agroecológico se localiza no parque da cidade, no
município de Sobral e está funcionando de modo presencial, de
terça-feira a sexta-feira de 7h as 11hs e 16h as 19hs, e aos sábados
pela manhã. Possui uma estrutura de atendimento ao consumidor
com mesas e cadeiras externas ao ar livre, balcão frontal, e área
interna. Oferece ao menos 130 produtos organizados em
categorias: artesanatos em cipó, palha, pano e barro, carnes, polpas,
congelados, laticínios, doces, bolos, sucos, temperos, ervas,
farináceos, verduras, frutas, raízes, beneﬁciados, óleos, medicinais,
higiene e limpeza.
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A partir dessa diversidade de produtos, foi construída juntamente
com a Rede de Agricultores/as uma tabela de preços, prevendo
uma porcentagem nas vendas para o Quiosque, visando a sua
sustentabilidade mesmo com o término do apoio do Projeto
Saberes do Semiárido. O Quiosque já possui uma maquineta que
aceita cartão de crédito e débito, ampliando o acesso a uma
parcela de consumidores que privilegia esse modo de pagamento.
Uma plataforma de vendas online está sendo construída a partir
da identidade visual que foi elaborada pela equipe de comunicação
do Projeto Saberes do Semiárido e do CETRA, para que os
consumidores façam seus pedidos a partir de um link, realizem o
pagamento de forma online e recebam seus produtos em casa.
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