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O CEPAGRO
O Cepagro é uma ONG sediada em
Florianópolis (SC), no Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Fundado em 1990
por organizações de agricultores(as)
familiares e técnicos(as) interessados(as)
na formação de redes produtivas locais,
o Cepagro conta hoje com uma equipe
multidisciplinar e participa de diversas
redes e espaços de construção da
Agroecologia.

Missão
Promover a Agroecologia de maneira
articulada em rede em comunidades
rurais e urbanas, garantindo a
incidência política.

Visão

Atuamos junto ao Núcleo Litoral
Catarinense da Rede Ecovida de
Agroecologia e com a Rede Catarinense
de Engenhos de Farinha, presentes
em mais de 30 municípios de Santa
Catarina e reunindo cerca de 120 famílias
agricultoras. No urbano, desenvolvemos
trabalhos
sobretudo
na
Grande
Florianópolis, junto a escolas, grupos de
consumidores, equipamentos públicos
como CRAS e Centros de Saúde, além de
coletivos de cozinhas comunitárias. Além
disso, fornecemos suporte em atividades
acadêmicas sempre que possível.

Ser referência no fortalecimento
da Agroecologia em comunidades
locais, nacionais e internacionais,
por meio do desenvolvimento
e reaplicação de tecnologias
sociais, estabelecendo parcerias,
contribuindo
na
construção
de
políticas
públicas,
com
sustentabilidade da equipe, da
infraestrutura e nos projetos.

Também inclui-se nas ações do Cepagro
o trabalho com povos indígenas e
comunidades tradicionais. O Cepagro
está articulado com organizações de
vários estados brasileiros, além de
parcerias latino-americanas.

Acreditamos
no
potencial
de
transformação social da Agroecologia.
Pautamos
nossa
atuação
no
compartilhar
de
saberes,
na
cooperação e na solidariedade entre
os seres humanos. Trabalhamos
de forma coletiva e articulada em
rede, comprometidos com a justiça
social, o respeito às diversidades
e o cuidado com a vida em todas
as
dimensões,
atuando
com
transparência, excelência técnica,
coerência, efetividade e afetividade.

Valores
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CONSTRUÍMOS
Em 2020 o Cepagro comemorou seus 30 anos de existência, celebração que veio
acompanhada de muitos aprendizados, neste que foi certamente o ano mais desafiador
para a organização. Os encontros e atividades presenciais coletivas, que tão bem definem
a forma de atuar do Cepagro, tiveram de ser revistos e adaptados. Além disso, a soma das
crises sanitária, econômica e política decorrentes da pandemia da Covid-19 reorientaram
o olhar da organização para demandas urgentes, como o combate à fome. Apesar dos
desafios enfrentados, findamos o ano com a certeza de que o alimento, independente do
contexto, segue sendo uma ferramenta de transformação social e a conexão necessária
entre campo e cidade.

Incidência política
Compreendemos a Incidência Política como iniciativas de articulação junto
ao Estado, grupos de base, organizações, agentes públicos e sociedade civil
com o objetivo de dar visibilidade à Agroecologia, ampliar a participação
dos segmentos excluídos nos processos de tomada de decisões, influenciar
políticas e pessoas, além de promover uma nova visão de sociedade e de
mundo. Com a participação da equipe nestes espaços, o Cepagro contribui
permanentemente com a discussão e construção de políticas públicas.

Redes, parcerias e assessorias
Outra estratégia de promoção da Agroecologia no Cepagro é o trabalho
em rede, estabelecendo parcerias e apoiando iniciativas agroecológicas
rurais e urbanas. Em 2020, buscamos tecer redes de Segurança Alimentar
e Nutricional através de nossa participação na Rede Ecovida e em redes
de agricultura urbana, hortas pedagógicas e engenhos artesanais, além de
incidir regionalmente articulando organizações latinoamericanas. Também
oferecemos assessoria em gestão de resíduos orgânicos para os setores
público e privado.

Oficinas e intercâmbios
A troca de saberes, experiências e o diálogo entre pessoas e comunidades
são princípios básicos da construção do conhecimento na Agroecologia,
de forma que a realização de oficinas, formações e intercâmbios são parte
importante da metodologia do Cepagro. Em 2020, a maioria das atividades
previstas tiveram de ser adiadas ou adaptadas ao mundo virtual. Ao
longo do ano, buscamos intercambiar conhecimentos e afetos através da
realização e participação da equipe em lives, webinários e oficinas virtuais.
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RESULTADOS
Resultados Gerais

9

16

Projetos
realizados

6

Equipe

Formações

14

4

10

Redes e
articulações

Publicações

Videoaulas

Público Beneficiado
Pessoas formadas

Pessoas sensibilizadas

5.034

207

Famílias agricultoras
beneficiadas

Famílias Indígenas
beneficiadas

30

88

Espaços Alcançados

14

Municípios com
ações diretas

4

Escolas

3

Aldeias
Indígenas

1

Equipamento
Público

6

Cozinhas
Comunitárias

5

Inserções
na mídia
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AÇÃO SOLIDÁRIA COVID 19
A emergência sanitária decorrente da COVID 19 rapidamente tornou-se uma crise sócio-econômica nas
comunidades menos favorecidas. Neste cenário, o Cepagro reestruturou o projeto “Saberes na Prática
em Rede” (LA-188), apoiado pela Fundação Interamericana (IAF), para desenvolver ações emergenciais
de aquisição e distribuição de alimentos em Florianópolis. Surgiu assim a AÇÃO SOLIDÁRIA COVID 19,
que teve como objetivo fortalecer as Redes de Segurança Alimentar e Nutricional através da aquisição
e doação de alimentos agroecológicos, da agricultura familiar e de comunidades indígenas a cozinhas
comunitárias parceiras de Florianópolis.

DO CAMPO À CIDADE

Entre outubro e dezembro de 2020, o projeto distribuiu...

4,6

toneladas de alimentos
agroecológicos e da agricultura
familiar, sendo...

22

variedades entre folhosas, temperos,
grãos, frutas, raízes, hortaliças, bulbos,
tubérculos, farinhas, ovos e leite.

14

2

famílias agricultoras,
Alimentos produzidos por
cooperativas e aldeia Guarani e entregues a cozinhas
comunitárias de Florianópolis que, juntas, distribuíram mais
de
refeições para pessoas em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A ação teve continuidade em 2021 com a
distribuição de alimentos até o mês de março.

1
26.700

8

6
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INCIDÊNCIA POLÍTICA
Em um contexto tão desafiador como foi o ano de 2020, não apenas pela pandemia, mas também pelo
desmonte de políticas públicas e programas sociais e pelo drástico aumento da insegurança alimentar
e nutricional, ficou ainda mais evidente a importância da participação ativa do Cepagro nos conselhos
e redes que incidem politicamente sobre a promoção da Agroecologia e da Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional.
ONDE ESTAMOS

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Florianópolis (Comseas)
Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Florianópolis (CAE)
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural de Santa Catarina (Cederural/SC)
Comissão da Produção Orgânica de Santa Catarina (CPOrg)
Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT)
Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FCSSAN)
Núcleo Santa Catarina da Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável
Rede Semear Floripa de Agricultura Urbana
Rede Catarinense de Engenhos de Farinha
Red Internacional de Huertos Educativos (RIHE)

Principais atividades realizadas em 2020:
Em março, quando a pandemia recém havia sido anunciada, já se tornava evidente a falta de
compromisso do governo com as camadas mais vulneráveis da sociedade, evidenciando as
desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero frente à necessidade do isolamento social.
Diante disso, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina
(CONSEA/SC) apresentou oito propostas direcionadas ao Poder Público para resguardar a
segurança e a soberania alimentar e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
da população catarinense. A construção teve a participação do Cepagro através do “Projeto
Misereor em Rede”.

Na sequência, o Movimento a Favor da Vida, constituído a partir
do Fórum Catarinense de Segurança e Soberania Alimentar e
Nutricional (FCSSAN), do qual o Cepagro faz parte, lançou uma
carta reunindo demandas dos setores mais vulneráveis da
população catarinense no contexto da pandemia. O documento
foi endereçado ao Governador e ao Secretário de Saúde de Santa
Catarina, não apenas para cobrar ações efetivas dos órgãos públicos,
mas também pedir diálogo destes com a sociedade civil organizada.

Ainda entre os esforços da sociedade civil organizada no combate à fome, em maio, o Consea/
SC, após realizar estudo sobre a realidade socioeconômica da população catarinense, apresentou
uma proposta para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade
Compra com Doação Simultânea no valor de R$ 23,2 milhões, contrapondo a então proposta do
governo estadual de destinar R$ 2 milhões para o programa.
10

Também em maio, uma conquista: a Câmara Municipal
de Florianópolis aprovou por unanimidade o projeto
de lei 17.580/2018 que visa oportunizar a venda direta
de pescados frescos provenientes da pesca artesanal e
maricultura familiar para restaurantes e similares. Projeto
de autoria do Mandato do Vereador Marquito construído
coletivamente com a participação da sociedade civil
através do Comseas, Associações de Pescadores
Artesanais e Maricultores, representantes de restaurantes locais, além do Ministério Público de
Santa Catarina (MP/SC) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-Fpolis).

Em decorrência da suspensão das aulas, em abril, os governos municipais e estaduais foram
autorizados a distribuir alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a
estudantes. Compreendendo a importância desta medida para a garantia da Segurança Alimentar
dos alunos, bem como para a manutenção de um importante canal de comercialização da
agricultura familiar, o Cepagro, através de sua representante no Conselho Municipal de Alimentação
Escolar (CAE), Gisa Garcia, esteve cobrando do governo municipal a efetividade desta compra
e distribuição. Ao longo de 2020, foram feitos diversos questionamentos à prefeitura sobre a
diversidade e qualidade da composição das cestas, bem como sobre o atraso em sua distribuição.

Outro importante espaço de incidência política ocupado pelo Cepagro é a Comissão de Produção
Orgânica de Santa Catarina (CPOrg), instância democrática de construção e planejamento de
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da produção orgânica no estado. Em abril, a
composição da CPOrg foi renovada através de eleição. O Cepagro manteve assento com a
representação das engenheiras agrônomas Letícia Dambroz Filipini e Renata Rodrigues Lucas,
titular e suplente, respectivamente, para o mandato até 2022.

Em agosto, o Comseas e um conjunto de organizações sociais, incluindo
o Cepagro, lançaram uma campanha pela instalação de Restaurante
Popular em Florianópolis exigindo, num primeiro momento, a inclusão
de recurso para o equipamento público de SAN na
Lei Orçamentária Anual (LOA) do município para
2021. Como resultado, a proposta de LOA aprovada
pela Câmara Municipal em dezembro previu R$ 1
milhão para o Restaurante Popular.

2020 foi ano de eleições municipais e, em consonância com a Articulação
Nacional de Agroecologia (ANA), o Cepagro ajudou a organizar o
webinário Agroecologia nas Eleições. No evento, realizado em outubro,
representantes da ANA, do Consea/SC, do FCSSAN e do Núcleo Santa
Catarina da Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável puderam
apresentar as propostas do movimento agroecológico para candidatos
e candidatas às Câmaras Municipais e Prefeituras catarinenses.
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AGROECOLOGIA E

DESENVOLVIMENTO RURAL
Promover uma agricultura mais sustentável, com melhorias na saúde de famílias agricultoras e
indígenas, no meio ambiente e na qualidade dos alimentos, contribuindo para a permanência das
famílias no campo e a conservação e valorização da agrobiodiversidade: esses são alguns princípios
que pautam nossa atuação no meio rural. Paralelamente, por meio da participação em espaços de
incidência política, fomentamos o acesso e fornecemos subsídios para a construção de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento da Agroecologia. Colaboramos ainda com atividades de pesquisa e
extensão universitárias. Em 2020, tivemos que reestruturar nossas estratégias de atuação em virtude
da pandemia. Neste contexto, o Cepagro apostou ainda mais na aproximação entre o campo e a cidade
visando promover a Segurança Alimentar e Nutricional de comunidades rurais e urbanas.

Principais atividades realizadas em 2020:

Logo nos primeiros dias do ano, o Cepagro esteve
em El Salvador reunido com representantes da
University of British Columbia (UBC), da Fundação
Interamericana (IAF) e de seis organizações latino
americanas que atuam na promoção da Agroecologia.
O propósito do encontro foi debater a construção
de indicadores da Agroecologia e consolidar o que
veio a ser o Projeto “Agroecologia na América Latina:
Construindo Caminhos”, uma iniciativa piloto regional que tem como estratégia coletar e
sistematizar evidências científicas para o desenvolvimento de Indicadores da Agroecologia.

Ainda em El Salvador, a equipe Cepagro participou
do VII Encuentro Nacional de Saberes y Experiencias
en Agricultura Orgánica y Agroecologia, organizado
pela Fundesyram, fundação salvadorenha parceira
do Cepagro no projeto Saberes na Prática em Rede.
Durante o evento, a Vice-Presidenta do Cepagro,
Erika Sagae e a técnica de campo Isadora
Escosteguy participaram de rodas de
conversa onde compartilharam a experiência
da Rede Ecovida na organização de famílias
agricultoras agroecológicas e das Células de
Consumidores Responsáveis do Laboratório
de Comercialização da Agricultura Familiar
(LACAF/UFSC) com a articulação de circuitos
curtos de comercialização.
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Em fevereiro, o Cepagro iniciou o projeto “Terra,
Comunicação e Artesanato sustentáveis: iniciativas
para o fortalecimento das Tekoa Guarani”, que
contou com o apoio do Instituto das Irmãs da Santa
Cruz e teve como objetivo promover a valorização
cultural, o fortalecimento da segurança alimentar e
nutricional e a geração de renda nas aldeias Guarani
Yynn Moroti Wherá, Yguá Porã e Tekoá Vy’a, da
Grande Florianópolis. Com a pandemia, o projeto
teve de ser adaptado, incorporando os protocolos de prevenção à contaminação por
Covid, sempre a partir de um diálogo com as lideranças Guarani e com a colaboração da
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).

Em março, quando as incertezas acerca da pandemia ainda eram
muitas, surgiu uma preocupação especial com os agricultores e
agricultoras, suas dinâmicas de comercialização bem como com
os projetos do Cepagro voltados para este público. Buscando
compreender quais eram os impactos mais imediatos e pensar
conjuntamente estratégias de atuação, a equipe Cepagro conversou
com organizações parceiras na América Latina e no Brasil.

Em junho, Santa Catarina foi fortemente impactada pela
passagem do ciclone bomba, que danificou casas e deixou
muitas famílias desabrigadas. Entre as comunidades
atingidas estava a Aldeia Tekoá Vy’a, de
Major Gercino. Buscando amenizar os
impactos, o Cepagro lançou uma campanha
de arrecadação e mobilizou recursos com
instituições parceiras para a reconstrução das
casas atingidas. Ao final de 2020, o recurso
mobilizado somava mais de R$ 90 mil, o que
nos permitiu dar início à construção de 5
novas moradias. A ação contou com a doação
de 117 pessoas, que juntas somaram R$14 mil,
e com o apoio do Instituto Comunitário da
Grande Florianópolis (ICOM), Instituto das
Irmãs da Santa Cruz, Instituto Caminho do
Meio, SESAI, FUNAI, Conselho Estadual dos Povos Indígenas (Cepin), Elera, MPT/SC,
além da parceria com os Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Florianópolis e Emboá
Saneamento Ecológico que, voluntariamente, se disponibilizaram para fazer a instalação
de sistemas ecológicos de tratamento de efluentes das moradias.
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Em agosto, em parceria com a Fundação
Interamericana (IAF), o Cepagro organizou
o webinar “Comercialização de alimentos
agroecológicos: construindo caminhos”,
com o objetivo de compartilhar experiências
bem sucedidas com comercialização
de alimentos agroecológicos durante a
pandemia. A convite, representantes do
CETAP-RS, do Movimiento de Economía
Social y Solidaria del Ecuador (MESSE) e da
Asociación Paraguay Orgánico apresentaram as estratégias de comercialização adotadas
por suas organizações para garantir o abastecimento alimentar e a viabilidade econômica
da agricultura familiar agroecológica. O evento contou com a participação de 54 pessoas
de 11 países.

Em setembro, a convite da organização colombiana Corambiente, a técnica do Cepagro, Isadora
Escosteguy, ministrou uma aula sobre Sistemas Participativos de Garantia (SPG) em conjunto com
representante da APRO (Paraguai) para alunos e alunas da “Escuela Campesina Agroecológica”.
A aula foi realizada de forma virtual e contou com a participação de 45 pessoas, mulheres em
sua maioria. O CEPAGRO apresentou a experiência em SPG da Rede Ecovida de Agroecologia.

Outro projeto vigente em 2020 foi o
“Culturas de cobertura da próxima
geração: impulsionando a inovação
no manejo do solo com a certificação
participativa”, realizado em parceria
com a doutoranda Anne Elise Stratton da
Universidade de Michigan (EUA) e com
apoio da Conservation, Food & Health
Foundation. O projeto une pesquisa e
extensão rural e visa ampliar a adubação verde no Núcleo Litoral
Catarinense da Rede Ecovida. Apesar da necessidade de adiar
e readaptar as oficinas e visitas previstas, a equipe do projeto
manteve diálogo constante com as famílias agricultoras envolvidas,
realizou coletas de amostras de solo e distribuiu sementes de
adubos verdes, inclusive para aldeias Guarani. Além disso, as
técnicas do projeto, Letícia D. Filipini e Renata Lucas realizaram
duas formações sobre adubação verde para agricultores da
Rede e voluntários do projeto Plantio Agroecológico Solidário e
deram início a elaboração de uma cartilha didática sobre adubação
verde que será lançada em 2021.
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AGRICULTURA
				URBANA
A promoção da agricultura urbana no Cepagro enfatiza a sensibilização e articulação comunitárias para
práticas ambientalmente sustentáveis em espaços públicos e privados. Utilizamos como estratégia
de atuação a sensibilização para a gestão comunitária de resíduos orgânicos, a assessoria a hortas
pedagógicas e comunitárias e o mapeamento de quintais produtivos. Em 2020, contudo, tivemos que
reestruturar nossas ações em virtude da pandemia.

Principais atividades realizadas em 2020:

Desde 2018 o Cepagro vem desenvolvendo uma relação de
parceria com o Centro de Referência em Assistência Social
(CRAS) do bairro Capoeiras através do desenvolvimento
de uma horta comunitária, com o objetivo de fortalecer
os vínculos comunitários, aproximar a comunidade do
espaço do CRAS e fomentar o debate sobre o direito
à alimentação adequada. Em 2020, não sendo possível
aglomerar ao redor da horta, a equipe Cepagro, em
conjunto com o CRAS e em parceria com o Projeto Dom
Orione, preparou e distribuiu mini-hortas às famílias
atendidas pelo CRAS Continente II, cultivando afetos e levando
a experiência da agricultura urbana para a casa das famílias
residentes da comunidade.

Através da Ação Solidária Covid-19, que aproximou o Cepagro
da Cozinha Comunitária Dona Hilda, localizada na Vila
Aparecida e com a Casa do Migrante, no bairro Capoeiras, a
equipe de agricultura urbana do Cepagro também iniciou o
planejamento para a implementação de hortas comunitárias
nessas duas comunidades. Por conta dos riscos da pandemia,
o início das atividades foi adiado para o ano de 2021.

Em dezembro, como já é tradição, o Cepagro participou e
contribuiu com os debates promovidos durante o Encontro
Municipal de Agricultura Urbana (EMAU) que teve como tema
de sua sexta edição: “Experiências comunitárias conectadas
às Políticas Públicas”. O Cepagro esteve representado por seu
Diretor-Presidente Eduardo Rocha na roda de conversa sobre Soberania e Segurança Alimentar,
pelo Coordenador de Projetos Urbanos Júlio Maestri na roda sobre Compostagem Comunitária,
Cooperativa de catadores e Pagamento por serviço ambiental e pela Vice-Presidenta Erika
Sagae na Conferência final: ‘Que Agricultura Urbana nós estamos falando?’.
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GESTÃO DE

RESÍDUOS ORGÂNICOS
O Cepagro tem mais de 10 anos de experiência em Gestão de Resíduos Orgânicos. Além de promover
os cursos de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana e sempre trabalhar
a compostagem em nossos projetos de educação agroecológica, prestamos assessoria na elaboração
de projetos, implantação e monitoramento da operação de pátios de compostagem em pequena
e média escalas. Toda essa expertise foi extremamente valiosa durante a pandemia, pois apesar de
termos paralisados as atividades presenciais, ocupamos as redes sociais com lives e vídeos didáticos
sobre compostagem, sendo possível chegar a um público mais amplo e diverso.

Principais atividades realizadas em 2020:

Em abril, lançamos a série audiovisual Com
Postagem, uma co-produção entre Cepagro e A
Vida é Uma Arte Produções. Em três episódios,
o artista e Mestre em Educação do Cepagro,
Júlio Maestri, e a também artista Gabriela Leite
apresentam de forma lúdica e didática o que
é a compostagem, como ela funciona e como
montar uma composteira. A série é dirigida para todos os públicos interessados no tema e
pode ser utilizada também por educadores e educadoras. Até o momento a série soma mais de
7 mil vizualizações. Novos episódios serão lançados em 2021.

Em junho, em parceria com a Fundação Interamericana
(IAF) e Fundesyram, organização de El Salvador
parceira do Cepagro na promoção da Agroecologia,
realizamos o webinar “Compostagem, semente
para o desenvolvimento da Agroecologia
familiar”. A atividade contou com a participação
de 77 pessoas de 8 países e teve como objetivo
compartilhar fundamentos teóricos e práticos
para a compostagem em escala familiar, visando
contribuir para uma maior autonomia nutricional
e resiliência em momentos de crise, como a
apresentada pela pandemia. Durante o evento,
os técnicos Júlio Maestri (Cepagro) e Jose Jesus
C. Miranda (Fundesyram) apresentaram o passo
a passo da montagem de uma leira de chão e de uma
composteira em baldes, para ambientes internos.
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Em dezembro, o Cepagro foi a Paraty, no Rio de
Janeiro, realizar uma assessoria em compostagem
na Fazenda Bananal, uma estância turística voltada
à conservação, educação e pesquisa ambientais.
Apesar de já realizar a compostagem no local, o
modelo utilizado na fazenda precisava de
alguns ajustes. A participação do Cepagro
consistiu em contribuir com a formação da
equipe, retomando alguns princípios da
técnica e sugerindo aprimoramentos.

Infelizmente, em 2020 não foi possível
realizar o já tradicional Curso de
Gestão Comunitária dos Resíduos
Orgânicos e Agricultura Urbana, que
estaria em sua 5ª edição. Apesar disso,
pudemos disseminar os conhecimentos
do Cepagro no tema da compostagem
nas diversas lives e atividades
online das quais fomos convidados a
participar. O Engenheiro Agrônomo
Júlio Maestri participou ao todo de 16
lives, sensibilizando pelo menos 890
pessoas.

Em dezembro, Júlio Maestri representou o Cepagro no “Seminário Internacional sobre la Gestión
Integral de Residuos Orgánicos a nivel Municipal”, evento organizado pelo Governo Autônomo
Municipal de La Paz, pela Universidad Mayor de San Andrés e Projeto Basura Cero en Bolivia.
Durante o evento, foi possível compartilhar para os técnicos municipais na Gestão Integral de
Resíduos de La Paz, na Bolívia, um pouco da experiência do Cepagro na assessoria de pátios de
compostagem no município de São Paulo.
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EDUCAÇÃO

AGROECOLÓGICA

A educação agroecológica permeia diversas ações do Cepagro, integrando atividades práticas, reflexivas
e participativas nos contextos urbano e rural, direcionadas para as comunidades escolar e acadêmica,
agricultores familiares e urbanos, consumidores, grupos de economia solidária e organizações diversas.
Realizamos oficinas, intercâmbios, mutirões, produção de publicações, intervenções lúdicas, formação
e sensibilização de educadores e consumidores, bem como incidência política para o fortalecimento
de temáticas agroecológicas em espaços educativos. Dessa forma, visamos estimular a mudança de
hábitos alimentares e de atitudes em relação ao meio ambiente e a todas as formas de vida.
Em 2020 tivemos a perspectiva de um grande avanço nessa linha, com a aprovação do projeto Educando
e Transformando com a Horta em São José junto ao Instituto MRV. Assim como nos outros eixos de
trabalho do Cepagro, as atividades tiveram que ser replanejadas por causa da pandemia, gerando um
rico material audiovisual.

Principais atividades realizadas em 2020:

Em 2020 teve início o projeto “Educando e
Transformando com a Horta em São José”,
selecionado na 7ª edição do programa Educar para
Transformar do Instituto MRV. Com o objetivo
inicial de trabalhar a educação agroecológica
através de hortas educativas em 3 escolas
municipais de São José, o projeto precisou ser
readaptado logo nos primeiros meses do ano,
quando as aulas presenciais foram suspensas. Dessa forma, a engenheira agrônoma e
educadora do Cepagro que coordena o projeto, Karina Smania de Lorenzi, preparou
videoaulas e atividades complementares que foram compartilhadas com alunos de
forma a abordar os eixos previstos
na metodologia do Cepagro:
agroecologia, educação alimentar e
gestão de resíduos e compostagem.
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A fim de contribuir com outras escolas
e educadores, todas as videoaulas foram
disponibilizadas em nosso canal no Youtube
e podem ser acessadas no link bit.ly/
transformandocomahorta. Formação de solo,
a diferença entre composteira e minhocário
e sistemas aimentares são alguns dos temas
abordados.

Além disso, a metodologia de hortas educativas desenvolvida
pelo Cepagro está reunida no Guia de Atividades Educando com
a Horta, um livro didático publicado em 2019 com o objetivo
de auxiliar educadores(as) interessados(as) em trabalhar a
educação ambiental e alimentar. O Guia pode ser adquirido
através do link: http://bit.ly/quero-guia-das-hortas.

Em agosto, as engenheiras agrônomas do Cepagro,
Letícia D. Filipini e Renata Lucas ministraram uma
oficina virtual sobre adubação verde para voluntários e
voluntárias do projeto Plantio Agroecológico Solidário.
A formação foi realizada através do projeto “Culturas
de cobertura da próxima geração” desenvolvido pelo
Cepagro com o com apoio da Conservation, Food & Health
Foundation.

No mês de setembro, em comemoração ao Dia da Árvore,
o Cepagro doou 27 mudas de espécies nativas da Mata
Atlântica para serem plantadas no campus do CCA como
compensação ambiental pela retirada de
árvores que ofereciam risco. Inicialmente a
atividade seria realizada em conjunto com os
calouros 2020, mas por conta da suspensão das
aulas, foi realizada pela equipe de manutenção
do CCA.
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COMUNICAÇÃO

		 E CULTURA
O isolamento social, o trabalho remoto e a profusão de notícias sobre a COVID 19 ressaltaram a
importância da Comunicação e da Cultura em 2020. Mesmo com a maioria das atividades presenciais
pausadas, o Cepagro envolveu-se ativamente em campanhas de incidência política e na produção de
materiais para mobilização e informação de diversos públicos.

Principais atividades realizadas em 2020:

A partir de abril, buscando chamar a atenção de governos para
a urgência do abastecimento alimentar e do fortalecimento da
Agricultura Familiar, a equipe de comunicação do Cepagro contribuiu
e ecoou campanhas de comunicação amplas coordenadas pela
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e pela Aliança Pela
Alimentação Adequada e Saudável. As campanhas tiveram como mote
o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), enquanto políticas universais capazes de responder
com urgência ao aumento da fome e às necessidades das
famílias agricultoras.

Em nossos projetos, buscamos sempre
incorporar a produção de publicações e
materiais audiovisuais como forma de
democratizar o conhecimento e colocar
em pauta o debate da Agroecologia. Em 2020, demos
continuidade à série Saberes Agroecológicos em Rede
que, com o apoio da Fundação Interamericana (IAF),
traz entrevistas de pessoas que fazem a Agroecologia
acontecer na América Latina. Também lançamos uma
nova série de vídeos através do “Projeto Misereor em
Rede”, desenvolvido em cooperação com o CETAP
(RS), AS-PTA (PR) e Centro Vianei (SC). Em três episódios, a série Consumidores e Agricultores
em Rede tratou da democratização do acesso aos alimentos saudáveis, do Programa Nacional
de Alimentação Escolar e da experiência das Células de Consumo Responsável.
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O isolamento social exigido pela pandemia,
combinado ao desmonte de políticas públicas
direcionadas à agricultura familiar, afetou
gravemente a segurança alimentar e nutricional
das famílias agricultoras. Nesse contexto,
novas formas de abastecimento surgiram ou se
fortaleceram. Buscando evidenciar essas diferentes
iniciativas, que vão desde a comercialização de
cestas agroecológicas a campanhas de distribuição
de alimentos, o Cepagro realizou um mapeamento
de iniciativas de abastecimento de alimentos orgânicos e agroecológicos e
circuitos curtos de comercialização na Grande Florianópolis. No documento
foram sistematizadas plataformas de mapeamento de redes de produçãoconsumo, iniciativas de cestas de alimentos orgânicos e agroecológicos, feiras
livres e entregas em domicílio ou em pontos de entrega comuns, além de
campanhas de doação de alimentos orgânicos e agroecológicos destinadas a
famílias vulneráveis socioeconomicamente.

Com o propósito de articular atores e coletivos envolvidos no reconhecimento dos
Engenhos de Farinha como patrimônio cultural e vislumbrar a criação coletiva de
estratégias de salvaguarda deste patrimônio, a Rede Catarinense de Engenhos de Farinha
iniciou, em outubro de 2020, um Ciclo de Webinários Temáticos para a Salvaguarda
dos Engenhos de Farinha. O primeiro webinário teve como tema Educação e Cultura,
e proporcionou três encontros. Em 2021, outros
webinários temáticos serão realizados e ao final deste
processo, será elaborado um plano estratégico de
salvaguarda que deve orientar o trabalho de órgãos
estatais de preservação, assim como a incidência
política e fortalecimento da Rede Catarinense
de Engenhos de Farinha. Além disso, em 2020 a
Rede também mediou o cadastro dos engenhos de
farinha no Mapa Cultural SC para acesso a Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/20). A lei prevê auxílio financeiro
ao setor cultural a fim de apoiar profissionais da
área que sofreram com impacto das medidas de
distanciamento social, bem como para a manutenção
de espaços culturais.
No âmbito do processo do registro dos saberes e
fazeres tradicionais dos engenhos como patrimônio
cultural imaterial do Brasil e de Santa Catarina, foram
realizadas diversas reuniões com o IPHAN e com a
Fundação Catarinense de Cultura para alinhamentos
sobre a proposta entre as várias entidades envolvidas.
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PARCEIROS E APOIADORES
PARCEIROS
ACT Promoção da Saúde
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)
Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP)
Associação Comunitária Rural de Imbituba (ACORDI)
Associação de Moradores do Campeche (AMOCAM)
Associação dos Remanescentes do Quilombo Vidal Martins
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Centro Educacional Municipal Santa Terezinha - São José/SC
Centro Educacional Municipal Escola do Mar Flavia Scarpelli Leite - São José/SC
Emboá Saneamento Ecológico
Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Florianópolis
Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FCSSAN)
Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar (LACAF/UFSC)
Laboratório de Ecologia Aplicada (LEAP/UFSC)
Laboratório de Estudos do Espaço Rural (LabRural/UFSC)
Núcleo de Estudo em Agroecologia da UFSC
Núcleo Santa Catarina da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
Parque Cultural do Campeche (PACUCA)
Prefeitura de Major Gercino
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Rede Com a Rua
Rede Ecovida de Agroecologia
Rede Semear Floripa de Agricultura Urbana
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI)
Serviço Social do Comércio (SESC/SC)
Sitawi - Finanças do Bem
Slow Food Brasil
Teia de Articulação pelo Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional (TEARSAN)
University of British Columbia (UBC)
University of Michigan
APOIADORES
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PARCEIROS EM AÇÕES E PROJETOS EM REDE

Centro de Ciências Agrárias da UFSC
Ação Social Arquidiocesana (ASA Floripa)
Elera Renováveis
AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia (Paraná)
Fundação Catarinense de Cultura (FCC)
Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP/RS)
Fundação Interamericana (IAF)
Centro Vianei de Educação Popular (Lages)
Instituto das Irmãs da Santa Cruz (IISC)
Movimento Mecenas da Vida (MMV/Bahia)
Instituto MRV
Asociación de Productores Orgánicos (APRO/Paraguai)
Ministério Público do Trabalho (MPT)
Fundesyram (El Salvador)
Misereor
Centro Campesino A. C. (México)
The Conservation, Food & Health Foundation Tijtoca Nemiliztli (México)
Universidade Federal de Santa Catarina
Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (meSSe)
University of British Columbia (UBC)
University of Michigan
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM)

GESTÃO DE
		RECURSOS
RECEITAS 2020 (R$)

DESPESAS 2020 (R$)

Receita Projetos
Receita Prestação de Serviços
Doações de Pessoa Física
Receitas Financeiras

1.272.950,88
3.950,00
29.113,14
4.147,69

TOTAL RECEITAS 2020

R$ 1.310.161,71

SALDO DE PROJETOS ¹

R$ 358.262,05

RECEITAS 2020

TOTAL DESPESAS 2020

918.214,31
2.655,00
497, 70
11.573, 44
18.959,21

R$ 951.899,66

DESPESAS 2020
0,1% 1,2%

2,2%
0,3%

Despesas Projetos
Despesas Prestação de Serviços
Impostos Sobre Prestação de Serviços
Despesas Financeiras
Variação Patrimônial ²

0,3%

0,3%

2%

97,2%

96,4%

Receitas de Projetos (97,2%)

Despesas de Projetos (96,4%)

Receitas de Prestação Serviços (0,3%)

Despesas de Prestação de Serviços (0,3%)

Doações de Pessoa Física (2,2%)

Impostos sobre Prestação de Serviços (0,1%)

Receitas Financeiras (0,3%)

Despesas Financeiras (1,2%)
Variação Patrimonial (2%)

Notas Explicativas:
1 - Saldo de projetos que serão executados no decorrer de 2021.
2 - Variação Patrimonial: Depreciação e Amortizações
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CONTATO E

REDES SOCIAIS
Facebook.com/Cepagro
cepagro@cepagro.org.br
@Cepagro_agroecologia
@CepagroEcologia
CEPAGRO.ORG.BR

+55 (48) 3334-3176
Rod. Admar Gonzaga, 1346
Itacorubi, Florianópolis - SC

