
RELATÓRIO
2021



SU
MÁ

RIO
03.

10.

06.

13.

08.

16.

20.

Quem somos

Incidência política

Construímos

Cepagro em números

Educação Agroecológica

31. Gestão de recursos

Ação Solidária COVID 19

Desenvolvimento Rural Sustentável

22. Agricultura Urbana

24. Gestão de Resíduos e Compostagem

26. Comunicação e Cultura

29. Parceiros e Apoiadores

32. Contato



03

DIRETORIA EXECUTIVA
  

Eduardo Rocha l Diretor-Presidente
Administrador

Erika Sagae l Vice-Presidenta
Mestra em Educação

Rafael Beghini Ruas l Diretor Financeiro
Mestre em Administração

Gisa Garcia l Diretora Administrativa
Engenheira Agrônoma

CONSELHO FISCAL
   

Henrique Martini Romano
Especialista em Agroecossistemas

Jorge Altair Pinto Sturmer
Doutor em Administração

José Carvalho de Jesus
Contador com Pós-Graduação em Finanças
(FGV) e Bacharel em Direito (Unisul)

EQUIPE 2021
   

Ana Carolina Dionísio l Jornalista e
Historiadora

Charles Onassis Peres Lamb l Técnico em
Agropecuária e Permacultor

Clara Comandolli de Souza l Jornalista

Eduardo Rocha l Administrador

Erika Sagae l Mestra em Educação

Gisa Garcia l Engª Agrônoma 

Giselle Miotto l Educadora do Campo

Henrique Martini Romano l Especialista
em Agroecossistemas

Isabela Andrade l Engª Sanitarista e
Ambiental

Isadora Leite Escosteguy l Mestra em
Agroecossistemas

Júlio César Maestri l Engº Agrônomo e
Mestre em Educação

Karina Smania De Lorenzi l Engª
Agrônoma e Mestra em Educação

Letícia Dambroz Filipini l Engª Agrônoma

Renata Lucas l Mestra em Ciências com
Ênfase em Ecologia de Sistemas
Agroflorestais

Rafael Beghini Ruas l Mestre em
Administração

PESQUISADORES/AS ASSOCIADOS/AS
Anne Elise Stratton | Doutoranda em
Ecologia e Gestão de Recursos Naturais
(University of Michigan) 

ESTAGIÁRIAS/OS 
Camila Comandolli de Souza l Cinema (UFSC)

COLABORADORES/AS
 

Aline Assumpção | Designer
Barbara Leone Silva | Ilustradora e
Mestra em Nutrição
Fernanda do Canto | Designer
Galvão Bertazzi l Ilustrador
Vitor Shimomura l Jornalista

QUEM SOMOS



O Cepagro é uma ONG sediada em Florianópolis (SC), no
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Em 2022, completamos 32 anos de
fundação.

Inicialmente com foco em fomentar o associativismo no
meio rural, ao longo dos anos o Cepagro passou por
diversas transformações e hoje dedica-se a promover a
Agroecologia em comunidades rurais e urbanas. 

Atualmente, contamos com uma equipe multidisciplinar e
desenvolvemos nosso trabalho a partir de quatro eixos:
Agricultura Urbana, Desenvolvimento Rural Sustentável,
Educação Agroecológica e Gestão de Resíduos Orgânicos.  
Trabalhamos com famílias agricultoras rurais e urbanas,
indígenas, migrantes, estudantes do ensino fundamental,
professores/as e consumidores/as. Com nossa sede
situada num campus universitário, temos parceria com
diversos laboratórios, pesquisadores/as e outras
universidades. 

Acreditamos que a articulação em rede potencializa
nossa atuação. Por isso, desenvolvemos projetos
conjuntos e temos parceria com organizações de vários
estados brasileiros e também da América Latina.

O CEPAGRO
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Promover a Agroecologia em comunidades rurais e
urbanas por meio de articulações em redes, incidência
política, comunicação, educação e assessoria técnica
visando à Segurança Alimentar e Nutricional.

MISSÃO

Democratizar a produção e o consumo de comida sem
veneno no campo e na cidade.

VISÃO

VALORES
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O ano de 2021 foi marcado pelo reinventar-se de
nossa organização, diante da retomada de
algumas atividades, oficinas e encontros
presenciais, mas de maneira diferente,
observando protocolos sanitários. Mantivemos
também nossa atuação virtual, promovendo e
participando de eventos online.

Além disso, iniciamos a atualização do nosso
Planejamento Estratégico Situacional, processo
que demandou uma profunda reflexão coletiva
sobre o trabalho do Cepagro. Tudo isso sem
deixar de lado nossa frente de Incidência
Política,  seja  em  campanhas  nas  redes
sociais, em reuniões de conselhos e formações
cidadãs ou em manifestações na rua.

CONSTRUÍMOS

Apesar dos desafios e incertezas trazidos pela
conjuntura da pandemia e do
desmantelamento de estruturas e políticas
públicas por parte do governo federal, no
contato com nossos públicos percebemos que
continuamos sendo referência na promoção da
Agroecologia no campo e na cidade, prezando
pela Segurança Alimentar e Nutricional para
todas, todos e todes.
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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 causa da 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 em
espaços de incidência política, o Cepagro contribui permanentemente
com a discussão e construção de políticas públicas.

INCIDÊNCIA POLÍTICA

REDES, PARCERIAS E ASSESSORIAS
O trabalho em rede é uma estratégia fundamental de promoção da
Agroecologia no Cepagro. Tecemos parcerias com redes de Agroecologia
no campo e na cidade, universidades, organizações brasileiras e latino-
americanas. Em 2021, as ferramentas de encontros virtuais fortaleceram
nossa presença junto a 7 organizações latino-americanas, possibilitando a
articulação de projetos como Agroecologia na América Latina:
construindo caminhos, voltado à construção de indicadores
agroecológicos. No âmbito presencial, seguimos na parceria com
coletivos e organizações que lutam pela Segurança Alimentar e
Nutricional, em frentes como a da Ação Solidária COVID 19, do
Restaurante Popular e do projeto Consumidores e Agricultores em Rede.

TRABALHO DE BASE
Na raiz de nossa atuação está o desenvolvimento de projetos junto a
comunidades e famílias. A troca de experiências e o diálogo de saberes
são princípios básicos da construção da Agroecologia, de forma que a
realização de oficinas, formações, intercâmbios e assessoria técnica são
parte importante da metodologia do Cepagro. Em 2021, como aconteceu
em tantas esferas da sociedade, ficamos num modelo híbrido: foi possível
retomar algumas oficinas e atividades presenciais, mas mantivemos
também cursos, reuniões e workshops online.
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24 VÍDEO
AULAS
produzidas

CEPAGRO EM
NÚMEROS

PUBLICAÇÕES04

08
PROJETOS

EXECUTADOS
em âmbito local,

regional e internacional.

17
REDES E

ARTICULAÇÕES

FORMAÇÕES
09

que contaram com
a participação de
aproximadamente

PESSOAS
330

TONELADAS
DE ALIMENTOS

19,7
entregues a aldeias indígenas e
cozinhas comunitárias, resultando
na distribuição de cerca de

23 mil
REFEIÇÕES
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PÚBLICOS E ESPAÇOS
ALCANÇADOS

06
Desenvolvemos
atividades em

ESCOLAS
municipais e indígenas

Assessoramos a
implantação de

02

230
agricultoras rurais e urbanas,
indígenas e migrantes.

FAMÍLIAS

470
ESTUDANTES e

atendidos direta
e indiretamente.

51
PROFESSORES/AS

 
COMPOSTAGEM

PÁTIOS DE

Estivemos presentes em...

14 MUNI-
CÍPIOS

05
05

ALDEIAS
GUARANI

COZINHAS
COMUNITÁRIAS



Começamos 2021 com 19 milhões de brasileiros/as
convivendo com a fome e outros 116 milhões com
algum grau de insegurança alimentar, segundo
inquérito realizado pela Rede PENSSAN. Vivenciar esta
realidade num dos países que mais produz comida no
mundo reforça o ponto: a fome é política.

Por isso, o Cepagro participa dos Conselhos Municipal
e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional,
principais instâncias de controle social da política de
SAN. Entendendo que o COMSEAS deve tornar-se cada
vez mais plural, uma ação importante da última gestão
foi garantir reserva de vagas para a população em
situação de rua, público prioritário na política de SAN, e
para povos e comunidades tradicionais. A Associação
dos Remanescentes do Quilombo Vidal Martins, a
Colônia de Pescadores Z11 e o Movimento População
de Rua agora ocupam assentos no Conselho.

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) 
Coletivo Nacional de Agricultura Urbana (CNAU)
Comissão da Produção Orgânica de Santa Catarina (CPOrg)
Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Florianópolis (CAE)
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Fpolis (Comseas)
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural de Santa Catarina (Cederural/SC)
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 Ecovida de Agroecologia
Rede Catarinense de Engenhos de Farinha
Rede Semear Floripa de Agricultura Urbana
Red Internacional de Huertos Educativos (RIHE)

ONDE ESTAMOS

INCIDÊNCIA POLÍTICA
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INCIDÊNCIA POLÍTICA

Restaurante Popular

No ano deste relatório, Comseas, Núcleo
Santa Catarina da Aliança pela Alimentação
Adequada e Saudável, Cepagro e diversas
organizações sociais da capital catarinense
seguiram cobrando da gestão municipal
a instalação de um Restaurante Popular
público para Florianópolis, que está entre
as duas únicas capitais do Brasil que ainda
não possuem um.

A luta vem desde 2014 e ganhou força com
o início da pandemia, resultando na
inclusão de R$ 1 milhão destinados ao
Restaurante Popular na Lei
Orçamentária Anual para 2021. A
sociedade civil organizada seguiu
pressionando e chamando a atenção para
a urgência do RP, sendo realizados atos
em frente a Prefeitura e no centro da
cidade. No dia 08/12 saiu a confirmação de
que o Restaurante Popular seria instalado
na Av. Mauro Ramos, centro de
Florianópolis. Segundo o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN), os restaurantes populares são
equipamentos públicos que respeitam o
alimento enquanto direito humano, de
qualidade e em quantidade adequada.

Sendo assim, deve ser um espaço onde se
produz  e  consome   alimentos  fornecidos

PAA e PNAE
Em 2021, os dois principais programas
federais de aquisição e distribuição de
alimentos da agricultura familiar - o PNAE
e o PAA - estiveram ameaçados.

Agricultores/as que entregaram alimentos
para o PAA em Santa Catarina
denunciaram atrasos nos pagamentos,
alguns deles tendo inclusive que fazer
empréstimos e acumular dívidas para
poder custear parte da produção.

O Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea/SC) exigiu
respostas da Secretaria de Estado da
Assistência Social durante plenária
realizada no dia 8 de junho, que contou
com a participação de gestores públicos,
agricultores, representantes de entidades
recebedoras e da sociedade civil, entre
eles membros do Cepagro.

Já o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) teve seus princípios básicos
ameaçados por projetos de lei que além de
desrespeitar a sazonalidade e
regionalidade     dos    cardápios ,    visavam
retirar a prioridade de compra de povos e
comunidades tradicionais, reacendendo a
discussão sobre conflitos de interesse na
alimentação escolar. Compreendendo a
comunicação como estratégia de incidência
política, o Cepagro somou em campanhas
pela defesa destes programas essenciais à
Segurança Alimentar do povo brasileiro.

pela agricultura familiar, preferencialmente
orgânicos, adquiridos via outra política, o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
que atende tanto população em
vulnerabilidade social, quanto
agricultores/as e demais trabalhadores/as.
Isso quando executado em sua plenitude, o
que não aconteceu no ano de 2021.
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missão junto da Frente Parlamentar de
Agroecologia e Segurança Alimentar e
Nutricional, presidida pelo vereador
Marcos José de Abreu - Marquito.

Em Florianópolis, o foco da iniciativa foi a
Lei nº 57/66, que prevê a não incidência
de IPTU, mas do Imposto Territorial
Rural (ITR) sobre propriedades que
sejam utilizadas em exploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial, mas que não é cumprida
na maioria dos municípios. Buscando
aprofundar o entendimento coletivo sobre
a importância do cumprimento desta lei,
dos impactos sobre os territórios e das
possibilidades no fortalecimento da
agricultura urbana e da Agroecologia,
foram realizados três encontros em
comunidades do sul ao norte da ilha, além
de reuniões com o Poder Público e com o
sindicato rural sobre a necessidade de
regulamentar e promover o acesso a este
direito no município de Florianópolis. Na
Câmara de Vereadores, o trabalho do
Cepagro por meio da iniciativa fez com que
a tramitação do projeto de lei avançasse
nas comissões parlamentares. A não
incidência do IPTU, mas do ITR, nos casos
citados acima pode diminuir custos de
produção e ampliar a geração de renda e
de alimentos para a população urbana.

INCIDÊNCIA POLÍTICA

Como contraponto, iniciou-se em 2021
uma articulação dentro do Fórum
Catarinense de Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT) para a
construção de uma minuta - com
potencial de virar um Projeto de Lei -
visando instituir a obrigatoriedade da
compra de gêneros alimentícios
agroecológicos e ou orgânicos pelo PNAE
em Santa Catarina. Esta articulação é
composta por representantes do legislativo
estadual, coletivos de agricultores
familiares agroecológicos, representações
da sociedade civil organizada, além de
contar com o apoio técnico do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
e da Organização pelo Direito Humano à
Alimentação e Nutrição (Fian Brasil), que
executaram a construção desta mesma
ideia de Lei em São Paulo. Esta ação terá
continuidade em 2022.

Agroecologia nos Municípios

Com o objetivo de promover, apoiar e
sistematizar processos de mobilização e
incidência política para a criação e
aprimoramento de políticas públicas,
programas e leis de apoio à agricultura
familiar e a Agroecologia, a Articulação
Nacional de Agroecologia (ANA) deu início
em 2021 à iniciativa Agroecologia nos
Municípios, realizada em parceria com
organizações dos 26 estados brasileiros. Em
Santa  Catarina  o  Cepagro  assumiu  essa
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Em 2021, o Cepagro deu continuidade  à Ação
Solidária Covid-19 que, entre os meses de
outubro de 2020 e março de 2021, transformou a
sede do Cepagro em uma central de
abastecimento agroecológico. Através desta
iniciativa, buscamos aproximar campo e cidade
para fazer circular alimentos saudáveis e
socialmente justos, adquirindo da agricultura
familiar agroecológica e de comunidades
indígenas e distribuindo a cozinhas comunitárias
de Florianópolis. A Ação Solidária articulou
organizações camponesas com comunidades
periféricas, movimentos sociais da agricultura
familiar com cozinhas comunitárias,
organizações da igreja e equipamentos públicos.
Parte dos alimentos também foram distribuídos
em três aldeias, na Casa de Passagem Indígena e
na Moradia Estudantil Indígena da UFSC. Em
2021, a Ação contou com apoio da Fundação
Inter-Americana, do Instituto das Irmãs da Santa
Cruz e da Misereor e foi realizada, em parte, em
parceria com outras três organizações: CETAP,
Centro Vianei e AS-PTA Agroecologia.

A solidariedade passou também pelos engenhos
de farinha. Através de uma articulação da Rede
Catarinense de Engenhos de Farinha e do Slow
Food Mata Atlântica, foram realizadas duas
farinhadas solidárias em maio e julho de 2021.
Ao todo, foram produzidos 590kg de farinha de
mandioca agroecológica, doados a aldeias
Guarani, comunidades de pescadores e pessoas
em situação de vulnerabilidade socioeconômica
em Florianópolis.

AÇÃO SOLIDÁRIA
COVID 19
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AO LONGO DE 2021 A AÇÃO SOLIDÁRIA COVID-19 MOBILIZOU

14 famílias agricultoras

6 cooperativas
do MST

2 aldeias Guarani

PARA ADQUIRIR E DISTRIBUIR

19,7 toneladas
de alimentos

ENTREGUES A

5 cozinhas
comunitárias

de Florianópolis

QUE PRODUZIRAM

mais de 23 mil refeicoes para pessoas em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
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AÇÃO SOLIDÁRIA

Entendendo que o aumento da fome está
relacionado com o desmonte de políticas
públicas, a partir de agosto a Ação
Solidária COVID 19 iniciou uma nova
etapa, com a realização de formações
cidadãs junto à Cozinha Comunitária Dona
Hilda e à Cozinha Solidária do Ribeirão da
Ilha. As FormaSANs, como foram
apelidadas, tiveram como objetivo
promover reflexões sobre Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional e o
papel do Estado na sua garantia. Foram
realizadas no CRAS Continente II, no bairro
Capoeiras, possibilitando a participação de
usuárias deste equipamento público, entre
elas migrantes venezuelanas.

Entre agosto e novembro foram realizadas
6 rodas de conversa, conduzidas através de
uma metodologia circular baseada na
problematização de Paulo Freire, em que o
ponto de partida é a realidade vivida nas
comunidades. Para apoiar as formações,
foram produzidos vídeos de animação e
histórias em quadrinhos, além de painéis
de facilitação gráfica que sistematizaram o
debate de forma visual. As formações
contaram com a parceria da TearSAN (Teia
de Articulação pelo Fortalecimento da
Segurança Alimentar e Nutricional), da
UFSC.

Formações Cidadãs
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DESENVOLVIMENTO 
      RURAL SUSTENTÁVEL

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 dos
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 2021, o Cepagro continuou fomentando
práticas sustentáveis para a melhoria do solo,
sobretudo a adubação verde, junto a famílias
agricultoras e indígenas de Santa Catarina
através do projeto Culturas de cobertura para
a próxima geração: fomentando inovações no
manejo de solo com certificação participativa,
que tem o apoio da Fundação Conservation,
Food & Health. O projeto envolveu 34 famílias
agricultoras de 9 municípios catarinenses e 4
aldeias indígenas. Além da entrega de sementes
de adubos verdes e da assistência técnica, foram
realizadas oficinas e formações sobre o tema.
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DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Nas aldeias Guarani, o objetivo deste trabalho foi
reduzir a necessidade de fertilizantes químicos (como
a uréia) e iniciar um processo de restauração do solo,
aumentando a fertilidade e consequentemente
garantindo uma melhor produção dos cultivos
destinados para a alimentação. Já com as famílias
agricultoras da Rede Ecovida de Agroecologia, além
da melhoria na produtividade, buscou-se promover
mais autonomia e economia, reduzindo a
dependência de insumos e incentivando a produção
de sementes.

Como resultados deste
projeto, publicamos a cartilha
Adubação Verde: ferramenta
da Agroecologia e a série
audiovisual Adubação Verde
e Agroecologia, gravada junto
com os/as agricultores/as.

Incentivo à agroindústria familiar

Em 2021, o Cepagro seguiu apoiando 2
agroindústrias do Núcleo Litoral
Catarinense da Rede Ecovida, um trabalho
que vem sendo realizado há 3 anos junto
da Engª Agrônoma Rossana Podestá, da
Nectalimentos. Contratada pelo Cepagro
através do projeto Saberes na Prática em
Rede - apoiado pela IAF - a consultoria da
Nectalimentos visou a adequação das
agroindústrias às normativas sanitárias e
técnicas dos órgãos de fiscalização, em
especial o Ministério da Agricultura.
Realizou também  capacitações a
agricultores/as para boas práticas de
fabricação e responsabilidade técnica.

Como fruto desse trabalho, a CooperMajor,
cooperativa de famílias agricultoras de
Major Gercino, e a DARC Sucos Orgânicos
conquistaram o rótulo para seus sucos de
uva,  que  agora  podem  ser  vendidos  em

mercados e participar de compras
públicas. Ambas unidades pertencem a
famílias de ex-fumicultores que realizaram
a transição agroecológica para a produção
de alimentos e agora incrementam sua
renda, além de garantir mais saúde para
suas famílias e para consumidores do
campo e cidade.

Foto: M
aíra N

icolete
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Povos Tradicionais

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Em 2021, cinco aldeias (Tekoás) Guarani da
Grande Florianópolis abriram suas portas
para que a equipe do Cepagro pudesse
desenvolver atividades de promoção da
Segurança Alimentar e Nutricional, geração
de renda e fortalecimento cultural e
comunitário. Através do projeto Dja Guatá
Porã [Caminhar Junto], apoiado pelo
Instituto das Irmãs da Santa Cruz, foram
realizadas oficinas e mutirões com
lideranças, professores/as e artesãos/ãs
Guarani.

No campo da Agroecologia, apoiamos a
implantação e manutenção de hortas
coletivas e quintais produtivos como
fonte de alimentos saudáveis e renda
para as famílias Guarani. Parte dos
alimentos produzidos nas aldeias Tekoá
Vy’a (Major Gercino) e Tekoá Porã (Biguaçu)
foram adquiridos para a Ação Solidária
Covid 19. Também foram feitas oficinas
sobre adubação verde e um curso sobre o
uso de maquinário agrícola para
preparo do solo, fruto da parceria com o
Núcleo de Mecanização Agrícola (NMA)
do Centro de Ciências Agrárias da UFSC.

A valorização cultural e a geração de renda
andaram de mãos dadas nas oficinas de
saberes artesanais realizadas através do
projeto. Além de contratar oficineiros/as
das próprias comunidades, o Cepagro
garantiu insumos para oficinas de feitio do
Petyngua (cachimbo sagrado), confecção
de mbo'y e poapyregua (colares e
pulseiras), entalhe de bichinhos de
madeira e de adjaka (cestaria). O
artesanato tem grande importância na
cultura Guarani, sendo uma forma de
repassar o conhecimento ancestral de
geração em geração, além de ser fonte
de renda para algumas famílias.

Em 2021 o Cepagro também concluiu a
construção de cinco novas moradias na
Tekoá Vy’a. Além de trazer mais segurança
para as famílias, a construção das
moradias resultou na instalação de um
tratamento mais adequado para os
efluentes sanitários. Com o apoio
voluntário da Emboá Saneamento
Ecológico e dos Engenheiros Sem
Fronteiras Núcleo Florianópolis, foram
instalados quatro sistemas ecológicos,
compostos por bacia de evapotranspiração
e círculo de bananeiras. Tecnologias
reconhecidas que conciliam o tratamento
ecológico de efluentes com a produção de
alimentos, evitando assim a poluição do
solo, do lençol freático e do rio. Esta ação
contou ainda com o apoio do ICOM,
Instituto das Irmãs da Santa Cruz, Instituto
Caminho do Meio, SESAI, FUNAI, CEPIN,
Elera, MPT/SC, além da doação de pessoas
físicas.
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https://www.instagram.com/p/CRrj8ewNKiX/
https://www.instagram.com/p/CV27J3qMQZ5/
https://www.instagram.com/p/CUfYKXGhiO1/
https://www.instagram.com/p/CVnekYos4gF/
https://www.instagram.com/p/CVDW3legmhf/
https://cepagroagroecologia.wordpress.com/2021/05/21/mais-conforto-para-as-familias-guarani-cepagro-conclui-construcao-de-moradias-na-tekoa-vya/


Fortalecimento Comunitário

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Manter uma associação, apesar de
importante para as frentes de luta, bem
como acessar recursos e editais, pode ser
complicado para algumas comunidades
tradicionais devido às burocracias e
regramentos. Compreendendo isso e
visando ao fortalecimento institucional
e comunitário, o Cepagro realizou rodas
de conversa com lideranças da Tekoá Vy’a
e Associação Quilombo Vidal Martins. Esta
e todas as demais ações voltadas aos
indígenas contaram com o apoio da
Fundação Inter-Americana (IAF).

Indicadores em Agroecologia

Embora já esteja comprovado que os
sistemas agroecológicos são mais
resilientes às mudanças climáticas, há
ainda uma carência de indicadores que
relacionem o seu potencial econômico,
social e ambiental. Foi buscando preencher
esta lacuna que um conjunto de
organizações latinoamericanas deram
início ao projeto Agroecologia na América
Latina: construindo caminhos, uma
iniciativa piloto regional que tem como
estratégia coletar e sistematizar evidências
científicas para a identificação de
indicadores da Agroecologia, com o
objetivo de contribuir com a transição
agroecológica e subsidiar a construção de
políticas públicas que promovam o seu
avanço. Desenvolvido através de
cooperação internacional entre Cepagro,
University of British Columbia (UBC) e sete
organizações que promovem a
Agroecologia na América Latina, o projeto
abrange mais de 100 famílias
agricultoras em 5 países: Brasil,
Paraguai, Equador, México e El Salvador.

Em 2021, pudemos iniciar as visitas às
famílias participantes do projeto em 6
municípios catarinenses. Nestas visitas,
apresentamos o aplicativo LiteFarm, um
software gratuito, de código livre e voltado
para a gestão de unidades agrícolas
diversificadas. O aplicativo foi
desenvolvido pela UBC e é por meio dele
que serão coletadas as informações
necessárias junto aos agricultore/as. Neste
primeiro momento, foram feitas
marcações geográficas nas propriedades,
identificando nascentes, córregos e áreas
de mata nativa, além da diversidade de
cultivos existentes nas propriedades. Em
paralelo às visitas a campo, foram
realizadas diversas reuniões com o Comitê
Gestor do projeto e com desenvolvedores
do LiteFarm, buscando sempre avançar no
debate sobre os indicadores e aprimorar o
aplicativo para a realidade do campo e à
complexidade da Agroecologia.
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https://www.instagram.com/p/CLwosz5AKZO/
https://cepagro.org.br/?page_id=4105
https://www.litefarm.org/


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.

Assim como em outras linhas de atuação, em
2021 pudemos retomar as atividades presenciais
de Educação Agroecológica, especialmente pelo
projeto Educando e Transformando com a
Horta em São José, realizado pelo Cepagro com
apoio do Instituto MRV em 2 escolas municipais
da Grande Florianópolis.
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https://cepagro.org.br/?page_id=4101


“Fortalecimento da Educação Alimentar e
Nutricional no Ambiente Escolar: ações
multidisciplinares e intersetoriais”,
coordenado por professoras do Curso de
Nutrição da UFSC com apoio do CNPq. O
material traz orientações práticas e
técnicas para construir hortas em escolas e
outros espaços,
como postos de
saúde e centros
comunitários. 

Clique aqui
para baixar.
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Hortas Pedagógicas

Aproveitando a possibilidade de atividades
virtuais, em 2021 realizamos cursos e
assessorias sobre hortas pedagógicas com
educadores/as de todo Brasil e da América
Latina. Em julho, a convite da Associação
Fazer o Bem, ministramos uma formação
online com professores do município de
Anita Garibaldi-SC. E em setembro,
compartilhamos nossa metodologia de
horta pedagógica no do 1º Curso de
Hortas Pedagógicas, que teve mais de 400
inscritos/as.

No final do ano lançamos o ebook Horta na
Escola: passo a passo, resultado do Projeto

Educando e Transformando com a Horta

Ao longo do ano letivo, as/os estudantes e
professores/as conheceram e praticaram
todas as etapas da construção de uma
horta escolar, desde o planejamento até o
preparo de receitas para saborear as
colheitas. Além do caráter participativo,
outra característica da metodologia de
hortas pedagógicas do Cepagro
implementada no projeto foi o diálogo
entre as disciplinas escolares e o trabalho
na horta. Um resultado importante deste
processo foi o envolvimento das famílias
na compostagem e em torno da
alimentação saudável.

Entre 2020 e 2021, o projeto
trabalhou com 330 estudantes e
20 professores/as de 2 escolas
públicas.

Foram produzidas 12 videoaulas e
2 curta documentários sobre a
cultura alimentar das comunidades
do entorno das escolas.

EDUCAÇÃO AGROECOLÓGICA

https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/horta-na-escola-passo-a-passo.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/horta-na-escola-passo-a-passo.pdf
https://www.instagram.com/p/CV27J3qMQZ5/
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/horta-na-escola-passo-a-passo.pdf
https://www.instagram.com/p/CT4wLywlgek/
https://www.instagram.com/p/CV27J3qMQZ5/
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/horta-na-escola-passo-a-passo.pdf
https://www.instagram.com/p/CV27J3qMQZ5/


No Cepagro, acreditamos e trabalhamos para
que a Agroecologia seja cultivada também no
espaço urbano. Por isso, fomentamos processos
de articulação comunitária em torno de hortas
aonde, além de alimentos, também são
cultivados vínculos comunitários e
intergeracionais. Em 2021 atuamos
principalmente em duas hortas comunitárias: a
Horta Mãe/Madre Siembra, no CRAS Continente
II, no bairro Capoeiras, e a horta do Grupo
Sementeira, na Vila Aparecida, todas em
Florianópolis.

No CRAS Continente II, foram 8 meses de
encontros semanais, cultivando e colhendo
alimentos saudáveis e fortalecendo vínculos de
acolhimento entre famílias brasileiras,
venezuelanas e haitianas. Ao longo de 2021, a
horta envolveu cerca de 30 pessoas, grande
parte delas mulheres, que semanalmente
colhiam entre 30 e 50 pés, maços, cachos e
pencas de alimentos para levar para casa. 
Além da melhoria na segurança alimentar das
famílias participantes, a Horta Comunitária
Madre Siembra proporcionou e segue
proporcionando um espaço de encontro
importante, especialmente para mulheres
migrantes. Uma forma afetuosa e agroecológica
de ocupar espaços públicos.
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AGRICULTURA       
URBANA



O Cepagro atuou também com famílias
acolhidas na Casa do Migrante, que vem
recebendo principalmente migrantes
venezuelanos. Com os mutirões de hortas
impossibilitados pela pandemia, a saída foi
distribuir mini-hortas, com temperos e
verduras cultivados em caixas de feira.

No embalo da retomada de encontros
presenciais, o Cepagro participou
ativamente do VII Encontro Municipal de
Agricultura Urbana, realizado pela Rede
Semear Floripa em novembro, com o tema
“Quem nutre a terra que nos alimenta?”. O
VII EMAU intercalou momentos de
sensibilização da população - distribuindo
mudas em praça pública, por exemplo -
com mutirões em comunidades e ações de
incidência política. Uma das atividades do
Encontro foi o mutirão para iniciar a horta
e a compostagem na casa de passagem da
comunidade Kaingang no antigo Terminal
Integrado do Saco dos Limões (TISAC).
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Já na Vila Aparecida, a horta comunitária
nasce com o Grupo Sementeira, formado
por moradoras/es dispostas/os a semear
Agricultura Urbana em sua comunidade.
Com apoio do Cepagro e da Ação Social
Arquidiocesana, o Grupo começou em julho
de 2021 a fazer a compostagem dos
resíduos orgânicos da Cozinha Comunitária
Dona Hilda e Cozinha Solidária Ribeirão da
do Ilha (que dividem o mesmo espaço). O
adubo resultante serviu de base para a
horta comunitária, aonde são cultivados
temperos e verduras que abastecem as
cozinhas. Após alguns meses, o grupo deu
mais um passo e começou a gestão de
resíduos no Núcleo de Educação Infantil
Municipal (NEIM) Prof. Antonieta de Barros,
também na Vila Aparecida. Atualmente,
somando os resíduos do NEIM e das 2
cozinhas, são compostados cerca de
800kg de resíduos orgânicos por mês.

Quem nutre a terra que nos alimenta?Casa do Migrante

Grupo Sementeira

AGRICULTURA URBANA

https://www.instagram.com/p/CVgZPVmt3CA/


GESTÃO DE RESÍDUOS
           E COMPOSTAGEM
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 nos 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. Além disso, desde o início da
pandemia, temos ocupado as redes sociais com
lives e vídeos didáticos sobre compostagem,
sendo possível chegar a um público mais amplo
e diverso.

Buscando democratizar os conhecimentos sobre
compostagem e sensibilizar desde os públicos
mais jovens, demos continuidade à série
audiovisual ComPostagem, uma co-produção
entre Cepagro e A Vida é Uma Arte Produções.
Publicado em julho, o quarto episódio mostra
qual o tipo ideal de composteira para diferentes
contextos e como o seu manejo é realizado no
dia a dia. Com uma narrativa lúdica e bem
humorada, a série ComPostagem pode ser
utilizada também por educadores e educadoras
que trabalham com educação ambiental. Este
último episódio está acessível para pessoas
surdas, cegas e conta também com legendas
em espanhol.
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https://cepagroagroecologia.wordpress.com/2017/10/30/cepagro-promove-3o-curso-de-gestao-comunitaria-de-residuos-organicos-e-agricultura-urbana/
https://cepagro.org.br/?page_id=4142
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrGr8nJsqqQC-NQPIIhhwagQg4fuFWOn
https://www.youtube.com/watch?v=cd4IEp-0y40
https://www.youtube.com/watch?v=cd4IEp-0y40&list=PLmrGr8nJsqqQC-NQPIIhhwagQg4fuFWOn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_O1qu3D_kyE&list=PLmrGr8nJsqqQC-NQPIIhhwagQg4fuFWOn&index=5&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=cd4IEp-0y40


Em 2021, nossa equipe de educadores se
juntou ao SESC Santa Catarina no Curso de
Compostagem realizado no Hotel SESC
Cacupé entre os dias 4 e 6 de junho. O/as
agrônomo/as do Cepagro Júlio Maestri e
Karina Smania de Lorenzi, junto da
liderança da Revolução dos Baldinhos
Cintia Cruz, mostraram na prática como
montar e manejar diferentes modelos de
composteira. A atividade contou com a
participação de 20 pessoas de diferentes
locais e idades.

Além das ações de educação em
compostagem, em 2021 o Cepagro
assessorou a implantação do pátio de
compostagem na sede da Eletrosul, em
Florianópolis, com o objetivo de reduzir a
destinação dos materiais orgânicos ao
aterro sanitário, contribuir com a meta de
lixo zero até 2030 para a capital
catarinense e diminuir a emissão de gases
de efeito estufa, atendendo aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. A
instalação do pátio foi concluída em
agosto, com a orientação do Engº
Agrônomo Júlio Maestri. A partir de então,
a empresa passou a compostar
localmente mais de 1,6 toneladas de
resíduos orgânicos por mês, entre os
quais restos de alimentos e sobras de
varrição.

Também foi elaborado um projeto de pátio
de compostagem para uma Unidade de
Valorização de Resíduos Orgânicos (UVRO)
para o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI),
no município de Santa Terezinha de Itaipu
(SC), com capacidade para processar 10
toneladas de resíduos orgânicos por dia.
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Pátios de compostagem

Educação e compostagem

GESTÃO DE RESÍDUOS E COMPOSTAGEM

https://www.instagram.com/p/CP6eq4wBFpV/


Se em âmbito nacional a Comunicação e a
Cultura têm se firmado cada vez mais como
eixos estratégicos para o movimento
agroecológico, no Cepagro não é diferente. Em
2021 destacamos a realização de campanhas e
projetos voltados à valorização do patrimônio
cultural imaterial dos engenhos de farinha, além
da publicação de cartilhas e vídeos e a realização
de oficinas de comunicação popular. Também
seguimos atuando em campanhas de
mobilização popular. No ano que passou, essa
frente ganhou um impulso, com a participação
do Cepagro no programa Social Media
Accelerator, promovido pelo Global Health
Advocacy Incubator em parceria com o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Entramos em 2021 movimentando uma
campanha de financiamento coletivo para
realizar o projeto Rodando Engenhos, voltado
para a promoção e ampliação do turismo de
base comunitária nos engenhos de farinha
artesanais de Santa Catarina. Foram mais de 200
colaborações na campanha, que arrecadou mais
de R$ 70 mil, sendo que cerca de ²/3 desse
recurso foi aportado pelo BNDES, através do
Programa Matchfunding BNDES+.

26RELATÓRIO CEPAGRO 2021

COMUNICAÇÃO           
    E CULTURA

https://www.youtube.com/watch?v=WwxnqKrd_bw
https://benfeitoria.com/projeto/rodandoengenhos


COMUNICAÇÃO E CULTURA

O recurso arrecadado na campanha foi
investido em atividades de capacitação e
melhorias da infra estrutura de 7 engenhos
artesanais em 4 municípios: Florianópolis,
Imbituba, Angelina e Garopaba. Ao longo
de oito meses, com a parceria da Acolhida
na Colônia e operadoras locais de turismo,
as famílias puderam identificar seus
potenciais e também suas fragilidades no
receptivo de turistas. Com a troca de
experiências nos encontros, foram
aprendendo a qualificar seus serviços e
montaram roteiros de turismo de base
comunitária.
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Outro projeto envolvendo os engenhos
artesanais de farinha que finalizamos em
2021 foi o Farinhada do Amanhã, que
teve apoio do edital Elisabete Anderle de
Estímulo à Cultura. Através dele,
estudantes de uma escola pública de
Garopaba acompanharam todo o processo
de produção da farinha de mandioca,
desde o cultivo do lote, passando pela
colheita e produção da farinha. Os/as
jovens aproveitaram para registrar e
aprender sobre a tradição com mestres e
mestras de engenho. O projeto resultou de

uma parceria entre a Rede Catarinense de
Engenhos de Farinha, Cepagro, Coletivo
Taiá Terra e a escola. Para ampliar e
divulgar a ferramenta de educação do
patrimônio cultural alimentar, foram
produzidos 5 vídeos didáticos para
escolas e professores da rede de ensino
básico que queiram trabalhar o patrimônio
imaterial e a cultura alimentar em sala de
aula.

Comunicação Popular

Pensar e construir uma comunicação a
partir das comunidades, para as
comunidades, enraizando a noção de que
todes podem ser comunicadores: esses
são alguns dos objetivos da oficina de
Comunicação Popular que o Cepagro
realiza periodicamente em alguns projetos.
Em 2021, tivemos desses momentos na
comunidade Chico Mendes, com as
mulheres da Cozinha Mãe e também com a
turma do projeto Rodando Engenhos.

https://www.instagram.com/coletivotaiaterra/
https://www.youtube.com/watch?v=-qS487RzHgQ&list=PLmrGr8nJsqqQ5G5M3Qc05mSwiKzZXGwcJ


Em 2021, lançamos ainda o e-book 10 Mitos e Verdades sobre
a Tributação dos Agrotóxicos, produzido em parceria com o
Idec e o FCCIAT, com o objetivo de informar a população sobre
questões relacionadas à isenção fiscal dada aos agrotóxicos no
Brasil. E o livro Horta na Escola: Passo a Passo, que ensina a
construir canteiros agroecológicos em escolas e espaços
comunitários,  visando incentivar  as comunidades  escolares a

Na produção audiovisual, em 2021 o Cepagro lançou mais
episódios das séries Saberes na Prática em Rede, que
mostra quem cultiva a Agroecologia na América Latina, e
Agricultores e Consumidores em Rede, abordando desde a
experiência das células de consumidores responsáveis às
iniciativas de hortas pedagógicas. Também lançamos uma
nova série,  Adubação Verde e Agroecologia, que tem como
ponto de partida as vivências de famílias agricultoras da
Rede Ecovida e em 3 episódios explica o que é adubação
verde e quais seus benefícios, trazendo exemplos práticos da
sua aplicação em diferentes contextos.

COMUNICAÇÃO E CULTURA

A comunicação formativa é uma das principais estratégias de promoção da Agroecologia
do Cepagro. Em nossos projetos, buscamos sempre incorporar a produção de publicações
e materiais audiovisuais. Todas disponíveis para visualização e download no nosso site,
que aliás ganhou uma cara nova em 2021, bem como no nosso canal no Youtube.

Publicações e produções audiovisuais

Ainda no tema da Adubação Verde, junto com
os vídeos lançamos a cartilha Adubação
Verde: Ferramenta da Agroecologia,
resultado do projeto “Culturas de Cobertura
para a próxima geração”, realizado pelo
Cepagro com apoio da CFH Foundation. Outra
publicação importante de 2021 foi a tradução
para o espanhol das cartilhas sobre as
Células   de   Consumidores   Responsáveis
voltadas para agricultores e consumidores, desenvolvidas
pelo Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar
(LACAF/UFSC). Com a versão hispânica, a tecnologia social
da CCR poderá ser replicada em outros países.
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adquirirem hábitos alimentares mais saudáveis. Este livro faz parte
do projeto Fortalecimento da Educação Alimentar e Nutricional
no Ambiente Escolar, coordenado por professoras do Dep. de
Nutrição da UFSC com apoio do CNPq.

https://www.youtube.com/watch?v=r2Pco6JS_jA&list=PLmrGr8nJsqqToXkDqVmHt_PSi5-HHkWas&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6Lu4-neZNF8&list=PLmrGr8nJsqqScQVDZnElnAIJloVE04kbN&index=9
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/cartilha-adubacao-verde-web.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/soy-agricultora-web.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/soy-consumidora-web.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/10-mitos-e-verdades-sobre-a-tributacao-dos-agrotoxicos.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/10-mitos-e-verdades-sobre-a-tributacao-dos-agrotoxicos.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/horta-na-escola-passo-a-passo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6Lu4-neZNF8&list=PLmrGr8nJsqqScQVDZnElnAIJloVE04kbN&index=8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrGr8nJsqqRZUxVOLrRwQZLOzkXb9GGq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrGr8nJsqqRZUxVOLrRwQZLOzkXb9GGq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrGr8nJsqqRZUxVOLrRwQZLOzkXb9GGq
https://www.youtube.com/watch?v=r2Pco6JS_jA&list=PLmrGr8nJsqqToXkDqVmHt_PSi5-HHkWas&index=2
http://cepagro.org.br/
http://cepagro.org.br/
https://www.youtube.com/user/Cepagro
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/cartilha-adubacao-verde-web.pdf
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/?page_id=4154
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/soy-agricultora-web.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/soy-consumidora-web.pdf
https://cepagro.org.br/wp-content/uploads/2022/03/horta-na-escola-passo-a-passo.pdf
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Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)
BNDES
Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC)
Fundação Catarinense de Cultura (FCC) 
Fundação Inter-Americana (IAF)
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
Instituto Comunitário da Grande Florianópolis (ICOM)
Instituto das Irmãs da Santa Cruz (IISC)
Instituto MRV
Ministério Público do Trabalho (MPT)
Misereor 
The Conservation, Food & Health Foundation (CFH)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
University of British Columbia (UBC)
University of Michigan

PARCEIROS E
         APOIADORES

APOIADORES

Entidades e instituições que aportam financeira e
materialmente em diferentes projetos, seja através
de editais ou demandas que provocamos, bem
como organizações parceiras no desenvolvimento
de projetos e ações em rede.



ACT Promoção da Saúde
Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP)
Associação Comunitária Rural de Imbituba (ACORDI)
Associação dos Remanescentes do Quilombo Vidal Martins
Acolhida na Colônia
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Centro Educacional Municipal Santa Terezinha - São José/SC 
Centro Educacional Municipal Escola do Mar - São José/SC
Coletivo Taiá Terra
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 Estudos do Espaço Rural (LabRural/UFSC)
Núcleo Santa Catarina da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
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

Organizações parceiras em ações e projetos em rede
AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia (Paraná)
Asociación de Productores Orgánicos - APRO (Paraguay)
Centro Campesino para el Desarollo Sustentable A. C. (México)
Centro de Tecnologias Alternativas Populares - CETAP (Rio Grande do Sul)
Centro Vianei de Educação Popular (Lages)
Fundesyram (El Salvador)
Tijtoca Nemiliztli (México)
Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador - meSSe (Equador)
Movimento Mecenas da Vida - MMV (Bahia)
Ação Social Arquidiocesana (ASA)

PARCEIROS

PARCEIROS E APOIADORES
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GESTÃO DE RECURSOS
RECEITAS 2021 (R$)

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

842.458,09
96.195,00
32.409,61
24.683,68

 

DESPESAS 2021 (R$)

1.296.067,36
49.370,53
12.676,28

6.694,15
19.058,64

 

Despesas Projetos
Despesas Prestação de Serviços
Impostos Sobre Prestação de Serviços
Despesas Financeiras
Variação Patrimonial ²Total Receitas R$ 995.746,38
Total Despesas R$ 1.383.866,96

Déficit Exercício 2021¹ R$ -388.120,58

Notas explicativas
¹ O déficit foi coberto por saldos dos projetos vigentes que estavam aplicados em fundos de investimentos.
² Variação Patrimonial: Depreciação e Amortizações

Receitas Projetos

Receitas Prestação de Serviços

Doações de Pessoa Física

Receitas Financeiras

Despesas Projetos

Despesas Prestação de Serviços

Impostos Sobre Prestação de Serviços

Despesas Financeiras

Variação Patrimonial

0,9% 0,5%

1,4%

84,6%

9,7%

3,2%
2,5%

93,6%

3,6%



Rodovia Admar Gonzaga, 1346 (CCA/UFSC)
Itacorubi, Florianópolis-SC

CEP 88034-000
 
 

+55 (48) 3334-3176
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