
CSA 
Community Supported Agriculture 



Community Supported Agriculture 

 CSA é uma sigla em inglês que significa uma 

“Agricultura Sustentada pela Comunidade”.  

 Nesse Conceito, o agricultor deixa de vender seus 

produtos por meio de intermediários e conta, para 

a organização e financiamento de sua produção, 

com a participação de membros consumidores (co-

agricultor), colaborando para o desenvolvimento 

sustentável da região, estimulando assim um 

comércio justo. 



Todos os seres humanos deveriam ter uma relação maior 

com a agricultura e reconhecer sua importância! 

 Criam uma “agricultura” 

alimentar, compartilhando 

não somente as 

responsabilidades pela 

produção dos alimentos, 

mas também a conservação 

da paisagem e do solo. 

 Os consumidores (co-
agricultores) por UM 
ANO assumem a 
responsabilidade em 
termos financeiros por 
esse empreendimento 
agrícola e desenvolvem 
uma compreensão para 
com os problemas 
destes. 

Consumidores e Produtores estão 
associados 

Responsabilidades compartilhadas 



Quanto eu devo investir mensalmente por isso? 

 ENTREGAS SEMANAIS DE: 

 Grupo de Verduras e Legumes: 7 itens semanais, composto por folhas e legumes 

 

    R$ 68 mensais 

 
 

 Grupo de Laticínios: Opções de escolha entre leite, yogurte e queijo. 

    Leite = 1 litro por semana = R$ 22 mensais 

    Yogurte = ½ litro por semana = R$ 22 mensais 

    Queijos – entrega alternada queijo duro (300g)  ou minas (500g),                                                     

   conforme época =  R$ 60 mensais 
 

 Grupo de pães: 1 pão integral  OU  1 pão sem glúten   OU   1 pão artesanal 

 

    R$ 38 mensais 

 



Quanto eu devo investir mensalmente por isso? 

 ENTREGAS SEMANAIS DE: 

IMPORTANTE:  Você pode escolher os alimentos 

pelos grupos, ou seja, tem que optar por 

receber pelo menos os alimentos de um grupo 

ou de todos.  Ou até mesmo pedir para vir mais 

do que uma cota de cada grupo. 

 

Além do custo dos produtos, é cobrada uma taxa 

única mensal de R$ 16,00 (Administração e 

fundo de reserva)  e  R$ 11,00 (frete) 

 

Observação: VALORES VÁLIDOS ATÉ JANEIRO/2016 



Quanto eu devo investir mensalmente por isso? 

  

        7 itens de verduras e legumes           1l  leite + ½l yogurte + queijo                                    1 pão 

                          R$ 68                             R$ 22         R$ 22       R$ 60                                     R$ 38 

                               Frete        +            Pedágio                                        Taxa admin CSA 

                                           R$ 11*                                                                    R$ 16 
                                                 * Valor rateado, pode sofrer pequena variação 

 

=   TOTAL DE R$ 237,00 

Se você optar por receber uma cota de cada um dos grupos com todos os itens 

por semana, seu investimento ficará como no exemplo abaixo: 



Mas lembre-se que você pode compor sua cota de 

produtos da forma que melhor lhe convier! 

Você pode escolher a combinação de produtos que melhor atenda às suas 

necessidades e de sua família, desde que faça suas opções dentre os grupos de 

alimentos existentes. 

 

Exemplos: 
1 cota de verduras  = você pagará 68 (1 cota verd) + 16 (taxa) + 11 (frete) = R$ 95 mensais 

2 cotas de verduras = você pagará 136 (2 cotas verd) + 16 (taxa) + 11 (frete) = R$ 163 mensais 

1 cota de verduras + 1 cota de leite = você pagará 68 (1 cota verd) + 22 (1 cota leite) + 16 (taxa) + 11 

(frete) = R$ 117 mensais 

1 cota de verduras + 1 cota de queijo = você pagará 68 (1 cota verd) + 60 (1 cota queijo) + 16 (taxa) + 11 

(frete) = R$ 155 mensais 

1 cota de verduras + 1 cota yogurte + 1 pão = você pagará 68 (1 cota verd) + 22 (1 cota yogurte) + 38 (1 

cota de pão) + 16 (taxa) + 11 (frete) = 155 mensais 

 

Esses são apenas exemplos.  Faça sua combinação de produtos da melhor forma! 
 

 



Possibilidades de aquisição de cesta extra de 

verduras e legumes 

CASO VOCÊ QUEIRA ADQUIRIR UMA OU MAIS CESTAS EXTRAS DE VERDURAS E 

LEGUMES COM OUTROS 7 ITENS DIFERENTES DOS EXISTENTES NA PRIMEIRA 

CESTA, VOCÊ PODE FAZER ESSA SOLICITAÇÃO PARA QUE SUA CESTA FIQUE MAIS 

RECHEADA, CONFORME ABAIXO: 

Essa cesta EXTRA  será formada TAMBÉM por 7 ITENS,  mas da seguinte forma: 

  Folhas diferentes do que vem na cesta BÁSICA 

+ 5 tipos de legumes diferentes daqueles que vem na cesta BÁSICA 

 

O custo desta cesta EXTRA será o mesmo da BÁSICA, portanto, será como se você 

estivesse  optando por receber duas cotas de cesta caso deseje fazer essa opção e, 

neste caso, passará a pagar por DUAS COTAS  de VERDURAS e LEGUMES. 

 

O custo de cada cesta de VERDURAS e LEGUMES é de R$ 68,00 mensais. 

 



  A forma de pagamento é por depósito em conta diretamente na 

conta dos produtores. 

  Cada pessoa que adere a CSA é associada a um número que a 

identifica frente aos produtores.  Esse número deve ser agregado ao 

valor que você paga mensalmente na forma de centavos.  Exemplo:  

se você tem que pagar R$ 100 e o seu número é o 22, deve 

depositar R$ 100,22 no mês.   

  O depósito deve ser realizado mensalmente até o dia 05. 

  A conta para depósito será informada a você após sua adesão a 

CSA. 

Como é a forma de pagamento? 



  Temos um compromisso com os produtores de garantir que a produção deles terá 

um destino, ou seja, será consumida e remunerada por alguém.  Portanto, é 

importante saber que quando estou aderindo ao grupo devo ter em mente que 

devo permanecer nele por pelo menos UM CICLO DE UM ANO.  Mas 

sabemos que imprevistos acontecem e isso não é uma regra rígida.  É apenas um 

alerta para pensar bem antes de aderir. 

 O fornecimento dos produtos ocorrem todas as semanas de todos os meses do ano, 

sem interrupção.  

  Se você quiser entrar ou sair no grupo, incluir, excluir ou alterar algum produto, 

você deve solicitar através do e-mail wgn_sp@hotmail.com essa alteração até no 

máximo dia 20 de cada mês. 

 Ou comunicar o representante da CSA que está atuando nas entregas, também 

sempre até dia 20. 

 

E se eu quiser entrar no grupo ou alterar algum 

produto ou mesmo sair do grupo? 

mailto:wgn_sp@hotmail.com


  Como regra geral a resposta a esta pergunta é NÃO. 

  Motivo:  é ideia da CSA que busquemos usar embalagens reutilizáveis, evitando 

poluição do ambiente.  Portanto, é fundamental que você sempre compareça às 

entregas portando suas próprias embalagens para poder acondicionar os 

produtos. 

  Sugestão:  uma sacola reutilizável grande na qual você possa acondicionar os 

legumes, um saquinho para poder colocar as verduras, um saquinho de pano ou 

guardanapo para embalar o pão e potinhos ou garrafinhas para acondionar os 

laticínios. 

  IMPORTANTE: temos que procurar trazer nossas embalagens e evitar ao 

máximo utilizar os recursos disponíveis no ambiente de entrega, uma vez que 

apenas fazemos uso do espaço e não podemos gerar despesas para o local. 

 

Os produtos vem embalados? 



OVOS – comercializados à parte 

 Este produto não está disponível no BALAIO DE KRISHNA. 

 Estes são produzidos em nossa cidade, no sítio da Sra. Dagmar. 

 Caso você deseje consumir os ovos, os pagamentos devem ser realizados 

na última segunda-feira de cada mês, diretamente ao membro da CSA 

que está entregando os alimentos.  Você deverá pagar pela quantidade 

desejada no próximo mês multiplicado pelo número de entregas que 

ocorrerão no mês, conforme preços abaixo: 

 ½ dúzia – custo de R$ 3,00 por semana 

 1 dúzia  - custo de R$ 6,00 por semana 

 Ou múltiplos de dúzia, conforme sua escolha 

 Exemplo: se o mês seguinte tem 4 semanas e você quer ½ dúzia, você 

pagará 4 x R$ 3,00 = R$ 12,00. 

 Importante:  levar o dinheiro trocado 

 



FRANGOS - KORIN 

 Este produto não está disponível no BALAIO DE KRISHNA. 

 Temos também a opção de adquirir frangos da Korin.  

 A Korin é uma indústria de alimentos que tem por missão “Produzir e 

comercializar alimentos que promovam a saúde e o bem-estar do 

consumidor, assim como a prosperidade do produtor, utilizando métodos 

produtivos que gradativamente concretizem a Agricultura Natural 

preconizada por Mokiti Okada, através de um modelo, social, ambiental e 

economicamente sustentável.”   

 Você pode conhecer mais sobre a Korin no site:  www.korin.com.br 

 Semanalmente temos a comercialização dos frangos durante as entregas 

das cestas da CSA, tanto na ESCOLA VIVER, quanto na residência do Sr. 

Mário.  Basta você solicitar o que deseja diretamente à pessoa que estiver 

apoiando a entrega das cestas no local. 

 Importante:  levar o dinheiro trocado 

 

http://www.korin.com.br/


SABONETES ORVALHO DO CERRADO 

 Temos também a opção de adquirir sabonetes ORVALHO DO CERRADO.  

 Estes sabonetes fazem parte de uma oficina de geração de renda mantida 

pelo projeto comunitário ANGICO DO CERRADO que atua com atividades 

de assistência social e desenvolvimento humano numa comunidade carente 

do Jardim Europa em Bauru. 

 Através da CSA, estes sabonetes são comercializados e ajudam a 

contribuir com a renda mensal de 5 famílias da comunidade. 

 Todos os sabonetes são produzidos por estas pessoas da comunidade de 

forma artesanal. 

 Cada cota contém 5 sabonetes no valor de R$ 20,00 mensais, entregues 

sempre na primeira segunda-feira de cada mês. 

 Você pode conhecer mais sobre o projeto ANGICO DO CERRADO 

entrando em contato com a Márcia (14 – 99164-1983) ou Edilene (14 – 

99163-9140) ou pelo e-mail: angicodocerrado@yahoo.com.br 



Contatos em Bauru 

PONTOS DE ENTREGA EM BAURU (Escolha o seu) 

ESCOLA VIVER WALDORF: entregas às segundas, das 16 às 18:30 

Rua Fortunato Resta,  quadra 12, s/n, Vila Giunta – Bauru 

Fone: 99795-9792 – Wagner 

 

RESIDÊNCIA DO SR. MÁRIO: entregas às segundas, das 16 às 18:30 

Rua Uruguai, 8-36, Jardim Eugênia, próximo à Hípica – Bauru 

Fone: 3021-5144 – Mário Yui 

 

BALAIO DE KRISHNA: entregas às sextas, das 12 às 17:00 

Rua Saint Martin, 15-70, Centro – Bauru 

Fone: 3202-9815 – Rodrigo ou Mariana 

 

 

 

 

Wagner – wgn_sp@hotmail.com 

Rodrigo – balaiodekrishna@gmail.com 

 

Associado ao  

CSA - Brasil 

mailto:wgn_sp@hotmail.com
mailto:balaiodekrishna@gmail.com

