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Link: http://cofaspi.blogspot.com.br/2017/02/oficina-sobre-

qualificacao-de-produtos.html 
Data: 
02/02/2017 

 

Oficina sobre qualificação de produtos reuniu agricultoras e 
agricultores familiares 

 

A atividade foi realizada em Jacobina/BA 

 

Cerca de trinta agricultoras e agricultores familiares da Rede de Feiras 

Agroecológicas Solidárias do Território Piemonte (REFAS) se reuniram na última 

terça-feira (31), em Jacobina/BA, para participar de uma oficina sobre qualificação de 

produtos. A atividade integra ações do Projeto de Apoio à Refas; desenvolvido pela 

COFASPI com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) 

da Bahia; para formalizar e fortalecer o trabalho desenvolvido, em municípios baianos, 

por famílias agricultoras que produzem, consomem e comercializam alimentos 

saudáveis. 
 

Feirinha agroecológica em Mirangaba/BA 

Um dos objetivos do encontro, conforme esclareceu o coordenador Joelton 

Belau durante a oficina, foi compreender como a qualidade desses alimentos 

agroecológicos, que chegam à mesa dos/as agricultores, de seus familiares e ainda de 

outros diversos públicos por meio das feirinhas agroecológicas, pode melhorar a saúde 

do meio ambiente e dos/as consumidores/as. Dentre os benefícios, as agricultoras e 

agricultores ressaltam, por exemplo, que são alimentos sem venenos, com maior 

durabilidade e de sabor diferenciado. 
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“É tão bom quando as pessoas confiam na gente”, comemorou a agricultora 

Maria Inês que participa da feirinha realizada nas sextas-feiras, em Caém/BA. Ela conta 

que alguns dos seus clientes lhe perguntam na feira sobre o modo como produz os 

alimentos que comercializa. Ao esclarecer, Maria Inês faz questão de explicar sobre o 

uso do esterco animal para nutrir os solos e dos biofertilizantes naturais para afastar 

insetos das leiras. Também faz um convite aos visitantes/as da barraca (que tem o 

símbolo da REFAS e é caracterizada pelas cores verde-escuro das lonas): chama para 

conhecer a roça onde planta hortaliças diversificadas e ver de perto como é a produção 

que desenvolve. 
 

Assistência – Com o intuito de fortalecer a gestão e comercialização de produtos 

agroecológicos em municípios do Piemonte da Diamantina e Piemonte Norte do 

Itapicuru, a COFASPI desenvolve o Projeto Apoio a Rede de Feiras Agroecológicas em 

Jacobina, Miguel Calmon, Caém, Saúde, Ourolândia, Mirangaba, Capim Grosso, 

Filadélfia, Ponto Novo e Caldeirão Grande, na Bahia, onde famílias agricultoras têm 

acompanhamento técnico. Além de participar de atividades para fomentar a 

formalização da REFAS e/ou o aprimoramento de práticas agroecológicas. 
 

Texto: Luna Layse Almeida – Ascom/COFASPI 

Postado por COFASPI às 16:15   
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Link: http://www.augustourgente.com.br/2017/06/vereador-junior-

de-todos-comemorando.html 
Data: 
02/06/2017 

 
 

Vereador Júnior de Todos comemorando a Semana dos 
Alimentos Orgânicos em Jacobina. 
 

SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2017 

 

Manhã de sexta-feira, 02 de junho de 2017, e aqui no Sambódromo da 

Matriz, clicamos o vereador Júnior de Todos juntamente com amigos e 

amigas, comemorando a Semana dos Produtos Orgânicos. 

 

Participam do evento pessoas dos municípios de Caém, Jacobina, Saúde e 

Mirangaba, comercializando produtos sem agrotóxicos. 

 

Presentes representantes do Movimento dos Pequenos Agricultores, 

Secretário de Meio Ambiente Daniel Carvalho, Secretaria de Agricultura 

Vlamir Mendes, professora Joelma do Projeto Falatórios e Cantoria, uma 

iniciativa popular para promover a cultura e discutir políticas públicas. 

 

O evento conta com apoio da Ascoob, CODETER do Piemonte da Diamantina 

e integrantes da Feira Orgânica, que faz parte da Refas Piemonte. 

 

Através de um projeto do vereador Júnior de Todos, foi aprovado instituindo 

o dia e a semana municipal dos alimentos orgânicos, em 28 de maio e 

semana subsequente. 

 

O evento comemora também 1 ano de existência da Feira Orgânica as 

sextas-feiras no Sambódromo do Matriz, destacando que o produtores estão 

certificados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 

Governo Federal. 

Fonte: Augusto Urgente! 
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Link: 
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Data: 
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Intercâmbio em Jacobina proporciona troca de experiências 

 

As agricultoras e agricultores, participantes do “Projeto Buracica Sustentável e 

Solidária”, viajaram para Jacobina, região norte do interior da Bahia, para conhecer a 

experiência de produção agroecológica da região, e principalmente aprender sobre a 

organização coletiva de Feiras Agroecológicas. A recepção do grupo ficou por conta 

da cooperativa local, COFASPI – Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar 

Sustentável do Piemonte, que coordena o projeto de apoio à Rede de Feiras 

Agroecológicas do Piemonte da Diamantina - REFAS. 

A REFAS é formada por agricultoras e agricultores de vários municípios do território, e 

atua de forma organizada e independente, com regimento interno de funcionamento, 

blog e página no facebook para divulgação das ações, como a feira de troca de 

produtos entre os agricultores nas suas respectivas comunidades. Para garantir a 

ampla participação, as comunidades escolhem representantes para levar os produtos 

para a venda na feira. Uma das coisas que chamou a atenção dos visitantes foi 

o fundo rotativo formado pelos próprios agricultores e agricultoras, com parte da 

vendas das feiras. 

Durante os dois dias, os participantes trocaram experiências sobre a produção e 

comercialização de hortaliças e flores, técnicas de irrigação, além do uso de bio-

fertilizantes. “A viagem foi tão importante pra mim que trouxe aprendizagem. Uma 

nova experiência sobre o jeito de trabalhar com a terra (...) e a organização dos 

agricultores/as. Essa eu gostei muito”, afirmou um dos agricultores do município de 

Alagoinhas/BA, João Santana, ao descrever a relevância das atividades que 

acompanhou durante a permanência em Jacobina/BA. 
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Ao contemplar, pela primeira vez, a paisagem formada pela diversidade de plantas 

frondosas e o conjunto de serras, de onde escorrem as águas de pequenas nascentes 

na comunidade rural Cocho de Dentro, as agricultoras e os agricultores ficaram 

encantados com as singularidades do lugar, que emana cheiros, cores e sabores. 

Entre a travessia de pequenas pontes sob o curso das águas ou a contemplação das 

rosas encontradas ao longo do caminho, as pausas para observar e fazer perguntas 

sobre as espécies de hortaliças que Maria da Conceição, que é mais conhecida como 

Dona Ceiça na vizinhança, costuma plantar. Em seguida, a passagem para a roça ao 

lado onde mora outra Maria da Conceição, que também é agricultora dedicada à 

produção de alimentos saudáveis e criação de animais. 
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As andanças fizeram os/as visitantes identificarem semelhanças e distinções em 

relação ao modo como eles produzem, costumam fazer leiras mais altas e o solo das 

comunidades onde moram “não seguram água”, como explicou a agricultora de 

Catu/BA, Maria Valdelice. 

 

Durante o intercâmbio as agricultoras e agricultores estiveram ainda na Associação 

Comunitária dos Moradores e Agricultores do Cocho de Dentro, onde são fabricados 

produtos e artesanatos feitos com o coco do babaçu. 

 

Fotos: Arquivo ELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Link: http://cofaspi.blogspot.com.br/2016/04/oficina-do-projeto-

apoio-refas-promove.html 
Data: 
14/04/2016 

 

Oficina do Projeto Apoio a REFAS promove diálogos sobre 
“Constituição de Redes” 
 

 

A oficina ocorreu no Centro de Educação Integrada, em Jacobina/BA 

 

Cerca de 30 agricultores/as participaram da atividade do Projeto Apoio a REFAS  

 
Agricultores/as familiares de 10 municípios da Bahia, representantes da 

Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte 
(COFASPI) e da Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias (REFAS) se reuniram na 
quarta-feira (13) para dialogar sobre o tema “Constituição de Redes” em uma oficina 
do Projeto Apoio a Rede de Feira Agroecológicas do Piemonte da Diamantina. A 
atividade ocorreu no Centro de Educação Integrada, que fica no Bairro Bananeira da 
cidade de Jacobina/BA. 

Um encontro iniciado com uma reflexão sobre a lógica do capitalismo que 
provoca desigualdades sociais. Por isso, a valorização de um modo de vida que 
promova bem-estar de cada família agricultora atuando de modo organizado na 
produção e comercialização de alimentos saudáveis com base nos fundamentos da 
economia solidária, promovendo vínculos de união e amizade, conforme destacou o 
coordenador do Projeto Apoio a REFAS, Robson Aglayton. 

Em seguida, na oficina ministrada pelo contador Uedson Mesquita, foi descrito 
o conceito de cooperativa, que designa uma organização por meio de ajuda mútua 
para solucionar problemas do cotidiano, também foram esclarecidas informações 
sobre o modo como é constituída, além das normas que devem ser seguidas pelos 
cooperados/as. Ao final, os/as agricultores/as avaliaram como positiva a troca de 
experiências ao longo do dia, destacando os aprendizados. 
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Assistência técnica - O Projeto Apoio a Rede de Feiras Agroecológicas do Piemonte 
da Diamantina é executado pela COFASPI por meio de convênio com a Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia em 10 municípios do 
Estado, com a finalidade de estimular as práticas de comércio justo e solidário, além 
de promover práticas construídas a partir dos princípios da agroecologia. 

 
Postado por COFASPI às 11:31 
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Agricultores/as participam de oficina sobre Constituição de 
Redes 

Texto e fotos: Luna Layse Almeida – Ascom/COFASPI 

 

 

A oficina foi realizada em Jacobina/BA 

  

Na última quarta-feira (04), agricultores/as familiares, de municípios baianos como 

Miguel Calmon, Saúde, Ourolândia e Capim Grosso, participaram da 2ª Oficina sobre 

Constituição de Redes, realizada no Centro de Educação Integrada, localizado no Bairro 

Bananeira, em Jacobina/BA. A atividade integra ações do Projeto Apoio a Rede de Feiras 

Agroecológicas Solidárias, executado pela Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura 

Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI), por meio de convênio com a Secretaria do 

Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia. 
Um dos objetivos foi dialogar sobre a formalização do trabalho desenvolvido por 

famílias agricultoras que fazem parte da Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias (REFAS), 

comercializando alimentos saudáveis – isentos de agrotóxicos. “A oficina foi muito proveitosa 

(...) e, com as mudanças, podemos aumentar nossa produtividade”, ressaltou o agricultor 

Edvaldo Rios sobre a possibilidade de que a REFAS seja formalizada. 
Durante as atividades, também foram aprofundados saberes sobre as definições legais 

de cooperativa e associação para compreender as principais distinções entre os conceitos e 

identificar qual deles mais se aproxima dos objetivos da REFAS. Ao final, os participantes 

também se dividiram para promover discussões em grupos e, em seguida, expor a opinião de 

cada equipe. A maioria optou, inicialmente, pela constituição de uma cooperativa. A próxima 

oficina do Projeto Apoio a Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias está prevista para o mês de 

junho. 

 
Postado por COFASPI às 11:14 
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Link: http://cofaspi.blogspot.com.br/2016/06/semana-dos-

alimentos-organicos-e.html 
Data: 
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Semana dos Alimentos Orgânicos é comemorada em 
Mirangaba/BA e região 

Texto e fotos: Luna Layse Almeida – Ascom/COFASPI 

 

 

Visita à propriedade da agricultora Edneide Santos 

 

Na última quarta-feira (01), estudantes e professores da Escola Municipal Manoel 

Novais, em Mirangaba/BA, acompanharam visitas a propriedades de agricultores/as familiares 

como parte da programação da Semana de Alimentos Orgânicos, organizada pela Rede de 

Feiras Agroecológicas Solidárias (REFAS) do Piemonte, o Programa de Pequenos Projetos 

Ecossociais (PPP-ECOS) e a Associação Quilombo Erê. O evento conta ainda com o apoio de 

parceiros, a exemplo da Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar 

Sustentável do Piemonte (COFASPI), para realizar ações educativas e/ou culturais, em quatro 

cidades da Bahia, com o intuito de dialogar sobre os benefícios do consumo de alimentos 

saudáveis. 
Na comunidade rural de Palmeira, em Mirangaba/BA, o primeiro local de troca de 

experiências foi a propriedade da agricultora Edneide Santos, que integra a REFAS. Ao fundo 

da casa da família, no terreno declinado próximo à cisterna enxurrada estão as leiras com plantio 

de coentro, cebola, cenoura, feijão e outros produtos, que são utilizados para o consumo familiar 

e aumento da renda, por meio da comercialização do excedente. No cenário onde predominam 

as cores verdes na horta e na vegetação do entorno da propriedade, um dos elementos que 

chamou a atenção das turmas de estudantes do 9° ano foi um recipiente com o líquido, que é 

resultado da mistura de restos vegetais e esterco, para fazer um biofertilizante, utilizado por 

Edneide para afastar pragas das leiras. 
Em seguida, estudantes, professores e outros participantes das visitas, a exemplo de 

representantes da REFAS; da COFASPI; do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Mirangaba/BA; da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE); além do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estiveram na propriedade do 

agricultor Paulo Francisco, que começou a apresentar o lugar onde desenvolve a produção 

agroecológica, dizendo: “Aqui é a minha terapia, vivo disso e estou muito satisfeito”.  Em 

depoimento, ele também fez questão de destacar as melhorias na saúde depois que deixou de 

produzir utilizando venenos e começou a conhecer técnicas com base em fundamentos da 

agroecologia e economia solidária. Atualmente, Paulo tem produções diversificadas, com 

variedades de mandioca, fruteiras e verduras, dentre outras. 
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O excedente de produtos a família de Paulo comercializa, assim como a de Edneide, 

toda sexta na feira livre de Mirangaba. É fácil identificar as barracas com lonas verdes da 

REFAS, onde ficam também mais outras quatro famílias integrantes da rede. Todas vendem 

alimentos isentos de agrotóxicos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. 

Neste sentido, a semana nacional dos alimentos orgânicos, no final do mês de maio e início de 

junho, alerta para a necessidade de convivência harmônica com a natureza e os cuidados com a 

alimentação diária. “Essa semana da agricultura orgânica foi idealizada com o propósito de 

divulgar para o público consumidor a importância dos orgânicos (...) com ações em todo o 

Brasil”, afirmou o agrônomo Luiz Barreto, chefe da Divisão de Política, Produção e 

Desenvolvimento Agropecuário da Superintendência Federal de Agricultura na Bahia/MAPA. 
 

 

Agricultores/as familiares com representantes da REFAS e instituições parceiras 

 
Semana comemorativa – Durante a programação da Semana dos Alimentos Orgânicos, 

estudantes da Escola Manoel Novais também irão à feira para comprar produtos nas barracas da 

REFAS com uma moeda solidária, criada para ser utilizada durante este período comemorativo 

do consumo saudável. Sobre a participação dos estudantes, a diretora da instituição de ensino, 

Ivana Rodrigues, ressaltou: “A gente já trabalha com uma educação que valoriza a vida e 

estamos começando a fazer hortas na escola (...) para que os nossos alunos também aprendam os 

valores de uma alimentação saudável através das práticas orgânicas”. 

 
Assistência – Com o intuito de fortalecer a gestão e comercialização de produtos 

agroecológicos em municípios do Piemonte da Diamantina e Piemonte Norte do Itapicuru, a 

COFASPI desenvolve o Projeto Apoio a Rede de Feiras Agroecológicas em cidades como 

Mirangaba/BA, onde famílias agricultoras têm acompanhamento técnico. Além de participar de 

atividades para fomentar a formalização da REFAS. 

 
Postado por COFASPI às 20:13 
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Link: http://aspaffchapadanorte.blogspot.com.br/2016/06/semana-

do-organico-incrementa.html 
Data: 
06/06/2016 

 
 

Semana do Orgânico incrementa programação do Projeto Céu das Artes 

 

A Associação Afro Brasileira Quilombo Erê (Atabaque) e a Rede de Feiras 
Agroecológicas Solidárias do Piemonte da Diamantina (Refas), de Jacobina, realizaram 
de 30 de maio a 05 de junho a Semana dos Alimentos Orgânicos, com feiras 
demonstrativas, rodas de conversas, em espaços de concentração de pessoas. 
 
Neste sábado, 04, a Semana dos Alimentos Orgânicos teve como palco o Centro de 
Artes e Esportes Unificados (CEU), bairro Félix Tomaz, e aconteceu simultaneamente 
ao Projeto Céu das Artes. 
 
O objetivo do evento é abrir diálogo com o consumidor para mostrar como se dá a 
produção orgânica, os benefícios sociais, ambientais e para a saúde, e, também, 
fortalecer o mercado regional. 
 
A programação ainda contou com a participação da Escola Carlos Gomes, do Bairro da 
Bananeira, que chamou a atenção para a importância da preservação do meio 
ambiente. Dez alunos, do 2º ao 5º ano, dançaram ao som do Xote Ecológico e 
desfilaram suas fantasias confeccionadas com materiais reciclados. 
 
Certificação 
A Feira Orgânica de Jacobina recebeu no dia 03 de junho do Ministério da Agricultura a 
certificação de produto orgânico (selo de orgânico). O reconhecimento, grande passo 
para a agricultura orgânica da região, certamente alavancará a comercialização dos 
produtos da agricultura familiar dos municípios de Caém, Saúde, Mirangaba e 
Jacobina, Território de Identidade Piemonte da Diamantina. 
 
Realização 
A Semana dos Alimentos Orgânicos foi realizada pela Atabaque e Refas, apoio do 
Programa de Pequenos Projetos Eco Sociais (PPP Eco) e parceria da Associação de Ação 
Social e Preservação das Águas, Fauna e Flora da Chapada Norte (ASPAFF) e da 
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Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte 
(Cofaspi).  
 
Veja mais fotos no link: https://www.facebook.com/ceudasartesjacobina/photos 
Fotos: Saulo Côrte 
Postado por ASPAFF CHAPADA NORTE às 22:20 
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Hospital Teixeira Sobrinho fecha 

parceria para aquisição alimentos 

orgânicos 
Detalhes 

Publicado: 08 Junho 2016 

 

Foi celebrada nesta data, 08 de junho de 2016, parceria entre o 
Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho – HMATS, gerido pelo 
Hospital Português da Bahia, em Jacobina/BA e a Rede de Feiras 
Agroecológicas Solidárias – REFAS do Piemonte da Diamantina, para 
aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar. Esta parceria 
visa o bem estar e alimentação saudável, livre de agrotóxicos, dos 
pacientes, acompanhantes e colaboradores. Para o agricultor Robson 
Aglayton, representante da Cooperativa de Trabalho e Assistência à 
Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte – COFASPI “esta 
parceria é de extrema importância para o fortalecimento da rede de 
produtos orgânicos na região. Celebrar uma parceria com o Hospital 
Português nos dá mais força para continuar o nosso trabalho e ter a 



certeza de que a agricultura familiar vai crescer cada vez mais”. Para 
as nutricionistas do HMATS, Bárbara P. Matos, CRN5-5822 “esta 
parceria é bem vinda, tendo em vista que os alimentos orgânicos são 
ricos em nutrientes e também diminuem o risco de contaminações 
alimentares” e Anna Luiza Garotti, CRN-2664 “a rede de produtores 
apresentou menor preço e uma grande capacidade produtiva, e o que 
mais nos chamou atenção foi o fato de eles apresentarem princípios 
de cooperação e respeito ao meio ambiente, fundamentais nos dias 
atuais”. Integrar o hospital a comunidade é um dos objetivos da 
administração do HMATS e esta parceria ressalta a responsabilidade 
social da instituição. 
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Feira agroecológica é inaugurada na Praça 
Cleriston Andrade, em Filadélfia/BA 
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Frutas, verduras e raízes foram alguns dos produtos apresentados durante 

inauguração da feira agroecológica de Filadélfia/BA, na manhã da última sexta (12).  

Agricultoras e agricultores familiares expuseram alimentos diversificados durante a 

atividade realizada pela Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias do Piemonte 

(REFAS) e a Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável 

do Piemonte (COFASPI), com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte do Governo da Bahia; bem como, a colaboração do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Filadélfia/BA. 

Semanalmente serão comercializados, em barracas na feira caracterizadas 

pela cor verde das lonas, alimentos isentos de agrotóxicos que são produzidos por 

meio da relação harmônica com a natureza. A iniciativa contribui para preservar o 

meio ambiente, fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida de famílias 

agricultoras, garantindo soberania alimentar e aumento da renda mensal. Além de 

permitir que consumidoras e consumidores tenham acesso a alimentos produzidos 

pelas agricultoras e agricultores de forma saudável. 

A maioria das famílias que comercializam alimentos na feira agroecológica de 

Filadélfia/BA recebeu tecnologias sociais para captação e armazenamento de água da 

chuva, por meio do Projeto Mais Água I executado pela Cofaspi em convênio com a 
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Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) do 

Governo do Estado da Bahia, a partir de recursos do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Uma das agricultoras contempladas, Neusa Silva, mora na 

comunidade Riacho das Pedrinhas, e conta que ampliou a produção agroecológica em 

2013, ano em que foi implementada uma cisterna enxurrada na propriedade onde vive 

com a família. 

Com admiração, ela gosta de ficar observando os plantios de alface, coentro, 

couve, quiabo, milho e outras produções que desenvolve. Na maioria, costuma utilizar 

como adubo apenas o esterco de bode e precisa regar os vegetais duas vezes ao dia. 

Um trabalho que para ela demanda esforços, recompensados com a garantia do 

consumo saudável para a família e a venda do excedente de produtos. A 

comercialização também vai ocorrer na feira agroecológica do município, toda sexta 

na Praça Cleriston Andrade, com a parceria do Projeto Apoio a REFAS em que a 

COFASPI desenvolve ações de assistência técnica a famílias que produzem alimentos 

saudáveis. 

Assistência – Com o intuito de fortalecer a gestão e comercialização de produtos 

agroecológicos em municípios do Piemonte da Diamantina e Piemonte Norte do 

Itapicuru, a COFASPI desenvolve o Projeto Apoio a REFAS em Jacobina, Miguel 

Calmon, Caém, Saúde, Ourolândia, Mirangaba, Capim Grosso, Filadélfia, Ponto Novo 

e Caldeirão Grande, na Bahia, onde famílias agricultoras têm acompanhamento 

técnico. Além de participar de atividades para fomentar a formalização da REFAS e/ou 

o aprimoramento de práticas agroecológicas, incentivando a produção diversificada 

com o comércio justo e solidário. 

Texto e fotos – Luna Layse Almeida (Ascom/COFASPI) 
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Feira agroecológica é inaugurada na Praça Cleriston 
Andrade, em Filadélfia/BA 

 

 A feira, que será realizada toda sexta, tem a parceria da REFAS e COFASPI 

 

Frutas, verduras e raízes foram alguns dos produtos apresentados durante inauguração 

da feira agroecológica de Filadélfia/BA, na manhã da última sexta (12).  Agricultoras e 

agricultores familiares expuseram alimentos diversificados durante a atividade realizada pela 

Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias do Piemonte (REFAS) e a Cooperativa de Trabalho e 

Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI), com apoio da 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia; bem como, a 

colaboração do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Filadélfia/BA. 

 

 

 

                        

Na feira agroecológica são comercializados alimentos saudáveis 

Semanalmente serão comercializados, em barracas na feira caracterizadas pela cor verde 

das lonas, alimentos isentos de agrotóxicos que são produzidos por meio da relação harmônica 

com a natureza. A iniciativa contribui para preservar o meio ambiente, fortalecer a economia 

local e melhorar a qualidade de vida de famílias agricultoras, garantindo soberania alimentar e 

aumento da renda mensal. Além de permitir que consumidoras e consumidores tenham acesso a 

alimentos produzidos pelas agricultoras e agricultores de forma saudável. 
A maioria das famílias que comercializam alimentos na feira agroecológica de 

Filadélfia/BA recebeu tecnologias sociais para captação e armazenamento de água da chuva, por 

meio do Projeto Mais Água I executado pela Cofaspi em convênio com a Secretaria de Justiça, 

Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) do Governo do Estado da Bahia, a 

partir de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Uma das 

https://1.bp.blogspot.com/-YXV9nnty9fw/V7SzfX7iK4I/AAAAAAAADBA/0HwqlIZMdDY0ycHd0yLQRw7OFLz8wEWOQCLcB/s1600/01.JPG


agricultoras contempladas, Neusa Silva, mora na comunidade Riacho das Pedrinhas, e conta que 

ampliou a produção agroecológica em 2013, ano em que foi implementada uma cisterna 

enxurrada na propriedade onde vive com a família. 
Com admiração, ela gosta de ficar observando os plantios de alface, coentro, couve, 

quiabo, milho e outras produções que desenvolve. Na maioria, costuma utilizar como adubo 

apenas o esterco de bode e precisa regar os vegetais duas vezes ao dia. Um trabalho que para ela 

demanda esforços, recompensados com a garantia do consumo saudável para a família e a venda 

do excedente de produtos. A comercialização também vai ocorrer na feira agroecológica do 

município, toda sexta na Praça Cleriston Andrade, com a parceria do Projeto Apoio a REFAS 

em que a COFASPI desenvolve ações de assistência técnica a famílias que produzem alimentos 

saudáveis. 

 
Assistência – Com o intuito de fortalecer a gestão e comercialização de produtos 

agroecológicos em municípios do Piemonte da Diamantina e Piemonte Norte do Itapicuru, a 

COFASPI desenvolve o Projeto Apoio a REFAS em Jacobina, Miguel Calmon, Caém, Saúde, 

Ourolândia, Mirangaba, Capim Grosso, Filadélfia, Ponto Novo e Caldeirão Grande, na Bahia, 

onde famílias agricultoras têm acompanhamento técnico. Além de participar de atividades para 

fomentar a formalização da REFAS e/ou o aprimoramento de práticas agroecológicas, 

incentivando a produção diversificada com o comércio justo e solidário. 
 

Texto e fotos – Luna Layse Almeida (Ascom/COFASPI) 
Postado por COFASPI às 16:00  
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