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Olá, você, que em algum momento esteve associado à REDE ECOLÓGICA! 
 
Estamos lhe enviando esta mensagem para convidá-lx fortemente a participar do 
projeto AMIGOS DA REDE, nova forma de manter próximas pessoas que têm 
afinidade com os objetivos e ações que a REDE vem desenvolvendo neste 
momento de pandemia com a Campanha CAMPO E FAVELA DE MÃOS DADAS 
CONTRA O CORONAVÍRUS E A FOME, uma forma de ampliar o acesso das 
pessoas à Comida de Verdade. 
 
Sabemos que você é uma dessas pessoas que acredita em uma sociedade mais 
justa, mais igualitária e sustentável. Por essa razão, pensamos neste convite 
inspirado na ideia de construir uma Rede também de afinidades de projetos de vida 
e de afetos, a fim de que você possa conhecer o que vem sendo realizado pela 
REDE ECOLÓGICA, participar de nossa tão necessária e urgente Ação, bem como, 
juntos, pensarmos como torná-la mais eficiente, eficaz e abrangente.  
 
Então vamos lá, eis o que temos feito:  
1. Por meio de doações, cestas de produtos agroecológicos, sem veneno e com 
o mínimo de embalagens estão sendo preparadas e distribuídas, de forma a ampliar 
não somente o acesso das pessoas à comida de verdade como também, ao mesmo 
tempo, fortalecer o pequeno produtor familiar agroecológico, que estava 
encontrando dificuldades em escoar seus produtos nas feiras; 
2. Por meio da Campanha de Arrecadação Amigos da Rede Ecológica em nível 
Nacional e agora também Internacional, com o início das parcerias intituladas Bem-
vindo (Suíça), AMAR (França), além de outra com a Alemanha, estamos 
ampliando nosso poder de atendimento às famílias cadastradas nos 7 territórios em 
que estamos trabalhando. 
 
Nossa avaliação é de que com esse trabalho realizado junto às comunidades, 
ligando o Campo e a Favela, estamos nos tornando ainda mais comprometidxs com 
a agroecologia, com a soberania alimentar, com o consumo consciente junto ao 
povo. 
  
Isso nos faz querer agir além da entrega de cestas, auxiliando as comunidades na 
implementação de práticas de emancipação que representam o plantar no território 
(agricultura urbana), preparar os alimentos (educação alimentar) e consumir de 
modo consciente (estímulo à criação de núcleos populares de consumo de produtos 
agroecológicos).  
 
Por meio dessas ações, estaremos certamente favorecendo a autonomia dos 
sujeitos que vivem nesses territórios, assim como nos territórios dos produtores, 
viabilizando acesso contínuo e permanente a esta nova forma de produzir e 
consumir. 
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Enfim, a Rede Ecológica em 2021 fará 20 anos de existência, contando no momento 
com aproximadamente 200 famílias associadas, em 10 núcleos, na Cidade do Rio 
de Janeiro e Baixada Fluminense (Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti), além 
de Niterói.   
 
Foram e continuam sendo tempos de muita luta, organização e resistência, com os 
quais vocês também já colaboraram. Agora queremos tê-lx como Amigos da Rede, 
fortalecendo nossos laços e nossa atuação. Vem pra Rede, vem!  
 
Cadastra-se aqui Brasil: 
http://redeecologicario.org/campanha-de-doacao-sou-amigao-da-rede/ 
 
LINKS DAS CAMPANHAS INTERNACIONAIS: 
Suíça – https://www.bemvindo.ch/pt-br 
França – Campanha de Arrecadação da AMAR  
Alemanha – http://redeecologicario.org/amigosas-da-rede-ecologica-naalemanha-
ena-zona-d0-euro/ 
 
A seguir fornecemos os links sobre as Campanhas e os Programas nos 7 
territórios atendidos.     
 
1. Sim, eu sou do meio (Belford Roxo) http://simeusoudomeio.com.br/ 
 
2. CEM – Centro Integrado da Serra da Misericórdia (Complexo da Penha) 
https://www.facebook.com/CEMIntegracaoNaSerra/ 
 
3. FAG – Fundação Angélica Goulart (Pedra de Guaratiba) 
https://www.youtube.com/user/videosfxm/playlists?app=desktop 
 
4. PDS Osvaldo de Oliveira  - assentamento do MST (Macaé) 
https://www.facebook.com/events/2353893281313702/ 
 
5. Articulação Popular das Vargens (Região Oeste Maciço da Pedra Branca) 
https://www.facebook.com/planopopulardasvargens/ 
 
6. CAC – Centro de Atividades Comunitárias (São João de Meriti) 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/CAC-Centro-de-
Atividades-Comunit%C3%A1rias-de-S%C3%A3o-Jo%C3%A3o-de-Meriti-
102109746529069/ 
 
7. Coletivo Rua Solidária – Atendimento População em Situação de Rua 
https://transformabrasil.com.br/perfil-ong/juc-e-coletivo-rua-solidaria 
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