se organizar e oferecer pessoas para assumirem funções internas e externas ao
núcleo.

TERMO DE COMPROMISSO
PARA ASSOCIAÇÃO

Princípios gerais
 Conceito coletivo: A Rede Ecológica é um movimento social
constituído por grupos de consumidores (cestantes) e pequenos produtores
agroecológicos que mantêm um sistema de compras coletivas, além de atuar
politicamente em diversas frentes e promover práticas de educação ambiental,
incentivando a agroecologia, a economia solidária e o consumo consciente. É
importante que o associado se identifique com estas questões, pois deverá
participar de trabalhos voluntários relacionados a elas.
 Produtos: Todos os produtos da Rede Ecológica são cultivados sem a
utilização de agrotóxicos – embora nem todos sejam classificados como
orgânicos, pois a legislação dos orgânicos é bastante específica. Procuramos
também reduzir o uso de embalagens e reaproveitá-las em nossa prática
cotidiana. Vidros, garrafas, caixas de ovos e de papelão são devolvidos e
reutilizados.
 Preços: Os preços dos produtos da Rede são mais baixos que a
média do mercado de produtos orgânicos/agroecológicos, refletindo a proposta
de relações solidárias e éticas. Para a Rede Ecológica não há lucro envolvido:
buscamos preços justos para pequenos produtores e para os consumidores,
considerando também as necessidades para a manutenção da Rede.

A associação à Rede pressupõe dois aspectos fundamentais:
 Participação das atividades da Rede através de trabalho voluntário
(não remunerado, porém obrigatório), o que é essencial para o funcionamento
interno e para o movimento social que a Rede constitui, além de permitir a
redução dos preços dos produtos.

 Dentro dos núcleos há a comissão de cuidados com o núcleo, que é
dividida em diversas funções: acolhida/formação, financeiro, cadastro dos
cestantes no sistema, pendências, reaproveitamento de embalagens,
comunicação com o núcleo e ajuda na entrega de secos. Em alguns núcleos
pode ser necessária ajuda na entrega de frescos também. É necessária ainda a
participação em pelo menos 50% das reuniões de núcleo (trimestrais).
 Para o funcionamento da Rede como um todo, existem dois tipos de
atividades:
 Mutirão: uma vez por mês, na sexta-feira anterior à entrega de secos, os
produtos de todos os núcleos chegam dos produtores em um lugar onde são
separados para a entrega em cada núcleo no dia seguinte. A cada mês, 2 ou 3
associados de um núcleo diferente organizam o mutirão (sendo que núcleos
maiores organizam mais mutirões). Além dos que organizam, cada núcleo deve
também fornecer um determinado número de voluntários para o mutirão todo mês
(mínimo de 2 ou 3, de acordo com o tamanho do núcleo).
 Comissões: as comissões são grupos de trabalho responsáveis por
determinadas atividades. Existem diversas comissões (cerca de 15), desde a
comissão gestora da Rede até a comissão de representação no Consea
(Conselho de Segurança Alimentar), passando pela comissão de logística, a
comissão de acompanhamento a produtores e a comissão de SPG (Sistema
Participativo de Garantia), por exemplo. Veja detalhes no site e converse com o
responsável pela sua acolhida e com os associados mais antigos para descobrir
o que mais lhe interessa. O tempo de permanência nas comissões varia de
acordo com o tipo de atividade e com o interesse da pessoa em continuar.

Mensalidades
 Os produtores pagam uma mensalidade de R$ 17,00; os cestantes
pagam R$ 40,00 nos núcleos mensais, R$ 60,00 nos quinzenais e R$ 70,00 nos
semanais, o que lhes permite comprar até R$ 600,00/mês. Ultrapassando este
limite em até 25%, paga-se o valor de meia associação a mais; ultrapassando-se
em mais de 25%, paga-se uma associação inteira a mais.

 Pagamento regular e contínuo de uma mensalidade usada para cobrir
os custos relacionados a encomendas, entregas, logística, transporte local e
controle financeiro.

 O associado se compromete a pagar a mensalidade regularmente por no
mínimo um ano, independentemente de serem efetuadas ou não as
compras todos os meses. Isto é absolutamente necessário para manter a
infraestrutura da Rede, que tem gastos fixos a cobrir.

Participação

 As pausas das entregas de produtos em feriados como Natal, Ano
Novo e Carnaval não implicam pausa nos pagamentos de mensalidade.

A participação nos trabalhos da Rede é essencial e obrigatória, mas
as formas de atuar são diversas e até certo ponto flexíveis, cada um
assumindo funções para as quais tem aptidão. Existem dois níveis de
atividades: dentro do núcleo e na Rede como um todo. Cada núcleo deve

 O pagamento da associação ocorre na primeira entrega do mês, para
que a Rede possa cumprir com suas obrigações financeiras. Há um prazo
máximo até a segunda entrega do mês. A partir de então, o cestante terá seu

status modificado para não associado no sistema e pagará o preço de não
associado até quitar o débito (sem no entanto ser liberado de pagar a
associação). A permanência como não associado pode durar no máximo 2
meses, e ele poderá ser desligado após esse prazo. Caso o associado vá se
ausentar por longo período (p. ex. nos meses de férias do trabalho), a
associação deverá ser paga antecipadamente ou com cheques pré-datados.

NÚCLEO: __________________________________
Início da Associação: ______ / ______ / __________

 O pagamento de cada compra deve ser efetuado no momento da
busca dos produtos, sem o que o cestante não poderá levar os produtos.

CADASTRO DO ASSOCIADO:

Outras informações importantes

Endereço: ________________________________________________________

 Não há desistência ou devolução de compras na Rede. Se o
associado faz um pedido, está se comprometendo a pagar por ele, por isso é
muito importante que se organize para poder buscar seus produtos. É assim
que criamos uma relação de confiança com os produtores.

Tel.: ___________________________ Cel.: _____________________________

 A forma de participação dos associados pode ser redefinida
continuamente, desde que não prejudique repentinamente o
funcionamento de uma determinada atividade (a saída da comissão deverá
ser avisada com um mês de antecedência).

Compartilha associação? Com quem? __________________________________

 O desligamento do associado da Rede deverá ser comunicado
pessoalmente e através de e-mail com, pelo menos, um mês de antecedência,
sendo que, a partir de então, o associado deverá pagar ainda 1
mensalidade como forma de aviso prévio, efetuando ou não as compras
neste último mês. Isto é necessário para manter uma mínima estabilidade no
quadro de cestantes da Rede.
 A divisão de mensalidade entre associados que moram em casas
diferentes (compartilhamento) é aceita, desde que não afete em nada o
processo de encomendas e entregas. Isto é, só haverá um titular, e as
encomendas, as buscas e os pagamentos de produtos deverão ser feitos
de uma vez só. Porém, os que compartilham associação devem assinar o
termo de compromisso e participar igualmente das atividades da Rede.
 O associado que não se adaptar aos princípios da Rede (falta de
participação, não cumprimento de horários e pagamentos etc.) poderá ser
desligado da Rede. Da mesma forma, núcleos problemáticos poderão ser
encerrados. É preciso ficar claro que a Rede é um movimento social. Para os
que não têm perfil condizente ou tempo mínimo disponível para participar, vale
lembrar que existem outras opções para compra de orgânicos, como as feiras.
 A Rede Ecológica não se destina à compra de produtos no
atacado e/ou para revenda. Em respeito à sua filosofia, que visa a uma nova
lógica de consumo, na qual o lucro só é admitido em função do preço justo em
toda a cadeia produtiva, essa prática não será aceita – salvo em casos
omissos neste Termo, com características excepcionais, que serão objeto de
análise e decisão por parte da Comissão Gestora.

Nome: ___________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________
Profissão (ões): _________________________________ Possui carro? ______

Qual é o seu compromisso de participação com a Rede esse ano?


No núcleo: _________________________________________________



Na Rede:

MUTIRÕES (no mínimo 2 por ano)
COMISSÃO - QUAL? _______________________________

________________________________________________________________________
Estou de acordo com as regras contidas neste Termo de Compromisso.

______________________________________________
Assinatura do associado
CONTROLE DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO ANO
Mês:

Mês:

Mês:

Mês:

Mês:

Mês:

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Mês:

Mês:

Mês:

Mês:

Mês:

Mês:

R$

R$

R$

R$

R$

R$

