
FEIRA BELÉM
Cestas de Hortifrutigranjeiros Orgânicos

Com o fruto desse projeto, atualmente, a AMIC consegue auxiliar o Projeto SOS Quentinhas, na 
elaboração de cerca de 800 marmitas distribuídas diariamente, de segunda a sexta-feira.

Consumidores de alimentos orgânicos e 
pessoas que, mesmo sem poder sair de 
casa, desejam auxiliar um projeto a �m 
de minimizar a dor humana, oferecendo 
a dignidade de trabalhar para sua 
subsistência, em busca de novos 
caminhos para a reinserção no mercado 
de trabalho. mudar a sua história. 
Alimentar-se corretamente e 
diariamente é o primeiro passo para 
começar amudar a própria história.

É um projeto de inclusão social e segurança 
alimentar daqueles que se encontram em 
vulnerabilidade extrema. Neste momento tão 
difícil que estamos vivendo, considerando as 
inúmeras pessoas que perderam seus empregos, 
com cerca de 33% da população em situação de  
insegurança alimentar, é urgente levar dignidade 
a essas famílias, para que elas possam se reerguer. 
E o alimento é a base para que possam caminhar 
e manter a esperança em um futuro melhor.

A empresa que se interessar pelo 
projeto poderá envolver seus 
colaboradores na aquisição das 
cestas da Feira Belém. Todos os 
envolvidos, além de colaborarem 
com um projeto tão emergente, 
estarão também recebendo 
produtos de alta qualidade para 
suas próprias famílias.

As cestas poderão ser entregues 
diretamente na empresa onde as 
pessoas trabalham, em local 
apropriado para serem guardadas e 
retiradas saída do trabalho. Elas 
serão identi�cadas com o nome do 
comprador e o pagamento será 
feito diretamente para a instituição.

É um projeto que sempre será viável e 
sustentável.

Nossa esperança, é que, um dia, a 
distribuição das marmitas para 
aplacar essa dor da fome não seja 
mais necessária, e então poderemos 
usar os recursos desse projeto para 
implementar mais e mais projetos nos 3 
educandários, para cerca de 1700 crianças 
atendidas nas regiões de maior 
vulnerabilidade de Campinas – SP.

Fazendo campanhas com seus colaboradores para arrecadação de alimentos 
para cestas básicas.

Arrecadando de brinquedos (para a festa do Dia da Criança e Natal).

Envolvendo seus colaboradores nas reformas necessárias nos educandários.

Realizando um dia de voluntariado na AMIC para levar alegria, lanches, 
brincadeiras.... com as crianças.

En�m, ajudando a realizar aquilo que o coração das pessoas quiser criar para 
levar esperança e alegria para nossos semelhantes. Ao doar um pouquinho de 
nós, recebemos muito mais em alegrias imensuráveis.

Con�ra os valores atuais das cestas pequena e grande. 

O Projeto
O Projeto Feira Belém, há mais de 20 anos, vem auxiliado inúmeras famílias atendidas pela  
AMIC, que se encontram abaixo da linha de pobreza.

Seu início se deu primeiramente com o ímpeto do apoio e ressigni�cação da alimentação 
das famílias, fornecendo  legumes, verduras e frutas a uma população carente de nutrientes 
essenciais à saúde e ao desenvolvimento das  crianças.

Um grupo de voluntários da AMIC e algumas mulheres da comunidade do território de 
atuação, uma participavam da montagem das cestas e de sua distribuição uma vez por 
semana. Para cada cesta, vendida a AMIC doava cerca  de uma cesta de legumes, frutas e 
verduras para as mães que participavam.

Objetivos

Público-alvo

Projeto  inovador

Contrapartida

Sustentabilidade do projeto

Formas de ajudar:

Informações complementares

Manter a venda de cestas 
de orgânicos, para 
combater a fome e 
manter a distribuição das 
800 marmitas (de 
segunda a sexta-feira).

Resultados esperados

A compra dos itens era feita no CEASA e, com o passar 
dos anos, tivemos a oportunidade da montagem das 
cestas  com produtos orgânicos da fazenda Pereiras de 
Itatiba que, desde 2003, dedicam-se ao incentivo do 
cultivode  alimentos livres de adubos químicos e 
agrotóxicos, a �m de oferecer produtos mais saborosos 
e saudáveis.

A AMIC é parceira da fazenda Pereiras e desde 2018, as 
cestas são montadas com produtos  orgânicos e 
entregues na casa de cada pessoa que adquire as cestas.

Auxilia produtores que lutam 
diariamente para produzir alimentos 
orgânicos, mantendo as famílias no 
entorno da produção dos alimentos 
na fazenda.

E as famílias que compram as cestas, 
além de receber em sua casa uma 
cesta de muito maior qualidade, com 
legumes, verduras e frutas orgânicos, 
têm também a oportunidade de 
fazerem parte dessa rede de amor ao 
próximo.

Cesta pequena
Produtos:

2 folhas, 2 legumes (500 g. cada), 
1 raiz (1 kg), 1 tempero, 1 fruta 
(1 kg) e 1 cx com 6 ovos

Valor R$ 80,00 

Cesta grande
Produtos:

3 folhas, 3 legumes (500 g cada), 
2 raízes (uma de 1kg e outra 500 g), 
1tempero, 2 frutas (1kg cada) 
e 1 cx com 6 ovos

Valor R$ 110,00 

Vale ressaltar que, como os produtos vêm direto do produtor, o valor da cesta é 
equivalente ao setor de orgânicos de um supermercado. Por isso, éentendemos que é 
possível adquirir bons produtos e auxiliar ao mesmo tempo, pois o lucro de uma rede 

de lojas, por exemplo, no projeto, é destinado às famílias envolvidas no trabalho.
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