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Cadeias solidárias

A estratégia das Cadeias solidárias aproxima os 

empreendimentos, unifica campo e cidade. 

Construir uma relação direta no processo de 

produção entre os vários empreendiementos de 

uma mesma cadeia, viabiliza e agrega valor a 

cada etapa de produção  fortalecendo 

diretamente cada empreendimento da economia 

solidária.







Cadeia Solidária das Frutas Nativas





Cadeia Solidaria do Peixe



Cadeia Solidária das Pedras 

preciosas



Cadeia Solidária do Osso





Dados importantes:
 Brasil tem o maior mercado de agrotóxicos

(maior consumidor de agrotóxicos)- jornal
diplomatic.

 25% dos agrotóxicos são aplicados no algodão;

 1 kg de agrotóxicos contamina 1 bilhão de litros
de água;

 10% dos brasileiros mais pobres recebem 0,9%
da renda do país, enquanto os 10% mais ricos
ficam com 47,2% da renda.(UNICEF)



Princípios da Justa Trama:

A Justa trama se baseia em dois princípios
fundamentais:

 Combater a desigualdade social, com
distribuição justa de renda e portanto com
valores justos para cada elo da cadeia produtiva
Justa trama, significa valores de 30 a 100%
acima do convencional

 Preservação do meio ambiente, não usando
agrotóxicos e com o plantio consorciado
baseado na agro ecologia.



Quem somos?

 Justa Trama é a marca da Cadeia Ecológica do
Algodão Solidário, da qual participam
trabalhadores(as) organizados(as) que integram
empreendimentos da Economia Solidária.

 São homens e mulheres agricultores, coletores
de sementes, fiadoras, tecedores, artesãos e
costureiras. Os empreendimentos destes
trabalhadores(as) cobrem todos os elos da
cadeia: do plantio do algodão à roupa.



 Congrega os agricultores da cidade de Tauá,
Xoro, Massapê, Canindé, Forquilha e Santana
do Acaraú .

 Envolve agricultores familiares que plantam
O ALGODÃO nos princípios da agroecologia.

 Cultivam de forma consorciada, e também
com produtos naturais fazem o controle das
pragas: através do nim e compostagem com
urina da vaca...

ADE C - CE ARÁ



Plantio agro ecológico



Árvore do  
nim





Vivienda de un agricultor – muestra de 

desigualdad social



Agricultora na colheita 

do algodão



AEFAF – Associação Escola Familia

agricola da fronteira - Mato Grosso do Sul

Localizada no assentamento Itamarati, com 3
mil famílias de Sem Terra, no Estado do Mato
Grosso do Sul.

 Aqui a Justa Trama expande seu plantio de
algodão colorido, sobretudo o rubi e o verde.

 No assentamento há um trabalho forte com as
mulheres, com vários coletivos que debate a
situação bem como a integração na geração de
renda.



Área de plantio







Colheita



Caroço/semente do algodão colorido



Coopertextil – Minas Gerais

 Localizada na cidade de Pará de Minas– MG.

 Cooperativa têxtil onde acontece a produção
de fios e tecidos, 60% são mulheres e vem de
uma empresa recuperada.

 O trabalho desenvolvido pela Coopertextil não
é só na produção de fios e tecidos, também
atua junto aos dependentes químicos e
integrara a cooperativa 15 apenados que estão
no regime semi-aberto.



F iação do Algodão







Cooperados avaliando 
os produtos



Cooperativa Açaí- Rondonia

 A cooperativa trabalha com sementes: no seu
beneficiamento, secagem e elaboração de
botões, colares e enfeites nas peças finais da
Justa Trama.

 A cooperativa trabalha com a biojóia e
artesanatos,bonecas, bonecos junto as
mulheres apenadas que produzem dentro do
presídio, e artesãos locais que fazem parceria
com os agricultores coletores das sementes nas
diversas áreas de Rondônia.



Colheita, no pé 
de Açaí







Beneficiamento das sementes feito 
no presídio feminino



Sede da Cooperativa Açaí



Cooperativa Univens
Em Porto Alegre, no RS, trabalha com

confecção de roupas em malha e tecidos,
como camisetas, bolsas, vestidos, blusas
diversas e pólos.

É onde se localiza a sede, a
administração e o estoque da Justa Trama.

A cooperativa tem sua integração
com a comunidade com a creche Nova
Geração que atende 53 crianças, filhos das
cooperadas e de famílias de baixa renda.



Sede de Univens y 

de Justa Trama



Confecção



Serigrafia





Creche  Nova 

Geração



Colectivo PAS – Santa Catarina

 O colectivo PAS, na cidade de Itajaí, reúne 5
asociadas.

 Produz cordões e peças artesanais, como
bolsas de tear manual e blusas de trico.
Tambem peças em tecido plano como shorts.

 Participa ativamente junto ao Centro
Público de Itajaí.



Roupas de trico e tear manual



Produção de 

cordões



Grupo Inovarte – Rio Grande do Sul

 Coletivo associado, localizado em Porto
Alegre. A partir de retalhos, produz
artesanalmente jogos pedagógicos e bichos.
Atua no Forum de Economia solidária.

 Es un grupo formado por 5 mujeres.



Bichos e jogos pedagógicos com retalhos





OFICINAS PARA CRIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS 

PARCEIRA COM  NEXUS - ITALIA



Primeiro 

desfile no RJ  

em 2005









Casa de Economia Solidária



FUTURA  SEDE  DA  JUSTA  TRAMA



A  ECONOMÍA SOLIDÁRIA

 A pratica da Justa Trama tem motivado

outras cadeias solidarias na area da

reciclagem, agricultura familiar e artesanato,

tais como a cadeia solidaria binacional do

PET, cadeia das frutas Nativas, cadeia da lã,

entre outras.

 As cadeias solidárias são fundamentais para

que os trabalhadores COLETIVAMENTE se

apropriem da riqueza que geram.



ESPLAR
Centro de Pesquisa e Assessoria
www.esplar.org.br

 UNISOL BRASIL
Central de Cooperativas e Empreendimentos 
Solidários
www.unisolbrasil.org.br

 FBES
Fórum Brasileiro de Economia Solidária
www.fbes.org.br 

Parceiros

http://www.esplar.org.br/
http://www.unisolbrasil.org.br/


 SENAES

Secretaria Nacional da Economia Solidária do 
Ministério do Trabalho e Emprego
www.mte.gov.br 

 FBB
Fundação Banco do Brasil
www.fbb.org.br

 SEBRAE
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas
www.sebrae.com.br

 PETROBRAS –
www.petrobras.com.br

Parceiros

http://www.fbb.org.br/
http://www.sebrae.com.br/


 Nexus – CGIL       
http://www.nexuscgil.org/

 CONOSUD
ASSOCIACIÓ DE COPERACIÓINTERNACIONAL 
NORD-SUD
ESPANHA
http://www.conosud.org

 Garraf – Espanha

 Caminos - Uruguai

Parceiros Internacionais

http://www.nexuscgil.org/
http://www.conosud.org/
http://www.conosud.org/


Quem compra uma roupa da JUSTA TRAMA
está contribuindo com um modelo de
desenvolvimento sustentável e solidário, na qual a
cooperação vai do primeiro ao último elo da
cadeia:
você.

VOCÊ É O QUE VOCÊ CONSOME! SITE –
www.justatrama.com.br

Consumidor Consciente



“Comece fazendo o que é necessário, 
depois  o que é possível e quando 

perceberes estarás fazendo  o  
impossível.”

(São Francisco de Assis)


