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RESUMO – O Projeto de extensão “Rede Solidária de Produtores e Consumidores Agroecológicos 
Emiliano Zapata” reúne os produtores agroecológicos da Comunidade Emiliano Zapata e 
consumidores da cidade de Ponta Grossa dispostos a adquirir os produtos locais de forma regular e 
permanente. A Comunidade Emiliano Zapata é um pré-assentamento ligado ao MST – Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, situado no distrito de Itaiacoca, em Ponta Grossa – PR tem se 
destacado no cultivo de produtos agroecológicos e fazem parte da Rede Ecovida de Certificação 
Participativa. A constituição da Rede Solidária integra o Programa de Extensão Incubadora de 
Empreendimentos Solidários (IESol-UEPG) com apoio do Departamento de Jornalismo, constituindo 
uma proposta específica projeto de extensão. A sistemática de Rede Solidária consiste na 
encomenda de produtos agroecológicos através de contato via internet. Os consumidores que 
aderirem à rede, dentro da lógica do consumo responsável se comprometem a consumir o valor 
mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês. Uma vez por semana em dia e horários pré-
determinados os produtores realizam a entrega em dois pontos da cidade. A atuação do presente 
projeto está ligado no apoio a consolidação e divulgação da rede; desenvolvimento de instrumentos 
de comunicação; estimular o debate sobre o consumo responsável e alimentação agroecológica e 
elaborar projetos de apoio à consolidação da rede. Inicialmente a rede contou com a adesão de 25 
pessoas e já foi alvo de reportagens em telejornal local. Este modelo amplia a segurança na garantia 
de renda as famílias locais, bem como proporciona o acesso a produtos agroecológicos e promove a 
discussão sobre a qualidade dos alimentos e o consumo solidário.  
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