
11a. Assembleia do Grupo Araçá de Consumo Responsável
Novo Hamburgo, 16 de junho de 2022
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Participantes

10h30 12h A partir das 14h Online

Alice
Cláudio
Gabriela
Lena
Raul
Rodrigo
Roger
Rosana
Vinícius

Cacilda
Rafael
Rafaela
Solange

Alexandre
Camilo
Inês
Isabel Lima
Karen e Flora
Lara
Macau
Romã
Ronise

Agda
Cassiana
Clarissa
Eva
Gustavo
Isabel Dias
Katiucia
Taiane

Dinâmica
As atividades aconteceram na casa da Gabriela e Roger, (rua Caí, 50 - Novo Hamburgo) e a
programação contou com três momentos:

- 10h30: Pilão de erva mate
- 12h: Almoço coletivo
- 14h30 às 17h: Assembleia.

Para a organização da Assembleia, no dia 07 de maio, ocorreu um encontro na casa da
mãe da Alice Martins para indicar a pauta. Neste encontro confirmou-se a Comissão
Organizadora, composta por Gabriela Fontana, Inês Reichert e Rosana Kirsch. Esta
comissão realizou reuniões semanais entre maio e junho para aprofundar os temas
indicados para a Assembleia, alinhar a metodologia e analisar a prestação de contas do
período setembro/2021 e maio/2022. Nestas reuniões, a comissão convidou integrantes do
Araçá para que contribuíssem na compreensão das pautas, como por exemplo para a
análise da prestação de contas onde o convidado foi Alexandre Bogner.

O encontro da Assembleia foi organizada em cinco tópicos
- Acolhida com Gabriela
- Abertura com Maria Helena
- Prestação de contas: Comissão Organizadora apresentou parecer
- Organização do Araçá: Roda de conversa a partir da questão “Quais sonhos e ideias

temos para o Araçá”, formação de Comissões para qualificar as propostas
apresentadas, confirmação do Grupo Tocador e das Referências dos Núcleos.

- Atividades e Ações: Retecendo a rede do Araçá a partir da criação coletiva de
diagrama de Ven identificando as alianças e parcerias para nossas ações.

Pauta 1. Prestação de contas
A Comissão Organizadora analisou os documentos de prestação de contas e identificou
informações que precisam ser revisadas ou justificadas. Assim, a Comissão orienta a
revisão da prestação de contas por Alexandre Bogner em diálogo com as referências. A
prestação de contas deverá ser apresentada até dia 16 de julho para o Grupo Tocador em



reunião aberta. A prestação de contas deverá ser postada no site do Araçá após esta
reunião.

A prestação de contas revisada deve apresentar:
> Recursos disponíveis em caixa no início de cada ciclo.
> Justificativa para pagamento de produtoras/es acima do valor arrecadado com os pedidos,
caso tenha ocorrido.
> Separação dos pagamentos de produtos encomendados de outros pagamentos.
> Separação das entradas via pedidos, margem e contribuição mensal.
> Anotação de situações adversas ao final de cada ciclo.
> Quadro resumo de cada ciclo:
- quantidade de pedidos,
- entradas via pedidos, margem e contribuição mensal,
- pagamentos de produtoras/es e outros pagamentos separados,
- sobra do ciclo para composição do caixa,
- caixa geral do Araçá.

Encaminhamento: A Assembleia aprovou a orientação da Comissão.
Neste momento da Assembleia, Alexandre afirmou que concorda com o encaminhamento e
o prazo, que fará a prestação de contas até junho/2022. Também informou que encerra
suas atividades como Referência no Ciclo de junho/2022.

Pauta 2. Organização

Sobre o Araçá
A partir das falas dos participantes, emergiram destaques sobre a identidade do coletivo
Araca: produz solidariedade; constrói esperança; pratica metodologia revolucionaria e
potente; atua de forma orgânica, articulando tradições, saberes e conhecimentos; empodera
pessoas; se pauta no diálogo e alimenta a materialidade da vida.

Propostas

Viabilidades
- Criar uma cesta básica do Araçá
- Construir outras estratégias para o Araçá: entregas, periodicidade
- Produtoras/es acessar insumos via Araçá/ abastecer via Araçá
- Garantir a transparência no uso de recursos do Araçá
- Ampliar produtoras/es no Araçá
- Fazer feira do Araçá
- Ampliar pedidos: Estudo de viabilidade (2019) indica 70 pedidos necessários.

Comunicação
- Araçá ter redes sociais
- Produção conteúdos sobre produtoras/es para o site e outras plataformas



- Elaborar plano de comunicação do Araçá: quais redes e conteúdos a serem
postados, responsáveis….

Saberes e ações
- Criar uma universidade de saberes, inspirada na Carijada
- Identificar saberes existentes no Araçá
- Cacilda demandou melhorar embalagem e Inês se dispôs a contribuir
- Realizar encontros presenciais do Araçá
- Realizar Encontros temáticos e Encontro Produtoras/es
- Participar da Feira de Santa Maria
- Contribuir na Feira Viva

Diálogos e Articulações
- Retomar contato com Coletivo Educador Ambiental de Novo Hamburgo
- Realizar novamente viagem/ articulação com Red de Comércio Justo del Litoral/

Argentina
- Fazer divulgação do Araçá no curso de alimentos que Solange está realizando via

Unisol no Sindicato Sapateiras/os: até 19/07
- Sobre Ecobio e economia solidária
- Participação na Rede Brasileira de Grupos de Consumo Responsável

Comissões
1. Viabilidades: Agda, Alexandre, Alice, Cláudio, Rafael, Rosana
2. Comunicação: Cassiana, Lara, Isabel Dias, Rafael, Vinícius
3. Saberes e ações: Camilo, Inês, Isabel Lima, Katiucia, Lena, Vinícius
4. Diálogos e Articulações: Gabriela, Gustavo, Inês, Karen, Ronise, Solange

Grupo Tocador
Agda, Alexandre, Alice, Camilo, Cassiana, Flávia, Gabriela, Isabel Lima, Rodrigo, Solange,
Taiane.

Referências
Comissão provisória sem retribuição financeira.

● Novo Hamburgo: Alice
● São Leopoldo: Agda, com apoio da Cacilda
● À distância: Rosana

Sede do Araçá
Cláudio compartilhou o diálogo que realizou com o Sindicato das Sapateiras/os de Novo
Hamburgo: Tem sido importante para o Sindicato a presença do Araçá. Pedem que
busquemos concluir as atividades logo após o horário de encerramento da entrega das
cestas.



Agenda
- Até 16 de julho: Alexandre Bogner em diálogo com referências apresentar a

prestação de contas revisada em reunião aberta do Grupo Tocador.
- Até agosto: Encontro de partilha do trabalho das Comissões.
- Até outubro: Conclusão do trabalho das Comissões.

Pauta 3. Ações e Atividades
Esta pauta foi direcionada para a Comissão Diálogos e Articulações.


