


 Brasil tem o maior mercado de agrotóxicos
(maior consumidor de agrotóxicos)- jornal
diplomatic.

 25% dos agrotóxicos são aplicados no algodão;

 Cada camiseta tem 160g de agrotóxicos
aplicados para gerar a pluma necessária



 1 kg de agrotóxicos contamina 1 bilhão de 

litros de água

 O cultivo do algodão convencional tem 

em média 26 aplicações de agrotoxicos.

 O Brasil ainda é o penúltimo em pior 

distribuição de Renda. (IPEA)



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.



 Justa Trama é a marca da Cadeia Ecológica do
Algodão da Economia solidária formada por
associações e cooperativas.

 São homens e mulheres agricultores, coletores
de sementes, fiadoras, tecedores, artesãos e
costureiras que produzem e são também os
donos da marca

 Somos mais de 600 trabalhadores envolvidos
nesta cadeia e estamos nas 5 regiões do Brasil.



 Congrega os agricultores da cidade de Tauá,
Independência, Parambu.

 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...







Vivienda de un agricultor – muestra de 

desigualdad social





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.

 O plantiu se expandiu em mais 3
assentamentos do Estado, são 41 agriultores
plantando.











 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. Passa por um
periodo de profundas dificuldades economicas.

 O trabalho desenvolvido pela Coopertextil é
na produção de fios e tecidos.









 A cooperativa atua especialmente com
sementes: no seu beneficiamento, secagem e
elaboração de colares e botões que
acompanham as peças da Justa Trama.

 A cooperativa também produz, bonecas com os
retalhos dos tecidos da Justa Trama, avançando
com a extração das tintas naturais para o
tingimento











Em Porto Alegre, no RS, agrega 23 sócias
trabalhando com confecção de roupas em
malha e tecidos, como camisetas, bolsas,
vestidos, blusas diversas e pólos, na
impressão em serigrafia e bordado.

Produz a malha em tear e também atua na
criação e modelagem das peças da JT.
Neste ano de 2017 completa 21 anos.
A cooperativa tem sua integração com a
cooperativa Nova Geração, que atua na
educação infantil e atende 55 crianças



Sede de Univens y 

de Justa Trama













Creche  Nova 

Geração



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







Primeiro 

desfile no RJ  

em 2005







Casa de Economia Solidária



 Em abril de 2009 fomos selecionados pelo
instituto ETHOS como Tecnologia Sustentável.

 Em 2009 também, a Justa Trama foi
selecionada pela Fundação Banco do Brasil
como uma tecnologia social;





Tingimento com pigmentos vegetais organicos





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 das frutas Nativas,

cadeia da lã, entre outras.

 As cadeias solidárias são fundamentais para

que os trabalhadores COLETIVAMENTE se

apropriem da riqueza que geram.



BANCOS COMUNITARIOS: JUSTA TROCA









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

perceberes estarás fazendo  o  
impossível.”

(São Francisco de Assis)


