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NOVE ITENS
R$180,00 mensal

G
R$128,00 mensal

CINCO ITENSP

Entregas semanais - 04 por mês
Uma seleção de hortaliças, legumes e ervas. O melhor de cada época!

Retiradas no Espaço Daniel Fitness Center - Rua Sete de Setembro, 1145, Vila Steola
toda terça-feira, a partir das 11h.

QUERO OS ORGÂNICOS DA
STA. JULIETA BIO!STA. JULIETA BIO!

COMO EU
RETIRO A
MINHAMINHA
CESTA?

COMO EU
RETIRO A
MINHA
CESTA?

A ideia é que todos se encontrem 
para retirar a sua cota em um local 
comum, logo depois que os alimentos 
foram colhidos. Comprando diretamente da 
fazenda você ajuda a evitar desperdícios 

de alimentos durante o transporte e a queima desnecessária de 
combustível, contribuindo também com o trânsito. A entrega 
acontece em uma data e horário pré definidos pelo grupo. 

Uma Comunidade que Sustenta a Agricul-
tura é baseada no conceito de economia 
compartilhada, criando uma relação 

entre pessoas que se importam com a origem do seu alimento 
com quem o produz. Essa comunidade é formada pela fazenda e 
por seus membros coprodutores.

CSA?CSA?

Nós acreditamos que a distribuição da 
nossa produção pode ser tão sustentável 
quanto a maneira que trabalhamos para 
cultivá-la e que as pessoas podem se unir 
para tornar a economia cada vez mais 
colaborativa. Nosso modelo de entrega, 
chamado de CSA, é feito para grupos de 
pessoas, em um ponto comum a todos. 

QUERO OS ORGÂNICOS DA
STA. JULIETA BIO!

QUERO
PARTICIPAR!

QUERO
PARTICIPAR!

Para fazer parte de uma das 
nossas comunidades ou sugerir 

a formação de uma CSA na 
sua região, entre em contato.

Nós adoramos conversar!     

tanaepoca@stajulieta.bio

+ INFORMAÇÕES+ INFORMAÇÕES

ESCREVA PARA:

O que mais nos dá orgulho é ter os alimentos que cultivamos 
com tanto cuidado na mesa de quem apoia o nosso trabalho. Não 

chamamos quem recebe as nossas cestas de 
consumidores. São coprodutores da fazenda, 

membros da nossa comunidade. E essa 
relação muda a forma como as pessoas se 

relacionam com o seu alimento, com quem 
compartilha do mesmo propósito, com 

quem produz e com o meio ambiente.

O QUE SIGNIFICA CONSUMIRO QUE SIGNIFICA CONSUMIR
EM COMUNIDADE?
O QUE SIGNIFICA CONSUMIR
EM COMUNIDADE?

COMO
FUNCIONA?
COMO
FUNCIONA?

COTA?COTA?

As pessoas pagam antecipadamente para a fazenda e 
assim conseguimos planejar melhor a produção. Em 
contrapartida, entregamos semanalmente uma cota 
de alimentos orgânicos certificados.

Os coprodutores confiam nas nossas 
escolhas e assumimos a responsabilidade de 
entregar uma cesta com os melhores alimentos 
disponíveis no dia da colheita.

Toda semana fazemos uma seleção do que 
há de melhor na produção, considerando o 
que entregamos na cota anterior. A varie-
dade de itens é uma combinação de 
hortaliças, legumes, raízes ou tubérculos e 

ervas para chá ou tempero. 

O QUE VEM
NA CESTA?

O QUE VEM
NA CESTA?

(19) 99525.2074 @sta_julieta_bio /stajulietabiowww.stajulieta.bio

FRESCO
LOCAL
DIRETO

CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO


