Pão da Terra
A Cooperativa de Produtos Orgânicos Pão da Terra está situada no Bairro Medianeira
no município de Eldorado do Sul e existe formalmente desde o ano de 2001. Surgiu a
partir da iniciativa de um grupo informal de pequenas agricultoras do Assentamento
Integração Gaúcha.

Tem por objetivos a contribuição para a consolidação da agroecologia, com vistas a um
desenvolvimento rural sustentável e à soberania alimentar. Prima pela defesa de direitos
de cidadania, através de ações pedagógicas e de sua prática produtiva e o fomento ao
fortalecimento do cooperativismo e do associativismo. Visa, ainda, contribuir para a
melhoria das condições de vida dos agricultores familiares.
Nossa história começa na década de 90 a partir de um grupo de mulheres que decidiram
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criar uma padaria que ofertasse produtos integrais orgânicos. Tal decisão foi pautada a
partir de uma ordem de despejo de uma ocupação onde morávamos. No ocorrido
perdemos todos os mantimentos, as casas e todos os pertences e por conseqüência
passamos por um período de muita carência alimentar e fizemos a promessa de produzir o
“melhor pão do mundo”, o Pão da Terra, para que nunca mais passássemos fome.
No início não havia nenhuma estrutura e a produção era realizada nas casas de modo
intercalado. O formo construído manualmente com barro e adobe era coletivo. Passaram
mais de 10 anos até conseguirmos alugar uma casa de 02 cômodos para produção.
Mesmo com a crescente aceitação dos panificados orgânicos, o retorno financeiro desta
primeira fase da padaria (aproximadamente 4 anos), foi pequeno. Neste período houve
muita rotatividade das mulheres vinculadas ao empreendimento, mas a iniciativa teve
continuidade através do esforço das cooperadas que mesmo buscando renda com
trabalhos fora do assentamento, usavam parte de seu tempo trabalhando na padaria.
Na padaria trabalhamos em regime cooperativo e as tarefas são executadas
majoritariamente por mulheres e jovens, possibilitando a autonomia econômica das
famílias envolvidas.
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