Matérias site FLD:
FLD-COMIN-CAPA lançam campanha Cesta Consciente
https://fld.com.br/todas/2020/cesta-consciente/
Solidariedade e apoio emergencial chegam a famílias de catadoras de materiais recicláveis
afetadas pelos efeitos sociais e econômicos da pandemia
https://fld.com.br/todas/2020/apoio-emergencial-pandemia-elca/
Ações de ajuda humanitária promovem segurança alimentar e sanitária a famílias afetadas
pela Covid-19
https://fld.com.br/capa/ecoforte/2020/acoes-de-ajuda-humanitaria-promovem-seguranca-ali
mentar-e-sanitaria-a-familias-afetadas-pela-covid-19/
Entregas realizadas em comunidades indígenas Avá-Guarani, de Guaíra (PR), beneficiam
453 famílias em situação de vulnerabilidade devido à pandemia da COVID-19
https://fld.com.br/todas/2020/entregas-realizadas-hoje-em-sete-comunidades-indigenas-avaguarani-de-guaira-pr-beneficiam-453-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-devido-a-pand
emia-da-covid-19/
Sínodo Rio Paraná apoia a Campanha Cesta Consciente
https://fld.com.br/ajuda-humanitaria/captacao/cesta-consciente/2020/sinodo-rio-parana-apoi
a-a-campanha-cesta-consciente/
Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da FLD gera engajamento com a
campanha Cesta Consciente
https://fld.com.br/todas/2020/reuniao-extraordinaria-do-conselho-deliberativo-da-fld-gera-en
gajamento-com-a-campanha-cesta-consciente/

Matérias site CAPA:
CAPA e famílias parceiras preparam 712 cestas para entrega em Guaíra e Terra Roxa
https://capa.org.br/2020/08/capa-e-familias-parceiras-preparam-712-cestas-para-entrega-e
m-guaira-e-terra-roxa/
Solidariedade e resistência materializadas na entrega de 12 toneladas de alimentos e
produtos de higiene
https://capa.org.br/2020/09/5102/
Famílias em situação de vulnerabilidade social recebem cestas com alimentos produzidos
pela agricultura familiar
https://capa.org.br/2020/09/familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social-receberam-cesta
s-com-alimentos-produzidos-pela-agricultura-familiar/

Cesta Consciente: CAPA Santa Cruz realiza ação de ajuda humanitária a comunidades
indígenas
https://capa.org.br/2020/10/capa-santa-cruz-realiza-ajuda-humanitaria-a-comunidades-indig
enas/

Clipping:
Brasil de Fato
Campanha Cesta Consciente beneficia quem doa e quem recebe
https://www.brasildefators.com.br/2020/08/07/campanha-cesta-consciente-beneficia-quem-d
oa-e-quem-recebe
Programa Bem Viver destaca cuidados para evitar irritação devido ao uso da máscara
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/02/programa-bem-viver-destaca-cuidados-para-evit
ar-irritacao-devido-ao-uso-da-mascara
CONIC
FLD-COMIN-CAPA lançam campanha Cesta Consciente
https://www.conic.org.br/portal/noticias/3597-fld-comin-capa-lancam-campanha-cesta-consci
ente
Portal Luteranos
Campanha Cesta Consciente
https://www.luteranos.com.br/textos/campanha-cesta-consciente
GAZ
Campanha doa alimentos produzidos na região para famílias carentes
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2020/08/13/169335-campanha_doa_alimentos_pr
oduzidos_na_regiao_para_familias_carentes.html.php
Gazeta de Toledo
Agroecologia: Região Oeste se mobiliza para a entrega de cestas a famílias indígenas
https://gazetadetoledo.com.br/agroecologia-regiao-oeste-se-mobiliza-para-a-entrega-de-cest
as-a-familias-indigenas/
Portal Arauto
Campanha doa produtos da agricultura familiar a famílias afetadas pela pandemia no Vale
do Rio Pardo
https://www.portalarauto.com.br/Pages/182722/campanha-doa-produtos-da-agricultura-famil
iar-a-familias-afetadas-pela-pandemia-no-vale-do-rio-pardo
Jornal de Beltrão
Campanha entrega produtos agroecológicos a famílias afetadas pela pandemia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300551/campanha-entrega-produtos-agroecologi
cos-a-familias-afetadas-pela-pandemia

Riovale Jornal
Campanha doa produtos a famílias afetadas pela pandemia
http://www.riovalejornal.com.br/campanha-doa-produtos-a-familias-afetadas-pela-pandemia/
Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos (SMDDH)
Cesta Consciente
http://smdh.org.br/acoes-solidarias/
GZH - Gaúcha Zero Hora
Projeto no Vale do Rio Pardo coloca comida na mesa e renda no campo
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/gisele-loeblein/noticia/2020/08/projeto-no-vale-dorio-pardo-coloca-comida-na-mesa-e-renda-no-campo-cke09fu2m000d013gl8s0is87.html
Agência Ecumênica de Comunicação (ALC)
COVID-19: A Cesta Consciente apoia milhares de famílias brasileiras em situação de
vulnerabilidade
https://alc-noticias.net/bp/2020/07/21/covid-19-a-cesta-consciente-apoia-milhares-de-familia
s-brasileiras-em-situacao-de-vulnerabilidade/
O Presente
Campanha doa produtos da agricultura familiar e agroecológica a famílias afetadas pela
pandemia
https://www.opresente.com.br/marechal-candido-rondon/campanha-doa-produtos-da-agricul
tura-familiar-e-agroecologica-a-familias-afetadas-pela-pandemia/
A Plateia
Campanha doa produtos às famílias afetadas pela pandemia em Livramento
http://www.aplateia.com.br/2020/08/18/campanha-doa-produtos-as-familias-afetadas-pela-p
andemia-em-livramento/
Mostra de Extensão ciência e tecnologia da UNISC
Assessoria de comunicação ao centro de apoio e promoção da agroecologia
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mostraextensaounisc/article/view/20614/0
UFRGS Jornal da Universidade
Mulheres catadoras protagonizam luta por direitos na pandemia
https://www.ufrgs.br/jornal/mulheres-catadoras-protagonizam-luta-por-direitos-na-pandemia/
Alfonsin
Campo e lavoura
https://alfonsin.com.br/campo-e-lavoura-11/
Curso de Verão
Doação Solidária
https://www.cursodeverao.com/post/live-povos-origin%C3%A1rios-em-tempos-de-pandemia
-um-grito-de-socorro-para-as-religi%C3%B5es

NUDEB - Núcleo de Estudos Sobre a Democracia Brasileira
Ações e impasses dos movimentos sociais no pós pandemia
https://nudebufrj.com/2020/09/12/acoes-e-impasses-dos-movimentos-sociais-no-pos-pande
mia/
CESEEP
Doação Solidária
https://ceseep.org.br/live-povos-originarios-em-tempos-de-pandemia-um-grito-de-socorro-pa
ra-as-religioes/

