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Sistema de Comercialização Solidária

10 Motivos Para Comprar no Siscos

Porque é um empreendimento de economia 

solidária que objetiva constituir uma nova 

relação, aproximando os produtores e 

produtoras dos grupos de consumidores.

Porque os produtos comercializados são 

produzidos sem uso de agrotóxicos e 

adubos químicos, sendo mais saudáveis 

para quem consome, para quem produz e 

para o meio ambiente.

Porque os produtos do Siscos possuem 

qual idade garantida,  já que são 

monitorados de forma participativa desde 

a produção até o consumo.

Porque os produtos do Siscos são colhidos 

fresquinhos e elaborados próximo ao 

momento de entrega, garantindo frescor e 

sabor a mesa das famílias consumidoras.

Porque o Siscos ajuda o consumidor a 

refletir em suas práticas de consumo, 

evitando uma sociedade consumista e 

estimulando o consumo responsável, que é 

aquele em que se reflete nas conseqüências 

que o consumo traz para toda a sociedade e 

busca potencializar os impactos positivos e 

minimizar os impactos negativos do 

consumo. 

Porque você pode ajudar a fortalecer 

práticas sustentáveis, já que  os 

produtores do Siscos têm em comum o 

entusiasmo pela agroecologia de base 

familiar e pela economia solidária, enquanto 

caminho para desenvolvimento de relações 

econômicas mais justas e sustentáveis.

Porque você contribuirá para o fortale-

cimento da economia local de base familiar, 

já que para os produtores essa é uma fonte 

de geração de renda, possibilitando as 

famílias envolvidas melhoria na qualidade de 

vida.

Porque os preços são estabelecidos 

baseados na lógica do comércio justo, que é 

justo para quem produz e quem consome, ou 

seja não existe exploração nos preços 

praticados.

Porque o Siscos é prático e ágil, chegando 

em você na velocidade da internet ou 

através de listas entregues pelos consumi-

dores solidários.

Porque o Siscos não faz diferenciação entre 

classes sociais, raças, sexo e qualquer outra 

diferenciação entre produtores e 

consumidores.
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