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OBJETIVOS

CONTEÚDO TÉCNICO
Capacitação Manipulação de Alimentos;Capacitação Manipulação de Alimentos;

Melhorias na agroindustrialização de alimentos;Melhorias na agroindustrialização de alimentos;

Rotulagem de Alimentos;Rotulagem de Alimentos;

Turismo Rural;Turismo Rural;

PAA e Pnae;PAA e Pnae;

Selos Paraná e Identi�cação de Origem.Selos Paraná e Identi�cação de Origem.
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Aproximar o consumidor �nal e o agricultor familiar;Aproximar o consumidor �nal e o agricultor familiar;

Promover o consumo consciente com responsabilidade ambiental;Promover o consumo consciente com responsabilidade ambiental;

Fomentar a segurança alimentar com produtos de origem;Fomentar a segurança alimentar com produtos de origem;
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Abertura de novos canais de comercialização para os produtos da agricultu-Abertura de novos canais de comercialização para os produtos da agricultu-
ra familiar;ra familiar;

Troca de Experiências entre os agricultores familiares;Troca de Experiências entre os agricultores familiares;

Divulgação dos produtos da agricultura familiar para os consumidores de Divulgação dos produtos da agricultura familiar para os consumidores de 
Curitiba;Curitiba;

Incentivar a pro�ssionalização dos agricultores familiares;Incentivar a pro�ssionalização dos agricultores familiares;

Capacitação dos agricultores e agricultoras no que se refere nas melhorias Capacitação dos agricultores e agricultoras no que se refere nas melhorias 
no processo de produção de alimentos;no processo de produção de alimentos;
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PRODUTOS
Doces e compotas;Doces e compotas;
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Rodadas de negócio:Rodadas de negócio:

Aulas show com chefs convidados;Aulas show com chefs convidados;

Banca da cachaça (venda de drinks);Banca da cachaça (venda de drinks);
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Atrações Culturais;Atrações Culturais;
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OUTRAS ATRAÇÕES



Agricultores familiares;Agricultores familiares;

Dirigentes sindicais;Dirigentes sindicais;

Consumidores;Consumidores;

Estudantes;Estudantes;

Atacadistas/Supermercadistas/Varejistas;Atacadistas/Supermercadistas/Varejistas;

Técnicos/Pesquisadores;Técnicos/Pesquisadores;
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PÚBLICO ALVO



REALIZAÇÃO

CONTATO:

(41) 3149-9200 ou (41) 3322-8711

ANA PAULA CONTER LARA - secretariaagricola@fetaep.org.br

BENEDITO LUIZ - assessoria@fetaep.org.br
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