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Acesse
A comercialização de alimentos agroecológicos possibilita o 
fortalecimento e ampliação de iniciativas de comércio justo e 
solidário, envolvendo diretamente famílias, associações e 
cooperativas da agricultura familiar, consumidoras e consu-
midores, promovendo a alimentação saudável e o consumo 
responsável.

A Fundação Luterana de Diaconia (FLD) apoia organizações 
de base via o Programa de Pequenos Projetos, e o Centro de 
Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) atua no assesso-
ramento de cooperativas e associações. FLD-CAPA traba-
lham várias dimensões da agricultura familiar agroecológica, 
entre as quais estão a promoção da estruturação produtiva, 
a agroindustrialização, os circuitos curtos de comercialização, 
comércio justo e solidário e organização social cooperada. A 
base da atuação da FLD-Conselho de Missão entre Povos 
Indígenas/COMIN-CAPA é o compromisso com a justiça de 
gênero e o diálogo intercultural e inter-religioso.



ONDE COMPRAR? 

• Feira da Acempre
Segundas à sextas-feiras, 8h às 12h e 13h30 às 17h30, e sábados das 8h 
às 11h30, na Travessa Brasília, 10, Centro e em frente a praça Willy Barth.
• Feira Sabor e Arte
Quartas-feiras, 17h às 19h15h, sábados, 9h às 12h, no Parque de Exposições.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

• Feira do Produtor Rural
Sextas-feiras, 15h às 20h, no Calçadão da Praça, Avenida São Paulo.

FORMOSA DO OESTE

• Armazém do Campo 
Segundas a sextas-feiras, 9h às 18h, sábados, 9h às 12h, Rua Xavantes, 
556, Bairro Santa Cruz.

CASCAVEL

• Feira Agroecológica do Gramadão 
Sextas-feiras, 16h às 20h, Rua Silvio Américo Sasdeli, esquina com 
Avenida Paraná.

FOZ DO IGUAÇU

• Feira de Missal
Segundas a sextas-feiras, 7h30 às 12h e 13h30 às 18h, e sábados, 7h30 
às 12h, na Rua Dom Pedro I, 550.

MISSAL 

COMPRE PRODUTOS
AGROECOLÓGICOS!

O núcleo de Marechal Cândido Rondon do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia atua no Oeste 
do Paraná, junto a agricultoras e agricultores familiares, assentadas e assentados da reforma agrária, 
pescadoras e pescadores e comunidades indígenas. Seu trabalho se dá principalmente por meio de 
assessoria técnica e extensão rural às famílias, associações e cooperativas.

O objetivo é promover uma agricultura eficiente, sem a necessidade da utilização de agrotóxicos, 
garantindo produção de qualidade e gerando renda familiar, de forma a atender a demanda de 
segurança e soberania alimentar das famílias e da sociedade como um todo.

A comercialização é outro foco importante das 
atividades, buscando promover a produção de alimentos 
saudáveis, o consumo responsável e o comércio justo e 
solidário. Os espaços de comercialização são criados em 
parceria com associações familiares ecológicas e 
cooperativas – incluindo lojas e feiras.

Conheça mais feiras agroecológicas em www.capa.org.br

Quando você compra alimentos da agricultura familiar 
agroecológica e de sistemas agrícolas tradicionais em 
feiras e outros locais de comercialização, sabe de onde 
vem esses alimentos e tem a garantia de que são 
produzidos sem a utilização de agrotóxicos.

Você cuida da saúde, protege 
o planeta e contribui com a 
produção sustentável e o 
comércio justo e solidário. 
Cuidar da terra é tarefa 
coletiva!


