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Acesse

Saiba onde 
encontrar uma 
feira no QR-Code

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? 

• Loja da Coopervereda 
Rua Pioneiro Quadrato Luis Fabiane, nº 625.
• Loja da Coopervive 
Rua Augusto Mario Mattei, nº 670, Bairro Industrial. 

VERÊ

• Feira do Produtor
Rua Nereu Ramos, nº 176/364, Praça Central, com participação 
da Coocamp aos sábados das 07h30min às 10h30min. 

RENASCENÇA

• Feira da AORSA
Avenida Santa Rita, centro, anexo ao Mercado do Produtor, 
sextas –feiras, 13h30min às 17h.

SÃO JORGE D’OESTE

• Feira no pavilhão da Igreja Nossa Senhora de Fátima
Bairro Jardim Primavera - Quintas-feiras das 7h às 9h30.
• Feira no Sindicato dos Trabalhadores da Metalurgia
Rua Fiorelo Zandoná, nº 977, bairro Cristo Rei - Quintas-feiras das 
10h30 às 12h30.

Compre também pelo site pb.cestasaudavel.com.br

PATO BRANCO

• Loja de conveniências Orgânicos e CIA
Avenida General Osório, nº 423, bairro Cango. 
Compre também pelo site pb.cestasaudavel.com.br

FRANCISCO BELTRÃO

• Feira da Agricultura Familiar
Praça Central às quartas-feiras, 13h às 17h e aos sábados, 7h às 10h.
• Feira no Bairro Santa Rita
Ao lado Ginásio Volnei Pires, às terças-feiras, 7h30min às 10h30min.

MARMELEIRO
Loja da Coopervereda 

Feira do bairro

Feira da Aorsa

COMPRE PRODUTOS
AGROECOLÓGICOS!

O núcleo Verê do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia atua no Sudoeste do Paraná, 
priorizando os temas da agroecologia, desenvolvimento rural, sustentável e solidário, direitos 
humanos e direitos das mulheres. Junto com cooperativas, grupos e associações da agricultura 
familiar, apoia a comercialização em lojas permanentes e feiras semanais. 

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!


