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3a FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E SOBERANIA ALIMENTAR  

DA REGIÃO CENTRO SUL DO PARANÁ 

E ENCONTRO INTERMUNICIPAL DA RECID (REDE DE EDUCAÇÃO CIDADÃ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

APOIO: 

 

 

 

 

 

 
Irati, 10 de fevereiro de  2014. 

 
CONVITE 

 
Prezados/as Companheiros e Companheiras da Economia Solidária do Paraná! 
 É com alegria que Convidamos todos e todas para participarem da 3ª Feira de Economia 
Solidária e Soberania Alimentar da Região Centro-Sul do Paraná, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de 
abril 2014 no Pavilhão de Eventos no Parque Aquático.  
Para mais informações, abaixo apresentamos as orientações gerais do evento. 



2 

 

 
 
1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:   
a) Mas o que é Economia Solidária? 

A Economia Solidária (ECOSOL) é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é 
preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente. 
Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. 

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora alternativa de 
geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de 
práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, 
empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de 
bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 
Sobre a Feira 
2-  CONSTRUÇÃO DA FEIRA EM MUTIRÃO: 
      A 3ª Feira está sendo preparada através de UM GRANDE MUTIRÃO ARTICULADO pela REDP - 
Rede de Educação Popular do Paraná junto com o FMESI - Fórum Municipal de Economia 
Solidária de Irati.  
      A REDP é uma Rede de Educadores Populares integrantes de comunidades, movimentos 
populares e entidades, que por meio de sua organicidade buscam unificar ações, projetos e lutas no 
estado do Paraná. Este processo acontece a partir das realidades locais no intuito de construir projetos 
de desenvolvimento local nos territórios que a REDP atua. 
       O FMESI é constituído por Grupos de Empreendimentos Solidários, Entidades, Organizações 
Governamentais e Não Governamentais, Movimentos Populares, Associações e pessoas 
comprometidas com a Economia Solidária.  
       A partir destes movimentos (REDP e FMESI), foram formadas Equipes de Serviços, que em um 
grande Mutirão de Cooperação e Solidariedade fazem acontecer este Grande Evento Regional. 
Nesta ação não há lugar para “disputa” e sim para um trabalho comprometido e solidário, que 
desenvolve os processos organizativos, participativos, autogestionários e transformadores em vista do 
BEM COMUM. 
 

3- TROCAS E A MOEDA SOCIAL 
        As Trocas Solidárias é um outro espaço de Economia Solidária que acontece na Feira, no qual 
as pessoas se organizam para trocar produtos e serviços sem utilizar dinheiro. Esse intercâmbio pode 
ser feito de forma direta, entre produtores e consumidores ou com a Moeda Social, onde todos podem 
participar.  É um espaço de formação e prática solidária. Entre neste link: 
http://www.bancopalmas.org.br e tenha mais informações. 

         

4- COMERCIALIZAÇÃO - É IMPORTANTE TER PRESENTE QUE: 

4.1 - OS PRODUTOS e os STANDS, sejam bem apresentados com rótulos, observando a 
apresentação, qualidade dos produtos, data de vencimento, conservação, embalagem, organização e 
decoração da banca. Todo produto deve ter Etiqueta com procedência, data de fabricação, validade, 
peso, nome do grupo.  
 
4.2 - OS GRUPOS EXPOSITORES DEVEM RECEBER: o público visitante, como se estivessem 
recebendo-os/as em sua PRÓPRIA CASA, com CARINHO, ATENÇÃO e SIMPATIA. É importante 
comunicar a proposta do Grupo e da Feira como um todo, uma vez que todos/as somos Co-
promotores do Evento. 
 
4.3 - OS GRUPOS EXPOSITORES: partilham sua VIDA, sua HISTÓRIA, seus OBJETIVOS e suas 
lutas. Para isto, é importante trazer (se tiver) folders, banners, cartões, bandeiras, endereços, telefones, 
cartazes e identificar bem a Banca, com a história do seu Empreendimento ou Entidade. É importante 
trazer materiais dos seus Empreendimentos Solidários do seu Município. Vamos dar visibilidade para 
Economia Solidária do Brasil. 

 

Sobre a Organização: 

http://www.bancopalmas.org.br/
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5- CREDENCIAMENTO: 

 Os grupos só poderão fazer parte da feira se participarem de todo o evento, ou seja, a partir do 
dia 04 às 19:00hr até o encerramento no dia 06 às 18hr, nos espaços de formação e troca 
de experiência. 
  

 No local da Feira haverá o Credenciamento, com numeração dos Grupos/Empreendimentos, 
por Município e Setores, da Hospedagem e Alimentação. Todos deverão passar pela recepção 
na chegada e fazer o credenciamento. Favor trazer uma cópia da ficha de inscrição do seu 
grupo. 

 
6- A ORGANIZAÇÃO dos STANDS/BANCAS: 

 A Feira contará com um espaço de infraestrutura no local. 

 Cada Grupo terá um espaço para expor os produtos. 

 Na medida do possível, será separada a parte da Alimentação, Confecção, Artesanato, Produtos 
Coloniais, Agroindústria, Agricultura Familiar, Produtos e materiais de divulgação e as Etnias. 
 

7- IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS EXPOSITORES E EQUIPES: 

 Todas as pessoas envolvidas na FEIRA: PROMOTORES, COORDENADORES (as) das 
EQUIPES DE SERVIÇOS, EXPOSITORES deverão usar o crachá de Identificação durante a 
Feira, que será fornecido pela COMISSÃO ORGANIZADORA na entrada, espaço de recepção. 
Haverá uma identificação para cada Banca que deverá ser colocada por todos os expositores, 
além do material específico do seu Empreendimento Solidário. 

 É muito importante que cada Grupo traga uma faixa ou bandeira com a Identificação do seu 
Grupo, Atividade, Entidade e Município, etc.  

 
 

8- PROGRAMAÇÃO: 
        A FEIRA é um grande espaço de FORMAÇÃO, TROCA de ideias e experiências para os 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS. Haverá uma grande variedade de debates, Oficinas, atividades 
culturais que convidamos os grupos para participar, cuja Programação será distribuída na Recepção da 
FEIRA na recepção.  
Obs.: Junto a Feira acontecerá no dia 05 o dia todo, um espaço de curso de formação sobre Economia 
Solidária. Cada feirante deverá participar desta atividade. 
 
ABERTURA DA FEIRA: PROGRAMAÇÃO DA FEIRA: PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

Sexta – 04/04/2014 

18:00 – Início das Inscrições; 

19:00 – Jantar para os 
Empreendimentos; 

20:00 – Abertura Oficial da 
Feira com a apresentação dos 
grupos e autoridades; 

22:00 – Final das Atividades 
do dia; 

Sábado – 05/04/2014:  

09:00 – Inicio da Feira; 

12:00 – Almoço para os Feirantes;  

13:30 – Início das Apresentações 
Culturais; 

22:00 – Fechamento da feira; 

Domingo – 06/04/2014: 

09:00 – Abertura da Feira e Oficinas 
temáticas; 

12:00 – Almoço; 

13:30 – Início das apresentações 
culturais; 

14:00 – Oficinas temáticas; 

18:00 – Encerramento da Feira; 

Sábado – 05/04/2014:  

09:30 – Início do curso; 

12:00 – Almoço;  

13:30 – Reinicio do curso; 

17:00 – Encerramento do curso; 

 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA: 
            O funcionamento da FEIRA para Comercialização será no sábado das 09:00h às 22:00h e no 
domingo das 09:00h às 18:00h (sem fechar ao meio-dia). As atividades de Formação, Oficinas, 
Atividades Culturais acontecerão durante a Feira. O encerramento oficial é no domingo às 18:00h.  
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9- FICHA de AVALIAÇÃO e os 5% do que for Comercialização:             

        No Final da FEIRA, a equipe responsável estará passando em todas as bancas para o 
recolhimento da Ficha de Avaliação da Feira e dos 5% sobre o total das vendas, cujo valor será 
aplicado na despesa geral da Feira. Esta prática do repasse da porcentagem de 5%  sobre  as  
vendas, faz parte do compromisso com a Feira. É importante informar também, a possibilidade de abrir 
e ampliar novos negócios durante a Feira. 
    
10-  OS GRUPOS NÃO PODEM ESQUECER: 

 Trazer o Material de divulgação (folder, cartões, cartazes, banners, bandeiras, fotos) do seuGrupo e da 
sua cidade e da Economia Solidária. 

 Divulgar a FEIRA na sua Cidade (Serem Multiplicadores/as) desta proposta. 

 Material para acondicionamento, exposição, decoração, dos Produtos e da sua Banca. 

 Relação dos Produtos que trouxerem com o peso, etiqueta e validade.  

 Os horários combinados de chegada e descarga dos produtos. 

 Quem não trouxer o produto embalado e pesado, deverá trazer BALANÇA. 

 No local haverá espaço físico reservado, mesas e coberturas, com bom tamanho para a Exposição 
Solidária dos produtos. 

 Ficarão por conta do grupo trazer os demais materiais para a Banca como: CABIDES, CARTAZES, 
BANNERS, FITA DUREX, CALCULADORA, EMBALAGENS, TROCO, BALANÇA, TOALHA para mesa, 
facas, Caneta e Papel para as anotações. 

 Trazer CUIA, BOMBA, TÉRMICA para o Chimarrão e muita Animação. 
   

11- ALIMENTAÇÃO no LOCAL da FEIRA: 

 A ALIMENTAÇÃO será servida para os/as Feirantes no local da FEIRA. Será disponibilizado 
cartões da alimentação para as 2 pessoas por grupo que poderá ser adquirido gratuitamente na 
recepção.    

 Também haverá Alimentação Alternativa para venda, servida pela Economia Solidária e 
Agricultura Familiar dos Empreendimentos Solidários.    

 
12 - HOSPEDAGEM:   
A hospedagem será em hotel somente para os feirantes e integrantes das equipes. Não é necessário trazer toalha e 
roupa de cama, pois isto já tem no hotel.  

 
Obs.: Quem quiser se hospedar em hotel ou se alimentar em outro lugar, poderá fazer sua reserva pelos telefones 
opcionais abaixo (mas é preciso comunicar na ficha de inscrição que não precisará deste benefício): 

Hotéis  Restaurantes 

Hotel paradise in forest 42 3422 1945 Colonial Restaurante e Hotel - 42 3423-1144 

Hotel Luiz XV  42 3422-4048 Restaurante Camilo - 42 3423-3344 

Colonial Restaurante e Hotel - 42 3423-1144 Restaurante e Lanchonete Italiano - 42 3423-1820 

Hotel Astoria - 42 3422-1011 Margherita Pizzaria - 42 3422-7373 

Hotel dos Viajantes - 42 3422-1332 Restaurante e Costelaria Borges -42 3422-1724 

Hotel Luz - 42 3422-1015  

Hotel Abib - www.abibhotel.com.br - 42 3422-2500  

 
13 – SINTONIA COM A PROPOSTA: 
         Todas as atividades: culturais, oficinas estarão em sintonia com a Feira. No local da Feira não será 
comercializado refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos químicos nocivos a saúde e ao 
meio ambiente. 
 

14- INSCRIÇÕES: 

  Solicitamos que as fichas sejam preenchidas com os dados bem completos e sejam devolvidas 
até o dia 15 de março de 2014. Obs.: Será uma ficha de INSCRIÇÃO para cada Empreendimento. 

  Importante: A participação de empreendedor individual é proibida, só podem participar 
grupos/empreendimentos coletivos e comprovados. Assim para a confirmação da participação dos 
grupos/empreendimentos, a ficha será avaliada pela comissão da feira para a aprovação.  

http://maps.google.com/maps/place?oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&um=1&ie=UTF-8&q=hoteis+de+Irati+pr&fb=1&hq=hoteis+de&hnear=Irati+pr&cid=168987673529249186
http://maps.google.com/maps/place?oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&um=1&ie=UTF-8&q=hoteis+de+Irati+pr&fb=1&hq=hoteis+de&hnear=Irati+pr&cid=14428222280110956562
http://maps.google.com/maps/place?hl=pt-BR&lr=&um=1&ie=UTF-8&q=restaurantes+de+Irati+pr&fb=1&hq=restaurantes+de&hnear=Irati+pr&cid=16022639495803102425
http://maps.google.com/maps/place?oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&um=1&ie=UTF-8&q=hoteis+de+Irati+pr&fb=1&hq=hoteis+de&hnear=Irati+pr&cid=168987673529249186
http://maps.google.com/maps/place?hl=pt-BR&lr=&um=1&ie=UTF-8&q=restaurantes+de+Irati+pr&fb=1&hq=restaurantes+de&hnear=Irati+pr&cid=967993747669230083
http://maps.google.com/maps/place?oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&um=1&ie=UTF-8&q=hoteis+de+Irati+pr&fb=1&hq=hoteis+de&hnear=Irati+pr&cid=2415208929429705408
http://maps.google.com/maps/place?hl=pt-BR&lr=&um=1&ie=UTF-8&q=restaurantes+de+Irati+pr&fb=1&hq=restaurantes+de&hnear=Irati+pr&cid=14886680527647299359
http://maps.google.com/maps/place?oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&um=1&ie=UTF-8&q=hoteis+de+Irati+pr&fb=1&hq=hoteis+de&hnear=Irati+pr&cid=10718499604350618018
http://maps.google.com/maps/place?hl=pt-BR&lr=&um=1&ie=UTF-8&q=restaurantes+de+Irati+pr&fb=1&hq=restaurantes+de&hnear=Irati+pr&cid=8032935878663196486
http://maps.google.com/maps/place?oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&um=1&ie=UTF-8&q=hoteis+de+Irati+pr&fb=1&hq=hoteis+de&hnear=Irati+pr&cid=4587769501722569605
http://www.abibhotel.com.br/
http://www.abibhotel.com.br/
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    15- INFORMAÇÕES E CONTATOS: 

REDE DE EDUCAÇÃO POPULAR 
Associação CORAJEM 
Rua Brilhante, 68 – Bairro Pedreira. 
CEP.: 84500-000 
Irati – PR 
Fone: 42-3422-9400 

Blog: http://redpparana.blogspot.com    
E-mails: redepoparana@gmail.com ou fmesi.irati@gmail.com  

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome do Grupo/Empreendimento Solidário, Associação ou  Cooperativa:  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Endereço Completo:____________________________________________________________________________________ 
 
CEP:_________________________    Município:______________________________________Estado:_______ 
 
Fone:___________________________________e-mail_____________________________________________________ 
 
Atividade principal do Grupo/Empreendimento:________________________________________________________________ 
 
Responsável pelo empreendimento/ grupo:_______________________________________ 
 
Telefone fixo: (_) ___________________ Celular: (_) ____________________________ 
 
 
Marque  com  X o que vai comercializar ou qual atividade vai promover na Feira: 

(     ) Hortigranjeiros  e Orgânicos          (     )  Panificação                                  
(     ) Agroindústria Familiar                     (     )  Lanches               
(     )  Artesanato e Confecção                (    ) Serviços 

  
- Nº de Sócios da Associação, Cooperativa ou Grupo: (    ) Homens    (   ) Mulheres  
- Data da Fundação do Grupo, Associação ou Cooperativa: 
- Dia: __________________   Mês: ___________________   Ano:____________________ 
 

Necessita de Hospedagem?_____ (    )  Homens         (    ) Mulheres 
Necessita de Alimentação Gratuita?_____ 
Obs.: No máximo 2 pessoas por grupo p/ alimentação e hospedagem gratuitos. 

 
                        
 
    LISTA DOS PRODUTOS  PARA  SEREM  COMERCIALIZADOS  NA  FEIRA:. 

Tipo de Produtos Quantidade Valor Unitário 

 

Valor Total 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

http://redpparana.blogspot.com/
mailto:redepoparana@gmail.com
mailto:fmesi.irati@gmail.com
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Obs.: Pedimos que todos os espaços da ficha de inscrição sejam preenchidos. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES OU OBSERVAÇÕES QUE DESEJA  ACRESCENTAR: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
OBS: 
Não será aceito produtos industrializados que não sejam da Economia Solidária. 

 
Favor devolver esta Ficha de Inscrição, preenchida pessoalmente para a: 

REDE DE EDUCAÇÃO POPULAR 
Sede da Associação CORAJEM 
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Rua: Brilhante, 68 -  Bairro Pedreira.  

 
Ou envie para um dos e-mails: redepoparana@gmail.com ou fmesi.irat@gmail.com  

mailto:redepoparana@gmail.com
mailto:fmesi.irat@gmail.com

