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O município de Maringá possui 357.077 habitantes, sendo que 6.424 vivem na região rural.
Seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R$ 41.569,88, o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0,808 e ele está inserido no bioma Mata Atlântica.
Histórico da iniciativa
A Feira de Produtos Orgânicos de Maringá e Região (FEPORg) é uma ação desenvolvida
pela iniciativa da comunidade em parceria com a

Prefeitura Municipal de Maringá, a

REDIfeira/UEM, além da colaboração dos participantes do Centro de Referência em Agricultura
Urbana e Periurbana (CerAUP/UEM) e do Programa Paranaense de Certificação dos Produtos
Orgânicos (PPCPO Núcleo/UEM).
A iniciativa da FEPORg partiu de consumidores preocupados com o bem-estar e com a
qualidade de vida que, verificando a presença de produtos orgânicos sendo comercializados nas
feiras livres e nas dos produtores da cidade de Maringá, se organizaram para criar uma feira
exclusiva de produtos orgânicos, a exemplo de outras cidades, como Curitiba. Começaram pedindo
apoio, primeiramente, à Universidade Estadual de Maringá (UEM), através do CerAUP e do
PPCPO, que contribuem com o projeto REDIfeira e vêm, desde 2006 realizando o trabalho de
dinamização das feiras na região da AMUSEP e posteriormente procuraram a Prefeitura de Maringá
para auxiliar a viabilização do projeto (MICHELLON et al., 2018).
Inicialmente 15 agricultores se interessaram em fazer parte da feira e participar do processo
de desenvolvimento. Entre as condições, estipulou-se que apenas agricultores certificados poderiam
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comercializar, não podendo entrar aqueles que ainda estivessem em processo de conversão do
sistema convencional de cultivo para o orgânico. Também foi definido que as barracas seriam
padronizadas com mesma cor de lona e saia personalizada da feira de orgânicos (MICHELLON et
al., 2018).
Não temos um levantamento exato do investimento sobre os recursos oriundos da prefeitura
Municipal de Maringá, Associação de Produtores Orgânicos de Maringá (POMAR), Universidade
Estadual de Maringá, através do programa Paraná Mais Orgânico e REDIfeira (Rede de
Dinamização das Feiras da Agricultura Familiar), mas sabemos que o número de beneficiários
contabiliza 15 famílias de agricultores e aproximadamente 200 consumidores por feira.
São realizadas duas feiras de produtos orgânicos no município, e 100% dos produtores
alegaram um acréscimo significativo, resultante da elevação no nível de produção devido ao
aumento da demanda por produtos orgânicos provocado pela FEPORg.
A boa aceitação da feira pela comunidade fez com que a demanda por produtos orgânicos
aumentasse, fazendo com que os produtores elevassem o seu nível de produção. A feira também
atraiu outros produtores a migrar para a produção orgânica, já que tal produção oferece muitos
benefícios para a saúde. Além disso, elevou a renda dos produtores, pois a produção orgânica tem
menores custos e maior valor agregado ao produto final. A feira passou a incluir atividades físicas e
culturais, como aulões de yoga e apresentações musicais, convidando o público a praticar atividades
físicas e apreciar o cenário cultural da cidade de Maringá e região.
A Prefeitura Municipal e a UEM, através do programa Paraná Mais Orgânico e REDIfeira
(Rede de Dinamização das Feiras da Agricultura Familiar), realizam levantamentos e publicações
sobre a ação, identificando dados socioeconômicos e auxiliando a manutenção das propriedades
envolvidas. Também são realizadas reuniões e conversas sobre a ampliação das feiras orgânicas na
região, além da contribuição da prefeitura, que disponibiliza espaço e libera a execução do projeto.
A execução desse projeto data desde 2016.
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Fonte: Arquivos do CerAUP (2017)

Fonte: Arquivos do CerAUP (2017)
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