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No Brasil, as feiras existem desde os tempos da colonização, evento social
promoveu o desenvolvimento da economia interna do país. Uma das
enfrentadas pelos agricultores está na comercialização de seus
opções de comercialização são as feiras livres.
cidades brasileiras às feiras serem
predeterminados. As feiras
João del Rei e região, por ser cidades histór
outras regiões. A agricultura familiar fornece grande parte dos alimentos 
consumidos no país, no entanto, é praticamente imperceptível para os 
consumidores, dessa forma
sobre os comerciantes das feiras livres dos municípios de São João del Rei e 
região, tornando esses produtos visível, na alimentação diária dos brasileiros,
através do Selo da Identificação da Agricultura Familiar (SIPAF). As feiras
proporcionam a garantia de venda dos produtos, produzidos pelos
municípios, contribuindo para o fortalecimento da agricultura
executará ações estratégias na Cadeia Produtiva local de
em áreas como: capacitação
comercialização. O programa é uma
apícola e incentivo a conscientização sobre abelhas. Como objetivos: 1) Estimular o
desenvolvimento de aptidões pessoai
2)Desenvolver técnicas para o aperfeiçoamento do trabalho apícola na
Divulgar técnicas de manutenção e multiplicação de abelhas; 5)
agregação de valor aos produtos apícolas e a compra e venda
produtos; 6) Incentivar o consu
com a população, visando uma conscientização
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Brasil, as feiras existem desde os tempos da colonização, evento social
promoveu o desenvolvimento da economia interna do país. Uma das
enfrentadas pelos agricultores está na comercialização de seus produtos, uma das 

ção são as feiras livres. Atualmente, é muito comum nas 
cidades brasileiras às feiras serem realizadas uma vez por semana em locais 
predeterminados. As feiras possuem grande relevância para os municípios de São 

por ser cidades histórias, acaba atraindo consumidores de 
agricultura familiar fornece grande parte dos alimentos 

no entanto, é praticamente imperceptível para os 
consumidores, dessa forma este trabalho objetiva realizar o levantamento de 

comerciantes das feiras livres dos municípios de São João del Rei e 
tornando esses produtos visível, na alimentação diária dos brasileiros,

através do Selo da Identificação da Agricultura Familiar (SIPAF). As feiras
rantia de venda dos produtos, produzidos pelos

municípios, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar.
executará ações estratégias na Cadeia Produtiva local de Produtos apícolas, agindo 
em áreas como: capacitação técnica; atualização correta da produção e formas de 
comercialização. O programa é uma possibilidade de fortalecimento para a atividade 

conscientização sobre abelhas. Como objetivos: 1) Estimular o
desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do homem do campo;
2)Desenvolver técnicas para o aperfeiçoamento do trabalho apícola na
Divulgar técnicas de manutenção e multiplicação de abelhas; 5)
agregação de valor aos produtos apícolas e a compra e venda
produtos; 6) Incentivar o consumo de mel e derivados na região; 7) Buscar interação 
com a população, visando uma conscientização ambiental e social. 

Ação de conscientização da importância das abelhas para a 
população de São João del Rei e Região em atuação de feiras livres  

Brasil, as feiras existem desde os tempos da colonização, evento social que 
promoveu o desenvolvimento da economia interna do país. Uma das dificuldades 

produtos, uma das 
Atualmente, é muito comum nas 

realizadas uma vez por semana em locais 
possuem grande relevância para os municípios de São 

ias, acaba atraindo consumidores de 
agricultura familiar fornece grande parte dos alimentos 

no entanto, é praticamente imperceptível para os 
este trabalho objetiva realizar o levantamento de dados 

comerciantes das feiras livres dos municípios de São João del Rei e 
tornando esses produtos visível, na alimentação diária dos brasileiros, 

através do Selo da Identificação da Agricultura Familiar (SIPAF). As feiras 
rantia de venda dos produtos, produzidos pelos agricultores dos 

familiar. O programa 
Produtos apícolas, agindo 

correta da produção e formas de 
possibilidade de fortalecimento para a atividade 

conscientização sobre abelhas. Como objetivos: 1) Estimular o 
s e sociais do homem do campo; 

2)Desenvolver técnicas para o aperfeiçoamento do trabalho apícola na região; 3) 
Divulgar técnicas de manutenção e multiplicação de abelhas; 5) Incentivar a 
agregação de valor aos produtos apícolas e a compra e venda conjunta de 

7) Buscar interação 
  


