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Projeto Feira  
do



Avaliar a viabilidade técnico-econômica para posterior tomada
de decisões que visam beneficiar o Departamento Rural do
município de Campo Largo-PR e cada um dos produtores
comprometidos com a realização da Feira do Peixe Vivo.
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Objetivo inicial:



Ela é importante pois podemos medir se um investimento terá retorno ou não para o
produtor. Eliminando os gastos não compensatórios e direcionando seu tempo,
esforço e dinheiro para gastos mais promissores. 

Além disso, a análise possibilitará realizar projeções e visualizar, em números, o
potencial de retorno de investimento com as mudanças feitas no fluxo de produção.

Por que fazer a viabilidade técnico-econômica
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A Feira do Peixe Vivo

Na semana santa, muitas pessoas seguem a tradição

de não consumir carne vermelha, e é neste momento

que a Feira do Peixe Vivo entra em ação, ofertando a

carne de peixe, em uma variedade de espécies, numa

época em que a demanda pelo consumidor é maior.
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 O Zootecnista Celso Vedam acredita que a feira é

uma oportunidade viável de ampliar alternativas de

ações profissionais envolvidos com a agricultura

familiar, aumentando a produção rural e

fortalecendo a economia local. Além disso, é

priorizado  a participação de produtores

especificamente da região, buscando valorizar os

profissionais do município.
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Participação dos responsáveis pela organização e
execução do evento e de dois produtores participantes da

Feira do Peixe Vivo.

Cassiane Pereira;
Celso Vedam;
Levi Palega;
Sandro Lusik.
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Apresentação: Sandro
Lusik.



Levi Palega;



Cassiane Pereira;



Pergunta 1: Quais são os problemas que
eles vem enfrentando com a produção:
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Pergunta 2: Como que a pandemia afetou na
comercialização, produção dos peixes e o
mercado de trabalho no geral:
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Pergunta 3: Relatar sua trajetória na Feira
do Peixe Vivo.
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Pergunta 4: A importância da Feira para
eles:
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Pergunta 5: A importância da iniciativa do
projeto para eles:
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Pergunta 6: Opiniões referentes a
continuação do projeto no próximo semestre:
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Depoimento da Responsável Técnica sobre
a Feira do Peixe Vivo:



Como é a atuação do Responsável técnico
em um evento:



Devido a pandemia provocada pelo novo
coronavírus (Covid-19), o evento foi
suspenso;

Carência de informações referentes às
despesas com a produção;

Falta de organização dos dados e lucros
obtidos a partir das vendas na feira.

Problemas encontrados:
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Mudanças do projeto:

Elaboração de dois relatórios de

consultoria técnica, com a finalidade de

orientá-los na construção de ações voltadas

ao seu mercado de atuação, possibilitando

o aumento das vendas, da lucratividade e

da visibilidade da Feira do Peixe Vivo do

município de Campo Largo-PR. 
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Produtos Finais:
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Classificamos as propostas conforme o grau
de prioridade que julgamos ser necessárias:

 

- Muito importante;

- Desejável;

-Opcional.







Agradecimentos!
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Aline Cristina Costa

aline.c.contato@gmail.com

Emanuella Cristina Rocha
Campos de Jesus

emanuellacrc@gmail.com

Gabrieli Nataly Vera

gabrielinataly@gmail.com

Projeto Feira  
do

Peixe Vivo


