CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia

XIII Seminário Paranaense de Meliponicultura acontece na última semana de
outubro
Notícias
Postado em: 18/10/2019

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar promove, em conjunto com
outras entidades, a 13° edição do Seminário Paranaense de Meliponicultura. Sediado em Curitiba,
no dia 25 de outubro, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), o objetivo do evento
é compartilhar o conhecimento técnico de diversos atores envolvidos na criação de abelhas nativas
sem ferrão, oferecendo um espaço de relacionamento cultural.

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar promove, em conjunto com
outras entidades, a 13° edição do Seminário Paranaense de Meliponicultura. Sediado em Curitiba,
no dia 25 de outubro, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), o objetivo do evento
é compartilhar o conhecimento técnico de diversos atores envolvidos na criação de abelhas nativas
sem ferrão, oferecendo um espaço de relacionamento cultural.
Participarão do evento o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que fará uma fala sobre os Jardins de
Mel, programa da prefeitura de polinização e de difusão do conhecimento e da importância da
correção ambiental. Ao longo do dia haverão outras cinco palestras sobre os diversos temas:
Regulamentação no Brasil e Paraná; Plantas melíferas; Mel, pólen e própolis na
gastronomia; Meliponicultura como negócio.
O evento contará com a presença de expositores de diversas entidades, entre elas a Associação
para o Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA), a Sanepar, a AMAMEL (associação de
Meliponicultores de Mandirituba) e o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA).
Como se inscrever no XIII Seminário Paranaense de Meliponicultura
1º Passo
Para realizar a inscrição no seminário é necessário primeiramente se cadastrar no Portal
Aprendere (caso já tenha cadastro no Portal Aprendere siga para o segundo passo)
1. Acesse o Portal Aprendere pelo link: aprendere.curitiba.pr.gov.br 2. Clique em "CADASTRE-SE"
3. Digite seu CPF no campo indicado 4. Preencha os campos com seus dados e clique em
&lsquo;CADASTRAR&rsquo; 2º Passo
Para fazer inscrição no Seminário: 1. Acesse o link:
sinc.imap.curitiba.pr.gov.br/seminariomeliponicultura.aspx 2. Clique no banner em &lsquo;Clique
aqui para fazer inscrição&rsquo; 3. Clique em &lsquo;INSCREVA-SE&rsquo; 4. Clique em
"COMUNIDADE" 5. Digite CPF 6. Digite sua senha 7. Clique em continuar 8. Clique no botão Sim
para confirmar sua inscrição
Você receberá a mensagem de confirmação de inscrição no e-mail cadastrado
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