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INFORMAÇÃO Nº 0495/2022 – FUN/DIT/DNA 

 

 
Antecipação das entregas dos grupos suco, iogurte e 
panificados. 

 
 
 

Informamos que será antecipada para o mês de outubro,  a entrega prevista para junho de 2023 

dos seguintes grupos: 

 

• Sucos 

• Iogurte 

• Panificados 
 

A antecipação da entrega desses grupos ocorrerá conforme descrito a seguir: 

 

Grupos Mês de entrega 

 

Iogurte 

 

Outubro 

 

 

Suco 

Novembro 

Observação: como esse grupo já tem entrega prevista para 
outubro, e não há espaço suficiente nos congeladores, o 
quantitativo de outubro deverá ser entregue na primeira 
quinzena de outubro, e o quantitativo de novembro na 
primeira quinzena de novembro. 

 

 

Panificados 

Outubro 

Observação: como esse grupo já tem entrega prevista, o 
quantitativo total deverá ser entregue quinzenalmente (se 
atualmente a entrega é mensal), ou semanalmente (se 
atualmente a entrega é quinzenal) 

 
 

Projeto de venda 
 

Os projetos de venda serão ajustados. Sendo assim, a partir de outubro devem ser 

consultados, visto que estarão atualizados.  

 

• Para acessar o projeto de venda de agosto atualizado, entre no link 

http://www.merenda.pr.gov.br/merenda/agriculturafamiliar/cadastroCooperativa.do?acti 

on=sair. 
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• Qualquer impedimento em relação à entrega, deverá ser informado pelo e-mail 

agriculturafamiliar@fundepar.pr.gov.br . 

 

• Dúvidas deverão ser esclarecidas via e-mail agriculturafamiliar@fundepar.pr.gov.br ou 

pelo telefone (41) 3250 8319 -  3250-8308. 

 
 
 

Curitiba, 26 de setembro  de 2022. 
 

 

Atenciosamente, 
 
 

Andréa Bruginski 

Nutricionista RT 
 Decreto nº 7285/2021 

 

De acordo, 
 
 

Angelo Marco Mortella 
Gerente do Departamento de Nutrição e Alimentação 

Portaria nº 182/2020 
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