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Desenvolvimento local e Agricultura Familiar: relato de atividades
relacionadas ao desenvolvimento local, com foco na aquisição da
agricultura familiar para o PNAE.

Araquari / SC

1. INTRODUÇÃO:

Considerando a legislação vigente que determina: como direito fundamental e
dever do Estado a garantia de segurança alimentar e nutricional da população; que
compete ao Ministério da Educação ações de educação nutricional, visando
desenvolver hábitos saudáveis de vida e de segurança alimentar e nutricional ; que
para a efetivação do PNAE é necessário envolver vários setores da sociedade.
Entende-se que a oportunidade apresentada possibilita a destinação do recurso do
PNAE para a economia local, dando mais oportunidades de renda aos agricultores
familiares, e a possibilidade de fazer um trabalho de melhoria da qualidade da
alimentação oferecida aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral
Oferecer alimentação de qualidade aos alunos da Rede Municipal de Ensino,
respeitando a realidade local e possibilitando melhor distribuição de renda no
Município.

Objetivos Específicos
• Incrementar a economia local;
• Oportunizar a melhoria da qualidade de vida dos agricultores do Município;

• Possibilitar agregação de valores aos produtos agrícolas, através da venda direta;
• Assegurar qualidade e segurança alimentar e nutricional da alimentação escolar.
3. METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido junto à comunidade agrícola do Município, a partir
de visitas as propriedades para convidar os agricultores locais a participar do
fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação escolar. Após as visitas
foram realizadas reuniões na Prefeitura Municipal, bem como no Sindicato Rural de
Araquari.
As reuniões inicialmente serviram para apresentar o PNAE para os
agricultores locais, bem como as necessidades do cardápio elaborado para a
alimentação dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação. O cardápio
foi adaptado de acordo com a sazonalidade dos produtos cultivados no município e
divido em três ciclos distintos, visando compreender a agricultura local. As reuniões
seguintes visaram a formação e tomada de preço para lançamento e divulgação da
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios. Através das reuniões foi
possível organizar os agricultores a fim de evitar concorrência excessiva para um
determinado produto e possibilitar que todos os agricultores interessados pudessem
fornecer ao menos um produto e se organizassem para realizar as entregas. Neste
ano de 2013 a capacitação com a agricultura familiar continua, através de noções de
cooperativismo, visando o alcance da meta do grupo de criação de uma cooperativa
local.
O projeto teve inicio em 2011, permanecendo ativo até o presente momento e
teve como beneficiados os agricultores familiares locais do Município.
Os setores envolvidos com o planejamento e execução do projeto são:
• Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Agricultura e Pesca;
• Entidades Parceiras: EPAGRI do Município e Sindicato Rural.
4. RESULTADOS

Dos resultados obtidos temos a aquisição das quantidades solicitadas para
atender ao cardápio anual em uma única Chamada Pública o que não acontecia nos
outros anos devido a falta de informação dos agricultores locais e pouca divulgação
e entendimento por parte dos órgãos competentes no Município. Inclusão de
alimentos na lista de produtos fornecidos pela agricultura familiar como a batata
doce e ervas aromáticas entre outros, que antes eram produtos licitados. Maior
proximidade da área de assistência técnica através de atendimentos e visitas.
Composição do calendário agrícola para verificação da sazonalidade dos
alimentos cultivados no Município. Formação de grupo para atualização de
informações e troca de experiências. Aumento da auto-estima da população agrícola
e visão da possibilidade da formação de um grupo formal através de cooperativa
agrícola para aperfeiçoar o processo de compra e venda dos produtos. Os
treinamentos realizados com as merendeiras dando enfoque a importância
nutricional dos produtos da agricultura familiar foi outro ponto positivo ao longo do
projeto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A resistência inicial dos agricultores em participar, por terem medo de não
receber em dia, a resistência das merendeiras em utilizar muitos dos produtos da
agricultura familiar, a dificuldade dos agricultores em formular um preço justo para o
ano todo, a logística de entrega, algumas legislações que impedem a
comercialização de produtos processados na nota do produtor foram algumas das
dificuldades encontradas. Porém os resultados obtidos foram superiores a isso e
mais ainda a ideia de dar continuidade, visando o aumento da diversidade dos
alimentos da agricultura familiar, a organização do grupo formal, as capacitações
freqüentes, principalmente referente às questões agroecológicas, como a criação e
acompanhamento do caderno de campo e principalmente a melhoria na qualidade
da alimentação escolar.

REFERÊNCIAS:

http://www.cecanesc.ufsc.br/Arquivos/Caderno_de_legislacao_PNAE_CECANESC_
_2011.pdf

