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Desde 2009, é obrigatório que pelo menos 30% dos itens da merenda escolar
sejam adquiridos de agricultores familiares. No município de Araquari, através de uma
parceria efetiva com o escritório local da Epagri e com a Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca, pudemos dar prioridade para os agricultores locais, não apenas para
a circulação financeira ficar no município, gerando oportunidades para toda a sociedade
local, mas, principalmente, porque esses produtos fazem parte da alimentação das
famílias de Araquari (respeito aos hábitos alimentares locais). Além disso, devido à
proximidade do produtor com o consumidor final, podemos atingir uma qualidade
incomparável. Esses são alguns dos benefícios que a Lei nº 11.947/09 trouxe.
Junto aos agricultores e parceiros, elaboramos um cardápio conforme o
calendário sazonal de nossa região. Assim, o cardápio é dividido em três ciclos: verão,
outono-inverno e primavera e o processo de chamada pública é realizado no ano
anterior, para que os agricultores possam fazer o planejamento de sua lavoura,
garantindo assim produtos de qualidade e agricultores satisfeitos com a parceria. Porém,
a organização dos agricultores é apenas uma parte do trabalho a ser realizado. De outro
lado, temos o desafio do consumo destes alimentos, pois vemos que os hábitos
alimentares da(s) pessoa(s) responsável(is) pelo preparo desses alimentos interferem de
forma significativa na aceitação das crianças.
Em 2011, iniciamos um trabalho de capacitação das merendeiras do município,
trabalhando o preparo e a apresentação dos alimentos adquiridos da agricultura familiar.
Os profissionais foram sensibilizados quanto ao valor nutricional desses alimentos e os
benefícios de uma dieta balanceada. E em 2014, decidimos elaborar um livro de
receitas, mas um livro aonde as próprias merendeiras se dispuseram a abrir suas receitas
de família ou até mesmo a criar novas receitas de acordo com a regulamentação da
alimentação escolar. Então todas as merendeiras foram convidadas a participar
disponibilizando uma receita ou mais que foram analisadas e selecionadas para teste.
As receitas foram todas testadas e selecionadas durante uma oficina de realizada
com as merendeiras no Cetreville (Centro de Treinamento da Epagri em Joinville). Na
ocasião as merendeiras opinaram sobre todas as receitas, principalmente quanto à
dificuldade de preparo, rendimento e possibilidade de aceitação das crianças. Após esta
fase, as receitas selecionadas foram incluídas no cardápio dos centros de educação
infantil e escolas a partir de 2015. E em novembro de 2015, através da Epagri os livros
puderam ser impressos e distribuídos à comunidade.
Este projeto foi de extrema importância para a inserção e valorização dos
produtos da agricultura familiar nas preparações servidas nas unidades escolares do
município, bem como ajudou na valorização de nossas merendeiras que tem um papel
muito importante para a correta execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
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