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APRESENTAÇÃO: Os alimentos provenientes da Agricultura Familiar (AF)
podem ser considerados como uma boa estratégia de garantir segurança alimentar
aos estudantes e todos os envolvidos nesse processo. A aquisição de alimentos via
AF para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem sido fortalecida
por legislações específicas, determinando que no mínimo 30% dos valores
repassados ao município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), devem ser utilizados na compra de alimentos produzidos pelo agricultor ou
empreendedores familiares rurais. Para que esse sistema funcione adequadamente,
os participantes devem estar atentos às exigências estabelecidas nos editais de
chamada pública das prefeituras. No município de Rio do Sul, os agricultores e
cooperativas familiares que fornecem produtos para a alimentação escolar estão
organizados por grupos de alimentos, de forma a fornecer a quantidade necessária
para as escolas. Desta forma, o objetivo desse relato é apresentar a organização
dessas entidades na principal cidade da região do Alto Vale do Itajaí.
DESENVOLVIMENTO: Para essa avaliação foram considerados os anos de
2013 a 2015. A cada ano foram atendidos cerca de seis mil estudantes nas 42
escolas municipais/assistenciais, matriculados nas modalidades de Creche, Préescola, Ensino Fundamental. O nutricionista responsável técnico coordena o
programa de alimentação escolar na Secretaria Municipal de Educação (SME). Os
alimentos adquiridos em cada ano variaram de acordo a safra e com a
disponibilidade financeira. Para isso, foram realizadas diversas reuniões e encontros
nas casas dos próprios agricultores para a elaboração da safra de alimentos e para
visualização de suas propriedades, assim, a observação in loco do modo de plantio,
a troca de experiência e de conhecimento de cada agricultor foi compartilhada em
conjunto, além da assessoria de um agrônomo da EPAGRI. Acredita-se que ações
como essa, contribuem para uma constante quantia e qualidade de alimentos
durante o ano letivo, pois em anos anteriores, a oferta era incerta e precária. A partir

disso, foram realizados os planejamentos de divisão e quantidades a serem
fornecidas aos participantes.
RESULTADOS: Foram cadastrados 35 agricultores e 3 cooperativas locais.
Ofertou-se arroz parboilizado, o arroz integral, continuidade do feijão preto e
inserção do carioca, geleias de frutas, suco de uva convencional e orgânico, acelga,
ameixa, brócolis convencional e orgânico, melancia, cenoura, couve-flor, couve
manteiga, repolho, aipim, alface, batata doce, batata inglesa, alho convencional e
orgânico, cebola, cebolinha, chuchu, morango orgânico, pepino, cenoura, melado de
cana, pêssego, beterraba, abóbora, abobrinha, laranja lima, tomate, vagem
convencional e orgânica, biscoito caseiro. Nossa região sofreu com as situações
climáticas (calor e frio intensos, chuvas excessivas e a neve em 2013) acarretando
em prejuízos e perda da produção de alimentos no campo, e sua ausência nas
escolas e consequentemente na execução dos cardápios, refletindo na deficiência
da composição nutricional das preparações. Além disso, interferiu negativamente no
percentual final da aquisição da agricultura familiar. A organização realizada pelas
nutricionistas da SME foi fundamental para controlar as quantidades entregues
semanalmente. A elaboração de especificação dos alimentos e de planilhas simples
auxilia o contato com os participantes, e estes tem a segurança e garantia do
fornecimento. Ainda, os agricultores passaram a ter maior preocupação com o
plantio, aplicando técnicas mais agroecológicas e orgânicas. O destaque que o
grupo vem apresentando, fez com que representantes de cooperativas e agricultores
fossem inseridos no COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional), em festas agrícolas e no aumento da comercialização de seus produtos
para municípios vizinhos. Os principais problemas enfrentados estão relacionados
as questões administrativas e financeiras, os quais precisam ser ajustados, mas os
participantes concordam que houve uma melhoria significativa no contato,
comunicação, fornecimento e qualidade dos produtos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os nutricionistas perceberam que a organização
do grupo melhorou a oferta em quantidade, variedade e qualidade de alimentos para
a alimentação escolar. Deste modo, a expectativa é de continuar e aperfeiçoar o
atendimento aos participantes e apresentar um diferencial na oferta de alimentos da
agricultura familiar para alimentação escolar riossulense.

