
Cestas do PAA voltam em março
Falta de itens que compõem as sacolas impossibilitam a entrega nos dois primeiros meses do ano
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Programa distribui alimentos para uma centena de famílias em situação de pobreza em Vera Cruz

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Governo Federal deve enviar caminhão para o PAA

O PROGRAMA

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

“
Alguns itens, como 
as folhosas, não vão 
durar todo o mês. 
Então, as famílias terão 
que utilizar logo. Mas 
salsinha, cebolinha, 
couve, entre outras, as 
famílias podem picar e 
guardar no congelador.”

CAROLINE ORTOLAN
nutricionista

ÀS FAMÍLIAS CARENTES
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A falta de itens que com-
põem a cesta de produtos 
entregues às famílias mais ca-
rentes de Vera Cruz, por meio 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), impossibi-
lita a distribuição nos meses 
de janeiro e fevereiro. A últi-
ma entrega foi em dezembro, 
com uma grande variedade 
de produtos, salienta a nu-
tricionista Caroline Ortolan. 
A retomada deve acontecer 
em março e o pagamento aos 
produtores se dará do saldo 
remanescente do programa, 
em funcionamento desde o 
ano passado no município.

A expectativa, frisa Caro-
line, é que o PAA se estenda 
apenas até o mês de maio, 
tendo em vista que o Gover-
no Federal, responsável pela 
destinação da verba, não 
renovou o programa. Vera 
Cruz, porém, tem interesse 
em continuar recebendo o 
recurso, afir-
ma a assistente 
social Gabriela 
Ferreira.  Se-
gundo ela, a 
entrega destas 
cestas ,  a lém 
de fomentar 
a agricultura 
familiar, fez o 
número de pe-
didos de ces-
tas básicas com 
itens não pere-
cíveis – benefí-
cio que deve ser 
ofertado permanentemente 
em algumas situações de vul-
nerabilidade – cair em Vera 
Cruz. “Assim que abrir um 
novo edital, vamos incentivar 
os produtores a se inscreve-

rem”, assegura Gabriela.
Atualmente, cerca de 20 

produtores participam do 
programa. Conforme Caroli-
ne, a composição das sacolas 

depende dos 
produtos que 
a agricultura 
familiar dispõe 
naquele mês. 
Em dezembro, 
conta a profis-
sional, foi bem 
diversificada. 
“Mas depende 
muito da época 
do ano. Os pro-
dutos que são 
das agroindús-
trias não modi-
ficam, porque 

não possuem nenhum pro-
blema quanto à sazonalidade. 
Mas os outros sim”, explica.

E para orientar as famílias 
beneficiadas, que chegam a 
uma centena, o Município 

preparou uma cartilha com 
receitas. “Nela há receitas 
saudáveis que podem ser 
feitas com o alimento, como 
torta de aipim, bolo de aipim, 
de espinafre, priorizando as 
coisas assadas e não fritas”, 
comenta a nutricionista. Tam-
bém há, por parte do Municí-
pio, a preocupação em orien-
tar quanto ao não desperdício 
do alimento e à conservação 

de maneira adequada, para 
que os produtos não percam 
a propriedade nutricional 
e, ao mesmo tempo, durem 
por mais tempo. “Alguns 
itens, como as folhosas, não 
vão durar todo o mês. Então, 
as famílias terão que utilizar 
logo. Mas salsinha, cebolinha, 
couve, entre outras, as famí-
lias podem picar e guardar no 
congelador”, orienta.

O Município de Vera Cruz aderiu ao programa em 2014, 
porém, só em 2017 foi contemplado com os recursos. A 
primeira entrega ocorreu no dia 13 de março de 2018, em 
uma ação conjunta das Secretarias de Desenvolvimento 
Social, de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e 
de Educação, Emater/RS-Ascar e Cooperativa Mista de 
Agricultores Familiares de Vera Cruz (Coopervec). Foram 
dois projetos aprovados: um através da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) e outro da Secretaria do 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado. 
Os dois projetos somam aproximadamente R$ 200 mil.

Água Santa, Agudo, Alecrim, Arroio do Padre, Arroio Grande, 
Barão do Triunfo, Cacique Doble, Campina das Missões, 
Caseiros, Chapada, Floriano Peixoto, Gramado dos Loureiros, 
Gramado Xavier, Ibiraiáras, Liberato Salzano, Mampituba, 
Muliterno, Nicolau Vergueiro, Novo Barreiro, Ponte Preta, 
Pouso Novo, Redentora, São Paulo das Missões, Severiano de 
Almeida, Sobradinho, Tabaí, Tunas e Vera Cruz.

O Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), 
com o objetivo de facilitar 
o transporte e incentivar a 
cadeia produtiva da agricul-
tura familiar, deve investir 
R$ 3,5 milhões na compra de 
veículos para os agricultores 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), no Rio 
Grande do Sul. O anúncio 
foi feito em meados de de-

zembro, pelo então ministro 
Alberto Beltrame. 

Os caminhões serão uti-
lizados na distribuição, no 
armazenamento e na comer-
cialização dos produtos da 
agricultura familiar em 28 
municípios gaúchos. Serão 
beneficiadas 600 famílias de 
produtores, o que representa 
cerca de 2,4 mil pessoas e 
aproximadamente 90 enti-

dades socioassistenciais. O 
município de Vera Cruz está 

entre os contemplados (veja 
todos no quadro acima).

· EXCURSÃO
A Associação Alegria de 
Viver fará inscrições para 
excursão com destino para 
a praia Arroio Silva, a par-
tir do dia 22 de janeiro, 
das 9 às 16 horas, sem 
fechar ao meio-dia, nas 
terças e quartas-feiras. As 
inscrições vão até o fim 
de fevereiro, no Centro de 
Convivência.

· MILHO
Estão sendo entregues 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Rural de Vera 
Cruz as sementes de milho 
troca-troca: LG (guera); 
Santa Helena; Sempre e 
Semeali. Mais informações 
pelo telefone (51) 3718-
1039.

· VAGAS DO SINE
A agência do Sistema Na-
cional de Empregos (SINE) 
de Vera Cruz tem vagas dis-
poníveis para: cuidadora 
de idoso (disponibilidade 
de horário); auxiliar de 
eletricista; auxiliar de pro-
dução (Mor); promotor de 
vendas PCD (pessoa com 
deficiência); auxiliar de 
cozinha para trabalhar 
em Porto Alegre; garçom / 
garçonete apara trabalhar 
em Porto Alegre; fichas da 
Souza Cruz. O SINE fica na 
rua Ipiranga, 648, e atende 
pelos telefones (51) 3718-
4040 e 3718-2830.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Vera Cruz 
informa que o produtor de-
verá apresentar o seu talão 
até o dia 15 de março para 
a coleta de informações 
para o cálculo do índice de 
participação do município 
no retorno do ICMS  e para a 
atualização do cadastro do 
estabelecimento rural. Im-
portante que os produtores 
não deixem para última 
hora para evitar filas e a 
demora no atendimento.

· PRÓTESE DENTÁRIA
A Clínica de Odontologia 
da Unisc está com vagas 
abertas para pessoas que 
necessitam de avaliação 
para prótese total superior 
e inferior (dentadura). Os 
interessados devem entrar 
em contato pelo telefone 
(51) 3717-1115, até o dia 
25 de janeiro, para agen-
dar avaliação.
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