
Cestas do PAA serão mantidas
Através do intermédio do Governo do Estado foi confirmado o repasse de R$ 90 mil para continuidade do programa
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Ana Cristina divide itens com vizinha Ionara, que cuida de seus filhos enquanto sai para buscar a cesta
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Programa tem 27 produtores 
fornecedores de produtos

OS PRODUTOS

“
Aproveito tudo o que 
vem, faço bolos e diver-
sas receitas.”

AnA CRiSTinA FERREiRA
Beneficiária

famílias assistidas

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

Depois do receio de que 
o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) acaba-
ria em virtude do Governo 
Federal (responsável pela 
destinação da verba) não ter 
renovado o programa, na 
próxima terça-feira, dia 19 
de março, acontece a entre-
ga de 50 cestas. Durante os 
meses de janeiro e fevereiro 
deste ano, as famílias carentes 
inscritas no Cadastro Único 
haviam ficado sem o recebi-
mento de produtos devido 
à falta de alguns itens que 
compõem a cesta. 

A retomada acontece nes-
te mês. Assim, na manhã 
de terça-feira, a partir das 
9h30min, o repasse será feito 

Além da Secretaria de Desenvolvimento Social, o trabalho 
envolve profissionais da pasta, através do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS), Emater/RS-Ascar, Coopera-
tiva Mista de Agricultores Familiares (Coopervec), Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Setor de Alimentos da Secretaria 
de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente. São repassadas, também, orientações nutricionais 
e sobre o cadastro único. As cestas são entregues ao CRAS/
CEARCA e à Casa Lar. 

no Ginásio de Esportes Sege-
fredo Werner, o Guidão. O 
município distribui 100 cestas 
de produtos através do PAA, 
contemplando 350 famílias 
em sistema de rodízio. Na 
próxima semana, porém, 
serão apenas 50 cestas em ra-
zão da escassez de produtos, 
devido ao clima. Conforme a 
assistente social do municí-

Entre os itens que compõem 
a cesta estão: legumes, ver-
duras, frutas, pães, massas, 
embutidos, mel, melado, 
dentre outros. 

pio, Gabriela Ferreira, a ideia 
é que em abril normalize a 
entrega com a oferta de todos 
os itens. 

PARA QUEm RECEBE
Desde o ano passado, 

quando iniciou o programa, a 
jovem Ana Cristina Ferreira, 
de 25 anos, é beneficiária. A 
moradora do bairro Cipriano 
de Oliveira, que atualmente 
não possui renda fixa, revela 
que os alimentos vindos na 
cesta são fundamentais para 
uma alimentação mais sau-
dável aos filhos Isac, de oito 
anos e Héllen, de cinco anos, 
além de poderem fazer refei-
ções mais completas e ricas 
em vitaminas e proteínas. 

“Aproveito tudo que vem, 
faço bolos e diversas recei-
tas”, diz. As receitas são as do 
livrinho repassado pela equi-
pe que faz parte do progra-
ma. “Através do programa 
aprendi a armazenar melhor 
os alimentos. Conservando
-os, duram mais”, conta. 

De forma indireta, a cesta 
recebida por Ana Cristina, 

O EnVOLVimEnTO

· QUERmESSE AnUAL
A Comunidade São José, 
de Linha Henrique D’Ávila, 
convida para sua quermes-
se anual. Será no dia 17 
de março, com missa às 10 
horas e almoço ao meio-
dia. No cardápio, churras-
co, galeto, linguiça, massa, 
arroz e saladas. O valor do 
ingresso é R$ 25 (inteiro) e 
R$ 13 (meio). A partir das 14 
horas, apresentação do gru-
po Os Colonos e a partir das 
15 horas, reunião dançante 
com a banda Studio. Sábado 
à tarde haverá venda de tor-
tas e cucas.

 JAnTAR-BAiLE DO FUmO
A Sociedade Bolão União 
promove para o dia 30 de 
março, na Associação Nacio-
nal, em Ponte Andréas, mais 
uma edição do jantar-baile 
do fumo, com animação de 
os Liderais e Banda Heilige. 
No cardápio, churrasco com 
três tipos de carne, arroz, 
massa caseira, maionese 
e saladas diversas. Valor 
R$ 25 (adulto) e R$ 13 (de 
seis a 12 anos). Ingressos 
só para o baile R$ 5. Após 
o jantar, apresentação do 
grupo de danças Jugentanz. 
Haverá premiação para as 
três maiores folhas de fumo. 
Informações com Egon, pelo 
(51) 99755-9102, ou Rogé-
rio, pelo 99679-9774.

QUERmESSE
A Comunidade Católica Sa-
grado Coração de Jesus, de 
Entrada Ferraz convida todos 
para sua quermesse anual no 
dia 31 de março. Às 10 horas, 
missa festiva e ao meio-dia 
almoço, com churrasco de 
gado, porco, galeto, linguiça, 
arroz, massa, maionese e sa-
ladas diversas. Carne servida 
nas mesas. Preço de R$ 20 
antecipado até sábado ao 
meio-dia e R$ 25 no dia. Às 
14h30min reunião dançante, 
com a banda Doce Desejo. 
Entrada grátis. Convide sua 
turma e participe! Sábado à 
tarde vendas de cucas.

· JAnTAR-BAiLE ii
No dia 6 de abril acontece o 
jantar-baile na Associação 
do Bairro Arco-Íris, a partir 
das 20h30min. No cardápio, 
churrasco, galeto, massa, ar-
roz e saladas. Com animação 
da banda Acordes de Ouro. 
Mais informações na Vidra-
çaria Adiers ou pelo telefone 
(51) 3718-3560.

BAiLES E FESTAS

Desde março do ano pas-
sado o município conta com 
o programa e recebeu do 
Governo Federal R$ 200 mil. 
Deste montante, ainda res-
tam R$ 50 mil. O pagamento 
aos produtores que fornecem 
os produtos se dará do salto 
remanescente do programa. 
“Os recursos são repassados 
direto aos agricultores”, sub-
linha Gabriela.

Atualmente, são 27 pro-
dutores que fornecem os 
produtos. No entanto, nem 
todos os meses todos rece-
bem. Depende dos produtos 
que dispõem. A média de 
repasse mensal é de R$ 10 
mil, divididos entre os forne-
cedores/ mês.

A assistente social revela 
que com o valor recebido 
há contratos para gastar até 
metade de agosto, mas pode 
ser, dependendo de como for 

a demanda de acabar antes. 
Com a notícia da vinda de 
novo recursos, o PAA poderá 
ser mantido.

PEDiDO
No fim do mês de feverei-

ro, durante o evento de lança-
mento da Expoagro Afubra, 
o prefeito Guido Hoff havia 
conversado com Fernando 
Henrique Schwanke, secre-
tário Nacional da Agricultura 
Familiar e Cooperativismo, 
do Ministério da Agricultura 
e Abastecimento e solicitado 
a continuidade do programa 
a Vera Cruz. Segundo Guido 
Hoff, Schwanke garantiu 
continuidade no município.

O Programa de Aquisição 
de Alimentos gera uma eco-
nomia de R$ 40 mil anuais aos 
cofres públicos municipais 
com alimentação dos projetos 
e das famílias em situação de 
insegurança alimentar.

auxilia também nas refeições 
da vizinha Ionara Gomes da 
Silva. Quando Ana Cristina 
sai para buscar a cesta é 
Ionara quem toma conta de 
Isac e Héllen. Assim, dividem 
os alimentos, preparando as 
refeições em conjunto. 

PERmAnÊnCiA DO PAA
A preocupação de possi-

velmente não ter a continui-
dade do programa deu lugar 
à boa notícia no fim da tarde 
desta quarta-feira, dia 13. Por 
intermédio do Estado, será 
repassado o recurso federal 
de R$ 90 mil ao Município. 
O montante é a garantia da 
continuação do PAA por pelo 
menos um ano. Segundo a 
assistente social Gabriela, 
ontem nova documentação 
foi encaminhada. 


