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Recurso tem, mas falta produção 
local para cesta e merenda escolar
Novo repasse de 
alimentos ocorreu 
na última semana, 
para 100 famílias. 
Responsáveis apontam 
potencial para mais

Na visão do secretário municipal de 
Desenvolvimento Rural, Gilson Becker, 
é claro o desafio que o setor rural e 
todas as entidades possuem em ter-
mos de fomentar a organização pro-
dutiva. É preciso avançar em termos 
de escalonamento de produção para 
que se tenha durante todo o ano e se 
possa aproveitar as oportunidades de 
mercado que se apresentam, com ven-
da garantida, como é o caso desses 
programas do PAA e PNAE. Becker 
avalia que é um incentivo ao produtor, 
que pode diversificar sua proprieda-
de, além de ser um fortalecimento ao 
desenvolvimento social para famílias 
carentes, que recebem cestas com 
produtos variados e com a procedên-
cia local.

Famílias do Cadastro Único receberam itens do PAA
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A vera-cruzense Dor-
valina Palhano gasta 
quase R$ 400 da sua 

aposentadoria em farmá-
cia, todos os meses, por con-
ta dos problemas de saúde 
que enfrenta. Para ela, que é 
uma das contempladas pelo 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), a cesta 
entregue enche um carrinho 
de mão, e ela transporta até 
em casa, no bairro Arco-Íris. 
É o alimento que vai para a 
mesa de quatro pessoas e ela 
faz durar por quase o mês 
todo, até o recebimento da 
cesta seguinte. Ela e outras 99 
famílias receberam os itens 
oriundos da agricultura fa-
miliar na última semana, em 
entrega realizada no Ginásio 
Segefredo Werner (Guidão). 
O que chama atenção das 
lideranças do setor agrícola, 
nutricional e de desenvolvi-
mento social do município é 
uma realidade que parece se 
repetir em muitos municípios: 
falta produção local. 

Existe o recurso do gover-
no para o pagamento dos 
agricultores familiares, mas 
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Dorvalina faz cesta durar quase um mês

falta produto para incremen-
tar as cestas. Aliás, se houves-
se mais oferta de itens, mais 
famílias carentes poderiam 
ser contempladas, quem sabe 
outras 20, 30, 40 casas teriam 
mais comida na mesa.

Na entrega das cestas da 
última semana, 11 produtores 
venderam produtos: aipim, 
batata doce, laranja, abacate, 
couve chinesa, rúcula, couve 
folha, salsa, alface, mel, me-
lado, tempero, limão, pão, 
bolo e massa. Mas cerca de 50 
agricultores locais estão aptos 
para fornecer. O primeiro 
passo para vender é ter Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf, a 
DAP, para se cadastrar a estes 
programas. Para ter DAP, é 
preciso comprovar 51% da 
renda agrícola.

RECURSO GARANTIDO  
pELO GOVERNO
Em 2018, conta Diego Hal-

menschlager, auxiliar admi-
nistrativo da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural de 
Vera Cruz, foram investidos 
R$ 70.291 mil em 500 cestas 
do PAA ao longo do ano. 
O recurso é acessado pela 
Secretaria e os pedidos feitos 
em parceria com a Cooper-
vec. Sobraram cerca de R$ 
30 mil e, junto com o aporte 
de R$ 90 mil deste ano, são 
cerca de R$ 120 mil para o 
programa de alimentos em 
2019. Ou seja, recurso tem. 
Para crescer, falta produção e 
produtores interessados, ava-
lia. “Vera Cruz tem potencial 

para crescer. Cada produtor 
pode vender até R$ 6,5 mil ao 
ano só para o PAA, é venda 
garantida”, frisam Diego e o 
técnico agrícola Roger Seve-
ro, lembrando também que 
com mais produção vendida, 
fomenta a economia local 
como um todo.

MERENDA
A falta de produtos da 

agricultura familiar vera-
cruzense atinge também o 
programa de alimentação 
escolar. Itens que sempre 
vinham do município, neste 
ano foi preciso abrir para 
licitação, explica a nutri-
cionista Caroline Ortolan. 
Beterraba, brócolis, cebola, 
cenoura, couve-flor, pimen-
tão e tomate, que antes eram 

assegurados pela Coopervec, 
agora não são ofertados em 
sua totalidade, tendo que vir 
parte de fora. Uma realidade 
enfrentada por outros muni-
cípio também, explica Caro-

line, mas que evidencia uma 
realidade em que perde o 
Município com a venda pelos 
agricultores, pela procedên-
cia do produto e a economia 
como um todo.


