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Em Luiziana 150 famílias recebem alimentos da merenda escolar
Campo Mourão
Postado em: 03/07/2020

No município de Luiziana o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a
Secretaria Municipal de Educação vão aplicar R$104.991,50 na compra de alimentos para a
merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

No município de Luiziana o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a
Secretaria Municipal de Educação vão aplicar R$104.991,50 na compra de alimentos para a
merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O trabalho, feito
em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná), vai
beneficiar 150 famílias de estudantes, além de dezessete produtores que estão fornecendo os
alimentos para o programa.
Devido à pandemia do Covid 19 e a suspensão das aulas, as famílias dos estudantes têm
permanecido em casa. Esse fato levou a prefeitura de Luiziana a fazer a distribuição de cestas
básicas para esse público. De acordo com Letícia Slongo, secretária municipal de Promoção e Ação
Social, 150 famílias estão recebendo cestas com produtos da agricultura familiar a cada 15 dias. Os
alimentos (verduras, legumes, pães, biscoito doces, geléias e grãos) estão sendo entregues nas
residências, tomando-se todos os cuidados necessários.
Todos os agricultores que fornecem produtos para o PNAE são atendidos pelo IDR-Paraná. Eles
passaram por cursos de capacitação e tiveram orientação técnica sobre o cultivo de hortaliças. Os
técnicos também orientaram os produtores sobre o planejamento, a comercialização e a logística de
mercado. De acordo com Lara Helena da Silva, do IDR-Paraná de Luiziana, durante o trabalho de
assistência os produtores conheceram opções para escoar a produção em mercados locais.
Segundo a extensionista, os cursos contribuem para qualificar os produtores e dá a eles condições
de melhorar a eficiência e lucratividade de suas explorações. "Com a oferta regular de produtos para
a merenda escolar, o agricultor incrementa sua renda e fornece alimentos durante a pandemia para
famílias carentes, melhorando a qualidade de vida de todos os envolvidos", conclui a extensionista.
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