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Fortalecendo a Agricultura Familiar: retomando o amor à terra 

Categoria: Pequenos Negócios no Campo 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

Agricultores familiares com DAP Produtores rurais Empreendimentos econômicos solidários 

40,00 193,00 1,00 
   

   

40,00 193,00 1,00 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 

☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos da economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☐ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☐ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 
 



 
 

3) Recursos / Origens 

 
Coluna Fonte do Recurso Colunas Valor Financeiro – R$ Valor Econômico - R$ Total (%) 

Prefeitura 160.000,00 30.000,00 190.000,00 12,25 

EMATER  10.500,00 10.500,00 0,68 

MEC/FNDE 670.606,80  670.606,80 43,23 

MAPA 580.000,00  580.000,00 37,39 

MDS 100.000,00  100.000,00 6,45 

Total 1.510.606,80 40.500,00 1.551.106,80 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 



O objetivo principal é apoiar e fortalecer a expansão e gestão da agricultura familiar em Estância 
Velha, garantindo valor agregado aos produtos, atendimento às demandas do mercado, à legislação 
sanitária e fiscal; Metas:#Incentivar e instrumentalizar a diversificação da produção ampliando a 
oferta de produtos em 20% ao ano;#Instrumentalizar a melhoria da gestão das propriedades 
agrícolas para proposta de ampliações em 10% ao ano conforme as condições verificadas;#Apoiar e 
fortalecer os segmentos mais vulneráveis da população rural em Estância Velha incentivando a 
produção da agricultura familiar em 20% das propriedades ao ano;#Melhorar a sustentabilidade da 
produção rural e da geração de renda rural familiar em 15% ao ano;#Ampliar a participação dos 
agricultores nos programas em 15% ao ano. 
 

Natureza da Despesa Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – 

R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – 

R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Insumos 50.000,00    50.000,00 3,22 

Contra-partida caminhão 6.250,00    6.250,00 0,40 

Contra-partida Maquinário 103.750,00    103.750,00 6,69 

07 funcionários  25.000,00   25.000,00 1,61 

Combustível para as visitas 

aos produtores 

 1.200,00   1.200,00 0,08 

Manutenção do maquinário e 

implementos 

 3.000,00   3.000,00 0,19 

Energia elétrica  300,00   300,00 0,02 

Manutenção do espaço da 

Feira do Agricultor 

 500,00   500,00 0,03 

Proposta Voluntária 

003139/2017Aquisição de 

Caminhão Valor 

  243.750,00  243.750,00 15,71 

Proposta Voluntária 

030538/2017 Aquisição de 

Maquinário Agrícola 

(Retroescavadeira) 

  146.250,00  146.250,00 9,43 

Proposta geral cadastrada 

pelo órgão gestor 

072564/2017 KIT 

AGRICULTURA 1 

  190.000,00  190.000,00 12,25 

Programa Nacional da 

Alimentação Escolar 

  670.606,80  670.606,80 43,23 

Programa de Aquisição de 

Alimentos 

  100.000,00  100.000,00 6,45 

EMATER 03 funcionários    10.500,00 10.500,00 0,68 

Total 160.000,00 30.000,00 1.350.606,80 10.500,00 1.551.106,80 100,00 
 

5) Objetivos e metas do projeto * 

 



A agricultura familiar se deparava com realidades pouco promissora declinava economicamente 
e, portanto, era pouco importante para políticas públicas de desenvolvimento. Havia uma queda 
real dos preços dos produtos primários, não estimulando soluções mais estruturais para o setor. 
Havia pouca diversidade de culturas da agricultura familiar com baixo valor agregado, limitando 
ou dificultando a implementação de melhorias de infraestrutura e serviços e de uma maior 
articulação dos interesses dos agricultores. A inexistência de ações de apoio à geração de renda 
no meio rural, o baixo acesso dos produtores familiares à educação formal e informal e 
consequente despreparo para se inserirem em um contexto de competitividade e de busca de 
produtos de qualidade na produção primária, acabou desvalorizando o meio rural tornando 
insuficiente articulação institucional em benefício da agricultura familiar, não racionalizando as 
diversas fontes e recursos que poderiam ser melhor direcionados para o setor. Ampliação da feira 
do agricultor: A Feira do agricultor estava desacreditada com poucos feirantes pela falta de 
divulgação e incentivo do poder público já que o espaço de realização da Feira é de propriedade 
da Prefeitura. Agricultores estavam desmotivados, com carência de modernização, e não tinham 
credibilidade nas ações do poder público. Diante deste cenário pouco promissor os desafios 
seriam muitos. 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 

 
Na agricultura familiar é visível como o amor à terra passa de geração para geração. As 

crianças são capazes de acompanhar o trabalho rural, uma vez que ele acontece no próprio 

lar. O cuidado com a terra é transferido de pais para filhos. Um breve diagnóstico 

desenvolvido no início de 2017, pela Secretaria do Meio Ambiente e Preservação Ecológica 

através do Departamento de Agricultura revelou que, em Estância Velha, nem sempre o 

segmento agricultura familiar recebia o apoio e a valorização para que houvesse o desejo das 

famílias darem continuidade. A valorização da agricultura familiar em uma cidade onde não há 

grandes propriedades rurais, na qual a área rural é pequena, implicaria em incentivar que as 

famílias permanecessem na área rural com qualidade de vida podendo sobreviver muito bem 

com a produção primária. Esta produção da agricultura familiar, no município, reverteria na 

qualidade do alimento consumido, principalmente porque estes produtos podem chegar na 

alimentação escolar do município. Compreende-se que, promover o lugar onde a agricultura 

familiar se realiza, valorizando o território pelos seus atributos culturais, ambientais, sociais, 

institucionais e econômicos, sobretudo associando a ideia do rural como um lugar de vida e de 

cidadania, que vai além da compreensão de que é um espaço meramente da produção 

agrícola, é um papel que deve ser desenvolvido através das políticas públicas. Pensar a 

cidadania tanto quanto a produção no meio rural é fundamental para o futuro da agricultura 

familiar. Dado este desafio, muitas estratégias foram traçadas tendo como objetivo principal o 

resgate da credibilidade do poder público em relação ao incentivo do desenvolvimento da 

agricultura familiar. 
 
 
 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 
 



Diante dos desafios a proposta foi criar estratégias de aumentar e diversificar a produção de 

alimentos e ao mesmo tempo gerar novas oportunidades de trabalho e renda para os 

agricultores, promovendo a reconversão do êxodo rural e dos agricultores em processo de 

exclusão do meio produtivo; Sendo assim, a Secretaria do Meio Ambiente e Preservação 

Ecológica através do Departamento de Agricultura instituiu o Fórum da Agricultura Familiar, 

reunindo agricultores, representantes de entidades e comunidade estanciense para discutir 

políticas públicas. Através deste espaço e das demais edições deste evento, que ocorre de forma 

semestral, busca-se ampliar e qualificar o diálogo e a apresentação de demandas à 

Administração Pública Municipal. A partir desta estratégia, houve, dentre outras ações, a criação 

da LEI Nº 2293, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 que INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO 

A AGRICULTURA FAMILIAR, que consiste em benefícios na forma de concessões ou prestações 

de serviços aos agricultores de Estância Velha como: horas máquinas de trator e 

retroescavadeira e implementos agrícolas, fornecimento de insumos como adubo, ureia, 

sementes, mudas de árvores frutíferas, mudas de acácia, alevinos, plástico para 

hortifrutigranjeiros, entre outros. Os incentivos se dão por conta do montante do valor de notas 

emitidas no talão do agricultor, conforme Lei em anexo. Outras estratégias foram estabelecidas 

visando o fortalecimento da Agricultura Familiar: Visitas a campo pelos técnicos, disponibilização 

de cursos de aperfeiçoamento e palestras aos produtores rurais, ampliação da Feira do 

Agricultor através da revitalização do local de realização, oferecendo-se infraestrutura adequada 

para que os agricultores possam expor e comercializar a sua produção. Através do Setor de 

Captação de Recursos buscou-se estabelecer convênios com as autarquias estaduais e federais 

com o objetivo da aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Houve a adesão aos 

Programas Federais de apoio à Agricultura Familiar - Programa da Aquisição de Alimentos (PAA) 

e ampliação da participação dos agricultores no Programa Nacional da Alimentação Escolar 

(PNAE). Todas estas ações visam o fortalecimento da cadeia da produção à comercialização e a 

geração de emprego e renda, fortalecendo a economia local. 

 

 

8) Solução proposta * 
 



As estratégias adotadas pelo projeto incluem a mobilização e capacitação de agricultores 

familiares em torno de boas práticas, com tecnologias voltadas para a melhoria dos sistemas 

de produção agrícola dos agricultores de base familiar:#Disponibilização de insumos e 

prestação de serviços – Através da criação da LEI Nº 2293, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 que 

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR houve a 

possibilidade de oferecer insumos e serviços para a agricultura familiar na proporção dos 

valores das notas fiscais do bloco do produtor rural. #Disponibilização de assessoria técnica: 

O Departamento de Agricultura juntamente com a EMATER, tornaram-se mais frequentes a 

realização de visitas nas propriedades rurais do município, com objetivos de instruir os 

produtores nos manejos corretos nas atividades rurais e incentivá-los na produção de novas 

cultura visando o atendimento da demanda, tanto do município como uma todo como da 

alimentação escolar, sendo que, vários produtos eram comprados de fora do município pela 

falta de produção em nossa área rural. Como exemplo o plantio de bananas, feijão, 

moranguinho e tomate. As orientações vão desde o preparo do solo, o correto manejo 

desde o plantio das mudas até a colheita. São oferecidas palestras e visitas a campo em 

propriedades de outras regiões já bem- sucedidas nas culturas que se pretendem ampliar e 

instituir. #Aquisição de máquinas e implementos: Em virtude de muitas propriedades da 

agricultura familiar ainda trabalharem com a mão de obra bruta, a aquisição de máquinas e 

implementos através de programas e projetos construídos através do Departamento de 

agricultura e setor de captação de recursos, é essencial para dar suporte aos nossos 

agricultores. Criando assim, facilitadores dos quais possibilitam maior rendimento e 

agilidade na produção. 

 

 

9) Ações da Prefeitura para o desenvolvimento e aumento da competitividade dos pequenos 

negócios no campo 
 



 

10) Ações da Prefeitura para a promoção e comercialização dos produtos dos pequenos negócios 

rurais 

 
#Adesão ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) é executado com recursos da 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDAS), em parceria com estados, 

municípios. Os alimentos são adquiridos diretamente da agricultura familiar, para 

distribuição à população em maior vulnerabilidade social. Cada agricultor pode acessar 

até um limite anual e os preços não devem ultrapassar o valor dos preços praticados nos 

mercados locais. Desta forma é possível comercializá-los no momento mais propício 

permitindo maior agregação de valor aos produtos. Em Estância Velha o Programa 

começou a sua organização em março de 2017. Houveram diversas reuniões de 

esclarecimento, sensibilização e incentivo à participação com os representantes da 

agricultura familiar e com a entidade beneficiada. O monitoramento do programa é 

realizado no Setor de Captação de Recursos da Prefeitura, sendo assim, os agricultores 

recebem total suporte desde a comercialização até retirada da nota e inclusive recebem 

acompanhamento para realizar as tramitações bancárias. Há divulgação frequente sobre a 

participação da Agricultura Familiar neste programa; Ampliação do PNAE (Programa de 

Alimentação Escolar) Instituído pela Lei nº11.947/2009, o Programa prevê o uso de no 

mínimo 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a alimentação escolar, na compra 

de alimentos da agricultura familiar para serem servidos nas escolas da rede pública de 

ensino. 

Em Estância Velha o Programa há uma participação crescente da agricultura familiar 

17,5%em 2016 e 25% em 2017 Os índices de aquisição da agricultura familiar em 2016 

39,7% e em 2017: 55,0%. Isso abre mais uma alternativa de comercialização, 

diversificação e geração de renda. Além disso, os alunos da rede pública de ensino, tem 

acesso à alimentos e hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para contentamento 

das famílias e divulgação da agricultura familiar. A aquisição dos produtos da agricultura 

familiar é realizada por meio da Chamada Pública realizada nos primeiros meses do ano. 

#Ampliação da Feira do agricultor: A Feira do agricultor estava desacreditada com poucos 

feirantes pela falta de divulgação e incentivo do poder público já que o espaço de 

realização da Feira é de propriedade da Prefeitura. Ao logo dos últimos meses foi se 

buscando através de visitas dos técnicos do Departamento da Agricultura às propriedades 

rurais novos participantes. 



 

11) Incentivos da prefeitura para os pequenos negócios rurais 

 
Buscar a mobilização e capacitação de agricultores familiares em torno de boas práticas, 

com tecnologias voltadas para a melhoria dos sistemas de produção agrícola dos 

agricultores de base familiar: Adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA e 

ampliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, reforçam a produção de 

alimentos e a comercialização. O investimento no espaço de comércio direto dos 

produtores (Feira do Agricultor) com a revitalização e manutenção do espaço de exposição 

das Feiras de Agricultores. A LEI Nº 2293, de 12 de dezembro de 2017 que institui o 

programa municipal de apoio à agricultura familiar, possibilita de oferecer insumos e 

serviços para a agricultura familiar na proporção dos valores das notas fiscais do bloco do 

produtor rural. O Departamento de Agricultura em parceria com a EMATER realiza visitas 

mais frequentes nas propriedades rurais do município em virtude do projeto e com 

objetivos de aumentar o número de produtores, instrui-los nos manejos correto nas 

atividades rurais e incentivá-los na produção de novas culturas visando o atendimento da 

demanda, tanto do município como da alimentação escolar, pois vários produtos eram 

comprados de fora do município pela falta de produção na área rural. Iniciou-se o plantio 

de bananas, feijão, moranguinho e tomate. As orientações vão desde o preparo do solo, o 

correto manejo desde o plantio das mudas até a colheita. São oferecidas palestras e 

realizadas visitas a campo em propriedades de outras regiões já bem-sucedidas nas 

culturas que se pretendem implantar. Houve levantamento de dados da agroindústria de 

Estância Velha, intensificou-se a execução da LEI MUNICIPAL Nº 497, DE 02/06/2000 que 

possibilita a fiscalização municipal dos produtos de origem animal, que vigorava com pouco 

êxito. Torna-se um facilitador para as agroindústrias, o processo faz- se mais dinâmico pela 

proximidade do órgão fiscalizador e do produtor, mais efetiva no orientar os fabricantes 

acerca dos manejos corretos com o acréscimo do profissional médico-veterinário para a 

assessoria técnica. Institui-se a Semana Municipal da Agricultura Familiar através da LEI 

MUNICIPAL Nº 2.334, de 16/05/2018, na última semana do mês de julho, visa contemplar 

as demandas da agricultura familiar valorizando, divulgando suas práticas. Ocorrem 

palestras; oficinas de culinária alternativa; balcão de negócios; Café colonial servido aos 

visitantes com produtos provindos exclusivamente da agricultura familiar. 



Percebe-se o aumento significativo do percentual dos valores em notas no talão do agricultor, 

cerca de 160% comparando os anos de 2016 até maio de 2018. A Ampliação na produção de 

novas culturas corresponde a aproximadamente 20% em comparação à 2016 considerando 

uma produção de cerca de quinze (15) tipos de produtos em 2016 para 2018 cerca de vinte 

(20) em 2018. O aumento de pessoas trabalhando nas propriedades rurais é também 

significativo pois, o (CENSO RURAL) IBGE realizado em 2015, tinha como estimativa para 

Estância Velha para o ano 2017 o total de noventa e três (93) estabelecimentos rurais, e 

devido ao incentivo recebido, superou-se a expectativa tendo-se em 2017 cerca de cento e 

oito (108) estabelecimentos rurais em uma área rural de 1.389,93 hectares. Percentual de 

aquisição dos produtos da Agricultura Familiar através do PNAE vem crescendo a cada ano 

2016: 39,7%, 2017: 55,0%. Além dos programas institucionais, o mercado para a agricultura 

familiar está crescendo devido às melhorias nas instalações aumento de 125% na participação 

de agricultores expondo seus produtos. Sendo assim, podemos concluir que a ampliação dos 

valores recebidos além da expectativa. 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 



No início do projeto enfrentou-se a realidade de um grupo de agricultores da agricultura familiar, 

principalmente os excluídos do mercado, que se defrontavam com muitas dificuldades, agravadas 

pela carência de alternativas como a oportunidade de trabalho na cidade e no meio rural. A 

defasagem e má conservação dos maquinários agrícolas, falta de perspectivas do agricultor em 

relação às ações do poder público eram entreves que, pouco a pouco foram superados. Através do 

ponto inicial, as visitas propriedades agrícolas, as propostas de ampliações conforme as condições 

de cada produtor permitiram um estreitamento nas relações entre os representantes do Executivo 

e as famílias. As consolidações das ações traçadas neste projeto galgaram os resultados exitosos 

relatados anteriormente. 

Etapa Prazo de Execução 

Levantamento de dados e diagnóstico da situação dos agricultores na cidade a partir de 2017 

Reunião com agricultores para explanação sobre o PAA Junho 2017 

Cadastramento dos agricultores no SISPAA Julho 2017 

Adesão ao PAA e Ampliação da participação dos Agricultores no PNAE a partir de 2017 

Síntese dos dados do PAA (produtos/meses) setembro 2017 

Reunião com a entidade beneficiária Fevereiro 2018 

Acompanhamento das entregas quinzenais dos produtos a partir de março 2018 

Distribuição à entidade beneficiada a partir de março 2018 

Acompanhamento aos agricultores (notas e inserção no SISPAA) a partir de março 2018 

Monitoramento e prestação de contas do PAA a partir de março 2018 

I Fórum da agricultura familiar Março 2017 

Elaboração Plano de Benefícios Março 2017 

Aprovação da Leide Incentivo aos agricultores Dezembro 2017 

II Fórum da Agricultura Familiar (Explanação sobre a Lei) Dezembro 2017 

III Fórum da Agricultura Familiar (levantamento das demandas) Março 2018 

Verificação do montante de notas de cada agricultor referente 2017 Abril 2018 

Solicitação de Insumos e serviços Junho 2018 

Processo licitatório para contratar empresa prestadora dos serviços aos 

agricultores 

Julho 2018 

Entrega de Insumos e execução dos serviços agosto de 2018 a agosto 

2019 

Adequação do Espaço da Feira do Agricltor janeiro 2017 

Cadastramento de novos agricultores março 2017 

Visitas técnicas em propriedades rurais para orientação Janeiro a dezembro 

Visita a campo com os agricultores (conhecendo outras culturas) abril 2017 

Início de cultivo de novas culturas nas propriedades maio 2017 

Balcão de Negócios anualmente em Julho 

Semana do Agricultor anualmente em Julho 
 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



Governo Federal (MDS, MEC, MAPA) Sindicato Rural; Associação dos Agricultores; EMATER; 

Recursos previstos pelo poder público municipal desde salário dos funcionários (média 

R$25mil), combustível (média R$ 1.200,00), insumos (R$ 50.000,00), manutenção do 

maquinário e implementos (R$3.000,00); energia elétrica (R$300), manutenção do espaço (R$ 

500,00). Além disso, a aquisição de máquinas e implementos agrícolas para o setor da 

Agricultura, por meio de projetos via Setor de Captação de Recursos (R$580.000,00). Tendo 

como parâmetro os dados comparativos dos anos de 2016 e 2017 percebe-se o aumento do 

percentual de benefícios recebidos pelos agricultores, principalmente no que se refere a 

valores em notas no talão do agricultor, que chegou a 160% de aumento, o que excede as 

expectativas previstas. Sendo assim, podemos concluir que os valores recebidos pelos 

agricultores, estão além da expectativa inicial do projeto. 

O Projeto prevê a ampliação de todos as estratégias, principalmente no âmbito do apoio à 

comercialização e divulgação dos produtos oriundos da agricultura familiar e agronegócio. 

Através da revitalização do local de realização da Feira do Agricultor, ofereceu-se infraestrutura 

adequada para que possam expor e comercializar a sua produção. Com isso, a Feira ampliou o 

leque de opções tanto em números de expositores quanto de produtos oferecidos. Porém, 

Estância Velha tem como característica geográfica a divisão de duas regiões bem distintas. No 

atual molde, a Feira do Agricultor contempla apenas uma das regiões. Iniciou- se os estudos 

para a construção de mais uma Feira do Produtor na outra região possibilitando o crescimento 

do setor. Além disso, durante Semana da Agricultura ocorre o Balcão de negócios, evento 

criado para exposição dos produtos da agricultura familiar que oportuniza a apreciação dos 

comerciantes locais, como por exemplo rede gastronômica, fruteiras, minimercados. O 

Objetivo é que o produtor amplie sua rede de atendimento com os consumidores em 

potencial. Tal espaço é oportunizado em ocasião da Semana da Agricultura Familiar. Em relação 

aos Programas Federais há uma previsão de ampliação 20% do PAA. A possibilidade de 

captação de recursos projetos em andamento é de uma ampliação de, no mínimo, 60%. A 

valorização da agricultura familiar por parte das políticas públicas essencialmente voltadas para 

o acesso ao mercado da pequena produção familiar certamente terá continuidade com mais 

estratégias exitosas. 

 

 
 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 



Considerando o cenário atual da Agricultura Familiar verificamos houve uma significativa 

evolução da agricultura em Estância Velha. No início do projeto nos deparamos com a realidade 

de agricultores com renda familiar insuficiente para prover os meios adequados de subsistência 

e, para o investimento na própria produção. Após o desenvolvimento de algumas estratégias já 

percebemos que a agricultura familiar vem se mostrando como uma das melhores formas de 

geração de emprego e renda, também como, a conservação da biodiversidade. Nessas 

circunstâncias, não é só importante agregar valor à produção por meio do beneficiamento e da 

transformação caseira ou artesanal, mas também promover uma inserção no mercado de forma 

competitiva. Sendo assim, o presente projeto se propõe garantir, através das estratégias já 

descritas, inclusive com a criação de Leis de incentivo e valorização da Agricultura Familiar, que 

haja, por parte das políticas públicas, uma continuidade fortalecimento deste importante setor 

em Estância Velha. 

 

18) Considerações finais 
 



Rosângela Cristina de Oliveira 

51 9662-6706 / roserosada.82@ hotmail.com 

membro da agricultura familiar 

Participo do PNAE, da Feira do Agricultor e agora do PAA. E é bastante 

importante para nossa família estes incentivos. Termos espaço para vender 

nossos produtos e podemos ser mais conhecidos da população. O retorno 

financeiro faz diferença, principalmente o PNAE e a Feira. O PAA está iniciando e 

eu espero que continue pois pode melhorar o valor de compra e isso será muito 

bom. 

 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

◯ 3 

✖ 4 

◯ 5 

◯ nenhum 

 
 

19.4) Beneficiado 

Nome 

 
 
 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

 

Nome 

 

Fabiana Molter 



membro da agricultura familiar 

 
 

Telefone/e-mail 

 
 

Função 

 

Relato 

 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

(51) 998239456 

Participamos da Feira do Agricultor e do PNAE. Estes são formas de divulgar que 

os produtos da agricultura familiar existem. Lembro quando estava trabalhando 

em uma escola e algumas mães perguntaram de onde vinham aqueles legumes 

que eram servidos na merenda. Eu tive a oportunidade de comentar com ela 

tudo o que Estância Velha produz. Muitas pessoas ainda não sabem que tem 

agricultura e produz tantos produtos com qualidade. 

Fabiana Cardoso 

(51) 999638994 

membro da agricultura familiar 

No início a feira era bem pequena e agora está crescendo. Todos os que 

participam da Feira é porque gostam! A gente faz amizades, as pessoas já nos 

conhecem e vem comprar sempre. O PNAE é o programa que mais dá retorno... 

se não fosse este programa nós já não estaríamos mais na agricultura. 



Nome 

 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

 
 
 

20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

Edenilson Klaus (51) 9725-6605 Secretário do Meio Ambiente e Preservação Ecológica 

Adenir Basso (51) 35614050 Diretor do Departamento de Agricultura 

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Maria Ivete de Godoy Grade 

18/07/2018 

Os programas estão sendo de extrema importância para o município de Estância 

Velha, pois está beneficiando em torno de 150 famílias em extrema 

vulnerabilidade social referenciadas ao CRAS proporcionando a elas um 

enriquecimento no cardápio alimentar. 

Rosita Bocorny 

rositabocorninoia@gmail.com 

Diretora do CRAS 

mailto:rositabocorninoia@gmail.com

