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SETI | Programa vai distribuir produtos orgânicos em parceria com secretaria
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Equipe do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) apresentou nesta terça-feira
(06) aos funcionários da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o projeto Cestas
Solidárias. A proposta é adquirir cestas semanais de produtos orgânicos por meio de parceria
direta com famílias de agricultores da região.
A iniciativa já funciona em alguns municípios e universidades, e agora a equipe pretende conseguir
novas parcerias com órgãos do Governo do Estado. O coordenador do projeto, Manuel
Delafoulhouze, disse que tanto consumidores quanto agricultores familiares ganham com a
parceria. "Facilita a venda para que o produtor não fique refém de atravessadores, garantindo uma
renda digna e para que não tenha perda de produção. O consumidor tem a disponibilidade do
produto, uma alimentação de qualidade e com preço acessível", afirmou.
O secretário João Carlos Gomes lembrou que o projeto é fruto do Programa Paranaense de
Certificação de Produtos Orgânicos (PPCPO), com investimentos de R$ 10 milhões previstos até
2018. "Graças a iniciativas como o Programa de Certificação de Orgânicos, o Paraná é o estado
com o maior número de produtores certificados do país", disse o secretário. Segundo ele, é um
programa importante que o Governo do Estado faz questão de dar continuidade, por isso já está na
terceira fase. "Eu sempre reforço que diante do sucesso e da importância do programa ele precisa
ser uma política de Estado", acrescentou.
Durante o encontro foi assinado um convênio no valor de R$ 229 mil entre a Secretaria e o Centro
que serão investidos no projeto Cestas Solidárias. "O Programa de Certificação de Orgânicos tem
intensificado as ações de apoio à comercialização dos produtos orgânicos que é hoje um dos
grandes gargalos mundiais. A parceria é um piloto envolvendo órgão do Governo do Estado, mas o
objetivo é que nós consigamos ampliá-lo para as demais secretarias", explicou o gestor da Unidade
Gestora do Fundo Paraná, Luiz Cezar Kawano.
A próxima etapa da parceria é formar um grupo de funcionários interessados em participar do
projeto Cestas Solidárias que, junto com os agricultores familiares, definirão entre os produtos da
estação quais devem fazer parte da cesta que será entregue semanalmente.
A coordenação do projeto Cestas Solidárias destacou temas como os Sistemas Alimentares
Agroecológicos; consequências dos Sistemas Alimentares, a alimentação no contexto global,
nacional e local; a economia local neste contexto e a qualidade dos produtos.
Mais informações sobre o projeto Cestas Solidárias podem ser obtidas pelo telefone (41)
3544-8100.
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Acompanhe o CPRA no Facebook
Acompanhe o CPRA no Twitter
Siga o CPRA no Instagram
Conheça o canal do CPRA no YouTube
Leia as
notícias do CPRA no Medium
Conheça a página de apresentação do CPRA no Spark
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