
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO - APL     
Celeiro 

 
SEXTA-FEIRA dia 17/10/2014 – Local      
UNIJUÍ campus Três Passos 
 Manhã 

 Início: 8h. Sala 100 – Unijuí. 

 Painel: Politicas Publicas uma 
ferramenta para o Desenvolvimento 
local e Segurança Alimentar.  

 Público alvo: Gestores municipais, 
Secretários, Cooperativas, Sindicatos, 
Movimentos Sociais.  

 Painelista: Dr. Claudio Becker Eng. 
Agrônomo - UERGS Santana do 
Livramento.  

 Explanação sobre o CONSEA 
(Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional). 

 
 Tarde 

 Início: 13h30min. (ABERTURA 
OFICIAL) - (Auditório Unijuí). 

 Apresentação ETEC (Os Tauras do 
Etec - uma poesia trovada e duas 
músicas).  

 Painel: Aspectos nutricionais da 
alimentação: desnutrição x obesidade. 

 Painelista: Dra. Maria Helena Weber 
Coord. Nutrição e Gastronomia 
Feevale. 

 Público: Escolas do campo, 
merendeiras, diretores e público em 
geral. 

 
 
 

 Noite 

 Início: 19h15min. (Auditório Unijuí) 

 1º Painel: PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL – UERGS. 

 2º Painel: INDUSTRIALIZAÇÃO –
TRANFORMAR COM SEGURANÇA - 
IFF 

 3º Painel: COMERCIALIZAÇÃO –DO 
CAMPO A CIDADE COM 
SEGURANÇA PARA GARANTIR 
ESPAÇO - UNIJUÍ. 

 Público: Acadêmicos e estudantes do 
ensino médio e comunidade. 

 
 SÁBADO dia 18/10/2014 – Local 

PRAÇA DA MATRIZ em frente ao 
campus da Unijuí 
 Manhã e Tarde 

 Início: 8h. 

 Mostra e comercialização dos feirantes 
e agroindústrias da região celeiro -APL 
Celeiro. 

 Painéis pontuais de cada agente da 
governança no seu stand. 

 Degustação de produtos dos 
expositores às 10h e às 15h no Stand 
do APL Celeiro. 

 13h30min: mateada e apresentações 
artísticas. 

 Término: 17h. 
 

REALIZAÇÃO 
Arranjo Produtivo Local Agroindústria 

Familiar Celeiro (APL) 

 
“ O Desenvolvimento se faz a muitas mãos 

gerando divisas Sociais e Econômicas ”. 

     I FÓRUM DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DA REGIÃO CELEIRO 

 

 
REALIZAÇÃO: 

AGEL – Associação Gaúcha de 
Empreendimentos Lácteos  
APL – Arranjo Produtivo Local 
Agroindústria Familiar Celeiro  
 

  
 
PARCEIROS: 

    

   

    



PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA  21ª CRE 

 

 
 19 municípios 
 75 escolas: 53 com o Programa Mais 

Educação 
 Total de alunos atendidos dia: 16.183 
 Média de refeições servidas dia: 25.479 
 Recurso PNAE/Agricultura Familiar: 

 

- RECURSOS PNAE 2011 
TOTAL ANO: R$ 1.083,900,00 
ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
324.751,20= 29,95% 
- RECURSOS PNAE 2012 
TOTAL ANO: R$ 1.055.160,00  
ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
R$ 326.267,82 = 30,92% 
- RECURSOS PNAE 2013 
TOTAL ANO: R$ 1.502.148,00 
ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
R$ 390.558,48= 26% 
- RECURSOS PNAE 2014 
TOTAL ANO: R$ 1.963.156,00 
PREVISÃO GASTO NA AGRICULTURA 
FAMILIAR: R$ 706.736,20= 36% 

    

Projeto piloto: Chamada Pública Centralizada 

  

Com o objetivo de possibilitar a geração 

de renda para as famílias de 

agricultores familiares da região e assim 

garantir a compra de produtos da 

agricultura familiar na alimentação 

escolar superando a média de 30% 

prevista em lei. A 21ª CRE foi pioneira 

no Estado na chamada pública 

centralizada. 

          Dentre os objetivos específicos 

destacamos:  

 Possibilitar o debate referente a 

uma alimentação saudável e 

adequada, que compreende o uso 

de alimentos variados, seguros, que 

respeitem a cultura, as tradições e 

os hábitos alimentares saudáveis 

contribuindo para o crescimento e 

o desenvolvimento dos alunos.  

 Incentivar ações para produção do 

orgânico - busca do certificado. 

 Centralizar o burocrático da compra 

na CRE. 

 

                                 

EMATER 
 O Estado do Rio Grande do Sul 
disponibiliza através da Emater/RS-Ascar, 
serviços de assistência técnica e extensão 
rural para grande maioria das famílias 
gaúchas, a Região Celeiro conta com equipes 
presentes em todos os municípios e tem 
dedicado esforços com o planejamento e 
execução de atividades que potencializem os 
esforços também desprendidos por outras 
instituições, como sindicatos, cooperativas, 
escolas, prefeituras municipais e outras 
entidades locais. 
 Tem sido muito importante a articulação 
regional envolvendo a Coordenadoria 
Regional de Educação, principalmente no 
apoio ao desenvolvimento da melhoria de 
políticas públicas como o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), com 
capacidade de aumentar a quantidade e a 
qualidade de alimentos saudáveis entregues 
pelas famílias de agricultores dos municípios 
da região. Neste sentido, o esforço da região e 
do Governo Estadual em instalar aqui um 
Arranjo Produtivo Local de Agroindústrias 
Familiares (APL Celeiro), tem contribuído para 
que esse processo avance mais rapidamente. 
Em todos os 19 municípios que compõem a 
21ª CRE e a Emater/RS-Ascar são atendidos: 

 2.214 famílias nas atividades de 
agricultura de base ecológica; 

 200 famílias que fornecem alimentos para 
o PNAE; 

 64 agroindústrias; 

 780 produtores familiares com ações em 
agricultura de base ecológica. 


