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Resumo
Arinos é o 6º maior município de Minas Gerais em extensão territorial e mantém
sua economia diretamente ligada ao agronegócio e à Agricultura Familiar; há
grande quantidade de famílias assentadas por todo município e em sua maioria
praticam a Agricultura Familiar como meio de subsistência ou renda, sendo 15
assentamentos integrando 695 famílias. Existem deficiências desde a produção
até a comercialização, por falhas na produção, falta de técnica, falhas nos
processos e falta de organização, de comunicação e de informação em um
município de economia diretamente agropecuária. Foi tratado no projeto, o
problema na execução da política pública do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), uma vez que os agricultores familiares encontram demasiada
dificuldade em lidar com os trâmites burocráticos que compõem os processos da
Chamada Pública estabelecida pela Lei 11.947/2009, que através do PNAE dispõe
de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação dos quais no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e suas organizações,
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária. Assim, foi proposto neste
projeto, o acompanhamento aos agricultores familiares na execução da chamada
pública da prefeitura municipal de Arinos a fim de reduzir a deficiência na
execução do programa, tendo em vista a baixa participação desses produtores na
oferta de produtos para escolas públicas. Como resultado, com o auxílio do projeto
foi possível obter a experiência exitosa com o cumprimento de 80% da chamada
junto à prefeitura no ano de 2017. Portanto, o Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais por meio da pesquisa e extensão tem apresentado êxito com inclusão de
diversos setores da sociedade em prol do desenvolvimento social coletivo, haja
vista a redução do problema aqui tratado, reafirmando a produtividade da parceria
entre os arranjos produtivos situados nas regiões interioranas do País.
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The extension in service of the National
School Feeding Program (PNAE): an action
for the development of Family Agriculture in
Arinos-MG
Abstract
Arinos is the 6th largest municipality of Minas Gerais in territorial extension and
keeps its economy directly linked to agribusiness and Family Agriculture; there are
large families settled by every municipality and mostly practice Family Agriculture
as a means of subsistence or income, with 15 settlements comprising 695 families.
There are deficiencies from production to commercialization, due to production
failures, lack of technique, process failures, and lack of organization,
communication, and information in a municipality of a directly agricultural economy.
The problem in the execution of the public policy of the National School Food
Program (PNAE) was dealt with in the project, since family farmers find it too
difficult to deal with the bureaucratic procedures that make up the processes of the
Public Call established by Law 11,947/2009 which through the PNAE, has financial
resources passed on by the National Education Development Fund, of which at
least 30% should be used to purchase foodstuffs directly from family farms and
their organizations, prioritizing agrarian reform settlements. Thus, it was proposed
in this project, the monitoring of family farmers in the implementation of the public
call of the municipal government of Arinos in order to reduce the deficiency in the
implementation of the program, due to the low participation of these producers in
the supply of products to public schools. As a result, with the help of the project, it
was possible to obtain the successful experience with the fulfillment of 80% of the
call with the city hall in 2017. Therefore, the Federal Institute of the North of Minas
Gerais through the research and extension has been successful with the inclusion
of various sectors of society in favor of collective social development, with a view to
reducing the problem addressed here, reaffirming the productivity of the
partnership between productive arrangements located in the country's interior
regions.
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