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Cidades da Serra Geral recebem barracas para a agricultura familiar
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JANAÃšBA (Fernando Lucas) â€“ Na manhÃ£ desta quinta-feira, dia 22, comeÃ§aram as entregas das barracas para todos os
municÃ-pios envolvidos no projeto do ConsÃ³rcio UniÃ£o da Serra Geral. A prefeitura de VerdelÃ¢ndia recebeu suas 18
barracas, devidamente equipadas com balanÃ§a de precisÃ£o, caixotes para o armazenamento das mercadorias e uma
lixeira para acomodar o lixo orgÃ¢nico produzido nas feiras livres que comeÃ§am a ganhar corpo com as devidas
barracas, padronizadas, conseguidas atravÃ©s do empenho do ConsÃ³rcio UniÃ£o da Serra Geral.

Â

AtravÃ©s do ConsÃ³rcio UniÃ£o da Serra Geral (ConsÃ³rcio Intermunicipal de Desenvolvimento SustentÃ¡vel da
MicrorregiÃ£o da Serra Geral de Minas), atualmente presidido pelo prefeito de Nova Porteirinha, Juracy Fagundes
JÃ¡come, foram adquiridas barracas de lona e kits de apoio para a comercializaÃ§Ã£o de produtos oriundos da agricultura
familiar regional, visando promover o desenvolvimento das feiras agroecolÃ³gicas, a partir de implementaÃ§Ã£o da infraestrutura bÃ¡sica de funcionamento das mesmas.

No total, 256 barracas estÃ£o sendo distribuÃ-das para os municÃ-pios que compÃµem esta parte do Estado e estÃ£o
devidamente filiados e cadastrados junto ao ConsÃ³rcio. Deste total, cerca de 100 delas jÃ¡ foram, inclusive, entregues.
Trata-se de um projeto via MDA (MinistÃ©rio do Desenvolvimento AgrÃ¡rio), objetivando o fortalecimento da agricultura
familiar.

Â

As feiras agroecolÃ³gicas constituem um diferencial de oferta de produtos oriundos da agricultura familiar com grande
potencial de comercializaÃ§Ã£o. Os 16 municÃ-pios pertencentes ao TerritÃ³rio da Cidadania Serra Geral jÃ¡ possuem esta
iniciativa e muitas vezes comercilizam seus produtos de forma inadequada (no chÃ£o, sobre lonas), causando perda da
qualidade destes produtos. DaÃ- a iniciativa do ConsÃ³rcio UniÃ£o da Serra Geral em buscar a adequaÃ§Ã£o destes
espaÃ§os.

Â

Segundo Juracy Fagundes JÃ¡come, presidente do ConsÃ³rcio, a estrutura fÃ-sica destas barracas, bem como os itens
que a compÃµe, de suporte e comercializaÃ§Ã£o, como caixas, balanÃ§a de precisÃ£o e lixeiras para o recolhimento do lixo
orgÃ¢nico, servem para consolidar estes empreendimentos, gerando emprego e renda aos agricultores, promovendo a
seguranÃ§a alimentar e nutricional tÃ£o buscada na atualidade.

Â

Esta implementaÃ§Ã£o foi aprovada dentro do Colegiado territorial jÃ¡ hÃ¡ algum tempo, porÃ©m, devido a cortes
orÃ§amentÃ¡rios nÃ£o fora contemplado, o que aconteceu agora. Este projeto encontra-se diretamente vinculado ao
Plano Brasil Sem MisÃ©ria, ofertando a possibilidade de comercializaÃ§Ã£o dos excedentes de produÃ§Ã£o, a partir da
organizaÃ§Ã£o destes.

Â

Juracy destaca ainda, os diferentes impactos positivos da base agroecolÃ³gica, com preocupaÃ§Ã£o prioritÃ¡ria frente ao
uso adequado dos recursos naturais, sem uso de produtos quÃ-micos em sua produÃ§Ã£o. Para as questÃµes econÃ´micas,
http://www.jornaldaserrageral.com.br/v2

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 26 June, 2019, 01:50

Jornal da Serra Geral

estima-se na regiÃ£o que cada famÃ-lia feirante de produtos agroecolÃ³gicos chega a comercializar por mÃªs o
equivalente a dois salÃ¡rios mÃ-nimos. E, no que tange as questÃµes sociais, a inclusÃ£o dos jovens e mulheres na
pespectiva de empreendimento rural tem sido fortalecido.

Â

â€œAcredito que este incentivo poderÃ¡ promover um destaque territorial de forma coletiva, que irÃ¡ fortalecer a polÃ-tica
territorial e o capital social que tem sido construÃ-do ao longo destes anosâ€•, atesta o presidente do ConsÃ³rcio, prefeito
Juracy JÃ¡come.Â
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