ALIMENTAÇÃO CIDADA
APRESENTAÇÃO

Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá é uma entidade sem
fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico que contribui para garantia dos
direitos de crianças e adolescentes do município de Aracruz, colocando-os como
protagonista do seu desenvolvimento social, intelectual e comunitário.
Constitui-se como um dos equipamentos integrantes da rede socioassistencial do
Município, que oferta serviços de Proteção Social Básica, através da execução de
ações socioeducativas para crianças e adolescentes com o objetivo de promoção da
cidadania e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e a participação
direta no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos,
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero, ou por
deficiências, entre outras). Prevê o desenvolvimento de serviços, programas
e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e
indivíduos, conforme a identificação de suas demandas. (Política Nacional
de Assistência Social - PNAS)

Em consonância com a PNAS, o 25/ES Grupo Escoteiro Jequitibá propõe, através
do Projeto Alimentação Cidadã, expandir seu público atendido, voltando sua atenção
para as famílias.
Este Projeto constitui-se em uma parceria com o Programa Mesa Brasil do SESC, e
tem como finalidade contribuir para Segurança Alimentar e Nutricional e promover a
inclusão no mercado de trabalho de famílias em situação de vulnerabilidade social
mediante a doação de alimentos e desenvolvimento de oficinas de culinária.
JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, o município de Aracruz recebeu um grande número de famílias
atraídas por oportunidades de trabalho. Essa busca desenfreada culminou com o
aumento de famílias cujos provedores encontram-se desempregados, uma vez que
não possuem as devidas qualificações profissionais e técnicas para ingressarem no
mercado de trabalho.
Além disso, a precariedade dos locais de trabalho, a mão de obra forçada e os
baixos salários contribuem, não só para esse contexto de desemprego, como
também dificulta o acesso das famílias aos seus direitos fundamentais,
principalmente a alimentação.
A emenda Constitucional Nº 64, de 04 de fevereiro de 2010, inclui no artigo 6º da
Constituição Federal a alimentação como direito social.
Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (Constituição Federal de 1988)
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Ainda, segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar - LOSAN, entende-se por
Segurança Alimentar e Nutricional - SAN a realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, econômica e socialmente sustentáveis.
Desse modo, a Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro de Jequitibá
decidiu empenhar-se no sentido de amenizar a vulnerabilidade alimentar
proporcionando o acesso à alimentação saudável através da criação do Projeto
Alimentação Cidadã.
OBJETIVO

Contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional e proporcionar meios de geração
de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Proporcionar às famílias acesso à alimentação saudável, mediante a doação de
alimentos.



Contribuir para a redução do desperdício, orientando as famílias sobre o
aproveitamento dos alimentos;



Proporcionar meios de geração de renda através da oferta de oficinas de
culinária;
 Despertar o espírito voluntário incentivando a participação dos próprios usuários
nas ações do projeto, como na organização das cestas e separação dos alimentos.
PÚBLICO ALVO
Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes da sede do município de
Aracruz e referenciadas no Centro de Referência da Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Aracruz.
PARCERIAS
Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá possui algumas
parcerias fundamentais para execução do Projeto, sendo estas:


Mesa Brasil (SESC): constitui uma rede nacional de bancos de alimentos
contra a fome e o desperdício cujo objetivo é contribuir para a promoção da
cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de
pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.



Centro de Referência de Assistência Social - CRAS: é uma unidade pública
estatal que atua como a porta de entrada do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS, sendo o responsável pela organização e oferta dos serviços
de Proteção Social Básica. O principal serviço executado é o Serviço de
Atendimento Integral às famílias - PAI, que visa fortalecer a função protetiva
das famílias prevenindo situações de risco.
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METODOLOGIA
O Projeto Alimentação Cidadã é uma parceria da Associação de Pais e Amigos do
25º Grupo Escoteiro Jequitibá com o Programa Mesa Brasil do SESC que visa
contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional de famílias em situação de
vulnerabilidade social do município de Aracruz, através da distribuição de alimentos
excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser
consumidos.
Os alimentos são provenientes de doações de produtores rurais do Estado do
Espírito Santo e de Empresas que, por intermédio dessa parceria exercitam sua
responsabilidade social.
Ao chegar ao Banco de Alimentos do Mesa Brasil, toda a alimentação passa por um
processo de triagem e seleção, em que um técnico nutricionista avalia as condições
de consumo dos mesmos.
O 25/ES Grupo Escoteiro Jequitibá recebe semanalmente, às quartas-feiras,
alimentos para atender 150 crianças e adolescentes participantes do Projeto
Socioeducativo da União dos Escoteiros do Brasil e 50 famílias em vulnerabilidade
social residentes do município de Aracruz. A instituição é responsável pelo
transporte dos produtos e, para isso, conta com a parceria da Prefeitura Municipal de
Aracruz, que contribui através da cessão do caminhão e motorista.
As famílias beneficiárias do Projeto foram selecionadas através de busca ativa na
comunidade, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
de Itaputera, localizado no mesmo território de abrangência do Grupo Escoteiro, e
com a Pastoral da Comunidade. Para tanto, foi realizado atendimento social e visita
domiciliar realizadas pela Equipe técnica do Grupo Escoteiro e do CRAS. Foram
elencados como critérios avaliativos a vulnerabilidade alimentar vivenciada, as
condições socioeconômicas, o número de integrantes da família (famílias
numerosas), a presença de crianças, idosos e pessoas com deficiência.
O desenvolvimento das ações do Projeto depende diretamente da participação da
comunidade, através da prática voluntária, tanto no momento da retirada dos
alimentos no banco do Mesa Brasil, auxiliando no carregamento do caminhão, tanto
na recepção da alimentação na sede da instituição, onde são organizadas as 50
cestas que são doadas às famílias todas as semanas, nas quartas-feiras, no período
vespertino.
O Projeto Alimentação Cidadã, vai além da distribuição de alimentos, pois propõe o
desenvolvimento de oficinas de culinária para os beneficiários com o objetivo de
incentivar a geração de renda e a realização de um módulo educativo a fim de
orientar os participantes sobre a inserção no mercado do trabalho.
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As oficinas de culinária terão duração de 03 meses e serão desenvolvidas durante a
semana, de segunda a sexta-feira, na cozinha do Grupo Escoteiro. Serão
disponibilizadas 5 turmas de oficinas com 10 vagas cada turma.
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Aaaa Amanda Rosário Correia Pagnato
Angela Luiza Pizetta Altoé Domene
Delmira Correia Vieira

Assistente Social
Pedagoga
ASG

Grupo Escoteiro
Grupo Escoteiro
Grupo Escoteiro

RESULTADOS ESPERADOS






Sensibilização das famílias para o consumo da alimentação saudável;
Melhoria das condições de saúde das famílias;
Aumento do consumo de frutas, verduras e legumes pelos beneficiários;
Diminuição da situação de vulnerabilidade alimentar dos beneficiários;
Melhoria das condições socioeconômicas das famílias;
____________________________________
AMANDA ROSARIO CORREIA PAGANATO
Assistente Social da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro
Jequitibá.

Período 03 de janeiro a 20 de dezembro de 2018
Carga horária 1200 horas
Renan Pissinate Rocha
Tobias Pissinate Rocha
Lucas Pissinate Wandelkookem
Carolina Mai Selvatici
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