
 

No Planalto Norte Catarinense, Nutricionistas fortalecem o 
seu trabalho com a União. 

 

            O fortalecimento da agricultura familiar e  fornecimento de alimentação 
saudável aos alunos das escolas públicas são objetivos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). Todo o programa busca oferecer, aos alunos, alimentos 
produzidos localmente, apoiando a Agricultura Familiar (AF) 

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se 
nas diretrizes do programa que de um lado estimula cardápios com alimentos seguros, 
variados, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e de 
outro incentiva a aquisição de alimentos produzidos em âmbito local pela agricultura 
familiar. Um casamento perfeito que faz cada vez mais sucesso no Planalto Norte 
Catarinense, impulsionado pelo trabalho dos profissionais nutricionistas envolvidos 
neste processo, que buscam se aperfeiçoar para apoiar o desenvolvimento dos 
pequenos agricultores, gerando emprego e renda, fortalecendo e diversificando a 
economia local e valorizando os hábitos alimentares. 
 A aquisição dos alimentos no PNAE pode ser feita mediante chamada pública, 
que é uma modalidade de compra que atende as especificidades necessárias à 
aquisição da agricultura familiar. Um instrumento específico e bastante detalhado que 
requer muita atenção para ser corretamente utilizado. 
 A articulação entre os atores sociais envolvidos no processo de aquisição de 
produtos da agricultura familiar é fundamental para a boa execução do Programa. E 
neste processo é que se destaca o profissional nutricionista que trabalha na Secretaria 
de Educação com a alimentação escolar. De acordo com as diretrizes do PNAE o 
nutricionista responsável técnico, com apoio das entidades representativas da 
agricultura familiar, deverá conhecer os agricultores locais e seus níveis de 
organização, capacidade logística, de beneficiamento da produção, entre outros, de 
forma a identificar e estimular o potencial para diversificar a sua produção e atender a 
demanda da alimentação escolar. 

De um lado os agricultores e suas cooperativas em busca de comercialização de 
seus produtos. De outro, as prefeituras, que, por lei, devem adquirir no mínimo 30% 
do recurso financeiro repassado pelo FNDE na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da AF. Com intensão de impulsionar as vendas da AF os técnicos de 
Epagri, que já vem trabalhando diretamente com os agricultores, sentiram a 
necessidade de reunir e articular as nutricionistas responsáveis pelo PNAE para discutir 
o programa.  Neste contexto é que, depois de alguns encontros, nasceu o Colegiado 
Microrregional dos Nutricionistas, que engloba os dez municípios da Associação dos 
Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). Constituído oficialmente, 
no dia 21 de maio, no Centro de treinamento da Epagri, em Canoinhas, sua finalidade é 
de analisar, orientar, promover o planejamento e a execução de ações, na região do 
planalto norte catarinense, para a garantia de uma alimentação saudável, 
constituindo-se em instância de integração dos gestores municipais de nutrição.  

A extensionista da Epagri Telma Tatiana Köene, também nutricionista, disse ser 
conhecedora das dificuldades dos profissionais, que muitas vezes trabalham sozinhos. 
No Colegiado “um pode apoiar o outro. Vamos usar este espaço importante no qual 
vocês terão poder de decisão e articulação”.  Daniel Uba, extensionista da Epagri, 
ressaltou a importância do Colegiado na busca por melhores condições para 



operacionalizar o Programa. “Aqui vocês têm mais força de negociação, 
convencimento do que está sendo proposto a cada prefeitura, aos poucos vai tomando 
corpo, amparado pelo coletivo”.  Segundo Giovana Kundlatsch, “Participar dos 
encontros além de ser um prazer, pois revemos colegas, discutimos sobre muitos 
problemas que precisávamos resolver sozinhas e podemos contar com a Epagri e a 
Amplanorte para esclarecer dúvidas e buscar soluções.” 

Participaram da reunião de constituição as nutricionistas Dayane Suchara 
Nunes, de Bela Vista do Toldo; Marília Quadros, de Major Vieira; Juliana Malinoski, de 
Itaiópolis; Suelen Müller Ferreira, de Três Barras; Adriana Scalet, de Porto União; Luzia 
Biceleski, de Papanduva; Jane Colete Gruber, de Monte Castelo; Francieli Knoll, de 
Irineópolis; Milenna Larissa Conceição, de Canoinhas; Giovana Kundlatsch, e Letícia 
Pimentel da Silva, de Mafra, além do técnico Henrique Gonçalves, Três Barras; além de 
Hélio Daniel Costa, Secretário Executivo da AMPLANORTE; Daniel Uba, engenheiro 
agrônomo da Epagri, coordenador do Programa de Gestão e Negócios, Telma Tatiana 
Köene, extensionista social da Epagri e Donato Noernberg, gerente regional da Epagri 
Canoinhas.  
   
Diretoria  

            A presidência ficou com Milenna Larissa Conceição; Letícia Pimentel da Silva é a 
vice-presidente; Giovana Kundlatsch assumiu como primeira secretária e Adriana 
Scalet como segunda secretária. O Colegiado deverá se reunir, no mínimo, a cada dois 
meses para discutir assuntos inerentes à área nutricional das dez prefeituras, estando 
aberto à participação de outros nutricionistas da região interessados em participar. 
             

 

Membros do Colegiado Microrregional dos Nutricionistas da AMPLANORTE. 


