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Introdução: Em 2003 foi instituído o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e
incluído nas ações do Fome Zero. O objetivo deste programa é garantir o
acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade
necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e
nutricional e promover a inclusão social no campo por meio do
fortalecimento da agricultura familiar, gerando trabalho e renda. Além
disto, em junho deste ano, foi promulgada a lei n° 11.947, que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar, no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Nesta lei, entre as diretrizes da
alimentação escolar está o apoio ao desenvolvimento sustentável, com
incentivo à aquisição de alimentos diversificados produzidos localmente
pela agricultura familiar. Para o fortalecimento das ações destes
programas, são necessárias várias ações, como, por exemplo, a inserção
de políticas que garantam espaço para estes produtos. Dentro destas
políticas está a inclusão destes alimentos nas compras públicas. Sendo a
universidade um espaço público e de educação, ele poderia também
estar incluído nas ações destes programas, apesar de que nenhum deles
visa o atendimento da população universitária. Considerando isto e
inspirada nas ações destes programas, a UFRGS, através do Núcleo de
Economia Alternativa e Incubadora de Cooperativas Populares
(NEA/INCOOP), está articulando uma ação pioneira de inserção dos
produtos provenientes da agricultura camponesa nos Restaurantes
Universitários (RUs) da UFRGS, visando a inclusão destas populações na
economia de mercado e a educação para uma alimentação mais
saudável da comunidade acadêmica. Objetivos: O objetivo da presente
ação é qualificar a alimentação oferecida pelos restaurantes, assim como
apoiar e integrar a agricultura camponesa ao mercado público.  Materiais
e métodos: Serão fornecidos alimentos provenientes da agricultura
camponesa para os Restaurantes Universitários (RUs) da UFRGS a partir
da produção realizada pelos integrantes do Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA) e do Movimento dos Sem-Terra (MST). Desde junho,
estão sendo realizadas conversas entre os agentes envolvidos para a
articulação e efetivação da proposta: NEA/INCOOP, Secretaria de
Assuntos Estudantis (SAE), MPA, MST e Centro de Estudos e Pesquisas
Econômicas (IEPE). Resultados: Após amplas discussões e conversas



entre os agentes envolvidos, optou-se primeiramente pela realização de
um projeto piloto nos RUs, sendo inicialmente substituídas as frutas e
verduras atualmente oferecidas pelas oriundas das produções de
pequenos agricultores da região. O novo cardápio está previsto para
entrar em vigor neste espaço no mês de outubro. Conforme for a
receptividade destes alimentos, está prevista a ampliação da variedade
de produtos. Paralelamente a esta ação, está sendo estudada a
possibilidade de recolhimento do óleo de cozinha utilizado pelos RUs,
para reciclagem e transformação em biodiesel. Conclusões: Esta ação
contribuirá a inserção de políticas que valorizem os produtos da
agricultura camponesa e para a formação e educação dos usuários dos
RUs para uma alimentação mais saudável.


