
BOA PRÁTICA EM GESTÃO PÚBLICA 
PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ

SACOLA VERDE ITINERANTE
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2. Categoria de inscrição:  
Identifique a categoria para a qual a prática está sendo inscrita: 

1. Excelência no trabalho social com as famílias (   )

2. Estratégias de gestão da intersetorialidade  (   )

3. Alternativas para a execução do trabalhado durante a pandemia de Covid-19 ( x  )
4. Otimização das informações do sistema de registro na gestão pública municipal  (   )

3.  Localidade: Santa Cecilia do Pavão - PR

4.  Ano de implantação: 2020



5.  Situação Atual: Em andamento

6.  Situação anterior
O Munícipio de Santa Cecilia do Pavão já contava com um Projeto da Horta Comunitária, onde as
famílias selecionadas através do Programa Nossa gente Paraná participaram de todo processo de
cultivo desde o preparo da terra, semeadora, colheita e toda semana essa família podia levar para
casa  tudo  o  que  era  produzido  na  horta  e  também  estar  preparando  refeições  na  cozinha
comunitária, o projeto atendia 120 famílias mensal. Mas com a chegada da pandemia esse cenário
mudou de forma brusca, as pessoas já não podiam mais se reunir, nem sair de suas casas como
antes, a situação de vulnerabilidade aumentou ainda mais, as crianças que tinham alimentação
garantida nas escolas e nos Projetos Sociais do Munícipio também tiveram que ficar em suas casas
para evitar a contaminação pelo Covid-19.  Dessa forma percebemos a grande dificuldade das
famílias mais carentes em levar alimentação saudável para suas casas, percebemos a necessidade
de manter de alguma forma o acesso dessas famílias a uma alimentação digna e saudável.

7.  Descrição da ação
O Projeto ”Sacola Verde itinerante” (Horta Comunitária) surgiu da parceria da Secretaria de Ações
Públicas e Desenvolvimento Social, CRAS e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. O Projeto
Horta Comunitária  é um projeto de grande relevância Social,  para complementação da sacola
verde em parceria com o governo do Estado através do programa Compra Direta Estadual da
secretaria de Agricultura e Abastecimento SEAB foram acrescentados feijão, fubá, polpa de frutas,
frutas  e  legumes  nas  sacolas.   Os  funcionários  designados  para  entrega  seguiam  todas  as
recomendações da OMS para Covid-19. Como as famílias já não podiam estar presentes no Cultivo
da horta, para que fosse mantida a produção das verduras e legumes e pudessem chegar até as
famílias que mais necessitavam naquele momento, a prefeitura do Munícipio cedeu funcionários
para manutenção da horta.  A equipe do CRAS e representantes do Comitês Local e Municipal
fizeram o levantamento das famílias. Foi criado um grupo através das mídias sociais para facilitar o
diálogo com as  famílias, a secretaria de agricultura também disponibilizou seus funcionários  para
ajudar  no cultivo e colheita  na horta .Através de telefonemas, mensagens de texto ou WhatsApp.
A equipe entravam em contato com responsável familiar para que fosse feita a entrega das sacolas
em suas residências. O projeto  atendeu 160 famílias mais vulneráveis inscritas no Cad, Único e
famílias  que  estavam  isoladas,  priorizando  aquelas  selecionadas  pelo  Programa  Nossa  gente
Paraná, sendo 40 famílias semanal. A equipe da Agricultura preparavam os kits nas sacolas e as
equipes selecionadas para realizar as entregas buscavam as sacolas e levavam para as famílias



selecionadas  com  todas  as  recomendações  de  segurança  da  covid-19  e  com  uso  de  epis
necessários para segurança de todos.

8. Resultados obtidos

O  projeto  foi  de  extrema  importância  na  alimentação  das  famílias  em  vulnerabilidade  no
momento  que  a  situação  ficou  precária  devido  o  Lockdown,  portanto  o  projeto  no  nosso
Munícipio  foi  um  sucesso  conseguimos  atingir  o  objetivo,  assim  melhorando  a  condição
nutricional, além de manter o vínculo com as famílias.   
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