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Codeagro lança projeto-piloto de
alimentação saudável na capital

Nutricionistas e 
agrônomos orientam 
consumidores na feira 
do Projeto Bom Preço do 
Agricultor, realizada no 
Terminal do Jabaquara

Coordenadoria de Desenvolvimento 
dos Agronegócios (Codeagro), órgão 

Na feira, foi montado um estande 
com equipe formada por técnicos, 
agrônomos e nutricionistas. O grupo 
transmitiu aos consumidores orien
tações sobre alimentação saudável, 
plantio de hortas urbanas e seguran
ça alimentar – três principais pilares 
do novo programa. De acordo com 
José Valverde, coordenador da Co 
deagro, a proposta é tornar o projeto
piloto uma iniciativa mensal, a par
tir de novembro, após o pe  río do elei
toral, mantendo os atuais parceiros 
da SAA, a prefeitura regional do Ja 
baquara e a Cooperativa Na  cional de 
Produtores Agrícolas e do Agro ne
gócio (Coonagro).

Mais saúde – Um dos respon
sáveis pelo estande, Emílio Bocchino 
Neto, diretor de projetos da Codeagro, 
aponta a ação como mais um incentivo 
para o público conhecer o Projeto Bom 
Preço do Agricultor. “É uma oportuni
dade para o consumidor adquirir dire
tamente do produtor alimentos frescos 
e de qualidade, além de pagar em 
média de 15% a 20% menos do que os 
valores cobrados nos outros merca
dos”, destaca. Segundo ele, a feira de 
hortifrútis orgânicos é realizada às sex
tasfeiras, das 15 às 20 horas; e a de 
frutas e legumes convencionais ocorre 
aos domingos, das 4 às 14 horas, e às 
quartasfeiras, das 15 às 20 horas.

O programa, explica Bocchino 
Neto, também promove capacitação 
anual gratuita em sua sede para os 
agricultores participantes da feira 
nos meses de janeiro e fevereiro. 

“Neste treinamento, passamos orientações 
sobre como manipular legumes e verduras 
com higiene e segurança, dar dicas sobre 
embalagens e conservação e ampliar o valor 
agregado dos alimentos nas bancas, entre 
outras boas práticas”, ressalta.

Marcio Miyashiro é um dos produtores 
atendidos. Filho de bananicultores do muni
cípio de Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira, 
sul do Estado, ele participou da capacitação 
em fevereiro de 2016. Na sua barraca, atual
mente, ele prepara e comercializa yakisoba, 
o macarrão com carnes e legumes de ori
gem japonesa. “As orientações transmitidas 
foram fundamentais, valorizam ainda mais 
a qualidade e apresentação das nossas refei
ções”, explicou Miyashiro.

Todos os gostos – Em todas as ban
cas da feira do Projeto Bom Preço do Agri cul
tor, o público pode levar para casa as publica
ções elaboradas pelo Centro de Se  gurança 
Alimentar e Nutricional Susten tável (Cesans) 
da Codeagro. Redigidos por nutricionistas, 
esses manuais também são oferecidos para 
leitura e cópia gratuita on-line no site do 
Cesans e nas duas comunidades da Coorde
nadoria de Desenvolvimento dos Agrone
gócios no Facebook, a Alimentação Saudável 
e a Saudável e Barato (ver Serviço). 

“Elaboramos receitas de sucos, pães, 
pescados, massas e diversos preparos. To 
das as sugestões de cardápios são equili
bradas, com o propósito de atender públi
cos dos mais diferentes perfis, inclusive 
consumidores com restrições alimentares. 
A proposta comum a todos os títulos é 
melhorar a qualidade de vida da popu
lação”, explica Milene Massaro, diretora 
do Cesans. Segundo ela, as obras também 

podem ser encontradas nas livrarias vir
tuais Amazon, iTunes, Kobo, Google Books, 
Livraria Cultura e Issuu (ver Serviço).

Praticidade – Responsável pelas 
publicações, Milene coordenou no estande o 
trabalho de orientação ao público com rela
ção ao consumo de alimentos saudáveis, além 
de incluir dicas sobre como reaproveitálos. 
“A Codeagro está presente em todas as etapas 
de produção dos hortifrútis, desde o campo 
ate à mesa das famílias. A ideia desse novo 
programa é também promover ações de edu
cação alimentar”, esclarece Milene.

No estande, ela e outras sete nutricio
nistas apresentaram diversas marmitas com 
exemplos de refeições saudáveis, rápidas e 
simples de serem produzidas, com legumes 
e frutas encontrados na feira, informando, 
inclusive, o baixo valor nutricional de cada 
uma delas. O conceito proposto é substituir 
o alimento pronto, industrializado e rico 
em gorduras e sódio, por outros saudáveis, 
além de trocar o sal por temperos como 
cebolinha, salsinha e as chamadas Plantas 
Alimentícias Não Convencionais (PANCs), 
como sálvia, capuchinha, etc.

Aprovado – Moradora no Carandiru, 
bairro da zona norte da capital, a confeiteira 
Salvina da Silva se encantou com o projeto
piloto da Codeagro. Fazendo curso técnico 
de medicina do trabalho nas imediações, ela 
aproveitou a ida no entreposto ao ar livre para 
fazer compras rápidas, pegar publicações 
“incríveis e que não conhecia” no estande da 
Codeagro e ainda ganhou mudas (de vários 
temperos) plantadas em garrafas pet para 
iniciar uma horta em sua casa. “Vou tirar 
um sofá da sala para colocar ali as mudas de 
alface, cenoura e temperos”, revelou.

Também estudantes de curso técnico, o 
trio de amigos formado por Domênico Ger
vásio, vigilante, Janaína Cristina, cabeleireira, 
e Adriana Kelly viu no serviço prestado um 
meio de orientar a família, amigos e a comuni
dade para combater desperdícios e melhorar a 
qualidade nutricional das refeições familiares. 
“Ótima iniciativa”, apontaram. 

Rogério Mascia Silveira 
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SERVIÇO
• Codeagro:
 http://www.codeagro.agricultura.sp.gov.br
 Projeto Bom Preço do Agricultor:
 http://bit.ly/2NrZwRe
• Facebook:
 – Alimentação Saudável:
  http://bit.ly/2KmowqA
 – Saudável e Barato: http://bit.ly/2L1vVwM
• Livros do Cesans/Codeagro:
 – Cesans: http://bit.ly/2KNQ5d8
 – Codeagro: http://goo.gl/hF2sBZ
 – Amazon: http://goo.gl/S2SnfW
 – iTunes: http://goo.gl/mavF4o
 – Kobo: http://goo.gl/KHnCTe
 – Google Books: http://goo.gl/Z5MVHQ
 – Livraria Cultura: http://goo.gl/1z96S4
 – Issuu: http://goo.gl/rKwC7G

A da Secretaria Estadual de Agricul
tura e Abastecimento (SAA), apre
sentou, no domingo, 1º, e na quarta
feira, 4, o projetopiloto de seu pro
grama Saudável é Mais. A iniciativa 
teve como local escolhido a feira livre 
do Projeto Bom Preço do Agricultor, 
da SAA, realizada na Rua dos Comer
ciários, zona sul, ao lado da Estação 
do Metrô da Linha 1–Azul e do Ter
minal Intermunicipal do Jaba quara 
(ver Serviço).
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Bocchino Neto, da Codeagro, com Miyashiro: “Orientações da coordenadoria foram fundamentais”

No estande da Codeagro, 
marmitas saudáveis com 
refeições rápidas e simples

Salvina ganhou mudas para iniciar uma horta na sua casa Nutricionista orienta Kelly, Janaína e Domênico: “Ótima iniciativa”
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