No mês de janeiro foi arrecadado na feira da Manaus Moderna, cerca

Programa de Redução de
Desperdícios de Alimentos

de 4.760 (quatro mil setecentos e sessenta quilos) de frutas e verduras
que ainda possuíam seus valores nutricionais. Já no mês de fevereiro,
foi cerca de 6.225 (seis mil duzentos e vinte e cinco quilos) também de

Objetivo:

frutas e verduras, totalizando 10.985 (dez mil novecentos e oitenta e

O primeiro, é diminuir a quantidade de alimentos desperdiçados nas

cinco quilos), de alimentos.

feiras de Manaus (FLV e Proteínas), que em sua maioria perderam seu
valor comercial, tendo em vista que são oriundos da avaria logística,
da armazenagem inadequada ou são produtos muito maduros ou
pequenos, porém ainda possuem seus valores nutricionais e assim são
doados pelos feirantes. A estimativa é que cerca de 90 toneladas por
mês, são descartadas pelas feiras espalhadas por Manaus. O segundo,
é diminuir a quantidade de pessoas que vivem em insegurança
alimentar, para combater esse foco, a ideia é fazer com que 49,2%
da população manauara encontre uma segurança alimentar maior. A
terceira meta, será desenvolver a agricultura familiar urbana.
Agenda 2030 ONU: Essa agenda, têm como objetivo principal acabar

TERMO DE COPERAÇÃO TÉCNICA: Foi firmado no ano de 2019 com
o Mesa Brasil e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Centro e

Comércio Informal (SEMACC) e Feirantes, termo de cooperação
técnica para dar início ao programa e a redução de desperdícios
de alimentos.
Metas alcançadas: Foi arrecadado 54 toneladas de
alimentados das feiras de Manaus e foram atendidas 108
instituições, com cerca de 65 mil pessoas beneficiadas pelo
programa, nos meses de março à dezembro.

Nas feiras da Ponta Negra e do Cassam da Agência de Desenvolvimento
Sustentável (ADS) onde o programa atende, no primeiro mês do ano

com a miséria e a pobreza no mundo, dentro dela, existem três (3)

de 2020, foram “resgatados” 400 (quatrocentos) frutas e verduras

conceitos de um total de dezessete (17), onde a visão do programa

das feiras. No mês seguinte, o resulto foi um pouco mais do triplo do

se encaixa, são eles: Erradicação da Pobreza, Fome Zero e Consumo

mês anterior, com cerca de 1.350 (1mil trezentos e cinquenta quilos)

e Produção Responsáveis. Acabar com a pobreza em todas as suas

arrecadados, mostrando um avanço considerável do programa.

formas, em todos os lugares; acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Como ser um beneficiado do programa: As Instituições que estão com

Esses conceitos embasam o programa.

seus diretos fiscais em dia e que se interessam à participar do programa,
a partir do ano de 2020 devem se inscrever no edital do Mesa Brasil.

Plano Safra 2020: O Plano Safra representa um conjunto de ações,
projetos e programas do Governo do Estado que visam fortalecer
a agricultura familiar e empresarial no Amazonas, garantindo
transparência das políticas públicas para o setor primário, firmando um

Já no ano de 2020, a meta é dobrar o resultado atingido no ano
anterior, com inclusão do sistema Cozinha Comunitária, que ajuda
refugiados no Estado com alimentação saudável e balanceada.

compromisso de planejamento junto a produtores rurais, agricultores

Para aquelas Instituições que não estão com seus direitos legais em
dia, devem fazer um ofício e levar a Secretária de Produção Rural do
Estado (Sepror), na Avenida Carlos Drumond de Andrade, Japiim –
Manaus e agendar uma reunião com o coordenador e idealizador do
projeto Carlos Henrique Silva da Conceição.

e familiares. Dentro desses parâmetros abordados, o Programa de

Parcerias Firmadas: No dia 04/02, terça-feira, foi firmado uma nova

Redução de Desperdícios de alimentos, se tornou uma das metas para

parceria com o Superintendente da Associação Supermercadista

se desenvolver e ter uma atenção maior do Estado.

do Amazonas (AMASE), Alexandre Zuqui, com o intuito de levar esse
projeto também para os supermercados do Amazonas, expandindo

Apoio do Governo: No começo do ano de
2020, o Governador do Amazonas, Wilson
Lima, doou um caminhão baú frigorificado,
que ajuda na coleta e na conservação dos

para novos aires e possivelmente, elevando o número arrecadado no
final do ano de 2020. Já no dia 03/03, também terça-feira, foi firmado à
mais nova parceria para atender os refugiados de Manaus com o Alto
Comissariado das Nações Unidas (Acnur), que faz parte da ONU.
Os resultados obtidos nos dois primeiros meses no ano, são de
evolução apresentando um índice de desenvolvimento maior e agora
com a atenção do governo do Estado, esse programa pode gerar
ainda mais frutos para a população manauara.

Parcerias futuras: Por ser um projeto que exige grande demanda, é
preciso de mão de obra para ajudar nas coletas na Feira da Manaus
Moderna e Feira da Banana.

