Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.
O Município poderá participar do MuniCiência por meio do compartilhamento das
experiências inovadoras implementadas na gestão. Para isso, será preciso
preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail municiencia@cnm.org.br
até o dia 10 de novembro de 2017.
Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61)
2101-6605.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO
NOME:
Ponta Grossa
UF:
Paraná
SITE OFICIAL:
http://www.pontagrossa.pr.gov.br
INICIATIVA
TÍTULO:

PROGRAMA FEIRA VERDE

OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)
Incentivar à produção e promoção do escoamento da safra de pequenos produtores
do município.
• Sensibilizar a população a auxiliarem no cuidado ao meio ambiente.
• Incentivar a prática de atitudes conscientes quanto à limpeza das suas casas e
fundos de vale.
• Incluir na população hábitos conscientes sobre reciclagens;
• Desenvolver atitudes benéficas para com o meio em que vivemos;

• Envolver a família na coleta dos recicláveis, como forma de incentivar e entusiasmar
nessa proposta;
• Incentivar o desenvolvimento sustentável.
• Promover o cooperativismo e auxiliar no fomento econômico, em caráter social das
Associações de Catadores de Materiais Recicláveis credenciadas junto a Prefeitura.

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:
INÍCIO:

3 de Dezembro de 2007

CONCLUSÃO:

Contínuo

SITUAÇÃO: ☐ Fase de planejamento
☒ Em andamento
☐ Finalizado
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres)
PALAVRAS CHAVES: Promover; Estimular; Conscientizar
SUJEITOS ENVOLVIDOS: Poder Público Municipal;
O Programa Feira Verde é uma ação pública municipal que promove diretamente o
fomento de produção, comercialização e distribuição dos produtos hortifrutigranjeiros
da agricultura familiar.
Os recursos para a compra destes produtos é realizada pela Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa através de orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária
e Abastecimento.
Mantém o pequeno produtor no campo com a garantia da venda da produção e
melhoria de qualidade de vida dos mesmos.
Pelo incentivo ofertado à população de menor poder aquisitivo a mesma recebe
produtos pela troca de materiais recicláveis, desta forma promove uma
sensibilização ambiental, reforço alimentar e um real ganho econômico a população
de menor poder aquisitivo.
Todo produto reciclável coletado é destinado em caráter de subsídio social às
Associações de Catadores de Materiais de Recicláveis do Município.
RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres)
No ano 2016
Arrecadação 6 mil e 300 Ton. de Recicláveis retirados do Meio Ambiente
Distribuição 2 mil e 100 Ton. Alimentos Distribuidos à população
Atendimento pessoas 129.762
Beneficiários Assoc. Recicláveis 20 famílias
Beneficiários Produtores Rurais 160 Famílias
SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)

A troca de material reciclável por frutas, verduras e legumes traz muitos benefícios
diretos e indiretos a população.
Todo material que ficava exposto no meio ambiente prejudicando a vida das
pessoas, prejudicando os arroios e fundos de vale é trocado por alimentos
saudáveis.
Ganha a comunidade, ganha a natureza!
Com a implantação do PROGRAMA FEIRA VERDE as Cooperativas de Ponta
Grossa tiveram um grande crescimento pela entrega ser toda destinada as
Cooperativas que fazem a reciclagem e comercialização.
A renda fica toda com as Cooperativas melhorando e muito a condição de vida
dessas famílias que sobrevivem do trabal

Hoje, em 2017 o Programa Feira Verde atende 170 pontos sendo, 144 pontos na
àrea urbana e 26 pontos na àrea rural. Os pontos são atendidos a cada 15 dias com
3 equipes com 6 caminhões, no total 30 funcionários trabalham no Programa.
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres)
O funcionamento do FEIRA VERDE é simples.
A cada quinze dias obedecendo a um calendário é feito o recolhimento e distribuição
nas vilas e locais atendidos pelo PROGRAMA FEIRA VERDE.
Dois caminhões vão ao local pré determinado.
Nesse ponto os moradores trocam o lixo reciclável por frutas, verduras, legumes,
ovos, leite e mel na proporção de 4 quilos de recicláveis por um quilo de alimentos.
Os produtos distribuídos são adquiridos pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
a preço de atacado.
Os materiais recicláveis recolhidos são depois entregues as Associações de
Catadores conveniados com o Município.
Hoje o FEIRA VERDE+ foi ampliado e melhorado e hoje abrange cento e setenta
pontos de troca que compreende as Vilas e localidades.
Somando a esses números o FEIRA VERDE no ano de 2016 retirou mais de 6 mil
de toneladas de lixo reciclável da natureza.
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres)
O PROGRAMA FEIRA VERDE deve ser selecionado pela sua importância
socioambiental.
É muito interessante sobre vários aspectos:
- Busca manter o pequeno produdor na propriedade pela compra de seus produtos,
resultando no escoamento de sua produção.
- Melhora sensivelmente a saúde da população pois distribui alimentos de qualidade,
com isso as famílias tem uma alimentação mais saudável com vitaminas e proteínas
fortalecendo a sua saúde.
- Diminui a presença de recicláveis descartados no minicípio porque as pessoas
trocam por alimentos.
É fundamental no saneamento básico pois com a diminuição do reciclável nas ruas,
fundos de vale, terrenos baldios e nas galerias fluviais.

O FEIRA VERDE é primordial para o meio ambiente e para a preservação da
natureza.

COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA?
Email
CONTATO PREFEITO(A)
NOME:
Marcelo Rangel
TELEFONE: (42) 32201110
E-MAIL:
marcelorangelnoar@gmail.com
CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME:
Gianna Banat
TELEFONE: (42) 999551607
E-MAIL:
giannabanat@hotmail.com

