Uberlândia: cidade do agronegócio
enfrenta dificuldades comuns
a grandes centros urbanos
Fundação Cargill e Tomara!
Educação e Cultura apresentam
resultados da pesquisa
diagnóstica realizada
nos 23 territórios de atuação
da Fundação, aprofundada
em Uberlândia entre
22 e 26 de agosto de 2016.
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ontrariando uma tendência nacional e mundial, em
Uberlândia o percentual da população no campo subiu de 2,4%, em 1991, para 2,8%, em 2010, graças à
força do agronegócio. Grandes empresas estão instaladas no município, como ADM Importação e Exportação, Cargill, Algar Agro e BRF Brasil Foods.
Uberlândia enfrenta dificuldades comuns aos grandes centros urbanos: na saúde, encarecimento dos tratamentos e carência de profissionais e medicamentos; na educação, falta de
creches, baixa qualidade do ensino e professores desmotivados e mal remunerados; tráfego intenso, crise na habitação e
pobreza nas periferias.
As ações de combate a esses e outros problemas, por parte
de ONGs e do poder público, têm privilegiado o “empoderamento” do público atendido, deixando de lado o assistencialismo.
Entre os resultados da pesquisa, realizada com base em entrevistas com representantes do poder público, ONGs, empresas e
institutos empresariais, além de rodas de conversa com lideranças e funcionários da Cargill, destacam-se os listados a seguir.
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Avanços na agricultura
familiar e na
segurança alimentar

• A implantação do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) contribuiu
para incrementar a diversidade da produção
agrícola e garantir que o pequeno
agricultor possa viver de sua produção.

Desafios na agricultura
familiar e na
segurança alimentar
• Falta apoio da prefeitura ao órgão
regional da EMATER, que conta com
corpo técnico reduzido, sobrecarregado
de tarefas burocráticas e com
pouco tempo para visitar os agricultores.
• Há necessidade de regularização
fundiária dos agricultores familiares
em assentamentos rurais.

As principais ações propostas
pelos entrevistados foram:
• oficinas de gestão de projetos para agricultores,
em parceria com outras instituições;
• participação no Projeto Adote uma Praça ou Canteiro Central;
• campanhas de arrecadação de alimentos para a Cozinha
Experimental da UFU e para o Banco de Alimentos;
• formação e capacitação de jovens em escolas públicas
locais e melhoria da infraestrutura escolar por meio de mutirões;
• recuperação ambiental do Córrego do Sal
e de rios e nascentes;
• construção de horta comunitária e trabalhos de educação
alimentar em parceria com a ONG Ação Moradia;
• parceria com o Instituto ALGAR para ampliar o atendimento
a crianças e adolescentes no projeto Transforma;
• parceria com a SMMA para concluir trecho
do Parque Linear do Rio Uberabinha;
• criação de restaurante popular e de programa
de estágio para alunos do curso de nutrição
da UFU no restaurante da Fábrica da Cargill;
• apoio às atividades do Banco de Alimentos;
• auxílio ao projeto de sistematização das ações das
instituições credenciadas pelo Banco de Alimentos;
• parcerias para a contratação de novos técnicos
nos órgãos de extensão rural;
• apoio a iniciativas de irrigação dos assentamentos rurais.

Acesse a pesquisa completa
em https://goo.gl/Vs9ZBl

• Faltam cursos de capacitação
técnica para os agricultores.
• Falta penetração dos produtos da
agricultura familiar no mercado local,
em especial de frutas – Uberlândia importa
cerca de 70% das frutas que consome.
• É preciso fomentar projetos voltados
a garantir a sucessão rural,
melhorando a educação,
o acesso à terra e a infraestrutura rural.
• São necessárias ações de educação
alimentar vinculadas ao trabalho médico
de prevenção a doenças.

Propostas para atuação
da Cargill em Uberlândia
Com relação à agricultura local, Uberlândia
demanda o fortalecimento de projetos de:
• assistência técnica e apoio
à profissionalização
do pequeno produtor agrícola;
• apoio à pesquisa
das cadeias produtivas locais;
• auxílio a projetos que visem fixar
o homem no campo (sucessão rural).
A expertise da Cargill poderia
ser compartilhada com agricultores locais
por meio de apoio técnico de várias
naturezas (assistência técnica no campo
e apoio à gestão de atividades).

