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APRESENTAÇÃO 

 

 

A situação de insegurança alimentar no mundo é alarmante, no Brasil 

sabemos que há inúmeras pessoas em más condições alimentares, seja pela falta 

ou pela dificuldade de acesso aos alimentos, geralmente levando a situações de 

fome e desnutrição; ou seja, também pelo consumo excessivo de alimentos ou o 

desconhecimento sobre uma alimentação adequada e saudável, os quais podem 

levar ao desenvolvimento de várias doenças crônicas, dentre elas a obesidade, 

que já se tornou mais preocupante em nosso país do que a própria desnutrição; 

seja pelo consumo de alimentos com excesso de agrotóxicos e outros produtos 

nocivos à saúde, dentre tantas outras causas.  

Cientes disso e objetivando o cumprimento do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e também a diminuição do número de pessoas em 

situação de insegurança alimentar em nosso Município apresenta-se o Plano 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional elaborado pela Câmara 

Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN, E outros 

segmentos da Administração Pública Municipal, como também da sociedade civil 

organizada e outras instituições não governamentais representadas pelo 

Conselho Municipal de segurança Alimentar - COMSEA. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando a necessidade de aprimoramento, este Plano tem por 

objetivo a busca de superação de desafios a nível local e grandes desafios para a 

promoção de segurança alimentar e nutricional, por meio de iniciativas que 

atendam metas municipais com estratégias e parcerias federativas que resultem e 

que permitam uma melhor qualidade alimentar e consequentemente numa melhor 

qualidade de vida. Entendendo que nossa região é grande produtora de alimentos 

e com diversidade, porem é inadmissível ver que pessoas sofrem por má 

alimentação. É com este intuito e objetivo que o município de Boa Esperança do 

Iguaçu, preocupa-se em melhor organizar á política de segurança alimentar. 
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DIAGNOSTICO 

 

O Diagnóstico é um instrumento que permite conhecer a realidade local e 

constitui uma das ferramentas mais importantes para aproximar o conhecimento 

da realidade ao objeto em estudo, classificando as necessidades e os principais 

problemas da sociedade, bem como os recursos e as potencialidades locais que 

constituem reais oportunidades de desenvolvimento. 

O conceito de desenvolvimento é parte integrante do crescimento 

econômico.  Este crescimento está à melhoria da qualidade de vida das 

populações, ou seja, o verdadeiro desenvolvimento social, cuja responsabilidade 

assenta na ação conjunta de várias organizações e instituições. 

Neste sentido configurasse o presente diagnóstico, cuja elaboração 

entende-se como um processo particularmente dinâmico. Pretende funcionar 

essencialmente como um instrumento de reflexão e participação e uma constante 

base de trabalho permanente, susceptível de aprofundamento e atualização. 

Inerente à realidade do município de Boa Esperança do Iguaçu o diagnóstico é 

apresentado de forma dinâmica de cunho qualitativo e quantitativo. Com base nas 

informações recolhidas, efetuou-se a sua interpretação e análise. Neste estudo 

pretendeu-se acima de tudo promover uma reflexão participada sobre os recursos 

e as carências do município, permitindo desencadear ações concretas de 

desenvolvimento que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população 

nas suas múltiplas vertentes, nomeadamente Histórico do Município em aspectos 

gerais. Desta forma entendemos que o diagnóstico foi uma ação participativa e 

representou a compreensão da realidade social.  

A metodologia que orientou o presente diagnóstico caracterizou-se pela 

pesquisa e participação das áreas de atuação do poder público do município, 

garantindo assim a eficácia de intervenção que posteriormente se faça de forma 

articulada e contextualizada. 
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Características Gerais de Boa Esperança do Iguaçu-Pr 

  

A emancipação política do município de Boa Esperança do Iguaçu ocorreu 

em 26 de abril de 1990, através da Lei Estadual n° 9231, sendo instalado em 1° 

de janeiro de 1993, que foi desmembrado do município de Dois Vizinhos, com a 

posse do primeiro prefeito municipal eleito, Sr. Zelino Thomazi e de seu vice Sr. 

Antônio da Silva Duarte. Seu prefeito atual é o Sr. Claudemir Freitas e seu vice 

Senhor Antônio Udcenski.   

Boa Esperança do Iguaçu é de 151.797 km². As comunidades rurais que 

formam o município são as seguintes: Ao sul do território municipal as 

comunidades de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Barra da 

Piracema, Colônia Rica I e II, Morro Azul e Linha Palmital, na parte central do 

território e mais próximos da malha urbana as comunidades de Linha Vachim, 

São Luiz do Iguaçu e Linha Boa Vista do Iguaçu e na parte Norte do território a 

Linha Beletine, Linha Água Branca, Cerro Azul e Fazenda Veroneze, bem como 

no extremo norte deste território a região do Ouro Verde do Iguaçu onde está 

localizado a balsa fluvial no Porto Boa esperança. 

Boa Esperança do Iguaçu tem clima temperado, com temperatura média 

normal entre 20ºC e 22 º C segundo classificação de Köeppen, com verões 

quentes e úmidos e com ocorrência de geadas no inverno. Apresenta em seu 

território cinco sub-bacias hidrográficas, sendo a maior com área de 60,89km2, e 

a mais centralizada a sub-bacia do Rio dos Micos, ficando a Leste desta a sub-

bacia do Rio Canoas e a sub-bacia do Córrego Veroneze e a Oeste a sub-bacia 

do Rio Jaracatiá e sub-bacia do Lajeado Piracema. 

O IDH-M de Boa Esperança do Iguaçu em 1991 era de 0,662. Em 9 anos 

evolui, alcançando o índice de 0,741, representando um crescimento em torno de 

12%, onde em 2010 apresenta o indice de 0,700.  

Em relação aos indicadores usados para determinar o IDH-municipal 

observa-se que houve avanços no crescimento dos índices, reflexo importante 

detectado principalmente em função dos recursos garantidos por lei para 

educação e saúde, que refletiram no aumento dos índices de educação e 

longevidade. Quanto à renda per capita, segundo dados do Censo Demográfico 
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do IBGE do ano de 2010, a Renda Média Domiciliar per Capita no município era 

de R$ 508,96. O valor de referência, salário mínimo de 2010 era de R$ 510,00. 

O abastecimento de água no Município de Boa Esperança do Iguaçu tem 

abrangência de 100% no meio urbano e 12,7% no meio rural.  

 

 

 

Figura - Localização de Boa Esperança do Iguaçu 

 

População  

 

Boa Esperança do Iguaçu é considerado um município de pequeno porte, 

com uma população estimada em 2010, segundo Censo do IBGE, de 2.764, 

sendo 1.402 homens e 1.362 mulheres, apresentando declínio populacional na 

ultima década. Dados estimados pelo IBGE, Censo 2010. Esta população está 

concentrada em maior quantidade na zona rural, sendo 1.811, enquanto na área 

urbana concentra-se 953 habitantes. O município de Boa Esperança do Iguaçu 

caracteriza-se por uma população jovem com predomínio na faixa entre 05 aos 19 

anos, com equivalências entre os números de homens e mulheres, com um leve 

predomínio masculino.  

A região apresenta um perfil social relativamente homogêneo, o que pode 

ser explicado, sobretudo pela colonização gaúcha e catarinense nas décadas de 
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1940 e 1950. A região é uma das menos urbanizadas do Estado, constituindo um 

importante reduto da agricultura familiar. 

 

Situação Econômica  

 

 Conforme dados do Censo IBGE 2010, a população total do município era 

de 2.764 residentes, dos quais 253 encontravam-se em situação de extrema 

pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto 

significa que 9,2% da população municipal vivia nesta situação. Do total de 

extremamente pobres, 226 (89,5%) viviam no meio rural e 27 (10,5%) no meio 

urbano. O Censo também revelou que no município havia 27 crianças na 

extrema pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 4 na faixa entre 4 e 5 anos. O grupo de 

6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 47 indivíduos na extrema pobreza, enquanto 

no grupo de 15 a 17 anos havia 23 jovens nessa situação. Foram registradas 8 

pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 40,4% dos extremamente 

pobres do município têm de zero a 17 anos. 

Observe o quadro e o gráfico a seguir: 

 

População em situação de extrema pobreza por faixa etária 

Idade 
 
 
 

Quantidade 
 
 

0 a 3 27 

4 a 5 4 
6 a 14 47 

15 a 17 23 
18 a 39 81 
40 a 59 61 

65 ou mais 8 
Total 253 

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (2016) 
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Distribuição percentual da população extremamente pobre por faixa etária 

 

 

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (2016) 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações 

socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações nos permitem 

conhecer as reais condições de vida da população. No Município de Boa 

Esperança do Iguaçu, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em junho de 

2016 era de 408 dentre as quais: 

 132 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

 31 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

 102 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 

 143 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência 

condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, 

inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de setembro de 2016, 120 

famílias, representando uma cobertura de 56,3 % da estimativa de famílias pobres 

no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 226,11 e o 

valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 27.133,00 no mês. O valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 373.436,00 no mês. 
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A situação econômica da população é baseada na agricultura. As atuais 

condições da agricultura no município de Boa Esperança do Iguaçu encontram-se 

de forma geral boa, pois os agricultores estão ampliando seus investimentos e 

usando novas tecnologias para aumentar a produção. A produção agrícola está 

voltada para o desenvolvimento de monoculturas, tendendo principalmente para o 

cultivo de soja, milho, trigo e outras porções de cultivo de mandioca, cana-de-

açúcar, feijão e fumo (em folha) e ainda o desenvolvimento de matéria-prima para 

a agroindústria como: avicultura, suinocultura e pecuária leiteira. Na busca da 

diversificação o município esta iniciando a criação de peixes em tanques redes, 

localizados no lago. 

Também, apresenta setor industrial em desenvolvimento, caracterizando o 

município como produtor de matéria-prima, com um quadro sócio-econômico 

lento, mas progressivo. Destacam-se atividades de pequeno porte como área 

têxtil, do vestuário - Jeans e artefatos de tecido, madeiras - compensados e 

cooperativas de grãos.  

 

POLITICAS PUBLICAS 

 

 

Saúde 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu no setor de saúde conta com 

uma (01) Unidade de Saúde, situada na sede urbana na Rua Ver. Valmir A. 

Alexandre, que atende a população urbana e rural, para vacinações de rotina, 

exames preventivos e atendimento ambulatorial, com média de 460 consultas 

mensais, juntamente com a equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - 

NASF e um posto de atendimento de Saúde na comunidade de Nossa Senhora 

do Carmo, com média de 55 consultas mensais.  Ao lado da Unidade de Saúde 

de pronto atendimento NIS 1 está localizado a Unidade de atendimento de 

Atenção Primaria a saúde da Família - UAPSF e saúde bucal com média de 1.780 

atendimentos  mensais, 
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 O quadro técnico atual da (SMS) de Boa Esperança do Iguaçu, 

responsável por atender os usuários dos serviços de saúde pública e atenção 

básica é composto por: 

Nº POFISSIONAL TECNICO                                             Nº PROFISSIONAIS 

01 Clínico geral 02 

02 Dentistas  02 

03 Enfermeiras 02 

04 Farmacêutica 01 

05 Fisioterapeuta 02 

06 Fonoaudiólogo  01 

07 Nutricionista 01 

08 Obstetra 01 

09 Psicólogo 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu, 2016. 

O Município possui um sistema de integração com várias unidades de 

saúde no âmbito regional para encaminhamento de pacientes para atendimento 

hospitalar e especialidades em geral, sendo o Centro Regional de Especialidades 

(CRE), Hospital Regional do Sudoeste do Paraná, Sociedade Beltronense São 

Francisco, Instituto Pró Vida de Dois Vizinhos, Hospitais da região metropolitana 

de Curitiba, Hospital de Pranchita, CEONC de Cascavel, Curitiba e Francisco 

Beltrão entre outros. 

 

Educação 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu atualmente esta equipado com 

duas Instituições de Ensino municipais: a Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna 

com estrutura física própria, situada na Rua das Araucárias, nº 203 a qual atende 

crianças de 03 a 11 anos, ofertando ensino público fundamental (séries iniciais). 

Na instituição de ensino trabalham 43 profissionais, dentre, professoras, 

nutricionista, bibliotecária, zeladoras, cozinheiras, secretária, pedagoga, 

psicóloga, diretora e equipe pedagógica, dentre outros. Tem como atribuição 
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desenvolver o senso crítico e criativo dos educandos no processo de 

transformação e construção de uma sociedade mais solidária e capaz de 

enfrentar os desafios que a vida lhes propõe.  

Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, possui estrutura 

própria, localizado na Rua dos Cravos nº 60, tem como atribuição ofertar acesso e 

permanência de crianças de 0 a 3 anos na escola, de forma gratuita, com 

educação básica de qualidade, seguindo um projeto político-pedagógico 

elaborado democraticamente pela coletividade. Nesta instituição trabalham 26 

pessoas, dentre quais auxiliares de turmas, professoras, cozinheiras, 

coordenadora pedagógica, secretarias, diretora e auxiliares de serviços gerais.  

Conta com um Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu - CEBEI, 

localizado na Rua das Azaléias, nº 18, tem como atribuição promover educação e 

ensino de qualidade a seus educandos, sendo a demanda que atende alunos, 

crianças e adolescentes de 11 a 18 anos. Atende também turma de EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, sob coordenação e orientação do CEBJA de Dois 

Vizinhos-PR. 

A Associação de Pais, Mestres e Amidos dos Excepcionais de Boa 

Esperança do Iguaçu - APAE (Escola de Educação Básica Raio de Luz na 

Modalidade de Educação Especial) está localizada na Rua das Camélias, nº 058. 

Acolhe atualmente pessoas com deficiência de 0 a 46 anos, podendo alterar sua 

faixa etária conforme demanda. Oferta projetos educacionais voltados a 

alfabetização, projetos de saúde: saúde bucal, prevenção de doenças, higiene e 

limpeza, prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas. 

O Departamento de Educação e Cultura, localizado na Avenida Demétrio 

Pinzon, nº 23, sala 03 tem como atribuição planejar a operacionalização e a 

execução das atividades pedagógicas de ensino, além de coordenar, 

supervisionar, promover e desenvolver atividades e iniciativas artístico culturais, 

de lazer, e eventos. Também tem responsabilidade de controle da documentação 

escolar, a assistência ao estudante e o gerenciamento nas questões especificas 

da área. Desenvolve articulação com outros órgãos municipais, com os demais 

níveis de governo para programar atividades com alunos da rede municipal 
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referente ao ensino, cultura, assistência social, saúde, entre outros. Tudo que 

demande auxilio no que trata Educação e Cultura pode contar com a cooperação 

deste setor, onde trabalha 01 Chefe de Departamento, 01 Chefe a Divisão de 

Cultura e 01 auxiliar Administrativo.  

Quadro ilustrativo da demanda de matriculas 2016 

Nível / Modalidade/ Ciclo de Escolaridade                  Numero de matriculas 

Educação Infantil 143 

Ensino Fundamental anos iniciais  157 

Ensino Fundamental anos finais 204 

Ensino Médio 124 

Educação de Jovens e adultos 07 

Educação Especial 24 

Total 659 

Fonte: Departamento de Educação, Cultura e Esporte de Boa Esperança do Iguaçu, 2016. 

É através da Educação que o Município desenvolve Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) onde prevê, em suas diretrizes, a promoção da 

oferta de alimentos frescos e diversificados, o respeito à cultura alimentar e o 

apoio ao desenvolvimento sustentável por meio da compra de gêneros 

alimentícios em âmbito local. Ao determinar o investimento de, pelo menos, 30% 

dos recursos financeiros do PNAE na aquisição de produtos da agricultura familiar 

para alimentação escolar, a legislação estabelece que parte dos recursos federais 

deve ser investido no pequeno produtor de alimentos local, que reside perto de 

onde o alimento será consumido, promovendo circuitos curtos de 

comercialização. 

Os beneficiários fornecedores podem participar do Programa de Aquisição 

de Alimentos individualmente ou por meio de suas cooperativas ou outras 

organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado. 

Para participar do Programa individualmente, os beneficiários fornecedores 

devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), instrumento que 

qualifica a família como da agricultura familiar. Já as organizações de agricultores, 

para participarem do PAA, devem deter a Declaração de Aptidão ao PRONAF 
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(DAP) Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo Grupo 

Gestor do Programa. 

Diante desse contexto, o município de Boa Esperança do Iguaçu contempla 

três produtores que realizam entregas semanais de frutas, legumes e pães para a 

Escola Municipal Clovis Cunha Viana e o CMEI Criança Esperança.  O 

fornecimento é realizado conforme cardápio proposto pela nutricionista, tendo 

como base uma alimentação equilibrada e disponibilidade dos produtos.  

Boa Esperança do Iguaçu conta com o Programa Saúde na Escola (PSE), 

política Intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas 

de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da 

educação pública brasileira se unem para promoção de saúde. 

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e 

das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais 

do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar a 

sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de 

corresponsabilidade.  

A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é à base do Programa 

Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação 

para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas 

brasileiras. Sua sustentabilidade e qualidade dependem de todos nós!  

Em parceria, a Secretaria de Saúde e Departamento de Educação 

desenvolvem atividades para o PSE, tais como, palestras informativas sobre 

hábitos alimentares saudáveis, coleta de exames parasitológicos em conjunto 

com os acadêmicos do curso de Farmácia da faculdade Unisep, teste ocular, 

avaliação médica e avaliação nutricional.  

A avaliação do estado nutricional tem como objetivo geral identificar os 

distúrbios nutricionais, possibilitando realizar intervenções que auxiliem na 

recuperação e/ou manutenção do estado de saúde do indivíduo. Para tanto, como 

parâmetro isolado não classifica o estado nutricional geral de um indivíduo, faz-se 

necessária a associação de vários indicadores para melhorar a precisão do 

diagnóstico nutricional, tais como coleta de dados clínicos, dietéticos, bioquímicos 

e da composição corpórea. 
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No que tange aos objetivos específicos da avaliação nutricional, pode-se 

citar:  

 Identificar indivíduos que necessitem de apoio nutricional intenso;  

 Recuperar ou manter estado nutricional do indivíduo;  

 Identificar a terapia nutricional adequada; 

 Monitorar a eficácia da terapia aplicada  

No ano passado foram avaliadas 233 crianças, entre 3 a 12 anos de idade, 

ambos os sexos, na Escola Municipal Clovis Cunha Vianna, com objetivo de 

verificar o estado nutricional individual. Os dados obtidos encontram-se 

distribuídos na Figura 01.   

 

Figura 01 – Avaliação Nutricional 

 

Fonte: Departamento de educação Cultura e Esporte, 2015. 

As crianças que apresentam classificação nutricional sobrepeso e 

obesidade são atendidas continuamente na Escola Municipal, e se necessário 

encaminhadas para outras especialidades médicas. As recomendações e 

orientações necessárias são realizadas com os pais, de modo a fortalecer o 

trabalho com a criança, e os cardápios desenvolvidos de acordo com a 

necessidade e demanda de cada criança.   

 

Assistência Social 

 

“De acordo com a LOAS – Lei 8.742, no art.1° A Assistência 

Social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de 
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ações de iniciativas públicas e da sociedade, para garantir o 

atendimento das necessidades básicas”. 

 A partir da consolidação da Constituição Federal 1988, da Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS de 1993, e principalmente mediante a aprovação da 

Política de Assistência Social – PNAS 2004 e da implantação do Sistema Único 

de Assistência Social a Assistência Social vem se configurando como uma nova 

situação, no sentido de garantir a todos que dela necessitarem, sem contribuição 

prévia a provisão da proteção social básica, pautada na dimensão ética de incluir 

“os invisíveis”, inclusão esta, que insere não somente o indivíduo, mas propõe a 

centralidade da família.  

 A nova visão é capaz de entender que a população usuária da assistência 

social tem necessidades, mas também possibilidades e capacidades que devem 

ser desenvolvidas. 

A Secretaria de Assistência Social e o Centro de Referencia de Assistência 

Social – CRAS estão localizados na Rua dos Cravos, nº 64 tem como atribuição 

executar politicas públicas de proteção social aos cidadãos, implementando o 

Sistema Municipal de Assistência Social para o enfrentamento da pobreza e 

aprimoramento da gestão, implantando e aperfeiçoando programas de atenção a 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.  

A Assistência Social do Município está habilitada à Gestão Básica, Porte I – 

por isso comporta somente CRAS, o qual pode referenciar até 2.500 (duas mil e 

quinhentas) famílias e atender anualmente até 500 (quinhentas) famílias com 

atenção voltada à proteção social básica. A equipe do CRAS é composta por 05 

profissionais, dentre os quais 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 02 Agentes 

Sociais, 01 Zeladora. A equipe volante, principalmente a Assistente Social e 

Psicólogo, realizam visitas domiciliares e planejam ações realizadas mensamente 

com as famílias do PAIF, do Programa Bolsa Família e Beneficiários do BPC, com 

idosos, pessoa com deficiência, e crianças e adolescentes.  

Boa Esperança do Iguaçu aderiu em 14/03/2013 e vem trabalhando com o 

Programa Família Paranaense, este destina-se à proteção e promoção das 

famílias que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social no Estado 

do Paraná, integrando ações das áreas de assistência social, habitação, 
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agricultura e abastecimento, trabalho, saúde, educação, esporte e lazer, 

segurança alimentar e nutricional, entre outras. Público-Alvo: famílias residentes 

no Município em situação de alta vulnerabilidade social. Abaixo quadro e gráfico 

ilustrativo: 

Quadro síntese do Programa Família Paranaense no Município 

Nº de Famílias com Plano de 
Ação Elaborado  

79 

Nº de Famílias sem Plano 
de Ação Elaborado  

04 

Total no Programa 
 

83 

Famílias somente selecionadas 
 

03 

Famílias Incluídas 
 

83 

Desligadas 01 
Transferidas 02 
Ausente do CadÚnico 01 
 

Renda Família Paranaense + 
Bolsa Família 
 

R$ 90.074,00 

Período: 
 
 08/2016 

Nº Famílias Paranaense: 72 
Nº Bolsa Família: 96  
 

168 
 

Fonte: Sistema Familia Paranese – CRAS, 2016. 

 

 

 

Se tratando da criança e adolescente, são ofertadas ações no Centro da 

Criança e do Adolescente o qual desenvolve atividades do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. No Centro da Criança e do 

Adolescente ocorrem atividades diárias de violão, fanfarra, teclado, dança, 

espanhol, fotografia, literatura, artes marciais, e informática. Este espaço funciona 

como continuidade da atenção dada pelo CRAS a demanda do PAIF, BPC, dentre 

outras, onde as crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que estão inseridas tem 

acompanhamento continuado. Tendo profissionais habilitados para realizações 
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das oficinais, acompanhamento pedagógico, cozinheira, entre outros, sendo estes 

efetivos, comissionados e serviços prestados por pessoa jurídica, supervisionados 

pela equipe técnica do CRAS e Órgão Gestor. Através da Assistência social 

também é realizado e acompanhado o processo seletivo, a inserção e 

monitoramento do Programa Jovem Aprendiz. Este oferece 10 vagas, 

prioritariamente para inseridos nos programas sociais e cadastrados no 

CadÚnico. Atualmente o Programa está sendo ofertado em parceria com o SENAI 

de Dois Vizinhos. 

Se tratando de Segurança Alimentar e Nutricional o município por meio da 

Secretaria de Assistência Social vem desenvolvendo varias atividades de oficinas, 

palestras e outras ações com mães, crianças, adolescentes e idosos, com intuito 

de melhoria na qualidade de vida. 

É através da politica de Assistência social que o Município desenvolve e 

monitora juntamente com o COMSEA o Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA. Este contempla 22 produtores de pequenas propriedades rurais com uma 

proposta de R$ 85.155,84 beneficiando 05 entidades locais, alimentando 

diariamente as crianças da rede escolar, publico do serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, Idosos entre outros. 

Os beneficiários fornecedores participam do Programa de Aquisição de 

Alimentos individualmente. Para participar do Programa, os beneficiários 

fornecedores devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), 

instrumento que qualifica a família como da agricultura familiar, licença sanitária 

para manipulação adequada de alimentos e documentos definidos pelo Ministério 

de Desenvolvimento Social E Combate a Fome (MDS) Gestor do Programa. 

O município também foi atendido pelo Programa Brasil Sem Miséria foram 

disponibilizados recursos no valor de R$ 39.800,00 contemplando 17 famílias nas 

áreas de bovinocultura leiteira, avicultura, horticultura e suinocultura em parceira 

da EMATER e Assistência Social, gerando renda e melhorando as condições 

sócias das famílias atendidas. 
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Meio Ambiente, Recurso Hídrico e Turismo 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Recurso Hídrico e Turismo, esta localizada 

na Rua Demétrio Pinzon, n° 25 e tem como atribuição o planejamento 

operacional, a formulação e a execução de política da preservação e proteção 

ambiental do município, e conscientização sobre o cuidado de animais de 

estimação, além de ações gerais que visam a preservação do meio ambiente 

como um todo. Foram atendidas 85 famílias no Programa de preservação de 

fontes com um recurso de R$ 39.836,80 do Governo Estadual pela SEAB, com 

incentivo do município e também parceria com o IAP na distribuição de mudas de 

arvores nativas para composição vegetal ao redor da fonte. 

 Atende nesta secretaria uma bióloga em parceria com dois técnicos que 

estão vinculados ao Departamento de Agricultura.  

 

Turismo 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu 

possui em seu território uma potencialidade turística 

rural muito forte, em face de sua paisagem e de seus 

elementos naturais relevantes, que ainda é pouco 

explorado, mas que pode ser potencializado 

agregando uma melhor infra-estrutura pública tanto 

viária como de estruturas físicas no interior do 

território as atividades náuticas, de pesca, de 

aventuras, de esportes radicais e outras. Abaixo 

foram relacionados os pontos turístico existente no 

município:  

 Praia Artificial de Boa Esperança do Iguaçu - 

Linha Ouro Verde (07 km do centro da cidade) estrada de calçamento e 

cascalho. Alagado formado pela construção da Usina Governador José 

Richa, no município de Capitão Leonidas Marques. Possui quadra de areia, 

aproximadamente 200m de praia, rampa e atracadouro para barcos de 

Praia Artificial Ouro Verde. 
Fonte: ACERVO ARQUIPLAN, 2008 
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pequeno porte, bosque, churrasqueira, área para camping, chuveiros, 

restaurante. 

 Salto Canoas – Localizado na comunidade de Salto Canoas, estrada de 

cascalho (08 km do centro da cidade), Salto d’água com piscina natural, 

área para camping, sanitários e chuveiros. 

 Cachoeira Zauri Ferreira– Localizado na Linha Biavatti, estrada de 

cascalho (02 km do centro da cidade), Possui queda d”água natural, 

churrasqueira, estrutura coberta/fechada. 

 Mirante São Luiz do Iguaçu - Localizado na comunidade de São Luiz do 

Iguaçu, estrada de calçamento (06 km do centro da cidade), local para 

observação de paisagens, com vista para o alagado de Usina Governador 

José Richa. 

              

Lago São Luiz do Iguaçu 
Fonte: ACERVO ARQUIPLAN, 2008 

 

EVOLUÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

 

O Município de Boa Esperança do Iguaçu possui uma área territorial de 

151, 797 km², (IBGE, 2010) contendo uma área urbana principal (sede) e 09 

comunidades: São Luiz, Salvático; Fazenda Veroneze; Cerro Azul; Linha Vachin; 

Morro Azul; Colônia Rica; Barra do Piracema  e Nossa Senhora do Carmo. A 

distribuição da população na sede urbana acontece de forma bastante variada, 

havendo áreas com baixa, média e alta densidade em função da adequação da 

malha urbana a topografia acidentada e a conformação ao longo do Rio Boa 

Esperança.  A malha urbana é formada pelos seguintes Loteamentos: 
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Evolução da Ocupação Urbana – Loteamentos/Áreas 

 

Loteamento Área (m2) Ano de implantação 

(Lei) 

Bairro Vila nova- Lote Urbano n° 20-D, 

Gleba 38-FB, saída da Cidade, em 

direção a Dois Vizinhos, lado esquerdo 

– Conjunto Habitacional 

23.295,94 m² Lei Municipal n° 

027/93 de 15/06/1993 

Bairro Esperança-Lote Urbano n° 6-B-

1, Gleba n° 38-FB, em frente ao 

Ginásio de Esporte na Rua das 

Margaridas e Rua das Calênduras 

9.096,00 m² Lei Municipal n° 

003/01/2002 de 

15/01/2002 

Bairro Sol Nascente – Lotes Rurais nº             
68-C e 68-D, Gleba 73-FB, saída para 
Nova Prata do Iguaçu 

103.558,00 m² Lei Municipal nº 
060/2009 de 
09/12/2009 

Bairro Novo Horizonte – inserido no 
loteamento Sol Nascente, Lei 
060/2009. 

 Lei Municipal nº 
128/2010 de 
16/12/2010 

Bairro São Valentin - Lote Rural n.º 20, 

da Gleba 38-FB, localizado  próximo a  

estação  da  Sanepar, no 

prolongamento  da  rua  Das 

Caliandras, incorporado no perímetro 

urbano pela Lei nº. 77/2010. 

61.110,00 m² Lei Municipal n° 

131/2010 de 

28/12/2010 

Bairro Jardim Araucaria - Lotes Rurais 

nºs 6-H (seis “H”) e 07 (sete), ambos 

da Gleba 38-FB, localizado no 

prolongamento da Avenida Vereador 

Valmir Antonio Alexandre, saída para a 

prainha artificial, incorporado no 

perímetro urbano, conforme Lei 

Municipal nº 184/2012.  

88.590,00m² Lei Municipal n° 

198/2012 de 

18/10/2012 

Área Urbana Total 285.649,94m²  

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, 2016. 
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DIRETRIZES – OBJETIVOS E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover ações de caráter social, para que através da ascensão das 

condições socioeconômicas sejam propiciadas melhores condições de acesso á 

alimentação adequada e saudável para crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

com deficiência, e demais membros familiares. 

DIRETRIZ OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

1 - Promoção do 
acesso universal à 
alimentação 
adequada e 
saudável, com 
prioridade para as 
famílias e pessoas 
em situação de 
insegurança 
alimentar e 
nutricional. 

- Destinar alimentos 
através do PAA 
(Programa de 
Aquisição de 
Alimentos) as redes de 
ensino do município e 
demais entidades para 
suplemento alimentar 
por meio de redes 
socioassistencial e 
demais órgãos 
públicos;  
 
- Identificar as famílias 
em situação de 
insegurança alimentar 
e Nutricional visando o 
planejamento de 
programas, projetos e 
ações voltadas para 
diminuição ou 
erradicação desta 
situação de 
vulnerabilidade. 

 
 

- Acompanhamento 
de profissional 
técnico nutricional 
nas instituições de 
ensino e saúde 
publica. 
 

- Articular a 
intersetorialidade 
entre os gestores 
dos Sistemas, 
visando à melhora 
na qualidade dos 
serviços prestados.  
 

Politico 
Físico 
Financeiro 
 

2 - Promoção do 
abastecimento e 
estruturação de 
sistemas 
descentralizados, de 

- Implantação do 
sistema de inspeção 
municipal, para melhor 
fiscalizar a 
procedência de 

- Instituir Política 
Municipal de apoio 
e incentivos a 
agroindústrias 
familiares.  

Politico 
Físico 
Financeiro 
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base agroecológica 
e sustentáveis de 
produção, extração, 
distribuição e 
processamento de 
alimentos. 
 

alimentos de origem 
animal do município; 
 
 

-  
Instituir Política 
Municipal de 
incentivos a 
produção 
agroecológica.  
 

3 – Instituição de 
processos 
permanentes de 
educação alimentar 
e nutricional, 
pesquisa de 
formação nas áreas 
de segurança 
alimentar e 
nutricional e do 
direito humano á 
alimentação 
adequada  

 

- Promover ações de 
Educação Alimentar e 
Nutricional no 
ambiente escolar e 
fortalecer a gestão, 
execução e o controle 
social do PNAE, com 
vistas à promoção de 
SAN.  
 
-Promover campanhas 
educativas visando a 
melhoria dos hábitos 
alimentares e 
nutricionais da 
população através de 
cursos, de oficinas de 
alimentação saudável 
e de aproveitamento 
de alimentos 

- Implantação de 
cozinhas para 
aplicações de 
cursos culinários 
básicos e 
avançados para 
melhorar a 
qualidade alimentar 
das pessoas 
vulneráveis e 
adolescentes. 
 
Capacitar 
profissionais da 
educação para 
atuarem com os 
componentes: 
alimentação, 
nutrição e consumo 
saudável.  

Implementar o 
Projeto Horta 
Escolar e a 
Gastronomia nas 
unidades escolares 
municipais  

Politico 
Físico 
Financeiro 
 

4 – Fortalecimento 
das ações de 
alimentação e 
nutrição em todos 
os níveis de atenção 
à saúde, de modo 
articulado às demais 
ações de segurança 
alimentar e 
nutricional. 
 

- Avaliar e monitorar a 
situação alimentar e 
nutricional, como 
também o estado 
nutricional, em todos 
os ciclos da vida, dos 
usuários do SUS no 
município, a fim de 
controlar e prevenir os 
agravos e doenças 
consequentes da 
insegurança alimentar 
e nutricional 
 

 
Garantir o 
funcionamento 
adequado do 
SISVAN WEB no 
município.  

- Informatizar o 
sistema de 
atendimento do 
SUS, permitindo 
que os dados 
possam ficar 
armazenados para 
posterior análises, 

Politico 
Físico 
Financeiro 
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Implantação 
/manutenção do 
Programa Boa Horta, 
(Horta Familiar com 
beneficiários do 
Programa Bolsa 
Família). 
- Promover a 
aquisição de alimentos 
oriundos da agricultura 
familiar para abastecer 
a demanda da área 
urbana, propiciando 
alimentos de 
qualidade de consumo 
higiênico e sanitárias 
adequadas; 
 

estudos e 
consequentes 
intervenções.  

- Realizar a 
avaliação 
antropométrica de 
todos os pacientes 
atendidos pelo 
SUS, de forma a 
identificar o estado 
nutricional por meio 
do IMC.  
 

 

 5 - Promoção do 

acesso universal à 
água de qualidade e 
em quantidade 
suficiente, com 
prioridade para as 
famílias em situação 
de insegurança 
hídrica e para a 
produção de 
alimentos da 
agricultura familiar e 
piscicultura 

- Garantir o acesso à 
água para o consumo 
humano e a produção 
de populações rurais 
de baixa renda, de 
forma a promover 
qualidade e 
quantidade suficientes 
à segurança alimentar 
e nutricional. 
 

- Estabelecer 
estratégias que 
permitam ampliar o 
acesso à água para 
o consumo humano 
para famílias rurais 
de regiões do 
município onde se 
apresenta um 
déficit hídrico, por 
meio da 
implementação de 
tecnologia de 
captação e 
armazenamento de 
água.  
 

Politico 
Físico 
Financeiro 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

 

A Constituição Federal de 1988 também conhecida como Constituição 

Cidadã, efetivou os direitos sociais que por muito tempo a população clamava. 

Muitos direitos passaram a vigorar, dentre eles os direitos fundamentais à 

manutenção da vida humana, como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia, a 

assistência social, dentre outros direitos respaldados por meio da implantação das 

políticas públicas de proteção Social.  

Ainda com as leis que regulamentaram mais tarde os Artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal, que abordou a Assistência Social (LOAS 8.742/93), o direito 

humano a alimentação não havia sido mencionado, ocorrendo posteriormente 

após inúmeras discussões realizadas pelos grupos organizados e pelo poder 

público nas três esferas de governo, ocasionado à alteração na Constituição 

Federal com a Emenda Constitucional 064/2010, citando e garantindo a 

alimentação como direito fundamental junto com os demais direitos: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 2010).  

Diante disso assegurou-se em Lei dentre outros direitos básicos, o Direito à 

Alimentação que mesmo sendo um direito fundamental para a sobrevivência da 

espécie humana, não havia sido incorporado entre os direitos fundamentais até a 

alteração da Constituição Federal em 2010.  

 Com esta alteração muitos passos foram dados pelos Poderes Públicos e 

pela sociedade civil de forma geral para que fosse cumprido o que a Lei 

regulamenta, pois a alimentação é o primeiro passo para a consolidação da 

dignidade humana e o direito humano à alimentação é fundamental para 

manutenção da vida. 

O Governo Federal por sua vez fez a opção de políticas públicas organizadas 

por articulações sistemáticas de integrações e participação de membros ativos 

como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único da 
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Assistência Social (SUAS). Neste mesmo direcionamento surge e organiza-se o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e nutricional (SISAN). O SISAN foi 

instituído pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 (LOSAN), e configura-se 

como resultado da luta incessante de inúmeros brasileiros e da sociedade civil 

organizada nas suas diferentes formas, pois esta ampla mobilização ocasionou a 

realização da 1ª Conferencia Nacional de Alimentação e Nutrição realizada em 

1986, que deliberou acerca da criação de um Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional.  

A Lei federal nº 11.346 de 2006, estabelece as definições, princípios, 

diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) “consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e 

que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável”.  

Em 2004 quando da realização da 2ª Conferencia Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional em Olinda (PE) foi deliberado a aprovação da Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional que criou o SISAN. Com os Decretos nº 

6.272 e 6.273, ambos de 23 de novembro de 2007, que regulamentaram 

respectivamente o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN) respaldados na LOSAN (2006) ficam instituídas as instâncias 

fundamentais para a operacionalização do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN).  

O SISAN é um Sistema público legalmente constituído, que reúne diversos 

setores de governo e da sociedade civil com o propósito de promover em todo 

território nacional o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Este 

Sistema promove a formulação e articulação de ações e programas da Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) em âmbito nacional, estadual e 

municipal, bem como o monitoramento e avaliação das mudanças relacionadas à 

situação alimentar e nutricional da população brasileira. Este Sistema está 

baseado em dois importantes princípios: a participação social e a 

intersetorialidade.  
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Outro fator importantíssimo que contribui significativamente para desencadear 

as ações do Sistema Alimentar e Nutricional - SAN em todo Brasil foi o Plano 

Brasil sem Miséria - BSM, lançado em junho de 2011, com a coordenação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS tem a finalidade 

de superar a condição da extrema pobreza que ainda atinge significativa parcela 

da população brasileira.  O programa Brasil sem Miséria organiza-se em três 

grandes eixos de atuação: Garantia de Renda, Acesso a Serviços e Inclusão 

Produtiva.  

No acesso aos Serviços destacam-se as áreas da Educação, Saúde, 

Assistência Social e Segurança Alimentar; Na Garantia de Renda: Bolsa Família e 

Benefício de Prestação Continuada - BPC; E na Inclusão Produtiva o fomento de 

atividades no Perímetro Rural e Urbano.  

Apresentou-se ainda em 25 de agosto de 2010, a publicação do Decreto nº 

7.272 o qual instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - 

PNSAN, que estabeleceu os parâmetros para a elaboração do Primeiro Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN 2012/2015, o qual 

define ações, projetos, programas para a efetivação do acesso ao Direito Humano 

a Alimentação (DHA).  

No Estado do Paraná a Lei nº 15.791 de 1º de Abril de 2008 institui no âmbito 

estadual a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, com objetivos de 

Estabelecer princípios e diretrizes aos Programas Estaduais de Segurança 

Alimentar Nutricional; Estabelecer obrigações e responsabilidades para a 

administração pública no que se refere à Segurança Alimentar 

Nutricional; Assegurar a participação da sociedade civil organizada na formulação 

de políticas, planos, programas e ações, voltadas para a segurança alimentar 

nutricional da população. Onde obedecerá aos seguintes princípios: A 

preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;  A participação 

social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das 

políticas dos planos de segurança alimentar nutricional;  A transparência dos 

programas, das ações e dos recursos, bem como o critério para a sua concessão.

 A Lei nº 16.565 de 31 de agosto de 2010 estabelece as definições, 

princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN PR, por meio do qual o poder público, com a 
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participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, 

planos, programas e ações com vistas a assegurar o direito humano à 

alimentação adequada, o qual está consagrado como direito social na 

Constituição Federal. Onde prevê que a alimentação adequada é direito social do 

ser humano, nos termos da Emenda Constitucional Federal nº 64, de 04 de 

fevereiro de 2010, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 

realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder 

público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população.  Que consecução do 

direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da 

população paranaense far-se-á por meio do SISAN PR, integrado por um conjunto 

de órgãos e entidades, do Estado e dos Municípios e pelas instituições privadas, 

com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que 

manifestem interesse em integrar  o Sistema, respeitada a legislação aplicável. 

 No Município de Boa Esperança do Iguaçu – Paraná, conforme Edital 

004/2011 Prefeito Claudemir Freitas convocou para o Fórum de Segurança 

Alimentar e Nutricional, e teve como tema “Alimentação adequada e saudável: 

Direito de todos” deste surgiram ideias, sugestões e propostas que expressaram 

os interesses de nossa comunidade frente à questão.    

  A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o prefeito Claudemir Freitas 

sancionou a Lei nº 303 de 21 de Outubro de 2014 que cria o Conselho Municipal 

de segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA com caráter consultivo, 

constituindo-se em espaço de articulação entre o governo Municipal e a 

sociedade civil para a formulação de Diretrizes para politicas e ações na área da 

Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito municipal. Cabendo a este conselho 

estabelecer diálogo permanente entre o governo municipal e as organizações 

sociais nele representadas, com o objetivo de assessorar na formulação de 

politicas publicas e na definição de prioridades que visem a garantia do direito 

humano a alimentação. E cria o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional - FUMSAN. Com o Decreto nº 863 de 16 de Dezembro de 2014 

dispõem sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho 

Municipal de segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA do município no 

âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. 
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Através do Decreto nº 864 de 16 de Dezembro de 2014 cria, no âmbito do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN a Câmara 

Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, com a finalidade de 

promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da 

administração publica municipal afetos à área de Segurança Alimentar e 

Nutricional, bem como suas competências.       

  No dia 23 de Fevereiro de 2015 através do Decreto nº 883 o Prefeito no 

uso de suas atribuições nomeia a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 

Nutricional – CAISAN de Boa Esperança do Iguaçu. Com o Decreto nº 884 de 23 

de Fevereiro de 2015 o Prefeito Claudemir Fretas nomeia o Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar – COMSEA de Boa Esperança do Iguaçu. 

 Com a Resolução 001/2015 o Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

convocada a I Conferencia Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, bem 

como comissão organizadora. A I Conferencia teve como tema “Comida de 

verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar”. A conferencia 

é um momento muito importante, onde por meio das propostas a sociedade deve 

apresentar suas necessidades, tornar publico tudo o que é necessário para a 

garantia e a efetivação dos direitos. É o momento onde o governo e sociedade 

civil através do conselho e da participação da comunidade se integram para 

juntos promoverem o exercício da cidadania, para pensar em ações nas três 

esferas de governo.         

 Em 10 de setembro de 2015 o Município de Boa Esperança do Iguaçu, 

representado pelo Prefeito Claudemir Freitas faz a adesão ao Sistema Nacional 

de segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, onde o Município obriga-se a 

promover o integral cumprimento das normas que regulamentam o SISAN, no 

âmbito de suas atribuições, conforme o disposto no Decreto nº 7.272 de 2010. 
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RESULTADO ESPERADO 

 

 

 A promoção da saúde, através da conscientização da população sobre 

alimentação saudável, ressaltando que independentemente da renda todos 

podem fazer escolhas melhores no que tange a alimentação, visto que, os 

indivíduos mesmos podem criar hortas e suas plantações e ter através de setores 

públicos informações que agreguem aprendizagem de meios que venham garantir 

a qualidade higiênica sanitária dos alimentos. 

 Despertar a consciência para a condição de segurança alimentar 

embasado em todos os aspecto relevantes, não somente a alimentação 

propriamente dita, não só a desnutrição, mas também obesidades, alimentos 

inadequados, condições ambientais, uso excessivo de agrotóxicos, conservação 

da agua e também conhecimento de politicas publicas referente a segurança 

alimentar. 
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