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I - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

O primeiro morador de Bom Jesus do Sul foi o senhor Fermino Leal, que

chegou e firmou morada no início do ano de 1914, dando origem ao primeiro

nome  do  lugar,  o  qual  passou  a  se  chamar  "Fermino".  A partir  de  1919,

chegaram  ao  local  mais  algumas  famílias,  como  a  do  senhor  Galdino  da

Silva. O  segundo  nome  atribuído  ao  lugarejo  foi  "Passo  do  Fermino".  Em

1928 vieram as  famílias  Mazzocatto, Santin,  Panassolo,  Dalla  Nora,  Colla,

Farias, Maran, Fortes, Machado, Marques e muitas outras, oriundas, em sua

grande maioria, do Rio Grande do Sul. O lugarejo foi rebatizado, passando a se

chamar "Lajeado  Fermino".  A  primeira  ação  de  evangelização  missionária

ocorreu em 1936, quando os missionários trouxeram, consigo uma imagem de

São Bom Jesus, daí surgindo o quarto nome, "São Bom Jesus". Na década de

50  passou  a  ser  distrito  de  Barracão,  adotando,  através  da  lei  municipal

13/55, seu quinto nome, "Bom Jesus do Barracão". Sentindo a necessidade de

mudanças,  em  março  de  1995 teve  inicio o  movimento  pela  emancipação

político administrativa de Bom Jesus do Barracão, ocorrendo, em 03/12/1995, o

plebiscito  de votação direta,  oficializando-se o Município  no dia 21/12/1995,

com o nome de "Bom Jesus do Sul". Em 03/10/1996 os bonjesuenses foram às

urnas, elegendo os primeiros representantes do Executivo e do Legislativo do

novo  Município.  Desde  então,  muitas conquistas e  transformações

ocorreram, em  todos  os  segmentos. Além  de  ser  destaque  nos  setores  de

saúde,  assistência  social,  infraestrutura  urbana  e rodoviário,  em  2010  foi

implantado no Município o sistema de ensino fundamental em tempo integral,

sob a orientação de profissionais altamente qualificados. Ainda em 2010, Bom

Jesus do Sul foi declarado Território Livre do Analfabetismo, com o índice de

0,43%, a menor taxa do Estado e do País. Bom Jesus do Sul possui uma área

de 161.2 Km² e sua população é de aproximadamente 3.796 habitantes (IBGE

2010).  Com  sua  economia  baseada  na  agricultura,  o  Município  possui  a

primeira Casa Familiar Rural do Sul do Brasil. Bom Jesus do Sul se caracteriza

como sendo um Município em franco desenvolvimento.

II - INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS

1-  ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS 
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O Município de Bom Jesus do Sul no ano 2000 tinha uma população

de 4.154 destes 1.969 do sexo masculino e 1.827 do sexo feminino, mantendo

uma  estabilidade  populacional  no  decorrer  dos  anos.  No  ano  de  2010  a

população  era  de  3.796,  sendo  1969  do  sexo  masculino  e  1.827  do  sexo

feminino. 

A tabela abaixo  demonstra a distribuição da população,  por  faixa

etária, relativa ao ano de 2010, que é praticamente idêntica aos dias atuais. 

  TABELA 1

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL
De 0 a 4 anos 122 120 242
De 5 a 9 anos 143 136 279
De 10 a 14 anos 206 188 394
De 15 a 19 anos 212 173 385
De 20 a 24 anos 114 109 223
De 25 a 29 anos 105 108 213
De 30 a 34 anos 132 124 256
De 35 a 39 anos 134 118 252
De 40 a 44 anos 126 132 258
De 45 a 49 anos 123 100 223
De 50 a 54 anos 114 121 235
De 55 a 59 anos 121 108 229
De 60 a 64 anos 100 90 223
De 65 a 69 anos 74 78 152
De 70 a 74 anos 62 54 116
De 75 a 79 anos 42 31 73
De 80 a 84 anos 25 23 48
De 85 a 89 anos 06 10 16
De 90 a 94 anos 04 02 06
De 95 a 99 anos 02 01 03
Mais de 100 anos 02 01 03
TOTAL 1969     1827     3796

   IBGE 2010
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Em relação à população residente na área urbana e rural, constata-

se que há ainda grande parte da população permanecem na zona rural, porém

a população urbana vem aumentando gradativamente. 

TABELA 2

População MASCULINA FEMININA   TOTAL

Urbano        465     468     933

Rural        1504     1359     2863

TOTAL        1969    1827    3796

   IPARDES 2010
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2 - ÍNDICES ECONÔMICOS E SOCIAIS 

A  economia  do  Município  de  Bom  Jesus  do  Sul  está  assim

distribuída em relação aos ramos de atividades: dados IBGE/IPARDES 2010

Agropecuária -----------------------47,91%

Indústria---------------------------7,36%

Serviços----------------------------44,73%

TOTAL------------------------------100,00% 

IDH---------------------------------0,697

PIB----------------------------------42.604.000,00

3 – A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO

O município de Bom Jesus do Sul faz parte da Secretaria de Estado da

Educação vinculado ao núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão. No

ano de sua emancipação o município possuía 24 escolas descentralizadas.

A partir  de  1996 quando do desmembramento  do município  de  Bom

Jesus do Sul, do Município de Barracão, ocorreu à nuclearização das escolas.

Ficando  assim  o  município  de  Bom  Jesus  do  sul  com  quatro  Polos
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Educacionais,  04 Escolas Municipais e 04 Escolas Estaduais,  01 Centro de

Educação Infantil e a Casa Familiar Rural.

No ano de 2010 o Município de Bom Jesus do Sul, implantou em toda a

rede municipal de ensino Educação Integral através da lei municipal 373/2009.

Para  a efetivação desta  nova realidade educacional  a  equipe da secretaria

municipal de educação constitui o projeto de educação integral durante todo o

último semestre de 2009. Realizaram-se visitas a municípios que já ofertavam

essa modalidade de ensino, para conhecer tais realidades. 

Foi  necessário  buscar  o  apoio  da  NRE,  que  também  tinha  suas

limitações  quanto  a  essa  organização.  Elaborou-se,  proposta  pedagógica  e

regimento escolar para atender as necessidades do desenvolvimento integral

do  educando.  Através  da  matriz  curricular  organizada,  os  alunos  dos  anos

iniciais  do  ensino  fundamental  têm  uma  carga  horária  de  oito  horas  de

atividades. Além das disciplinas da Base Nacional Comum eles participam de

outras 10 disciplinas no decorrer da semana. 

O processo de formação continuada dos profissionais da educação da

rede municipal de Bom Jesus do Sul passou por significativas mudanças, para

que fosse possível compreender o processo de educação integral. O projeto de

formação  a  partir  de  2010  buscou  consolidar  junto  aos  educadores,  a

compreensão  das  necessidades  de  mudanças  quanto  a  forma de trabalho,

diante desta nova proposta educacional. Processo de formação este, que vem

apresentando  excelente  resultado  nos  trabalhos  desenvolvidos  pelos

educadores.

Já é possível perceber os resultados da educação integral no município,

a maturidade apresentada pelos educandos somado ao grau de conhecimento

deste  é  sinal  que  o  processo  vem  apresentado  excelentes  resultados.

Resultados esses que levaram a rede municipal de ensino a alcançar a nota de

6,7 no IDEB do ano de 2013, superando o resultado esperado para o ano de

2021.
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1  –  O  gráfico  abaixo  demonstra  a  evolução  das  matrículas  na

educação básica do Município.

2010----------------- 914 alunos

2011----------------- 968 alunos

2012----------------- 950 alunos

2013----------------- 895 alunos

2014-----------------888 alunos

2015----------------- 878 alunos
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2 – Considerações sobre a evolução das matrículas: 

  Como podemos perceber entre os anos de 2011 e 2015 houve uma

diminuição considerável quanto ao número de matriculas na educação básica.

Mesmo levando em consideração um aumento nas matriculas da educação o

número de matriculas do Ensino Fundamental sofreu considerável queda, vindo

se  estabilizar  nos  últimos  três  anos.  O  gráfico  demonstra  que  levando  em

consideração  a  taxa  de  natalidade  do  município  está  estabilidade  deverá

permanecer  e que os planejamentos  futuros na área da educação deverão

levar em consideração estas estatísticas que se apresentam na atualidade.   
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IV - OBJETIVOS E PRIORIDADES DO PLANO DE SAN 

1. OBJETIVOS

O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional tem como

objetivos:

1.1 Incentivar e garantir a produção sustentável e o abastecimento

alimentar aos munícipes em situação de vulnerabilidade social; 

1.2 Fornecer  o  acesso  à  água  potável  a  todos  de  maneira  a

recuperar as fontes de água já existentes; 

1.3 Fortalecer a agricultura familiar agroecológica diminuindo o uso

de  agrotóxicos  na  produção  dos  alimentos  e  diversificando  a

produção; 

1.4 Conscientizar à alimentação saudável e nutrição para a saúde

da população bonjesuense; 

1.5 Monitorar o estado nutricional dos munícipes de maneira geral

incluindo todos os inscritos em programas sociais.

1.6 Capacitar os produtores de alimentos e demais interessados de

forma contínua visando o lucro e qualidade na produção.

1.7 Incentivar  a  divulgação  dos  produtos  da  agricultura  familiar  e

aumentar o incentivo ao consumo de orgânicos. 

1.8 Incentivar  grupos  específicos  a  criarem hortas  comunitárias  e

produção de ervas medicinais a fim reabilitar suas capacidades

pessoais e sociais.

2. PRIORIDADES 

O plano de SAN tem como prioridades garantir o direito à alimentação

adequada a todos os munícipes. 
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Desta forma constantemente estão sendo realizadas atividades a fim de

proporcionar à população qualidade de vida através da alimentação adequada.

Sendo assim no ano de 2014 foram aderidas iniciativas através da implantação

do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, em

seguida,  implantou-se  a  Câmara  Inter  setorial  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  –  CAISAN.  Após  isso  no  ano  de  2015  aderiu-se  ao  Sistema

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, sendo que no mesmo

ano foi realizado a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

com o seguinte lema: “Comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e

soberania  alimentar”.  Através  da  realização  da  conferência  municipal  os

presentes elegeram as seguintes prioridades dentro dos três eixos: 

 EIXO 1 – Comida de Verdade: Avanços e obstáculos para a conquista da

alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar. 

3. 1ª – Prioridade: Para o PAA, PNAE, PRONAF, se tornarem políticas

públicas.
4. 2ª – Prioridade: Política de resgate de bancos de sementes crioulas.
5. 3ª  –  Prioridade:  agregar  no  currículo  escolar  disciplina  sobre

alimentação saudável. 
6. II  –  Eixo  2  –  Dinâmicas  em  curso,  escolhas  estratégicas  e

alcances da política pública. 
7. 1ª –  Prioridade:  Assistência  técnica  e  extensão rural.  Orientando a

produção,  a  diminuição do uso  de  agrotóxico,  a  diversificação  e  a

transformação do produto.  
8. 2ª  –  Prioridade:  capacitação  e  conscientização  dos  agentes

envolvidos  das  entidades  consumidoras  (merendeiras,  alunos,

professores, família).
9. 3ª – Prioridade: desburocratizar o acesso aos programas, melhorando

a tabela de preços,  aumentando o valor  por  agricultor  beneficiado.

Políticas de crédito e seguro para a produção de alimentos saudáveis

e diversificados. 
10. III - EIXO 3 -  Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (SISAN). 
11. 1ª – Prioridade: aumentar a divulgação dos produtos da agricultura

familiar e o incentivo ao consumo de orgânicos. 
12.2ª – Prioridade: capacitações para os produtores de forma contínua

visando o lucro e qualidade na produção. 
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13.3ª  –  Prioridade:  diminuir  a  burocracia  na  comercialização  dos

produtos.

14.PÚBLICO ALVO DO PANO DE SAN

Cad único

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras

em situação de pobreza e extrema pobreza.

Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos

municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a

melhoria da vida dessas famílias.

Quem deve estar inscrito no Cadastro Único

Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda:

 Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou

 Que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total.

Diversos  programas  e  benefícios  sociais  do  Governo  Federal  utilizam  o

Cadastro Único como base para seleção das famílias:

 Programa Bolsa Família

  Programa Minha Casa, Minha Vida

  Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental

  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI  

  Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

 Carteira do Idoso;

 Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

 Programa Brasil Carinhoso;

 Programa de Cisternas;

 Telefone Popular;
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 Carta Social;

 Pro Jovem Adolescente;

 Tarifa Social de Energia Elétrica;

 Passe Livre para pessoas com deficiência;

 Isenção  de  Taxas  em  Concursos  Públicos.

Bolsa família 

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o  País,  de modo que

consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso

à educação e à saúde. 

Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa

Família.

Objetivo:

 Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional;

 Combater a pobreza e outras formas de privação das famílias;

 Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial,  saúde,

educação, segurança alimentar e assistência social.

No  que  se  refere  ao  município  de  Bom  Jesus  do  Sul,  até  o  mês  de

dezembro de 2015 estavam cadastrados no programa 216 famílias.
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BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA

O Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social

(BPC/LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65

anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de

longo  prazo,  que  o  impossibilite  de  participar  de  forma  plena  e  efetiva  na

sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja 

menor que 1/4 do salário-mínimo vigente.

Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao

INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e

não deixa pensão por morte.

PROGRAMA DO LEITE

O Programa Leite das Crianças - PLC, tem por objetivo auxiliar o combate à

desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita e diária de um litro de leite

às crianças de 06 a 36 meses, pertencentes a famílias cuja renda per capta

não ultrapassa meio salário mínimo regional,  além do fomento à agricultura

familiar, proporcionando geração de emprego e renda, a busca pela qualidade

do produto pela remuneração equivalente, a inovação dos meios de produção e

a fixação do homem no campo.

PASTORAL DA CRIANÇA

A Pastoral  da  Criança,  organismo  de  ação  social  da CNBB,  alicerça  sua

atuação  na  organização  da  comunidade  e  na  capacitação  de líderes

voluntários que ali  vivem e assumem a tarefa de orientar  e acompanhar as

famílias vizinhas em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania

tendo como objetivo o "desenvolvimento integral  das crianças,  promovendo,

em função delas, também suas famílias e comunidades, sem distinção de raça,

cor,  profissão,  nacionalidade,  sexo,  credo religioso ou político" (Artigo  2º  do

Estatuto).

DESAFIOS E DIRETRIZES
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1. Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com

prioridade  para  as  famílias  e  pessoas  em  situação  de  insegurança

alimentar e nutricional.
2. Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão

produtiva  rural  em grupos populacionais  específicos,  com ênfase  em

Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis

no meio rural
3.  Promover  a  produção  de  alimentos  saudáveis  e  sustentáveis,  a

estruturação da agricultura familiar  e o fortalecimento de sistemas de

produção de base agroecológica 
4. Promover  o  abastecimento  e  o  acesso  regular  e  permanente  da

população brasileira à alimentação adequada e saudável 
5. Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População

Brasileira,  com  estratégias  de  educação  alimentar  e  nutricional  e

medidas regulatórias
6. Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação 
7. Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a população,

em especial a população pobre no meio rural 
8. Consolidar  a  implementação  do  Sistema  Nacional  de  Segurança

Alimentar e Nutricional  (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa,  a

intersetorialidade e a participação social 
9. Apoio às iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e

nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas

alimentares  democráticos,  saudáveis  e  sustentáveis  em  âmbito

internacional, por meio do diálogo e da cooperação internacional
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