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VERZIGNASSE, Rogério.
Fome Zero alternativo se espalha na RMC:
cidades da Região Metropolitana de Campinas ganham versões
municipais do principal programa social do governo Lula.
Correio
Popular, Campinas, 05 maio. 2003.

ROGÉRIOVERZIGNASSE

de foi comprovado em fevereiro, quando tomou posse o conselho gestor do Programa de
Segurança Alimentar. O grupo foi formado por representantes da sociedade civil, que
passou a defmir as estratégias
da iniciativa que deverá beneficiar 30 mil famílias.

Do Correio Popular
rogerio@cpopula~com"br

Região Metropolitana de Campinas
(RMC) está investindo na implantação
efetiva de versões municipais
do Programa Fome Zero, carSUPRAPARTIDÁRIO
ro-chefe das políticas sociais
prometidas
pelo governo
Em Indaiatuba, os vereaLula. O mais interessante é dores José Onério da Silva
que nem sempre as iniciati(PDT) e José Aristéia (PT) se
vas são custeadas pelo Poder
uniram na organização do InsPúblico.
Elas
envolvem
tituto de Estudos Sociais de
empresários e voluntários,
Combate à Desigualdade (Iess.
que se encarregam de arrecacodin). O grupo vai inaugurar
dar e distribuir alimentos.
no dia 7 uma cozinha no JarMesmo nas iniciativas pla- dim Morada do Sol, bairro
nejadas por prefeitos ou verea- carente da cidade, onde será
dores, as siglas partidárias são feito e distribuído almoço para
desprezadas.
Os recursos
300 famílias cadastradas por
necessários são negociados
instituições beneficentes.
com colaboradores voluntáA Adorella, fabricante de
rios, sem qualquer prejuízo aos massas, por exemplo, estará
fornecendo
cofres públicos. Na
prática, os políticos
macarrão e pão
estão unidos na
Alémde
para os benefidefesa dos interesciados, de imecomida,
ses de comunidades
diato. Os vereacarentes.
Indaiatubavai
dores estão proA Prefeitura de
curando outros
oferecercursos
Campinas,
por
parceiros da inide informática ciativa privada
exemplo, uma das
pioneiras
na
para garantir a
implantação
das
alimentação
versão municipal do prograenriquecida com vitaminas,
ma, recorreu à ajuda de empre- sais minerais e proteínas para
sários de diversos setores para famílias que são portadoras de
arrecadar alimentos que já carêncià nutricional. No mesestão sendo distribuídos em mo prédio, será inaugurado um
entidades assistenciais.
curso de informática para 40
As doações de indústrias
jovens carentes.
alimentícias,
restaurantes,
A Câmara Municipal ainpadarias e até de instituições
da cedeu o auditório para as
- fmanceiras começaram a chereuniões de uma comissão de
gar antes mesmo da inauguramoradores que começa a tração do armazém do Banco de balhar no cadastramento das
Alimentos. O imóvel reforma- famí1ias carentes, que serão
do de 300 metros quadrados,
enquadradas nos programas
dentro da Centrais de Abaste- de promoção social. Particicimento S.A (Ceasa) estará
param do primeiro encontro
pronto só no fmal do mês.
43 representantes
da socieO interesse da comunidadade civil.
"

o

~C~~~O"-'-'"'-"~"'

,0-00 -- -o o- ,

-~..-

""

FOTosDOMINIQUEToRQUATO/

-,

Local onde vai funcionar o Banco de Alimentos de Campinas, lançado no início do ano
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Terreno que vai abrigar horta na ocupação do Parque O:liel: parceria com empresas
- ~""C'

~,-.«-~.

--,,--,-~

<__M

<" -.>'

-~,--

.-

~,,-~-~

AAN

