Carta aberta a candidatas e candidatos a cargos eletivos na Câmara Municipal e na
Prefeitura de Cunha
O número de pessoas e famílias que produzem e consomem alimentos orgânicos está
crescendo a cada dia, inclusive no município de Cunha. Estamos buscando alternativas para
consolidar uma produção agrícola limpa e sustentável para as gerações presentes e futuras,
sem destruição ambiental por queimadas ou despejo de agrotóxicos no solo e nos cursos
d’água. Sem intoxicação com venenos que já tiraram a saúde e até mesmo a vida de
trabalhadoras e trabalhadores rurais de muitas famílias cunhenses.
Nas práticas agroecológicas encontramos um caminho para manter nossas famílias no
campo e incrementar a renda familiar, comercializando a produção diretamente com
consumidores conscientes, que são uma parcela cada vez maior da população local e de nossos
visitantes.
Hoje temos no município duas entidades da agricultura familiar - APAC e BioCunha, que
estão conseguindo enraizar o trabalho agroecológico no município, garantindo alimentos de
qualidade para estudantes por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e
para populações vulneráveis, com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Oferecemos
alimentos saudáveis à população em geral nas feiras livres e por meio da entrega semanal de
cestas.
Mas ainda há muito por fazer. Nesse momento em que devem ser debatidas propostas
para a gestão municipal nos próximos 4 anos, queremos defender uma ideia muito simples: a
produção limpa de alimentos é o melhor caminho para a garantir a continuidade e a qualidade
da produção agropecuária em nosso município porque alia muitos benefícios: saúde da
população, permanência das famílias - especialmente de jovens – no campo, recuperação
ambiental e o turismo sustentável, que depende da conservação da natureza e, especialmente,
da qualidade das águas.
Com as propostas colocadas a seguir todos podem sair ganhando - produtores,
consumidores e poder público, em uma aliança municipal a favor da vida! Queremos abrir essa
roda de conversa, indicando algumas oportunidades que estão em nossas mãos. Com certeza,
juntos, podemos ir muito além nos próximos 4 anos.
➢ Fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, garantindo o planejamento e a execução da compra direta de produtos
da agricultura familiar para cumprir os objetivos do programa: fornecimento de alimentação
saudável nas escolas e estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável.
➢ Fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e destinar recursos do orçamento
para a criação do PAA municipal.
➢ Promover audiências públicas para discutir a criação de uma política municipal de
agroecologia.
➢ Garantir a oferta de assistência técnica rural por meio de parcerias institucionais e de
profissionais com experiencia em agroecologia, que possam assessorar e ampliar os
projetos de produção e comercialização de alimentos em bases ecológicas.
➢ Ampliar programas de educação ambiental, incluindo a criação de selos ecológicos e a
certificação de transição agroecológica, em parceira com as entidades atuantes no
município.

BIOCUNHA
Alimentos
Agroecológicos

Associação de
Produtores Agroecológicos
de Cunha-SP
Serra Acima
Associação de Cultura e
Educação Ambiental

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e Agricultores
Familiares de Cunha

Associação dos
Apicultores da Estância
Climática de Cunha

