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o projeto nutricional foi desenvolvido 
com crianças de 7 a 12 anos da escola 
Municipal Pequeno Príncipe

Com o objetivo de diminuir a rejeição das crianças a ali-
mentos saudáveis, professores da Escola Municipal Peque-
no Príncipe desenvolveram o projeto “Nutrição na Escola”. 
O projeto consiste na produção de sanduíches naturais di-
vertidos pelas próprias crianças. De acordo com o profes-
sor de Educação Física, Diogo Gasperin, a maioria das 250 
crianças de 1ª à 5ª séries gostaram da ideia, que apresentou 
bons resultados.

O professor explica ter notado a preferência dos seus 
alunos por comidas industrializadas (como bolacha rechea-
da e salgadinhos) e a rejeição pela merenda escolar (alimen-
tos saudáveis elaborados por nutricionistas). Preocupado, 
ele e as professoras de Artes, Janaina Mariano e Delize For-
mentão, resolveram tomar uma providência. Entraram em 
contato com a direção da escola para a viabilização de in-
gredientes para a produção dos sanduíches. A direção abra-
çou a ideia e financiou os alimentos com o fundo de caixa 
da escola. 

As crianças que torciam o nariz para os alimentos sau-
dáveis da merenda escolar utilizaram pão integral, cenou-
ra, tomate, alface, milho e peito de peru para fazer os san-
duíches com sorrisos. Diogo conta que apenas duas crianças 
não quiseram participar da atividade e duas montaram os 
sanduíches, mas não quiseram comer. 

atividades
Após a confecção dos sanduíches, as professoras de Arte 

prepuseram aos alunos a realização de leituras, através de 
desenhos, de obras de artistas que tem como tema em seus 
trabalhos os alimentos, como Giuseppe Arcimboldo, Ful-
vio Bonavia e Vik Muniz. Além disso, os alunos assistiram 
a uma palestra sobre alimentação saudável com a nutricio-
nista Emarieli Baldissera, no Teatro Municipal Naura Ri-
gon. Diogo conta que após a atividade, os alunos passaram 
a aceitar melhor a comida oferecida pela escola. “Espera-
mos que com a realização deste projeto, o aluno tenha des-
pertado o gosto por uma alimentação natural e saudável no 
seu dia-a-dia”, afirma.

Saúde
De acordo com Emarieli, durante a infância a impor-

tância da alimentação saudável está diretamente ligada ao 
desenvolvimento da criança. Ela explica que a falta de uma 
alimentação correta, pode acarretar no comprometimento 
da atenção, do desenvolvimento intelectual e da saúde. Se-
gundo a nutricionista como a infância prepara o indivíduo 
para a adolescência, uma criança mal alimentada hoje pode 
ser um adolescente obeso amanhã. Além da obesidade, a má 
alimentação pode acarretar em diabetes, hipertensão e hi-
potireoidismo.

Emarilei acredita que a solução para a criança que 
não gosta de alimentos saudáveis está no exemplo. De 
acordo com ela, para incentivar os filhos a comer deter-
minados alimentos, os pais devem primeiramente comer 
estes alimentos.
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Na última semana o prefeito Ro-
berto Viganó autorizou os decretos 
5.898 e 5.899, ambos de 21 de agosto 
de 2011, referentes a reajuste de 6,87 % 
no abono salarial e no auxílio alimenta-
ção dos servidores municipais. O bene-
fício atenderá 1.691 funcionários. Com 
o reajuste, tanto o abono salarial como 
o auxílio alimentação passam a ser R$ 
142,31. Os benefícios atendem funcio-
nários concursados, estatutários, cele-
tistas, aposentados e pensionistas, que 
receberão o acréscimo já na folha de 
agosto. 

O reajuste representa aumen-

to de R$ 17.280,99 na folha de pa-
gamento da Prefeitura de Pato Bran-
co em relação ao mês de julho. Por 
mês, o total de auxílio alimentação 
que era de R$ 154.332,54, passará 
para R$ 169.557,71 e, o abono, de R$ 
33.907,00 para R$ 35.942,82.

O prefeito Roberto Viganó des-
taca que o benefício é uma forma 
de valorizar o funcionário público. 
“Na nossa gestão instituímos o au-
xilio alimentação aos servidores e o 
abono salarial aos aposentados, pelo 
nosso compromisso em administrar 
com responsabilidade. Já instaura-
mos o plano de carreira dos profes-
sores e queremos estendê-lo a todos 
os funcionários. Estamos trabalhan-

do para isso, elaborando um estu-
do que em breve será encaminhado 
à Câmara de Vereadores”, enfatizou 
Viganó. 

O diretor do Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura de 
Pato Branco, Ademilson Cândido, 
aponta que na gestão do prefeito Ro-
berto Viganó houve a conversão do 
abono salarial de R$ 70,00 em auxílio 
alimentação, no valor de R$ 130,00, 
que hoje está em R$ 142,31. “O pre-
feito vem garantindo esse acréscimo, 
que está de acordo com o que prevê 
a Lei Trabalhista, mantendo o direito 
dos servidores e isso reflete no bom 
desempenho dos funcionários”, con-
clui Ademilson. 

Prefeito reajusta bonificações 
dos servidores municipais

Escola incentiva alimentação 
saudável de forma criativa

As crianças produziram e comeram sanduíches divertidos 
com alimentos saudáveis

Professor idealizou projeto preocupado com a 
saúde dos alunos


