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RESUMO

Este projeto tem como objetivo executar ações educativas teóricas e práticas que visem contribuir para o desenvolvimento sustentável da Associação dos Agricultores Familiares

do Pontal, melhorando, assim, o processo de produção de matérias-primas e o processamento de alimentos. Realizar a capacitação técnica quanto a higienização pessoal do

manipulador, matérias-primas, materiais e utensílios utilizados para a produção de alimentos. Este trabalho está sendo desenvolvido na Associação dos Agricultores Familiares do

Pontal, localizado na BR 365 zona rural do município de Ituiutaba/MG. Para o desenvolvimento do projeto está sendo utilizado duas formas de atuação: visitas técnicas

periódicas; realização de treinamento com uso de material didático. As visitas técnicas são realizadas duas vezes por mês, em cada visita são realizadas as orientações de

higienização do manipulador, recepção e higienização da matéria-prima, dos materias e utensílios para o processamento de alimentos. Em uma das visitas é realizado um

treinamento téorico-prático sobre o assunto selecionado. O processo de higienização tem como objetivo eliminar ou reduzir a contaminação microbiológica, minimizando os riscos

de transmissão de agentes causadores de doenças (SILVA JR, 2001). Para disseminar o conhecimento e a difusão das informações entre as famílias são elaborados e

distribuídos material didático (folders, cartilhas e panfletos) de acordo com o assunto abordado nos treinamentos. As avaliações são realizadas pela presença e participação

efetiva em uma relação dialógica dos associados em cada visita. Das 09 famílias convidadas para o projeto, somente 05 estão participando, observando que as famílias

presentes tiveram efetiva participação e aplicação direta das orientações das Boas Práticas de Higiene e Manipulação dos Alimentos. SILVA JR., Eneo Alves. Manual de controle

higiênico-sanitário em alimentos. 4.ed. São Paulo: Livraria Varela, 2001.
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