
deficiente logística brasi-
leira não atrapalha somen-
te os grandes produtores
que sofrem para escoar

sua safra. No nordeste do Pará,
onde a produção de farinha de
mandioca é uma das principais
atividades econômicas, pequenos
agricultores tinham problemas
para comercializar sua produção.
Em São Miguel do Guamá, a 150
quilômetros da capital, Belém,
onde essa atividade garante o
sustento de cerca de 75 famílias,
o problema é acentuado pela dis-

tância dos principais mercados
consumidores. O produtor João
Gonçalves da Silva lembra bem
da verdadeira marato-
na que era vender sua
farinha. "Muitas ve-
zes, a gente acordava
de madrugada, pegava
um ônibus lotado e ia
para Belém vender a
farinha. Às vezes ven-
dia barato, para não
voltar com ela, o que
também acontecia mui-
to." Mas, aos poucos,

essa história vai virando apenas
uma lembrança antiga. Isso por-
que a instalação de uma central

de distribuição re-
cém-inaugurada no
município está mu-
dando a dinâmica de
comercialização dos
produtores.

Com capacidade
para estocar até 800
sacas de farinha, a
central beneficia 75
produtores, que já
na primeira venda



registraram um saldo de R$ 12
mil. "Agora, a gente vai poder
vender nossa farinha aqui mesmo
em São Miguel, a um preço me-
lhor", ressalta o agricultor.

INFRA-ESTRUTURA - A instala-
ção nasceu através da implanta-
ção do Projeto Mandioca, que
também forneceu acompanha-
mento técnico a fim de melhorar
a qualidade do produto. Para via-
bilizar o programa, os agriculto-
res contaram com o apoio do Se-
brae, que é responsável pela con-
tratação das consultorias, treina-
mentos e monitoramento das
ações, além de promover as arti-
culações com as entidades parcei-
ras do projeto, quanto ao fomen-

to, assistência técnica, ações de
mercado e políticas públicas.
"Ao melhorarem seus produtos,
os produtores conquistaram no-
vos mercados e o centro veio
para facilitar, pois os produtores
trazem a farinha para o local, que
se responsabiliza pela entrega do
produto ao mercado", explica a
gestora do projeto, Thania Silva.

Neste primeiro momento, ape-
nas uma empresa negocia o pro-
duto com os produtores. "Mas,
futuramente, a intenção é abrir
espaço para que outros empresá-
rios possam comprar a farinha
produzida por quatro comunida-
des do município", explica a ges-
tora. O preço médio pago é de
R$ 60 a saca e a farinha é distri-

buída para mercearias, pequenos
mercados e outros estabeleci-
mentos comerciais de 52 municí-
pios paraenses. Cerca de R$ 18
mil já foram comercializados
através da central.

FUTURO - Raimundo Soares, que
começou a trabalhar com apenas
12 anos na agricultura, está con-
fiante nos bons resultados que a
Central de Distribuição poderá
gerar. "A gente vai ter mais von-
tade para fazer a farinha, porque
vai ter para quem vender", afir-
ma. Com mais clientes e mais tra-
balho, ele vislumbra um futuro
melhor no porvir. "Serão dias
melhores", diz o agricultor, cheio
de disposição.
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