
 

MUNICÍPIO 
 
NOME:  Sete Lagoas 

UF: MG 

SITE OFICIAL: http://www.setelagoas.mg.gov.br 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Merenda Escolar Enriquecida por Leite do Pequeno Produtor 
  
OBJETIVO  
 
A iniciativa teve por objetivo promover o desenvolvimento regional por meio do incentivo da produção 
e comercialização do leite do pequeno produtor para abastecimento das escolas da Rede Pública 
Municipal, complementando a merenda escolar. 
O público-alvo da iniciativa foram os produtores rurais locais, associação de agricultores familiares, 
cooperativas de produtores rurais e EMATER. 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO  
 
INÍCIO:  10/2013 

CONCLUSÃO: Contínuo 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES  
 
Parceria com a Associação Sete-lagoana de Agricultores Familiares (Asefa), a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EmaterMG) e a Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Sete Lagoas 
(Coopersete), eliminando intermediários e garantindo um preço de venda melhor e garantindo o 
fornecimento de leite às escolas do Município. 
 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 
 
A prefeitura comprava leite pasteurizado e leite em pó industrializado para suprir demandas de seus 
projetos e iniciativas sociais (merenda escolar, hospitais municipais, creches, asilos etc.). De toda 
compra, 30 a 40% já vinha do pequeno produtor, mas não necessariamente do Município. 
 



 

SITUAÇÃO ATUAL  
 
Os próprios produtores da região de Sete Lagoas/MG passaram a fornecer o leite para a Prefeitura. 
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 
 
Criou oportunidades, aumentando a competitividade e melhorando a renda dos pequenos pecuaristas, 
intermediando a produção de leite e a entrega para as escolas municipais, melhorando a qualidade da 
merenda no Município.  
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 
 
Melhora a renda dos pequenos pecuaristas e consequente expansão de suas ferramentas de trabalho e 
investimentos nas propriedades, além de melhorar a qualidade da merenda escolar no Município, sendo 
reconhecida através da premiação da 8ª Edição do Prêmio Prefeito Empreendedor promovido pelo 
SEBRAE, em que saiu vencedora. 
  
 

CONTATO PREFEITO(A) 
 
NOME: Marcio Reinaldo Dias Moreira 

TELEFONE: (31) 3775-2958 

E-MAIL: prefeito@setelagoas.mg.gov.br  |   marcio@marcioreinaldo.gmail 

 

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Katia Maria Teixeira Nogueira 

 Marcelo Sander 

TELEFONE: (31) 8745-9795 

         9737-9014 

E-MAIL: katia.planejamento@setelagoas.mg.gov.br  
marcelosander.planejamento@setelagoas.mg.gov.br  

 


