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Programa KD - Kit Diversidade foi implantado
“A sustentabilidade e a qualidade de vida passam por alimentos de qualidade”
Bandeirante
om objetivo de baixar
custos, resgatar as
sementes crioulas e variedades, buscando a independência e a renda das
famílias rurais, a Epagri
de Bandeirante tem
incentivado o plantio dessas sementes (arroz, pipoca, feijão e milho) de baixo
custo e com sustentabilidade social, ambiental e
econômica.
Na quinta-feira, 17, na
Linha Novo Encantado de
Bandeirante, o Programa
KD - Kit Diversidade foi
lançado e foram entregues 20 (vinte) Kits com
vários tipos de sementes
para as famílias do Pro-

C

grama Bolsa Família e
outras que se dispuseram
a receber a sementes para
cultivar. As mesmas têm o
compromisso de realizar o
plantio e para o ano de
2014 devolverem no mínimo o dobro de sementes
para seja distribuídas a
outras famílias.
O Programa KD está
sendo dersenvovlido pela
Epagri local em parceria
com a ADM – Associação
de Desenvolvimento da
Microbacia Lageado dos
Porcos e Secretaria Municipal de Assistência Social
de Bandeirante. Esperase com esse programa que
além das pessoas terem
uma alimentação saudáFoto: José Clóvis Moreira/Epagri-Ban

vel e de qualidade, possamos resgatar algumas
espécies de sementes crioulas que estavam quase
em extinção e por ﬁm que
algumas famílias se motivem a fazer desta ação

melhorar a renda com a
venda do excedente para
programas como PAA e
PNAE e no comércio local
e regional. Fazendo que
melhore a renda familiar e
a qualidade de vida.

O Programa Kit Diversidade é um trabalho construído de forma participativa, uma experiência pioneira no Brasil e realizada
no município de Guaraciaba, no extremo oeste do

Estado e está registrada
no livro Kit Diversidade –
Estratégias para a Segurança Alimentar e Valorização das Sementes Locais.

