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PROJETO DE REFERÊNCIA 

 

 

TÍTULO: “INCREMENTAÇÃO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL- PROPOA” 

RESPONSÁVEL: Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da atuação 

do DECON/CE 

PARCEIROS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará- CRMV/CE, 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará- ADAGRI, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Ceará- MAPA 

EXECUÇÃO: JANEIRO/2018- DEZEMBRO/2019 

 

 OBJETO: Promover a orientação de consumidores individuais, produtores, entidades 

representativas, estudantes, comerciantes e pessoas jurídicas de direito público ou privado 

sobre a importância de produzir e consumir alimentos de origem animal seguros, visando 

resguardar a segurança alimentar e melhoria da qualidade sanitária, diminuindo a incidência de 

insumos alimentícios clandestinos. Objetiva ainda conscientizar a população sobre a 

procedência e correta identificação das características dos produtos de origem animal, com a 

finalidade de garantir e preservar a saúde dos consumidores, efetivando-se através da 

realização de palestras e distribuição de material educativo, em parceria com as instituições 

participantes do projeto.  

 

 JUSTIFICATIVA: Diante do atual cenário vivenciado, em que se constata o 

percentual de 70% de surgimento de novas doenças em humanos originadas pelo consumo 

clandestino de produtos de origem animal, faz-se imprescindível executar ações para mitigar 

as consequências sociais e sanitárias ocasionadas pelo procedimento irregular encontrado na 
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maior parte dos abatedouros, frigoríficos e demais processos da cadeia produtiva e de 

consumo, reunindo esforços conjuntos públicos e privados, de forma a impactar 

positivamente na segurança alimentar e qualidade dos produtos comercializados, 

propiciando ao consumidor maior conhecimento e garantia de seus direitos, como medida 

preventiva de resguardo à saúde do cidadão. 

 

 PÚBLICO ALVO: Consumidores individuais, entidades representativas, autoridades 

sanitárias, profissionais de saúde, estudantes, pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

comerciantes e produtores da cadeia de consumo de produtos de origem animal. 

 

 ARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS 

Fornecer subsídios de informação acerca das condições mínimas de adequação dos produtos 

de origem animal às diretrizes sanitárias determinadas pelas autoridades competentes,  

garantindo a disponibilização de orientação básica à população consumidora, a fim de que 

possam conhecer melhor para exigir cada vez mais seus direitos e, assim, desempenhar 

nosso papel de agentes transformadores da realidade social, facilitando o acesso às melhores 

práticas e procedimentos que possam sustentar uma vida saudável. 

 

 PROBLEMA A SER RESOLVIDO 

Retirar do mercado de consumo produtos de origem animal impróprios ao consumo, através 

da conscientização das partes produtoras e consumidoras, a fim de que possam identificar e 

promover a adequação dos alimentos às normas sanitárias, visando evitar a proliferação de 

novas doenças humanas ocasionadas por insumos alimentícios contaminados, resguardando 

assim a saúde das pessoas. 

 

 EFEITOS POSITIVOS MENSURÁVEIS VOLTADOS PARA A CONCEPÇÃO 

DOS OBJETIVOS:  
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a) A conscientização acerca da importância do consumo seguro de produtos de origem 

animal; 

b) A redução de doenças vinculadas ao consumo de produtos de origem animal;  

c) O fornecimento de alimentos de origem animal saudáveis para os consumidores; 

d) Educação para que os consumidores aprendam a adquirir produtos com segurança, 

divulgando qual o procedimento regular; 

e) Ensinamento de quais informações devem estar expostas no rótulo do produto e a 

importância do selo de qualidade; 

f) Informação de quais os alimentos mais vulneráveis à contaminação 

 

 ETAPAS:  

Para alcançar o objetivo proposto, traçou-se a divisão do Projeto em 02 etapas:  

1) Confecção de material gráfico (cartilhas e panfletos); 

2) Realização de palestras 
 

 LOGÍSTICA: 

As reuniões iniciais entre os integrantes do PROPOA objetivavam preliminarmente a 

concepção do texto do material gráfico informativo a ser confeccionado, tendo em vista a 

expertise e conhecimento técnico dos componentes do Projeto, delimitando-se formas de 

elaborar cartilha concisa, clara e objetiva para a melhor difusão da matéria, de modo simples 

e direto, a fim de que fosse cumprida a etapa 1 do Projeto.  

Após o material encontrar-se em conformidade com o entendimento dos membros do 

PROPOA, foram promovidas reuniões sistemáticas para definição do calendário de 

deslocamentos, estabelecendo a ordem de cidades a serem visitadas e as datas das palestras 

em cada localidade.  

Em ato seguinte à fixação do calendário, realizava-se contato com os locais a serem 

utilizados para promover os encontros, para que posteriormente pudessem ser preenchidos 
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os cartazes de divulgação do evento, com a devida separação do material gráfico a ser 

distribuído entre o público presente.  

Em cada palestra, eram distribuídas cartilhas e panfletos, com a montagem da estrutura e 

assinatura de livro-presença para contabilizar o número de participantes, distribuindo-se, ao 

final, ficha para pesquisa de satisfação individualizada e apuração de críticas/sugestões.  

Ademais, para as palestras no Interior do Ceará, eram empreendidos contatos prévios com 

as Promotorias de Justiça de cada localidade, buscando-se auxílio na divulgação do evento, 

mediante difusão na mídia e afixação dos cartazes enviados pelo DECON/CE nos locais de 

maior movimentação e fluxo dos públicos-alvo.  

Os palestrantes são profissionais técnicos especializados em suas respectivas áreas de 

atuação, com amplo conhecimento em segurança alimentar. 

 

 LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS SISTEMÁTICAS DO PROPOA 

EM FORTALEZA, REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DO CEARÁ 

 

Lançamento do Projeto: Auditório da Câmara Municipal de Fortaleza, em 04/09/2018 

Demais espaços utilizados: Auditórios de Câmaras Municipais, SEBRAE, 

Universidades/Faculdades, Escolas Técnicas Profissionalizantes, Centros de Treinamento, 

Centros Vocacionais Tecnológicos,- CVTEC Núcleo de Arte, Educação e Cultura- NAEC, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE, Secretaria de Saúde, 

Indústria de Alimentos AVINE 

 

 RECEBIMENTOS DE CONVITES PARA REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS 

DO PROPOA EM: 

 

a) Congressos; 

b) Seminários; 

c) Encontros Regionais de Direito do Consumidor; 
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d) Cursos de especialização e atualização em Vigilância Sanitária 

 

 PUBLICIDADE 

a) Para os parceiros: 

Encaminhamento prévio de convite para integrar o PROPOA e manutenção de contato em 

grupos de e-mail, whatsapp e reuniões presenciais sistemáticas de definição dos trabalhos; 

b) Para a sociedade em geral: 

Publicação no site do MPCE (www,mpce.mp.br) e em redes sociais do MPCE; 

encaminhamento de e-mails às instituições parceiras para auxílio na divulgação, afixação 

de cartazes, distribuição de panfletos, avisos em Faculdades/Universidades e carros de 

som/rádios no Interior do Ceará 

Por intermédio da Assessoria de Comunicação- ASCOM também era divulgado release da 

programação do PROPOA 

 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

a) Realização de diligências fiscalizatórias pelo DECON/CE e entidades sanitárias parceiras, 

com apreensão de produtos de origem animal irregulares; 

b) Elaboração e expedição da Recomendação nº 01/2019/PGJ, subscrito pelo Procurador-

Geral de Justiça do Ceará, orientando os Promotores de Justiça que oficiam na defesa do 

consumidor a adotarem as providências necessárias para a realização das ações do PROPOA 

nas comarcas em que atuam; 

c) Criação do Selo de Inspeção Municipal- SIM nos produtos de origem animal, envolvendo 

prefeitos e vereadores dos municípios do interior do Ceará; 

d) Mobilização e orientação dos agentes de endemias da Secretaria de Saúde do Ceará, 

através de reuniões e explanações técnicas, em virtude de terem contato mais próximo com a 

população carente; 

e) Encontros com representantes da Vigilância Sanitária para efetivar ações de combate à 

clandestinidade de produtos de origem animal; 
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f) Encontros com representantes do segmento dos supermercados- orientação técnica acerca 

das diretrizes sanitárias para correta manipulação dos produtos de origem animal; 

g) Palestras direcionadas ao público de consumidores finais- orientações sobre identificação 

da rotulagem, formas de conservação e conhecimento de quais produtos são impróprios para 

o consumo.  

Foram realizadas 40(quarenta) palestras, sendo 09(nove) na região Metropolitana de 

Fortaleza, 11(onze) em Fortaleza, 19(dezenove) no interior do Estado do Ceará, 01(uma) 

em Teresina/PI . 

h) Elaboração e distribuição da Cartilha do PROPOA, intitulada “A Segurança Alimentar 

dos Produtos de Origem Animal” e panfletos informativos.   

Foram distribuídos 6.774 cartilhas e 3.124 panfletos. 

 

 INDICADORES SOCIAIS 

Dimensionamento do número de pessoas beneficiadas e a extensão da ação do Projeto, 

mediante a aplicação de 04 (quatro) indicadores sociais: 

 

a) Alcance populacional total (demográfico) - 2.437 pessoas presentes nas 40 (quarenta) 

palestras realizadas em todo o Ceará (assinaturas em livro de presença); 

b) Alcance geográfico em Fortaleza- 654 pessoas, percentual do número de participantes nas 

11 (onze) palestras realizadas na Capital; 

c) Alcance geográfico no interior do Ceará - mapeamento do número de municípios 

assistidos, sendo 19(dezenove) no interior do Estado do Ceará, e 09 (nove) na Região 

Metropolitana, contemplando 1.783 pessoas. 

d) Nível de conhecimento adquirido com as palestras e cartilhas- avaliação mensurada em 

pesquisa de satisfação, com sugestões/críticas do público, em fichas com respostas 

individualizadas 

 


