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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO - SP 

 
JOÃO LUCAS DE AGUIAR AMORIN  

JULIANO DOS SANTOS MIOLA  
 

A pesquisa proposta é analisar os efeitos da descentralização de políticas públicas sobre o 
desenvolvimento rural, por meio do estudo da implantação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) no município de Álvares Machado Examinar o desenvolvimento de políticas 
públicas estaduais e federais voltadas ao pequeno produtor rural e a participação dos municípios 
no direcionamento destas ações; Verificar as formas em que essas políticas públicas contribuem 
para promover o desenvolvimento rural no município de Álvares Machado, buscando analisar em 
que medida este pode efetivamente possibilitar mudanças na realidade da área em estudo;  Os 
dados levantados referentes à pesquisa de campo serão utilizados na organização da pesquisa. 
Para isso, destacamos a importância dos dados extraídos das fontes secundárias (IBGE, LUPA, 
CATI, Censos Agropecuários e Demográficos) para a elaboração de quadros comparativos e textos 
descritivos que auxiliarão na melhor compreensão do objeto de estudo. A pesquisa será 
desenvolvida a partir de contribuições, análises de diversas leituras de trabalhos já existentes 
sobre desenvolvimento rural, descentralização de políticas públicas, para embasamento teórico-
metodológico na confecção dos resultados e, por conseguinte, os exames dos resultados, e 
elaboração do texto final, haja vista ser de suma importância à integridade dos dados para 
eventuais exposições ao público em congressos e eventos que tenham como tema a temática do 
estudo presente. HOUVE CONTATO COM A CASA DA AGRICULTURA DE ÁLVARES MACHADO, COM 
A PREFEITURA E COM A SECRETARIA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALVARES 
MAACHADO  Nos municípios da região de Presidente Prudente, como Álvares Machado, a 
agropecuária tem um papel importante como atividade econômica na geração de renda, apesar da 
fragilidade econômica vivida por grande parte desses pequenos produtores rurais que se dedicam 
às atividades agrícolas. Com o estudo, pretende-se também analisar a estrutura fundiária, 
levantando a área total atual de terras com explorações agrícolas No município de Álvares 
Machado foram realizadas cinco chamadas públicas para que produtores rurais participassem do 
PNAE, mas não houve, até o momento, interesse de nenhuma cooperativa ou associação, desta 
forma, o município recebe alimentos de grupos informais, que são produtores familiares 
individuais. Os produtores interessados se apresentam na casa da agricultura, recebem a lista dos 
produtos e entregam posteriormente a proposta de preço, onde ganha o melhor preço. Após esse 
processo é desenvolvido um projeto de venda juntando todos os fornecedores com os respectivos 
produtos, preços e estimativa de entrega. Podemos concluir a importância do acompanhamento e 
incentivo aos produtores rurais da cidade, com intuído do desenvolvimento como empreendedor 
e também a parceria com o município. Viabilizando novas praticas de sustentabilidade aplicadas 
nos órgãos citados na seguinte pesquisa.          
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ANÁLISE DO ESPAÇO INTRA-URBANO DE PIRAPOZINHO - SP E OS CONFLITOS SOCIOESPACIAS 
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO  
GIOVANA PERUCHI SIMÕES  

BRUNA FAGLIARI SPOSITO  
GRAZIELY RIBEIRO HIPPLER  

 
       Este artigo objetiva apresentar uma análise do espaço intra-urbano da cidade de Pirapozinho, 
cidade de pequeno porte localizada no interior do estado de São Paulo. As cidades brasileiras 
cortadas por linhas férreas possuem características de expansão e estruturação espacial 
semelhantes. A linha férrea cortou o Pontal do Paranapanema nas primeiras décadas do século XX, 
influenciando diretamente no desenvolvimento e na estruturação sócioespacial das cidades. Para 
a identificação das características foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas , fundamentadas 
principalmente no trabalho de Flávio Villaça, pesquisas documentais e de campo, que embasaram 
as discussões e o mapeamento das informações levantadas. Conhecer o desenvolvimento e 
estruturação das cidades colabora para a compreensão dos conflitos sociais existentes, e 
consequentemente embasam o planejamento urbano. 
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ANÁLISES URBANAS DA CIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES - SP 
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO  
ANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA  

BRUNO RAFAEL FERNANDES  
LÍVIA DE OLIVEIRA FERREIRA E SILVA  

 
       A cidade de Presidente Bernardes, como muitas de sua região, desenvolveu-se devido ao 
incentivo da instalação da estação ferroviária e também por suas terras férteis, que atraíram 
muitas pessoas em busca de melhores condições de vida, favorecendo seu vertiginoso 
crescimento. Contudo, os períodos de crise por quais passou todo o país afetaram também a 
pequena cidade, que estagnada, se viu obrigada a mudar os caminhos de sua economia. As 
questões analíticas de seu espaço urbano são o ponto forte da presente pesquisa que busca, a 
partir das verificações a que se chegou deixar clara a urgente necessidade de se pontuar medidas 
para a mitigação dos problemas, aproveitando a escala ainda pequena da cidade para o devido 
controle de gestão e planejamento. Para tais análises, a metodologia empregada foi baseada em 
pesquisas bibliográficas, documentais e de campo. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
985 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

 

 
 

ANÁLISES URBANAS DE INDIANA - SP: UMA VISÃO SEGUNDO AS CONCEPÇÕES DE JANE JACOBS 
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO  
LUCIANA FERNANDES STADELLA BERNARDES  

MELISSA BASSOLI NEVES  
LUIZ ARTHUR DE AMORIM AFFONSO  

NATALIA DE SOUZA SA  
 

       Indiana, objeto de estudo do presente artigo, é uma cidade de pequeno porte do estado de 
São Paulo. Sua fundação data do início do século XX, e se deu à partir de um posto de recursos no 
caminho entre o estado de São Paulo e Mato Grosso. Hoje sua população é de aproximadamente 
cinco mil habitantes. Através de levantamentos de campo, foi desenvolvida uma discussão sobre 
alguns aspectos da utilização dos espaços públicos urbanos buscando transmitir o olhar particular 
da autora Jane Jacbos, importante teórica, autoras de diversos livros sobre percepção do espaço 
urbano, para a realidade local. Conhecer as caraterísticas de uma determinada cidade é base 
fundamental para o desenvolvimento do planejamento urbano, que deve ser munido de 
instrumentos de gestão condizentes com os hábitos e culturas do local a se intervir; justifica-se 
desta forma a importância de tais levantamentos de análises. 
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ESPAÇO E SOCIEDADE EM PIRAPOZINHHO - SP: DISCUSSÕES FUNDAMENTADAS NAS PERCEPÇÕES 
DE JANE JACOBS  

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO  
GIOVANA PERUCHI SIMÕES  

BRUNA FAGLIARI SPOSITO  
GRAZIELY RIBEIRO HIPPLER  

 
       Conhecer as características de uma cidade e sua população é de grande importância para o 
desenvolvimento de um planejamento urbano que seja munido de instrumentos de gestão 
condizentes com os hábitos e culturas do local a se intervir, e assim, seja um planejamento de fato 
efetivo; O presente trabalho apresenta uma análise da estrutura sócioespacial urbana de 
Pirapozinho, cidade de pequeno porte do interior do estado de São Paulo, fundada nas primeiras 
décadas do século XX. As análises foram desenvolvidas baseadas nos levantamentos bibliográficos 
realizados, enfatizando as percepções, sobre tais estruturas, da autora Jane Jacobs, que possui 
uma visão muito particular sobre a dinâmica socioespacial urbana, e de levantamentos de campo, 
a partir da observação direta. 
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O DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO DO PONTAL DO PARANAPANEMA 
 

PAULO ROBERTO ROSA  
MUNIR JORGE FELICIO  

 
       O termo desenvolvimento é muitas vezes mal compreendido ou reduzido ao viés do 
crescimento econômico. É necessário compreender que o desenvolvimento possui outras 
dimensões, tais como social, tecnológico e científico. A região denominada Pontal do 
Paranapanema é hoje considerada como a mais pobre do Estado de São Paulo e carece, já desde 
longa data, de um conjunto de políticas públicas que realmente sejam capazes proporcionar o seu 
desenvolvimento. Assim, o objetivo deste estudo reside justamente em compreender os motivos 
que levaram a região a essa situação e as razões pelas quais permanece à margem do 
desenvolvimento. Para atingir o que se propôs foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter 
dedutiva e qualitativa, amparada pelas análises conduzidas por Monbeig (1984) e Leite (1981). 

 


