
GASTRONOMIA SOCIAL: PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO E
AGRICULTURA FAMILIAR NA SERRA DOS COCAIS – CEL. FABRICIANO

(MG)

Betinna A. TASSIS (Prefeitura de Cel. Fabriciano); Renata LEITE (Prefeitura de Cel. Fabriciano)

Introdução: O Projeto Gastronomia Social é desenvolvido na Prefeitura de Coronel
Fabriciano através das Secretarias de Governança do Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Cultura e Governança Educacional e articulado com as associações
APRICO e AGRIFARM. Foram realizadas reuniões com os interessados em turismo
na Serra dos Cocais e produtores da agricultura familiar para oferta de qualificação e
desenvolvimento de produtos gourmet, oportunizando a geração de renda, diversidade
de oferta de produtos e ordenamento do turismo, com vistas ao desenvolvimento de
políticas públicas de inclusão, valorização do cidadão e sustentabilidade no turismo.
Objetivo: Viabilizar políticas públicas para geração de renda através da economia
criativa e solidária, qualificando e ordenando a oferta da produção associada ao
turismo através da criação de produtos inovadores, criativos e gourmet na Serra dos
Cocais (CF), inserindo cidadãos na arte da gastronomia e valorizando a integralidade
humana.
 Metodologia: A Prefeitura de Coronel Fabriciano, através da gerência de Turismo,
Agricultura Familiar, EMATER e Nutricionistas/Gastrônomas da Secretaria de
Governança Educacional idealizaram o projeto de ordenamento do turismo, mapeados
empreendedores. Foram realizadas reuniões com proprietários de bares, restaurantes,
padarias e esposas dos produtores da agricultura familiar pertencentes às associações
APRICO e AGRIFARM, para sensibilização a respeito de turismo e sua alternativa
sustentável para geração de renda. Realizadas oficinas na cozinha da sede a
AGRIFARM para criação de produtos, e serão ministradas elaboração de cardápio,
ficha técnica e precificação. Também será oferecida qualificação através do
UNILAB/Unileste em 2020. Resultados: O Gastronomia social prevê aprimoramento
da hospitalidade para receptivo, onde  empreendedores estejam qualificados nos
princípios da economia solidária e criativa, utilizando recursos naturais, culturais e
sociais de forma sustentável e com a infraestrutura necessária para o bom atendimento
ao turista, provocando uma experiência inesquecível da gastronomia, atrativos
naturais, aventura e hospedagem domiciliar, viabilizando frequência de oferta dos
produtos desenvolvidos e consolidando alternativa para geração de renda. A
gastronomia busca incansavelmente domínio técnico variado e potenciais humanos na
integralidade, onde os  atores possam transformar suas próprias realidades. As
nutricionistas orientaram a criação de cardápios alternativos e inovadores. A ação será
multiplicada na Serra dos Cocais, com anfitriões “Cama e Café”, para valorização da
gastronomia local e produção associada ao turismo. As mulheres e produtoras de
banana, mel, jabuticaba e mandioca, que são abundantes na agricultura familiar local,
participaram da qualificação para elaboração de produtos "gourmet", e criaram a
nutella de mel, bolo de mandioca no pote, brownie de jabuticaba, pé de moleque de
rapadura, cookie de casca de banana, brigadeiro de banana, que foram comercializados
na Feira Gastronomia Social, realizada no evento Gastronomia com Rock (14 e
15/09/2019), com Carreta de Gastronomia do Senac, na Praça da Estação. Conclusão:
A boa prática buscou valorizar produtos locais com estratégia de oferta gastronômica,
envolvendo atores de forma coletiva e solidária na produção associada ao turismo,
gerando renda com produtos inovadores, criativos e gourmet, utilizando insumos
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básicos da agricultura familiar local. Colaboração, equidade, integração e
transformação humana são ingredientes do Gastronomia Social.
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