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ESPÍRITO SANTO: agricultura familiar recebe mais de R$ 2 mi para novos 

contratos. Site da CONAB, 03/10/2016 

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está investindo R$ 2,56 milhões na 

compra da produção de 344 agricultores familiares do Espírito Santo por meio do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os nove contratos, na modalidade 

Compra com Doação Simultânea, preveem o fornecimento de 1,4 mil t de alimentos à 

rede socioassistencial, beneficiando 10 mil pessoas atendidas por creches, asilos e 

outras instituições em todo o estado. 

 

Os agricultores contemplados são vinculados a associações e cooperativas dos 

municípios de Águia Branca, Boa Esperança, Colatina, Ecoporanga, Jerônimo 

Monteiro, Pedro Canário, Pinheiros e Vila Pavão. Eles fornecerão os seguintes produtos 

como abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, acerola, alface, almeirão, banana, batata-

doce, beterraba, biscoito, bolo, broa, brócolis, berinjela, cajá, caju, cebolinha, cenoura, 

dentre outros. 

Dos nove projetos contratados, dois são de associações formadas exclusivamente por 

mulheres. Entre os fornecedores há também uma associação que só produz alimentos 

orgânicos e outra de assentados da reforma agrária. Esses agricultores fazem parte do 

público prioritário do PAA. 

 

A distribuição dos recursos segue critérios definidos nos normativos do programa. 

Segundo determinado pelo grupo gestor, 45% se destina aos chamados públicos 

prioritários – 5% para produtores de orgânicos, 15% para povos e comunidades 

tradicionais e 25% para assentados da reforma agrária. Os 55% restantes são 

direcionados às demais propostas da agricultura familiar. Todos os projetos devem 

respeitar o mínimo de 40% de mulheres. Havendo propostas de grupos formados 

somente por mulheres rurais, elas terão prioridade sobre as demais, ocasionando uma 

redistribuição da receita. 

 

Executado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, o PAA oferece 

aos pequenos agricultores garantia de compra de sua produção por preços 

remuneradores, gerando renda e inclusão social no meio rural. 

 



 

 4 

Conab comprará sementes de agricultores familiares no Piauí. Site da CONAB, 

03/10/2016 

A partir desta segunda-feira (3), estão abertas as inscrições para a venda de sementes de 

milho crioula e feijão caupi guaribas ao governo federal. A compra será feita pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por intermédio da Superintendência 

Regional do Piauí, pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A habilitação e a 

proposta de venda deverão ser entregues até as 17h30min do dia 10 de outubro, na sede 

da Companhia, em Teresina. 

 

A Conab vai adquirir 151.400 kg de sementes de agricultores familiares, sendo 61.000 

kg de milho e 90.400 kg de feijão. A compra foi solicitada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do estado, com recursos do Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS), para distribuição a famílias de pequenos agricultores e assentados. 

 

Para participar, associações ou cooperativas da agricultura familiar devem enviar à 

Companhia, além da proposta de participação conforme modelo pré-determinado, prova 

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), cópia da Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica, entre outros documentos listados no edital. 

 

Também é preciso que a entidade que pretende ser fornecedora e a cultivar a ser 

fornecida estejam inscritas no Cadastro Nacional de Cultivares Crioulas, instituído pela 

Portaria MDA nº 51, de 3 de outubro de 2007. No caso de cultivar convencional, é 

necessário inscrição do produtor das sementes no Registro Nacional de Cultivares e no 

Registro Nacional de Sementes e Mudas. 

 

Fetag discute políticas públicas para Agricultura Familiar com representantes do 

MDA na Paraíba. Site da CONTAG, 05/10/2016.  

A Fetag-PB e vários STTRs paraibanos discutirão, na próxima segunda-feira (10), com 

os representantes do MDA na Paraíba, as diversas políticas públicas do Ministério para 

a Agricultura Familiar, como o Plano Safra, Seguro da Agricultura Familiar, e Garantia 

Safra. Na última segunda-feira (3), a Fetag-PB, recebeu a visita do delegado federal do 

MDA na Paraíba, José Almeida Filho. Durante o encontro foram discutidas formas de 
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parcerias entre as duas entidades, com o intuito de beneficiar os homens e mulheres do 

Campo, no Estado, e a Fetag apresentou um documento com 16 pontos, contendo as 

demandas mais urgentes para esse público. 

A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado 

da Paraíba (Fetag-PB) e vários Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(STTRs) paraibanos discutirão, na próxima segunda-feira (10), com os representantes 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) na Paraíba, entre eles, seu delegado 

federal, José Almeida Filho, as diversas políticas públicas do Ministério para a 

Agricultura Familiar, como o Plano Safra, Seguro da Agricultura Familiar, e Garantia 

Safra. 

 O encontro acontecerá a partir das 8h, no Sindicato dos Bancários, localizado na 

Avenida Ministro José Américo de Almeida, 3100, Tambauzinho, em João Pessoa, e 

deverá contar com demais parceiros do órgão para o tema. 

 Visita a Fetag – Na última segunda-feira (3), a Fetag-PB, representada por seu 

presidente Liberalino Lucena, e os diretores Assis Firmino, Iara Enéas, José João, e 

Geraldo Mariano, além dos assessores Ivanildo Dantas e Fátima Elias, recebeu a visita 

do delegado federal do MDA na Paraíba, José Almeida Filho, empossado recentemente 

no cargo. 

Durante o encontro foram discutidas formas de parcerias entre as duas entidades, com o 

intuito de beneficiar os homens e mulheres do Campo, no Estado, e a Fetag apresentou 

um documento com 16 pontos, contendo as demandas mais urgentes para esse público 

ao delegado José Almeida Filho. 

Dentre as questões apresentadas, o presidente da Fetag, Liberalino Lucena, destacou, 

sobretudo a situação dos assentamentos paraibanos, sejam eles acompanhados pelo 

Incra, ou os do Crédito Fundiário. Para o presidente, não é possível aceitar a Reforma 

Agrária da forma que vem acontecendo na Paraíba, onde a grande maioria não tem o 

mínimo de acompanhamento. “A legislação Agrária é bem clara quando diz que a 

Reforma Agrária é a terra e as condições estruturais para o homem sobreviver do seu 

trabalho. E o carro-chefe da Reforma Agrária é a Assistência Técnica. Sem ela, não há 

como se produzir. Para mim, infelizmente, cerca de 80% dos assentamentos paraibanos 

estão mais para favelas rurais. É preciso mudar. E é preciso acabar também com a 
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questão da venda de lotes. É inadmissível que pessoas que nada tem a ver com a 

agricultura, estejam tomando o lugar de um Trabalhador e uma Trabalhadora Rural”, 

destacou Liberalino. 

 

PGPAF beneficia agricultores familiares em 13 estados. Site da CONAB, 

10/10/2016. 

Agricultores familiares de 13 estados vão receber, neste mês, bônus de desconto para 

diversos produtos que integram o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura 

Familiar (PGPAF). 

  

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Secretaria Especial da 

Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Agrário publicaram, no Diário Oficial da 

União desta sexta-feira (7), a portaria número 63, com a relação dos produtos que têm 

direito ao beneficio referente ao período de 10 de outubro a 9 de novembro. 

  

A medida atende ao estabelecido na Resolução n° 4.350, de 10 de julho de 2014, do 

Conselho Monetário Nacional. O bônus é calculado mensalmente pela Conab e o 

desconto é concedido aos produtos que tiveram o valor de mercado abaixo do preço de 

garantia, definido com base no custo de produção. 

 

Nesta ação, são contemplados os seguintes estados e produtos: babaçu amêndoa  (PA, 

TO, CE, MA, PI e BA), borracha natural  (GO e MT), cacau (AM), laranja (AL), leite 

(PA), mamona  (CE), manga (BA), sorgo (PI), trigo (MS, PR e RS) e triticale (SC). 

  

PARAÍBA: Conab beneficia quase 160 mil pessoas por meio do PAA. Site da 

CONAB, 10/10/2016 

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está investindo cerca de R$ 1,4 

milhão em cinco projetos da Paraíba por meio do Programa de Aquisição de Alimentos 
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(PAA). Os novos contratos contemplarão 175 agricultores familiares com a compra de 

frutas e verduras que serão doados a entidades socioassistenciais. 

 

Pequenos produtores vinculados a associações e cooperativas fornecerão 501 toneladas 

de alimentos para quase 160 mil pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional. Alimentos como abacaxi, cenoura, batata-doce, raiz de mandioca e coco 

verde, serão doados para unidades dos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), creches e associações comunitárias. 

 

A Associação dos Produtores Rurais de Canudos, no município de Cruz do Espírito 

Santo, Associação dos Produtores de Agricultura Familiar, de Santa Rita, a Cooperativa 

de Produção Agropecuária do Assentamento Zumbi dos Palmares, de Mari, Associação 

dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança, em Jacaraú, e a Associação 

dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Frei Anastácio, no Conde, são as 

beneficiadas pelo programa no estado. 

 

 

FETAG-RS avança na agilização do crédito fundiário. Site da CONTAG, 

11/10/2016 

A FETAG-RS realizará nos dias 13 e 14 de outubro a Oficina de Capacitação do 

Convênio Coban e Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). A programação no 

primeiro dia será desenvolvida no auditório da Superintendência Estadual do Banco do 

Brasil, que fica na Rua Honório Silveira Dias, 1830, Bairro Higienópolis. A recepção e 

o credenciamento iniciam às 10h, enquanto às 14h começará o Treinamento Sistema de 

Contratação do Correspondente Bancário - Coban (Custeio, Investimento e Crédito 

Fundiário) com a equipe da Superintendência do Banco do Brasil de Porto Alegre e 

Brasília. 

No dia seguinte, as atividades serão desenvolvidas no auditório da FETAG-RS (Rua 

Santo Antônio, 121) a partir das 8h30min, com os seguintes assuntos: Sistema SIG-CF, 

documentação check-list, assunção de dívidas, renegociação de dívidas do PNCF e 

assuntos gerais com as Equipes da SRA/MDA de Porto Alegre e de Brasília/DF. À 
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tarde, 14h, haverá a apresentação do Campotec e às 15h da Emater. O encerramento está 

previsto para 16h. 

Para o diretor da FETAG-RS, Pedrinho Signori, é muito importante esta oficina, tendo 

em vista que a Federação está firmando um termo de cooperação de Coban entre BB-

FETAG, o qual será transformado não apenas para crédito custeio, agropecuário, mas 

ainda crédito fundiário. “Esse programa, que é para aquisição de terras, e que está 

parado, hoje se desenha com um novo formato desburocratizado e podendo ser 

implementado via Coban na ponta, isto é, nos municípios. Então, aí a necessidade da 

participação de funcionários e técnicos nesta oficina”, acentua o dirigente. 

 

BAHIA: Associações e cooperativas recebem capacitação no PAA. Site da 

CONAB, 11/10/2016 

Representantes de organizações da agricultura familiar concluem, nesta sexta-feira (14), 

as oficinas de capacitação de fornecedoras e das unidades recebedoras que executarão a 

modalidade de Compra com Doação Simultânea, do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

  

Após o treinamento serão entregues informações técnicas com o objetivo de  formalizar 

novas propostas de adesão ao PAA. Essas capacitações estão sendo realizadas, 

simultaneamente, na sede da Conab em Salvador e na Unidade Armazenadora de Irecê, 

com foco nas responsabilidades e obrigações dos participantes, no âmbito do programa. 

  

O treinamento teve início no dia 3 deste mês e contempla as normas do Plano de Ação 

apresentado pela Conab ao Tribunal de Contas da União, com efeitos diretos na 

transparência dos gastos públicos. A ação é realizada em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). 

 

Incra/RS divulga resultado do Edital da Safra de Arroz 2016/2017. Site do INCRA, 

13/10/2016. 
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A superintendência regional do Incra no Rio Grande do Sul divulgou na última terça-

feira (11) o resultado do edital que regula a safra de arroz 2016/2017 nos 

assentamentos.  Em todo o estado, foram autorizados 131 projetos individuais ou 

coletivos, totalizando 4.675 hectares em 27 áreas da reforma agrária de 14 municípios. 

Os resultados podem ser acessados no site do Incra aqui. 

 

Outros seis projetos, apresentados por agricultores  do assentamento Santa Maria, em 

Manoel Viana, estão em situação condicional. O engenheiro agrônomo do Serviço de 

Meio Ambiente do Incra/RS, Alfredo Kaiser, explica que estas propostas deverão passar 

por uma readequação, por terem excedido o total de área irrigável definida por outorga 

concedida pelo órgão ambiental responsável. "Todos devem providenciar a redução de 

19% da área proposta, a fim de atingir o limite autorizado de 500 hectares", 

complementa. Outros dois projetos apresentados para o assentamento Lagoa do Junco, 

em Tapes, foram reprovados por não estarem em conformidade com as regras do edital - 

que traz exigências de adequação do plantio e de responsabilidade pelo trabalho na 

lavoura.  

 

A relação de aprovados contempla lavouras convencionais e orgânicas - somando as 

propostas em situação condicional, a área sem veneno é superior. Considerando ainda o 

plantio no assentamento Viamão, no município de mesmo nome, que é regulado por 

Edital específico (o assentamento está em área de uma unidade de conservação), as 

lavouras orgânicas da próxima safra ultrapassam 4 mil hectares. 

 

Fiscalização 

Kaiser aponta novidades na listagem deste ano: um projeto coletivo novo, apresentado 

por grupo de assentados quilombolas no assentamento Jaguarão/Companheiros de João 

Antônio, em Candiota, que prevê uma lavoura de 68 hectares. Por outro lado, cinco 

assentamentos que tradicionalmente apostam no cultivo não apresentaram propostas 

para esta safra. Ainda assim, estão incluídos na fiscalização a campo que os técnicos do 

Incra/RS começam a realizar este mês. "Lavouras em desconformidade com o projeto 

aprovado, ou sem projeto, são consideradas irregulares", avisa Kaiser. Os beneficiários 

responsáveis estão sujeitos às medidas administrativas e legais cabíveis.  



 

 10 

Os Editais de Safra são um instrumento de regramento das lavouras de arroz utilizado 

pelo Incra/RS desde 2009. Além de contribuir para a inibição de irregularidades como o 

arrendamento de áreas, favorece a adequação ambiental das lavouras e a organização 

produtiva das famílias. 

 

MS: Agricultores familiares recebem sementes de milho para cultivo na safra 

2016/2017. Site da CONAB, 14/10/2016 

A Companhia Nacional de Abastecimento(Conab), por meio da Superintendência do 

estado do Mato Grosso do Sul formalizou a aquisição de 118,8 toneladas de sementes 

de milho da variedade AL Bandeirantes pelo valor de R$ 645 mil, para doação a 

agricultores familiares em diversos municípios do estado.  

  

O produto foi adquirido da Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Centro 

Paulista (Cooperfasc), situada no município de Motuca em São Paulo, por meio de 

chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A previsão de entrega 

das sementes está marcada para o início de novembro. 

  

Serão beneficiadas com a doação cerca de 7 mil famílias de pequenos agricultores em 

todo o estado, sendo 5,5 mil nos municípios de Sidrolândia, Ponta Porã, Itaquiraí, Nova 

Andradina, Terenos e Nioaque, conforme demanda do Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), e 1,6 mil agricultores na região de Campo Grande, Dourados e 

Itaporã, atendendo solicitação da Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (DFDA). As sementes de milho serão utilizadas para cultivo na safra 

2016/2017. 

 

RS: Indígenas recebem cestas com alimentos da agricultura familiar. Site da 

CONAB, 17/10/2016 

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio da Superintendência 

Regional do Rio Grande do Sul, iniciou nesta segunda-Feira (17) a distribuição de 
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cestas de alimentos a 4,7 mil famílias indígenas  em situação de insegurança alimentar 

no estado. A ação é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Cada cesta contém dez quilos de arroz, três quilos de farinha de milho, dois quilos de 

farinha de trigo, três quilos de feijão, um quilo de leite em pó e um quilo de açúcar, 

totalizando 20 kg de alimentos. Os produtos, da agricultura familiar, foram comprados 

por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com investimento de R$ 

327,9 mil.  

 

A ação beneficia 72 famílias de pequenos produtores vinculados às seguintes 

cooperativas: Cooperativa dos Trabalhadores Assentados na Região de Porto Alegre 

(Cootap), Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma LTDA (Camnpal), Cooperativa 

Tritícola Santa Rosa Ltda (Cotrirosa), Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), 

Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas 

(Coomafitt) e Cooperativa Regional Auriverde. 

 

 

Conab comprará sementes de arroz para distribuição em Alagoas. Site da 

CONAB, 18/10/2016 

Agricultores familiares interessados em vender sementes de arroz para o governo 

federal devem estar atentos. As propostas devem ser enviadas à Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) em Alagoas até a próxima sexta-feira (21), às 17h (horário de 

Brasília). Serão adquiridos 148 mil kg de sementes, com recursos do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) . 

A compra, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foi solicitada pela 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura. As sementes devem 

ser entregues em Alagoas, para doação a aproximadamente 3 mil famílias de 

agricultores familiares do município de Porto Real do Colégio/AL.  

 

Para participar, associações ou cooperativas da agricultura familiar devem enviar à 

Superintendência Regional da Conab em Alagoas um envelope com a proposta de 

participação conforme modelo pré-determinado, prova de inscrição no Cadastro 
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Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), cópia da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

Jurídica, entre outros documentos listados no edital. O limite de venda por agricultor 

familiar (DAP pessoa física) é de R$ 16 mil por ano.  

 

Ministério da Defesa anuncia R$ 16 milhões para nova chamada pública para 

compra institucional. Verônica Tozzi. Site da CONTAG, 24/10/2016 

Durante o Simpósio de Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, realizado nesta 

segunda-feira (24), no Setor Militar Urbano de Brasília, com a presença de 

representantes da CONTAG, da Unicafes, e de outras organizações, o governo federal 

lançou o Portal de Compras da Agricultura Familiar, a 3ª Chamada Pública para a 

Agricultura Familiar do Ministério da Defesa e Forças Armadas, e o Manual de 

Orientação para Órgãos e Entidades da União e Empreendimentos da Agricultura 

Familiar. 

Durante a abertura do evento, as autoridades presentes fizeram alguns anúncios e 

balanços desta política. O secretário geral do Ministério da Defesa, general Joaquim 

Lunas, informou R$17,2 milhões para comprar 2.847 toneladas de 125 tipos de 

alimentos no Distrito Federal. 

O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Caio Rocha, salientou a presença da 

CONTAG no evento e a importância da ação de compras institucionais pelo Ministério 

da Defesa, tendo em vista que o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem 

poucos recursos no MDSA. 

O ministro do MDSA, Osmar Terra, falou que o PAA-Compra Institucional é um 

importante instrumento de prevenção da pobreza, e que a aposentadoria rural é o mais 

importante programa nesse sentido. Ele exaltou a importância do trabalho da FETAG-

RS e da CONTAG na conquista da Previdência Rural. 

Outros números ainda foram apresentados na abertura. Hétel Santos, do MDSA, disse 

que, em 2016, já foram comprados R$2,781 bilhões pelos órgãos da União; e Everton 

Ferreira, da SEAD, informou que R$220 milhões foram direcionados para a nova 
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chamada de ATER MAIS GESTÃO, a ser operacionalizada pela Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). Na chamada de 2012/2013 foram 

atendidas 457 cooperativas, atingindo aproximadamente 125 mil famílias. 

A nova chamada pública do Ministério da Defesa, que está com edital aberto, conta com 

R$16 milhões para compra institucional, cujas propostas devem ser entregues até 

04/11/16. 

A programação do Simpósio ainda contou com dois painéis, que trataram da Estratégia 

de Compras Públicas para a Agricultura Familiar e Desafios e Oportunidades para 

atendimento do Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015. 

Clique AQUI para baixar o Manual de Orientação para Órgãos e Entidades da União e 

Empreendimentos da Agricultura Familiar. 

Para acessar informações sobre chamadas abertas, modelos e passo a passo para as 

compras institucionais, clique AQUI. 

Além disso, também tem o email paacomprainstitucional@mds.gov.br para mais 

esclarecimentos. 

 

MARANHÃO: Conab fortalece parceria para a agricultura familiar. Site da 

CONAB, 26/10/2016 

 

Com o objetivo de viabilizar o fortalecimento da agricultura familiar e do extrativismo 

no estado do Maranhão, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) assina na 

sexta-feira (28), acordo de cooperação técnica com o governo do estado e com a 

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural. 

 

A parceria será formalizada durante a Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia 

(Agritec), que começa amanhã (27) no município de Viana/MA. O acordo prevê ações 

diretas de capacitação de produtores ligados a associações e ou cooperativas, no âmbito 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com prioridade para a inclusão dos 
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povos e comunidades tradicionais e em municípios com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). O termo de compromisso entre as partes  inclui a 

disponibilização de recursos humanos, materiais e tecnológicas em atividades 

conjuntas.  

 

A Conab estará presente nos três dias de Agritec, em estande institucional, com equipe 

divulgando os programas e ações da Companhia, como o Programa de Aquisição de 

Alimentos, a Política de Garantia de Preços Mínimos para a Sociobiodiversidade 

(PGPM-Bio) e o Vendas em Balcão.  

 

Nesta edição, a organização da feira prioriza a região denominada de território Campos 

e Lagos, na Baixada Maranhense, que compreende 12 municípios: Arari, Cajari, 

Matinha, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, São 

Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer, Viana e Vitória do Mearim. Nessa região 

vivem mais de 320 mil pessoas e cerca de 25 mil trabalham no cultivo de alimentos em 

pequenas propriedades. 

 

Pará: Conab beneficia 12,4 mil famílias com cestas de alimentos. Site da CONAB, 

31/10/2016 

Cerca de 25 mil cestas de alimentos foram distribuídas pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) no estado do Pará em 2016. A ação beneficiou 12.424 famílias 

em situação de insegurança alimentar e nutricional. O investimento nesta ação foi de R$ 

2,46 milhões, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

  

Foram contemplados indígenas, atingidos por barragens, pescadores artesanais, 

terreiros, quilombos e comunidades de acampados da reforma agrária. Foram doados 

produtos como açúcar (93,6 toneladas), arroz (93,6 toneladas), farinha (96,6 t), feijão 

(144,9 t), flocos de milho (48,3 t), leite em pó (51,2 t), macarrão (48,3 t) e óleo de soja 

(96,6 mil latas). 

 

Os alimentos foram retirados nas unidades da Conab no estado e distribuídos por 

entidades parceiras como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
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(Incra), Instituto Palmares, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Ministério da Saúde (DSEI). 

 

 
 

 
 

 

 


