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Brasil e países africanos e de língua portuguesa alinham estratégias para combater
à fome por meio do desenvolvimento rural. Tássia Navarro – Site do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA). 05/02/2015
A agricultura familiar como estratégia para combater à fome e à pobreza foi o tema de
reunião do ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Patrus Ananias, com o
presidente da Câmara de Comércio Indústria Brasil/Moçambique, Sinfrônio Júnior, e o
representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO) na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Helder Muteia, nesta
quinta-feira (05), em Brasília.
O encontro reforçou a importância do intercâmbio de conhecimentos e tecnologias para
produção de alimentos saudáveis nos países africanos e de língua portuguesa. O Brasil
tem acordos de cooperação técnica que ajudam a desenvolver a agricultura familiar de
outros países. Uma destas ações é o acordo com Moçambique por meio do Programa
Mais Alimentos Internacional.
As primeiras máquinas brasileiras, comercializadas pelo programa, chegarão ao país
africano ainda neste mês. O maquinário produzido pela indústria brasileira foi enviado
de navio e deve começar a chegar ao país a partir do 24 de fevereiro. Nessa primeira
remessa, foram enviados 250 tratores em 84 contêineres.
De acordo com o ministro Patrus Ananias, essas estratégias são fundamentais para o
intercâmbio de conhecimento e conquistas como a erradicação da pobreza. “Nós
queremos levar as nossas experiências, conquistas tecnológicas e equipamentos para
outros povos, especialmente aos povos irmão da América Latina e África. E queremos
também aprender com eles em uma ação integrada para que, juntos, possamos erradicar
a fome e a desnutrição em nossos países e em todo o mundo”, afirmou.
Neste sentido, outras estratégias foram debatidas no encontro como a realização do
Seminário “CPLP Juntos contra a Fome através do Desenvolvimento Agropecuário e
Infraestrutura”, que está previsto para setembro deste ano, em Uberaba (MG).
Mais Alimentos Internacional
O Programa Mais Alimentos Internacional tem dois objetivos: estabelecer uma linha de
crédito concessional para o financiamento de exportações brasileiras de máquinas e
equipamentos destinados à agricultura familiar e fornecer apoio a projetos de
desenvolvimento rural para o fortalecimento da produção da agricultura familiar por
meio da cooperação técnica e do intercâmbio de políticas públicas.
Coordenado pelo MDA, o programa tem a participação de mais de 500 empresas
brasileiras, que exportam para seis países: Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana,
Quênia e Cuba.
O governo brasileiro já aprovou R$ 1,2 bilhão em exportação de tecnologia de
máquinas agrícolas, área em que o Brasil é referência mundial. A previsão é de que
mais de 2,5 mil tratores sejam comercializados pelo programa. Além disso, mais de 60
mil equipamentos e máquinas agrícolas também serão usados nas lavouras dos países
cooperantes.
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Moçambique
No total, foram enviadas três remessas de tratores para Moçambique. Até a primeira
semana de março, outras máquinas e diversos implementos agrícolas serão enviados.
São 583 tratores e 2,6 mil implementos agrícolas que sairão do Brasil com destino ao
país africano nesta primeira etapa. “Estes equipamentos vão ajudar a aumentar a
produtividade e explorar mais áreas em Moçambique. A terra não é um problema, há
áreas produtivas que não são exploradas e com esses equipamentos teremos
possibilidades de produzir mais e erradicar a fome no país e também no mundo”,
destacou o representante da FAO na Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), Helder Muteia.
Compra de leite pelo PAA em 2014 injeta mais de R$ 17 milhões na agricultura
familiar – Site da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 05/02/2015
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adquiriu mais de 2 mil toneladas de
leite em 2014. A aquisição do produto foi feita por meio do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), e injetou mais de R$ 17 milhões na cadeia produtiva de leite da
agricultura familiar. A medida é uma ação articulada com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA).
A maior parte do leite foi adquirida por meio da Compra Direta, operação na qual a
Conab adquire produtos com objetivo de sustentar o preço do produto ao agricultor
familiar nos momentos em que o mercado apresenta tendência constante de queda no
preço. Para esta ação, o MDS repassou a Conab R$ 12,85 milhões para a compra de
1,117 tonelada de leite em pó. O leite adquirido vem sendo utilizado para beneficiar as
famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Na modalidade Formação de Estoques pela agricultura familiar, foram destinados
recursos oriundos do MDA na ordem de R$ 3,3 milhões totalizando 306,52 mil quilos
de leite em pó. Neste caso, os recursos funcionam como apoio financeiro para
constituição de estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior
comercialização e devolução dos recursos ao poder público.
A Conab também aplicou, por meio de verbas do MDS, mais R$ 1,25 milhão na
aquisição de 793 mil quilos de leite UHT integral, por meio da modalidade Compra com
Doação Simultânea. Nestas operações, a Conab adquiriu o produto da agricultura
familiar para abastecer os equipamentos públicos de alimentação e nutrição e também as
ações de acesso à alimentação empreendidas por entidades da rede socioassistencial
local.
O PAA tem como finalidade essencial o apoio aos agricultores familiares e suas
organizações, por meio da aquisição de alimentos de sua produção. Os alimentos
adquiridos são destinados ao abastecimento da rede sócio assistencial, aos equipamentos
públicos de Segurança Alimentar e Nutricional como os restaurantes populares e as
cozinhas comunitárias e também a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade
social.
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Brasil e países africanos de língua portuguesa alinham estratégias de combate à
fome com desenvolvimento rural. Tássia Navarro – Site do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 06/02/2015
A agricultura familiar como estratégia para combater à fome e à pobreza foi o tema de
reunião do ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Patrus Ananias, com o
presidente da Câmara de Comércio Indústria Brasil/Moçambique, Sinfrônio Júnior, e o
representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO) na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Helder Muteia, nesta
quinta-feira (05), em Brasília.
O encontro reforçou a importância do intercâmbio de conhecimentos e tecnologias para
produção de alimentos saudáveis nos países africanos e de língua portuguesa. O Brasil
tem acordos de cooperação técnica que ajudam a desenvolver a agricultura familiar de
outros países. Uma destas ações é o acordo com Moçambique por meio do Programa
Mais Alimentos Internacional.
As primeiras máquinas brasileiras, comercializadas pelo programa, chegarão ao país
africano ainda neste mês. O maquinário produzido pela indústria brasileira foi enviado
de navio e deve começar a chegar ao país a partir do 24 de fevereiro. Nessa primeira
remessa, foram enviados 250 tratores em 84 contêineres.
De acordo com o ministro Patrus Ananias, essas estratégias são fundamentais para o
intercâmbio de conhecimento e conquistas como a erradicação da pobreza. “Nós
queremos levar as nossas experiências, conquistas tecnológicas e equipamentos para
outros povos, especialmente aos povos irmão da América Latina e África. E queremos
também aprender com eles em uma ação integrada para que, juntos, possamos erradicar
a fome e a desnutrição em nossos países e em todo o mundo”, afirmou.
Neste sentido, outras estratégias foram debatidas no encontro como a realização do
Seminário “CPLP Juntos contra a Fome através do Desenvolvimento Agropecuário e
Infraestrutura”, que está previsto para setembro deste ano, em Uberaba (MG).
Mais Alimentos Internacional
O Programa Mais Alimentos Internacional tem dois objetivos: estabelecer uma linha de
crédito concessional para o financiamento de exportações brasileiras de máquinas e
equipamentos destinados à agricultura familiar e fornecer apoio a projetos de
desenvolvimento rural para o fortalecimento da produção da agricultura familiar por
meio da cooperação técnica e do intercâmbio de políticas públicas.
Coordenado pelo MDA, o programa tem a participação de mais de 500 empresas
brasileiras, que exportam para seis países: Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana,
Quênia e Cuba. O governo brasileiro já aprovou R$ 1,2 bilhão em exportação de
tecnologia de máquinas agrícolas, área em que o Brasil é referência mundial. A previsão
é de que mais de 2,5 mil tratores sejam comercializados pelo programa. Além disso,
mais de 60 mil equipamentos e máquinas agrícolas também serão usados nas lavouras
dos países cooperantes.
Moçambique

5

No total, foram enviadas três remessas de tratores para Moçambique. Até a primeira
semana de março, outras máquinas e diversos implementos agrícolas serão enviados.
São 583 tratores e 2,6 mil implementos agrícolas que sairão do Brasil com destino ao
país africano nesta primeira etapa. “Estes equipamentos vão ajudar a aumentar a
produtividade e explorar mais áreas em Moçambique. A terra não é um problema, há
áreas produtivas que não são exploradas e com esses equipamentos teremos
possibilidades de produzir mais e erradicar a fome no país e também no mundo”,
destacou o representante da FAO na Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), Helder Muteia.
Informações Ascom/MDA
Escolas do RN vão adquirir R$6 milhões em alimentos da agricultura familiar –
Site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 10/02/2015
Mais de 84 mil alunos de 142 escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte terão
uma alimentação mais saudável, a partir deste ano. A chamada pública 01/2015 do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que tem o apoio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), vai levar produtos da agricultura familiar para as
escolas da rede estadual dos municípios de Natal, Extremoz, Macaíba e São Gonçalo do
Amarante. Os interessados têm até o dia 20 de fevereiro para enviar a proposta, que terá
validade de seis meses a partir da assinatura do contrato.
Para aquisição desses alimentos, serão investidos R$ 6 milhões. O objetivo é adquirir
1,1 milhão itens produzidos no meio rural para a alimentação das crianças nas escolas.
Esses municípios fazem parte da primeira chamada pública do Pnae com nova
metodologia. Agora, elas serão realizadas pela Diretoria Regional de Educação (Direc),
que englobará vários municípios, em vez de chamadas individuais.
Segundo o delegado federal em exercício do MDA no Rio Grande do Norte, Dário
Andrade, esse novo procedimento dará mais transparência aos processos. “Isso nos dá
uma ideia da dimensão de produção e temos uma chamada mais transparente, com um
período de publicação igual pra todo mundo, e com mais chance do agricultor familiar
concorrer também”, esclarece.
Chamadas pelo Brasil
Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também estão com chamadas
públicas abertas para aquisição de alimentos pelo Pnae. Os municípios beneficiados
com as chamadas são: Iúna (ES), com encerramento no dia 13 de fevereiro; Belo
Horizonte (MG), com encerramento no dia 19 de fevereiro; Elisiário, Cerqueira César e
Serra Negra (SP), com encerramento nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro, respectivamente;
e Três Corações (MG), com encerramento no dia 04 de março.
União de associações na Bahia propõe novos itens para alimentação escolar – Site
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 18/02/2015
“No Nordeste tem de tudo e, o que não tem, a gente inventa”, declara o agricultor
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familiar Antônio Borges Barreto, 63 anos, presidente da União das Associações dos
Trabalhadores Rurais Casanovenses da Economia Solidária (Uates), do município de
Casa Nova (BA). E no intuito de criar um novo item para o cardápio da alimentação
escolar da localidade, a Uates promove uma degustação nesta sexta-feira (20), na
Colônia de Pescadores de Casa Nova (centro da cidade). Entre a lista de convidados
estão diretores de escola, pais, autoridades, nutricionistas, crianças, além de
representantes da Associação de Comércio, do Conselho de Segurança Alimentar e da
Secretaria de Educação.
Entre as novidades que serão apresentadas estão os sucos de acerola com laranja e
salada de fruta, pão de batata doce com queijo, bolo de batata doce, pão de queijo de
tapioca, bolo de pé de moleque, bolo de rapadura, bolo de cenoura, pão de queijo com
cenoura, bolo de abóbora, bolo de banana integral, biscoito integral com gergelim e
semente de linhaça e pão de farinha integral com gergelim. “Quanto mais colocarmos
nossos produtos nas escolas, vamos zelar pelo meio ambiente e pela saúde das crianças.
Além de podemos mostrar os valores do que a gente produz aos mais jovens”, salienta
Antônio.
A União das Associações vende em feiras, por encomenda e pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae), do Governo Federal, fornecendo itens para escolas dos
municípios de Casa Nova, Juazeiro, Remanso, Curaçá e Uauá. “A nossa missão é
agregar valor aos produtos, gerar emprego e renda e manter o produtor no campo”,
destaca Antônio.
O Pnae incentiva a elaboração de cardápios nas escolas, com receitas regionais. O
presidente da Uates diz que a ideia é incluir também a umbuzada nos próximos projetos.
A bebida, típica do Nordeste, é preparada a partir do cozimento do umbu, misturado
com leite e açúcar. “Com isso, vamos ajudar os extrativistas que plantam umbu e
oferecer às crianças como um iogurte”, explica.
Uates
O agricultor conta que sempre gostou de trabalhar com a comunidade, tanto que em
1990 criou a Associação da Fazenda de Santarém com 36 famílias associadas. Entre
2004 e 2007, participaram de projetos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
na modalidade de Formação de Estoques. Ao perceber que outras famílias e associações
precisavam de ajuda para participar de programas e se desenvolver economicamente,
Antônio fundou a Uates que, atualmente, conta com 16 associações, beneficiando 600
famílias de agricultores familiares.
PAA: primeira chamada pública vai adquirir 795 toneladas de sementes – Site do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 20/02/2015
MDS liberou R$ 5,5 milhões para compra de sementes de milho, feijão e sorgo da
agricultura familiar por meio da modalidade Aquisição de Sementes do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)
Brasília, 20 – O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
liberou R$ 5,5 milhões para a compra de 795 toneladas de sementes de milho, feijão e
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sorgo da agricultura familiar. Esta é a primeira chamada pública na modalidade
Aquisição de Sementes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), coordenado
pelo MDS. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é responsável pela
operação
da
modalidade.
A aquisição das sementes será feita pela Superintendência Regional de Sergipe. As
propostas de venda devem ser enviadas até as 12 horas da próxima sexta-feira (27). A
abertura das propostas está prevista para o dia 2 de março. As sementes adquiridas pela
Conab deverão ser entregues até dia 12 de março no município de Nossa Senhora da
Glória (SE).
Segundo a coordenadora de Aquisição e Distribuição de Alimentos do MDS, Janaína da
Rosa, podem participar da chamada pública as associações e cooperativas de
agricultores familiares que produzem sementes convencionais ou crioulas.
A Aquisição de Sementes é uma nova modalidade do PAA onde a compra e a
distribuição de sementes passam a ter regras e limites de acesso por unidade familiar
que não interferem nas demais modalidades do programa. “Esta modalidade possui
limite diferenciado e possibilita que o agricultor familiar fornecedor participe da venda
de alimentos e também da venda de sementes.”
Como funciona – As sementes adquiridas pelo governo federal serão doadas às famílias
que tenham Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Física), com prioridade para
aquelas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal,
mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades
tradicionais.
As associações e cooperativas representantes dessas famílias deverão apresentar suas
demandas a um dos órgãos definidos na resolução de criação da modalidade Aquisição
de Sementes: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional do Índio (Funai), Fundação
Cultural Palmares (FCP) e Instituto Chico Mendes (ICMBIO), além das secretarias
estaduais de agricultura ou empresas de assistência técnica e extensão rural.
Esses órgãos serão responsáveis pela elaboração de um Plano de Distribuição, que será
enviado à Conab e servirá de referência para a aquisição das sementes. Cabe a eles
também receber e distribuir as sementes adquiridas.
Suplementação alimentar vai beneficiar mais de 330 mil crianças em 6.864 creches
– Site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
27/02/2015
Ministros Tereza Campello e Arthur Chioro participam do lançamento nacional do
NutriSUS nesta segunda-feira (2), em Niterói (RJ)
Brasília, 27 – Os ministros do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza
Campello, e da Saúde, Arthur Chioro, participam nesta segunda-feira (2) do lançamento
nacional da suplementação alimentar NutriSUS, ação do Brasil Carinhoso para prevenir
anemia e controlar carências nutricionais na infância. O evento será às 10h, na creche
Professora Odete Rosa, em Niterói (RJ).
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Em todo o país, serão beneficiadas mais de 330 mil crianças em 6.864 creches. Os
sachês multivitamínicos da ação – parceria entre o MDS e os ministérios da Saúde e da
Educação – começarão a ser utilizados neste primeiro semestre do ano letivo.
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