INFORMES PPTB

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

1) Programa Brasil Mais Cooperativo

Lançamento do Programa “Brasil Mais Cooperativo” com vistas a apoiar o
cooperativismo e a agricultura familiar, por meio de, entre outros, oferta de ações
de assistência técnica, apoio à qualificação de processos de gestão, produção,
comercialização nos mercados institucionais e privados, organização social,
intercooperação e formação técnica, institucionalizado pela Portaria n° 129 de
04 de julho de 2019.
O programa visa implementar ações focadas para estimular e fortalecer o
cooperativismo como ferramenta para promover o desenvolvimento no campo e
melhorar o cenário competitivo da agricultura familiar.
Espera-se como resultados, a qualificação da gestão de cooperativas e
ampliação da comercialização de seus produtos nos mercados públicos e
privados, nacionais e internacionais.

2) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Oficina de capacitação em compras públicas da agricultura familiar para gestores
públicos municipais, estaduais e federais, no âmbito do projeto “Mercados
Verdes e Consumo Sustentável”, promovido pelo governo federal alemão
através da Deutsche Gesellschaft für Internazionale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, em cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com o apoio do consórcio ECO Consult Sepp &
Busacker Partnerschaft e IPAM Amazônia, em Rio Branco e em Santarém.
Participação técnica do DECAM/SAF na Comissão de Alimentos Tradicionais
dos Povos do Amazonas – CATRAPOA, coordenada pela Procuradoria da

República no Estado do Amazonas, para tratar das compras públicas no âmbito
do PNAE para merenda escolar indígena.
Acordo de cooperação técnica SAF/MAPA e FNDE que tem como objeto
promover ações conjuntas de apoio ao fortalecimento da agricultura familiar e
segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento dos agricultores familiares,
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Projeto de
Compras Públicas.
A parceria tem o intuito de sensibilizar por meio de participação em seminários
e eventos promovidos pela SAF e FNDE, nutricionistas, extensionistas rurais,
merendeiras e de gestores, diretores de escolas, conselheiros da alimentação
escolar na utilização dos recursos federais e dos fornecedores para aquisição de
alimentos oriundos da agricultura familiar.
Atividades previstas até dezembro de 2019:
- Planejamento interinstitucional com vistas à realização de Oficina de
Alimentação Escolar Indígena no município de São Gabriel da Cachoeira/AM nos
dias 11, 12 e 13 de dezembro para ampliação das compras da agricultura familiar
no PNAE.
- Planejamento interinstitucional com vistas à realização de Seminário de
Compras Públicas do PNAE em Glória de Dourados no dia 19 de dezembro para
ampliar as aquisições da agricultura familiar pelo Programa no estado do MS.

Cooperação entre o MAPA/SAF e a Universidade Federal de Viçosa/MG para
realização de Seminário Nacional de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar
em Belo Horizonte/MG na data provável de 09 a 11 de dezembro. RULTURA
3) Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Formação de Estoques

Cooperação entre o MAPA/SAF e a Conab, via Termo de Execução
Descentralizada – TED, no âmbito de suas atribuições, com o propósito de
desenvolver ações integradas na gestão e na operacionalização do PAA. Esta
cooperação também pretende seguir criando condições de acesso aos

mercados por parte dos agricultores familiares e suas organizações. Objetiva,
também, que um conjunto cada vez maior de organizações e empreendimentos
coletivos da agricultura familiar acessem recursos destinados à constituição e
manutenção de estoques, possibilitando a busca por melhores condições de
mercado e preços.
4) Acesso a Mercados Privados
a) Feiras e Eventos de Promoção Comercial da Agricultura Familiar
As feiras são espaços de exibição pública com o objetivo de venda direta
ou negociações, constituída de vários estandes, montados em lugares especiais,
onde se colocam produtos e serviços. São consideradas vitais para o aumento
da penetração no mercado interno e externo e também para a obtenção e troca
de

conhecimentos

que

promoverão

o

incremento

competitivo

dos

empreendimentos da agricultura familiar envolvidos.
Fazem parte do calendário de promoção comercial da agricultura familiar
as feiras nacionais, regionais e internacionais.
Calendário de Feiras e eventos de promoção comercial SAF/MAPA –
Agosto a Dezembro de 2019.

Feira Nacionais

Local

Mês de
realização

Tipo

Empreendimentos da
Agricultura Familiar

EXPOINTER 2019 – 42ª
Exposição Internacional

Esteio/RS

24/ ago a 1/set

Multisetorial Pavilhão da AF

326 empreendimentos

Santa Flor

Santa Clara do Sul/RS

19 a 22/set

Setorial orgânicos

30 empreendimentos

ABAV

São Paulo/RS

25 a 27/set

Setorial de
Turismo

10 empreendimentos

Agrinordeste

Recife/PE

24 a 26/set

Multisetorial Pavilhão da AF

20 empreendimentos

IUFRO - Curitiba

Curitiba/PR

29/set a 5/out

Setorial Florestal

10 empreendimentos

Festa do Boi

Parnamirim-RN

12 a 19/0ut

Multisetorial Pavilhão da AF

Representação
Institucional

Workshop de Olivicultura

Bagé/RS

25 a 28/nov

Setorial
olivicultura
Setorial - café

Representação
Institucional
10 empreendimentos

Multisetorial Pavilhão da AF

30 empreendimentos

Semana Internacional do Café Belo Horizonte/MG

20 a 22/nov

Semiárido Show

19 a 22/nov

Petrolina/PE

setorial de
Vinhos
Setorial de
Turismo

Representação
Institucional

TECNOVITS

Bento Gonçalves/RS

06 e 07/dez

FESTURIS

Gramado/RS

08 e 09/nov

Feira da Agricultura Familiar
de Caarapó-MS

Caarapó/MS

5 a 07/12/2019.

Multisetorial Pavilhão da AF

21 empreendimentos

Feira da Agricultura Familiar
de Iguatemi-MS

Iguatemi/MS

29,30/11 e
1/12/19

Multisetorial Pavilhão da AF

20 empreendimentos

*Feira Biofach (preparação
para participação)

Nuremberg- Alemanha

12 a 15/2020

Setorial Orgânicos

10 empreendimentos

6 empreendimentos

Tabela 1- Calendário de feiras DECAM/SAF

b) Selo Nacional da Agricultura Familiar – SENAF
O Selo apresenta-se como identificador da origem e características dos produtos
da agricultura familiar, tendo por finalidade o fortalecimento das identidades,
social e produtiva dos vários segmentos da agricultura familiar perante os
consumidores e o público em geral.
O SENAF está sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo e foi instituído por meio da Portaria nº 161, de 9 de agosto de
2019.
Podem ser obtentores do SENAF:
Agricultores Familiares (pessoa física) que possuam Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP Física).
Cooperativas ou associações de agricultores familiares que possuam
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Jurídica).
Empresas adquirentes dos produtos de agricultores familiares ou das formas de
organização dos segmentos familiares.
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Figura 1- Obtentores do SENAF por região – dados coletados em outubro de 2019

c) Campanha: Sensibilização sobre sociobiodiversidade, agricultura familiar, e
orgânicos na Amazônia. A ação faz parte das estratégias de comercialização
previstas no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o MAPA e a GIZ.
Sensibilização quanto a temas técnicos, e muitas vezes complexos, relacionados
à importância da agricultura familiar, agroecologia, sociobiodiversidade e
extrativismo da Amazônia, para o consumidor, para a economia, para a
segurança alimentar e nutricional, e para o meio ambiente de forma didática,
utilizando exemplos de cadeias de valor importantes como açaí, castanha,
pirarucu, hortifrútis orgânicos.

5) Figura 2- Exemplo de Card para Redes Sociais - Campanha
#AmazôniaTem

6) Estabelecimento do Acordo de Cooperação Técnica, dia 16 de outubro
de 2019, entre o MAPA e a Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) para implementar ações de promoção da Intercooperação e da
Internacionalização de cooperativa : a CGCOOP está mais focada no
desenvolvimento das ações de Intercooperação (6º Princípio definido pela
Aliança Internacional das Cooperativas); o Acordo de Cooperação
Técnica trabalha 2 dos 6 eixos do Programa Brasil Mais Cooperativo do
MAPA/Governo do Brasil; e

Colaboração com a OCB para a realização do Workshop Internacional sobre
Cooperativismo e a Agenda 2030, de 28 a 30 de outubro, em Brasília; evento
promovido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações
Unidas.

RECM/REAF
➢
Entre 30 de outubro e 1° de novembro de 2019, a Sessão Nacional da
RECM, participou na XXXI REAF – Presidência Pro Tempore no Brasil, realizada
em Chapecó/SC.
Na ocasião evidenciou-se a importância das cooperativas para a organização
dos produtores e da produção, qualificação dos serviços da ATER,
demonstrando convergência de ações entre REAF e RECM, com a indicação da
constituição de marcos normativos entre os quais se destaca a definição de
critérios para identificação das Organizações da Agricultura Familiar. Os temas
Juventude e gênero foram considerados de forma transversal.
Destacou-se a necessidade de fortalecer a participação da AF nos mercados
públicos e privados.

➢ Visita às Experiências Cooperativas
Como parte da programação da XXXI REAF, realizou-se no dia 1º de novembro,
visita técnica a Cooperativa Central AURORA Alimentos que integra 11
cooperativas de Santa Catarina e de outros Estados do Brasil, representando
mais de 57.000 famílias em mais de 500 municípios, sendo o terceiro maior
conglomerado industrial de carnes do País.

Organização das Cooperativas Brasileira – OCB
Ações realizadas no período de agosto a novembro de 2019

1. Acordo de Cooperação com o Ministério da Agricultura
A OCB assinou, no dia 15/10, um Acordo de Cooperação Técnica com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para execução da
política pública “Programa Brasil Mais Cooperativo”. O Acordo tem vigência de 2
anos e as ações tem foco no aprimoramento da gestão, a assistência técnica e
o acesso a mercados para cooperativas de pequeno e médio porte,
principalmente as localizadas no semiárido brasileiro. A proposta é a troca de
boas práticas entre cooperativas. Com isso, a entidade pretende lançar edital
para selecionar cooperativas a serem apoiadoras e outras para receberem esse
fomento. A prioridade é atender às coops da agricultura familiar.
2. Organização de workshop internacional em parceria com a ONU Nova
Iorque
Entre os dias 28 e 30 de outubro, a OCB e o Mapa receberam workshop
internacional voltado para a aplicação dos Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável 8 e 9 (desenvolvimento econômico e inovação) junto às
cooperativas. Participaram do evento dirigentes de cooperativas e
representantes de governos de mais de 12. O objetivo foi promover o intercâmbio
de boas práticas entre os participantes.
3. Recepção de delegação argentina em Brasília
Entre os dias 9 e 11 de setembro, uma comitiva de dirigentes cooperativistas
argentinos visitou o Brasil para conhecer o nosso modelo de cooperativismo de
crédito. Liderado pelo presidente da Confederação Intercooperativa Argentina
(Coninagro), Carlos Ianizzotto, o grupo se reuniu com a Diretoria da OCB, além
de visitar o Ministério da Agricultura, o Banco Central, o Sicoob e se encontrou
com o Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, deputado Evair de
Melo.
4. Exposição de produtos de cooperativas no Congresso Nacional
Em setembro, a OCB e a Frente Parlamentar do Cooperativismo, promoveram a
degustação de produtos de cooperativas, em um espaço da Câmara dos
Deputados. O objetivo foi mostrar o quanto o cooperativismo está presente na
vida dos brasileiros e, ainda, como a sociedade pode escolher os produtos que
vai consumir e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho das famílias que vivem da
agricultura. Ao todo, 19 cooperativas participaram com seus produtos. Foram
servidos 15 mil cafezinhos e 120 litros de sucos de uva e de maçã. O espaço
contou ainda com a visita de cerca de 300 deputados e 10 senadores.
5. Missão de cooperação ao México

A convite da DGRV (entidade que representa as cooperativas na Alemanha) a
atuação da OCB, junto aos Três Poderes da República, em prol do
desenvolvimento do setor, foi apresentada em uma série de reuniões técnicas e
eventos no México. O objetivo foi apresentar as boas práticas brasileiras em
representação institucional para a Confederação das Cooperativas de Crédito
(Concamex) do país.
6. Reforma Tributária e o Cooperativismo
A OCB tem acompanhado todas as discussões no Congresso Nacional (Câmara
e Senado) e no Poder Executivo sobre a Reforma Tributária brasileira, para
entender seus impactos para o cooperativismo. Foram apresentadas emendas
aos dois projetos que tramitam concomitantemente e a OCB participou de
audiência públicas e reuniões sobre o tema, sempre defendendo o ato
cooperativo.
7. Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão
O Sistema OCB reconheceu as 56 cooperativas com os melhores processos de
gestão e governança no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão. A cerimônia
foi realizada no dia 8/10, em Brasília, e contou com presença de representantes
do cooperativismo nas cinco regiões do país. Dentre as 56 reconhecidas, quatro
cooperativas foram destaques nos quesitos Melhoria Contínua e Governança. O
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão ocorre a cada dois anos e é o
resultado do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas
(PDGC).
8. Programa Somos Líderes
O programa foi criado para formar uma liderança cooperativista comprometida e
engajada em defender a bandeira do cooperativismo em toda a sociedade. Esta
primeira turma será formada por 35 jovens moradores das cinco regiões do país,
com idades entre 21 e 35 anos, recém-graduados ou cursando o último ano do
curso superior de qualquer área. Até abril de 2020, eles terão aulas virtuais e
presenciais de assuntos como tendência, inovação e liderança; liderança no
contexto cooperativista; liderança no contexto organizacional; liderança no
contexto social; e liderança no contexto político. Cada um desses módulos conta
com metodologia inovadora, conteúdo via podcasts e encontros virtuais em
webnários. Um diferencial do curso é que todos os alunos terão
acompanhamento feito por mentores, escolhidos entre os dirigentes das
cooperativas reconhecidas pelo Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão.
Essa orientação personalizada continua por até dois anos após a conclusão do
curso.

9. Parceria com o Ministério da Agricultura para o Plano Agronordeste
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou nesta terça-feira,
em Brasília, o Plano de Ação para o Nordeste, ou Plano Agronordeste. A
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) é uma das instituições
parceiras na execução do plano, ao lado do Banco do Brasil, Banco do Nordeste,
Sebrae, CNA/Senar e Aneel. A OCB participou da elaboração do plano, cujo
objetivo é o de criar soluções para identificar entraves que comprometem a
competitividade do setor produtivo nos estados nordestinos com potencial de
desenvolvimento.
10. Missão de Boas Práticas do Ramo Transporte
Em 2019, a 5ª Missão de Estudos das Cooperativas de Transporte se dedicou a
estimular a reflexão com relação à gestão e governança, de modo a buscar
soluções que provoquem um avanço de visão das cooperativas. Os dois
primeiros dias da missão foram dedicados a palestras e discussões
esclarecedoras sobre estratégias de liderança, governança e inovação, durante
o evento World Coop Management (WCM). Em seguida, o grupo visitou
cooperativas que têm apresentado boas práticas.
11. Conferência e Assembleia da ACI
A OCB participou em Kigali, capital de Ruanda, da Conferência Internacional e
da Assembleia Geral da Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Os eventos
reuniram mais de 1.100 pessoas, provenientes de 94 países. Com o slogan
“Cooperativas em prol do Desenvolvimento”, a Conferência, realizada entre os
dias 15 e 17 de outubro, debateu a contribuição do cooperativismo para os
principais desafios do desenvolvimento internacional sustentável. A OCB foi
convidada a apresentar casos de sucesso de cooperativas brasileiras nos
painéis que debateram segurança alimentar e redução de desigualdades.
Tivemos a oportunidade de compartilhar experiências positivas de nossas
cooperativas para estas que são duas das frentes dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.
12. Cooperação Internacional com a Argélia
A pedido do governo brasileiro, a OCB participou, de 21 a 25 de outubro, da
missão de prospecção da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) na Argélia.
O objetivo é apoiar grupos de artesãos e ajudá-los a implementar e a vivenciar
o cooperativismo como forma de desenvolvimento local por meio da geração de
emprego e renda. Também acompanharam a visita representantes do Ministério
do Turismo, do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e da Associação
Brasileira de Gemas e Joias (Abragem).

13. Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo
O Sistema OCB promoveu, entre os dias 9 e 11 de outubro, em Brasília, o V
Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo. Com o tema
“Negócios Sustentáveis em Cenários de Transformação”, o evento recebeu
estudos de 553 pesquisadores de todo o Brasil. Participou da abertura a chair do
Comitê de Pesquisa da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Sonja Novkovic.

14. HSM EXPO
A OCB participa este ano da HSM Expo, o mais importante evento de lideranças
com foco em discutir o futuro dos negócios do Brasil. De 4 a 6 de novembro, em
São Paulo. Toda a programação do estande da OCB foi pautada no tema “O
futuro se constrói com cooperação”. Ao total, serão nove palestras que discutirão
cooperativismo, incluindo uma apresentação da presidente da ACI Américas,
Graciela Fernandez.

