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AGIR GLOBAL”
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Alimentação Escolar – PENAE 

Lei 11.947/2009



O que Preconiza?

O emprego da alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, 

seguros, que respeitem a cultura, as tradições e 
os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo 

para o crescimento e o desenvolvimento dos 
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, 
em conformidade com a sua faixa etária e seu 
estado de saúde, inclusive dos que necessitam 

de atenção específica 



Do total dos recursos financeiros repassados 
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% 

(trinta por cento) deverão ser utilizados na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas 



Desenvolvimento do PNAE nas 

comunidades de Agricultura 

Familiar no Município de 

Conceição de Macabu – RJ









Região: Norte Fluminense

Extensão: 347,272 km²

População: 21.211 habitantes
Município com economia girando em torno da 

cana de açúcar até início da década de 90, com 

a decadência do ciclo da cana surgiu como 

principal alternativa a pecuária de leite.



Programa Rio Rural, através dos 
Concelhos Gestores de Microbacias 

Geográficas (COGENs) identifica nas 
comunidades rurais a dificuldade de 
acesso a mercados institucionais.

2010
O ESAFIO



Programa Rio Rural



EMATER RIO tenta 

organizar agricultores 

Para fornecer para o 

Município



Resultado da 1ª Chamada Pública de 

gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para merenda escolar em 

Conceição de Macabu no ano 2011



2 produtos ofertados 
(Aipim e Banana)

8 agricultores habilitados

€ 2.150,00



Capacidade organizacional
Planejar produção

Conhecimento
Confiança no trabalho

Objetivo
Apropriação de programa

Desafios:



Problemas identificados:

Pouca diversidade de produtos

Desconhecimento pelos órgão 
executores

Falta de organização dos agricultores



Ações:

Organizar os agricultores em grupos 
de interesse.

Seminários com atores dos órgãos 
públicos executores (discutir PENAE)

Reorganizar as instituições 
representativas dos agricultores.



Objetivos:
Aumento da participação dos agricultores

Diversificação de produtos.
Melhoria da qualidade dos produtos.
Demandar o mínimo de 30% da verba 

destinada ao PNAE.
Alcançar 100% da chamada publica 

municipal.
Expandir para outros municípios.



Resultados Organizacionais:
Oferta de 30% dos Recursos do PENAE 

em 2013 (Prefeitura Municipal)
Conscientização dos atores executores

Boa aceitação dos produtos pelos 
estudantes

Criação da Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Macabu em 2014 (marco)

Busca de novos mercado institucionais
Preocupação em buscar outros mercados



Parceiros:
✔ Prefeitura Municipal de Conceição de 

Macabu
✔ Prefeitura Municipal de Macaé

✔ Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes

✔ Instituto Federal Fluminense de 
Campos

✔ Instituto Federal Fluminense de Macaé



Resultados Diretos
✔ Mais de 10 produtos ofertados.

✔ Inserção dos lácteos
✔ 83 famílias envolvidas

✔ Quase € 400.000,00 em contratos 
institucionais firmados em 2019

✔ Cerca de € 190.000,00 operados em 
mercado direto ao consumidor pela 

COOAVAM EM 2019



Resultados 
Reais

?









EMPODERAMENTO



Preparem-se



A rosa é bela



MAS



A recompensa é certa



OBRIGADO



EMATER-RIO
Conceição de Macabu

Flaviano Leal de Souza
Técnico em Agropecuária

+55 22 2779-4942 +55 22 98111-2740
eslocmb@emater.rj.gov.br
flavianoemater@gmail.com

www.emater.rj.gov.br
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