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Atualmente projeto Nutre está sendo executado em 13 estados brasileiros com aporte de R$ 10 milhões; apoio à agricultura inclui Programa de Aquisição de Alimentos que neste ano deve investir R$ 1,2 bilhão
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Cinco municípios mato-grossenses foram escolhidos
para desenvolvimento do projeto Nutre do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), com objetivo de facili-
tar a comercialização dos produtos da agricultura familiar
com os mercados institucionais, principalmente com o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Além
de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Cáce-
res, outros 4 municípios de Mato Grosso do Sul (Campo
Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã) estão inseridos
no programa, que irá destinar R$ 2,2 milhões aos 2 estados
do Centro-Oeste. Trinta empreendimentos da agricultura
familiar, no mínimo, deverão ser atendidos. 

Por enquanto, foram publicadas chamadas públicas
para contratação de serviços de assistência técnica e ex-

tensão rural, para inserção de empreendimentos coletivos
da agricultura familiar e sua produção no Pnae. Intenção
é oferecer às organizações econômicas da agricultura fa-
miliar condições para que se adaptem às demandas das
executoras do Pnae. Podem participar da concorrência as
instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucra-
tivos, que deverão contribuir para execução de projetos de
segurança alimentar, nutricional e de produção. 

Em 2010 o MDA divulgou a pri-
meira chamada pública para atender o
Pnae. Nessa ação foram contratados 2
projetos da Rede Nutre nos estados do
Rio de Janeiro e de Minas Gerais, os
quais, juntos, somam mais de R$ 2,88
milhões em recursos da Secretaria de
Agricultura Familiar (SAF/MDA), pa-
ra prestar assistência técnica a cerca de

140 empreendimentos da agricultura familiar. Atualmente o
projeto Nutre está sendo executado em 13 estados brasilei-
ros, onde foram investidos R$ 10 milhões. 

Apoio à agricultura familiar inclui ainda o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA) que neste ano de-
ve investir R$ 1,2 bilhão, com meta de atender 270 mil

agricultores em todo país. No ano pas-
sado foram inseridos 204 mil pro-

dutores com aplicação de R$ 794
milhões. Com ampliação do PAA
este ano, 330 produtos da agri-

cultura familiar poderão ser co-
mercializados. Meta do governo é
envolver 445 mil produtores no
PAA até 2014. De acordo com dados
do Ministério, os alimentos adquiri-
dos pelo PAA - uma das ações do

Fome Zero - abastecem em média 25 mil entidades
anualmente, atendendo 15 milhões de pessoas. 

Mas, apesar dos esforços do governo em interme-
diar a comercialização dos produtos da agricultura fami-
liar com o mercado institucional, os produtores reclamam
das dificuldades em produzir e acessar o crédito. Agricul-
tora no assentamento rural 28 de Outubro, localizado no
município de Campo Verde, Valdenei Gonçalves dos San-
tos, explica que na localidade apenas um produtor, do to-
tal de 70 famílias assentadas na área de 2 mil hectares,
consegue vender a produção para o Pnae. “Não temos
água aqui, daí a dificuldade, porque é preciso produzir o
ano todo”. Quanto aos financiamentos, a agricultora ex-
plica que muitos estão liquidando empréstimos contrata-
dos. “Emprestei R$ 6 mil para investir na criação de fran-
go e ainda estou pagando”. Valdinei produz ainda hortali-
ças, flores tropicais e derivados de leite. 

Objetivo é de facilitar a comercialização dos produtos da agricultura familiar do Estado

5 cidades são selecionadas

VENDA DE ARROZ

Preço para outros estados reduz
LAÍS COSTA MARQUES
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Exportação do arroz em
casca de Mato Grosso para ou-
tros estados está mais barata des-
de 28 de dezembro. Medida de
redução da base cálculo do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) é vá-
lida até dia 29 de fevereiro de
2012 e foi adotada para redução
de estoques de produto.

Governo do Estado atendeu

solicitação de produtores da região
Noroeste de Mato Grosso e redu-
ziu de 12% para 8,33% a base de
cálculo do ICMS que incide sobre
o preço de pauta. O produtor Ben
Hur Carvalho Cabrera Mano ex-
plica que os estoques estão altos e
com isso não haverá onde armaze-
nar o produto a ser colhido a partir
de fevereiro. “Precisamos vender e
como somos prejudicados por
causa da logística, tivemos que re-
correr ao governo do Estado para
reduzir os preços”.

De acordo com o produtor,
outras regiões produtoras no país
contaram com o apoio da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento
(Conab) e com isso não sofreram
grandes perdas de preços ao longo
do ano passado. “Em Mato Gros-
so, comparando o preço da saca de
60 kg em janeiro deste ano e do
ano passado temos diferença de
até 30%, sendo que no Rio Grande
do Sul os preços permaneceram
estáveis”.

Solicitação de redução foi
feita pela Federação de Agricultu-
ra e Pecuária de Mato Grosso (Fa-
mato) e ainda contou com os nú-
meros do Instituto Mato-grossense
de Economia Agropecuária (Imea)
para comprovar os prejuízos dos
produtores.

Presidente do Sindicato das
Indústrias de Arroz de Mato Gros-
so (Sindarroz), Ivo Fernandes,
afirma que a entidade não foi con-
sultada sobre o assunto e avalia
que a queda de produção prevista
pela Conab de 45%, o Estado po-
derá sofrer com uma alta nos pre-
ços no decorrer do ano. “Com a
exportação se tornando atrativa,
poderá encarecer para o consumi-
dor interno”. 

De acordo com levantamen-
to da Conab para safra 2011/2012
a área de arroz será reduzida de
256 mil hectares na temporada
passada para 138,8 mil hectares.

Grupo gaúcho compra terras em MT
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Uma área de 29 mil hectares
entre os municípios de Sorriso e Si-
nop, a cerca de 500 km ao Médio-
Norte de Mato Grosso, foi comer-
cializada para o Grupo SLC. O in-
vestimento estimado em R$ 86 mi-
lhões foi confirmado pela empresa
gaúcha que deverá passar a produzir
soja e milho na propriedade a partir
da safra 2012/2013. A partir de ju-
lho os atuais proprietários da fazen-
da, que não tiveram os nomes divul-
gados, deverão desocupar a área. 

De acordo com o gerente de
relações de investidores, Frederico
Logemann, dos 29 mil hectares, 9
mil (ha) deverão continuar sendo
cultivados e os demais são Área de
Preservação Permanente(APP). Fre-
derico Logemann revela que por en-
quanto um acordo impede que o no-
me dos antigos proprietários e até
mesmo a localização exata da área
sejam revelados. “Só podemos dizer
que se trata de duas famílias do Es-
tado de São Paulo”.

A empresa, que possui capital
aberto, já atua no Estado em unida-
des nos municípios de Diamantino
(a 200 km de Cuiabá) e Sapezal (a
517 km da Capital). De acordo com
Logemann, o grupo irá plantar nes-
te primeiro momento soja e milho e
em um prazo de 3 anos, em média,
começa o cultivo de algodão. Está
prevista também a construção de
uma algodoeira para beneficiamen-

to da fibra. “Tradicionalmente faze-
mos rotação entre as 3 culturas”.
Por enquanto será construído mais
um silo para armazenamento de
grãos.

Consultor do agronegócio
Amado de Oliveira Filho afirma que
investimentos como estes tendem a
ser bons para região, até porque
substitui uma empresa ou família
que não iria fazer mais investimen-
tos por outras dispostas a ampliar a
produção. Com relação à substitui-
ção de famílias por empresas à fren-
te da produção agrícola, Oliveira diz

que em casos isolados não há moti-
vos para preocupação e que somen-
te seria um problema se virasse ten-
dência e tais famílias não tivessem
para onde ir.

Além de Mato Grosso, onde a
SLC atua desde 1994, a empresa
com sede em Porto Alegre (RS)
mantém propriedades nos estados
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Ba-
hia, Maranhão e Piauí. SLC foi res-
ponsável pela criação da primeira
indústria nacional de colheitadeiras
automotrizes de grãos e possui uma
joint-venture com a John Deere.
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Receio dos produtores é com colheita, prevista para fevereiro

Menine Martins/Secom-MT

Grupo SLC anuncia o cultivo de soja e milho nesta primeira fase
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