
MDSA mantém ritmo acelerado na agenda PAA Compra 
Institucional para expansão das compras públicas da 
agricultura familiar 
 
 
Dia 23/11/16: 
 
O Ministério da Defesa recebeu, na quarta-feira (23/11), representantes dos 
ministérios do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e da Educação (MEC) e o 
presidente do Fórum de Administração e Planejamento da Rede Federal (Forplan), 
Claudecir Gonçales, no restaurante do bloco Q, na Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília. 
 
Durante o almoço, o general José Rosalvo Leitão de Almeida compartilhou com a 
equipe do MEC a experiência com a modalidade Compra Institucional do PAA, 
ressaltando a ótima qualidade dos alimentos. 
 
Desde 2014, a Defesa adquire alimentos diretamente da agricultura familiar, por meio 
da Compra Institucional. Os produtos abastecem três restaurantes do bloco Q. A 
última chamada pública, publicada no final de outubro deste ano, irá contratar R$ 13,3 
milhões de produtos da agricultura familiar. 
 
 
Dias 24 e 25/11/16: 
 
O MDSA apresentou a modalidade PAA Compra Institucional no Encontro Estadual 
sobre Agroindustrialização e Mercados, em Guarapari (ES), a convite da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Participaram do 
evento a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado do Espírito Santo (Fetaes), União Nacional das Cooperativas de Agricultura 
Familiar e Economia Solidária (Unicafes) e Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab).  
 
No período da tarde do mesmo dia, representantes do MDSA participaram da abertura 
da Capacitação Pedagógica 2016 do programa Forças no Esporte (Profesp), na sede 
do 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha (ES). O evento contou com a participação 
de representantes das organizações da agricultura familiar do estado. Na ocasião foi 
possível iniciar o diálogo sobre compras públicas da agricultura familiar envolvendo o 
órgão comprador (Exército Brasileiro) e os empreendimentos da agricultura familiar. 
 
Dia 01/12/16: 
 
Em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), o 
MDSA gravou entrevista com o secretário nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional do MDSA, Caio Rocha. Na ocasião, ele falou sobre as compras públicas da 
agricultura familiar para os gestores da Rede Pública Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica de todo o país.  
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi instituída a 
partir de 2008, vinculada ao Ministério da Educação. A rede é composta pelas 
seguintes instituições: 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Centros Federais de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) e de Minas Gerais 
(Cefet-MG), 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio 
Pedro II. 



 
 
 
Dia 02/12/16: 
 
O MDSA apresentou a modalidade PAA Compra Institucional durante a 7ª Reunião do 
Fórum Regional dos Gestores Responsáveis pelas Políticas de Apoio à Agricultura 
Familiar do Nordeste e Minas Gerais, no painel “Apresentação sobre 
operacionalização das ações e programas para aquisição pública de produtos da 
agricultura familiar”, em Salvador/BA.  
 
Dia 05/12/16: 
 
O MDSA apresentou a modalidade PAA Compra Institucional a convite da Secretaria 
do Trabalho e Assistência Social (Setas), do governo do estado do Tocantins, em 
Palmas (TO). 
 
Dias 7 e 8/12/16: 
 
O MDSA apresentou a modalidade PAA Compra Institucional durante o “Seminário 
Regional Educação Alimentar e Nutricional + PAA Modalidade Compra 
Institucional – Fortalecendo ações para promoção da alimentação saudável”, em 
Curitiba (PR). 
 
Dia 8/12/16: 
 
O MDSA participou do Encontro Estadual sobre Agroindustrialização e Mercados, 
em Recife (PE), a convite da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag). Na ocasião, foi apresentada a modalidade PAA Compra Institucional às 
lideranças da agricultura familiar no estado. 
 
Dia 9/1/17: 
 
Reunião com os Institutos Federais de Educação do DF e Goiás. 
 


