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Empregados e Equipes Destaques do ano de 2017
1. Tipo de trabalho
− Trabalho Coletivo

2. Natureza do trabalho
− Trabalho voltado para a área fim

3. Nome(s) do(s) responsável(is) pelo trabalho inscrito.
− Blaiton Carvalho da Silva - 0208-9 ESCOM

− Vanessa Lira da Silva - 923-7 ESCOM

− Bruna Maria Heckler Cambiaghi 751-X - ESCOM

− Camila Braz Ribeiral - 885-0 GEAGR

4. Título do trabalho.
− Importância das Ações de ATER na Articulação para o Êxito do PNAE
5. Atividades realizadas.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) determina que do total anual dos
recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente dos agricultores familiares.
Dessa forma em 2014 instituiu-se, através de uma Portaria Conjunta entre a EMATER-DF e as
Secretarias de Agricultura e de Educação, o Grupo de Acompanhamento da Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar (GA PNAE). A efetivação de reuniões ordinárias do grupo
possibilitou traçar metas para soluções a curto, médio e longo prazo.
Para elaboração, divulgação e acompanhamento das chamadas públicas foram realizadas
reuniões com as organizações rurais para avaliações dos contratos em execução e ajustes dos
pedidos, sugestões de inclusão de produtos e de regionais de ensino, e definição do calendário
de sazonalidade para construção de novas chamadas públicas mais adequadas à realidade
local.
Devido às recusas de gêneros alimentícios e as dificuldades com planejamento e execução de
pagamentos anteriores, observou-se a necessidade de planejar um calendário de
Capacitações do público beneficiário fornecedor e consumidor para o nivelamento dos
conhecimentos sobre qualidade de produtos hortícolas e das rotinas de execução do PAE/DF.
Buscando melhorar a análise da execução dos contratos em 2017 foi elaborada uma
ferramenta de acompanhamento (Programa de Acompanhamento das Compras da Agricultura
Familiar do PNAE/COMPNAF) que permite comparar a quantidade de produtos contratados,
pedidos e entregues, assim como acompanhar a execução do volume financeiro. O COMPNAF
facilita a análise por todos os atores envolvidos potencializando a tomada de decisão tanto da
entidade executora (SEDF) quanto das organizações rurais contratadas.
Além das atividades do Escritório Especializado de Comercialização Rural da EMATER-DF
(ESCOM), todas as Unidades Locais (equipes de campo) realizam ações para se efetivar a
participação da agricultura familiar nas compras publicas, tais como emissão de DAP física e
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jurídica, e promover a gestão e a organização rural por meio de inscrição dos empreendedores
familiares rurais nos programas “Associar e Cooperar” e “Empreender e Inovar”.
6. Descreva as atividades desenvolvidas por cada membro nesta atividade.
− Blaiton Carvalho da Silva: Gestão tática, articulação e acompanhamento da Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar;
− Bruna Maria Heckler Cambiaghi: apoio técnico, estratégico e acompanhamento da
Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar;
− Vanessa Lira da Silva: apoio técnico, estratégico de acompanhamento da Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar.
− Camila Braz Ribeiral: apoio técnico, estratégico e acompanhamento da Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar;
−
7. Resultados alcançados.
− Todos os esforços dos envolvidos diretamente com o PNAE garantiram o lançamento da
chamada pública e a contratação das organizações rurais no ano anterior a execução.
Em 2017 participaram 04 Associações e 03 Cooperativas contemplando 307 agricultores
familiares. A contratação foi de 954.228 quilos de produtos totalizando R$ 6.141.103,77
com execução final de 80% deste financeiro. Foram comprados 23 tipos de produtos,
entre frutas, legumes e verduras, em 06 regionais de ensino, 186 escolas e 13.659
alunos beneficiados.
− Outro avanço se deve a capacitação realizada pelo ESCOM junto às nutricionistas da
Secretaria de Educação do DF responsáveis pelo recebimento dos produtos nas
escolas, que unificou os conhecimentos e diminuiu as recusas de produtos. Com a
oficina de Execução do PAE/2018 realizada pelo Grupo de Acompanhamento
(EMATER-DF, SEAGRI-DF e SEDF), espera-se sanar os problemas com o fluxo de
pagamentos por parte da entidade executora e melhorar o planejamento das
associações/cooperativas contratadas.
− A contratação no valor de mais de 13 milhões para o ano de 2018 assegurará o
abastecimento de produtos com o desenvolvimento econômico e social no Distrito
Federal e entorno, contemplando dez organizações rurais do DF e duas do entorno
gerando renda para 661 agricultores e suas famílias. A oferta de alimentos passou de 23
para 29 produtos, permitindo o incremento na diversidade de gêneros alimentícios em
397 escolas e 267.429 alunos beneficiados. Se o Programa alcançar 100% da execução
financeira, atingirá o que preconiza a Lei Federal 11.947/2009.
− A participação no PNAE promove o estímulo à participação das organizações familiares,
ao planejamento do setor produtivo, à diversificação da produção, à qualificação dos
processos de gestão e organização social, bem como à valorização da produção local e
regional. Portanto é uma importante ferramenta de ater para trabalhar boas práticas
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agrícolas, inovação tecnológica, logística, dentre outras ações, e consequentemente
maior segurança alimentar e nutricional aos alunos.
−
8. Público assistido e quantidade.
− 08 Associações rurais, 04 Cooperativas, 661 agricultores familiares.
9. Capacidade de replicação em outras unidades.
− A parceria exitosa dos setores produtivos e governamentais mostra replicação viável da
experiência em municípios de todo o Brasil, podendo ser aprimorada em cada
especificidade de situação. O modelo efetivado é referência e pode ser disponibilizado
pela EMATER-DF aos interessados.
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