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Nessa caminhada é bom relembrar e perceber que uma rede, uma
corrente de pessoas emanadas de boa fé, independente de onde estejam
acabam contribuindo com os seus, os nossos acúmulos de conhecimentos
compartilhados e fortalecidos na luta. Na última reunião do conselho da RCS,
Adalberto Gomes dos Santos, faz alusão à importância de todos re-signiﬁcada

na Rede, onde a nossa Rede é a luz permanente para todos e todas. Esse jornal,
além de ser uma conquista, tenta ser um ponto de conexão entre as famílias
que unem e dão signiﬁcado a toda essa trajetória. Bem vindos e boas novas
para todos e todas.
Coopcerrado/Cedac/Rede Cred

“É com muita satisfação que anunciamos
que o processo para a construção das
Agroindústrias de Óleos Vegetais e Apicultura
está bastante adiantado “.

Paulo Garcia, Prefeito de Goiânia

Complexo da Coopcerrado
terá três novas agroindústrias neste ano
Agroindústria de Farinha de Mandioca deve ser inaugurada em julho

Novo contrato de
comercialização da
faveira amplia a renda
familiar extrativista
Contrato assinado neste ano
de comercialização entre a Coopcerrado e a indústria Farmacêutica amplia de 80 centavos para 1 real o quilo
dos frutos secos da Faveira. | Pág. 3

Projeto Mais Leite:
produção em rede
com qualidade,
assessoria técnica e
valor agregado
A Coopcerrado iniciou neste
ano mais um projeto com o objetivo
de ampliar as conquistas do agricultor familiar. O projeto Mais Leite é
uma iniciativa de organização sócio
-produtiva dos cooperados que busca
melhorar a eficiência do agricultor
familiar através da assessoria técnica
continuada e a comercialização coletiva deste produto. | Pág. 7

Prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, diz que licitação já está concluída e
a construção das agroindústrias de Mel e
Óleo Vegetais deve ser iniciada em breve.
Agroindústria de Farinha de Mandioca
está prevista para julho. O Complexo de
Empreendimentos Agroextrativistas do
Cerrado foi inaugurado em 2009 com

a Unidade de Beneficiamento do Baru.
Processa hoje 57 itens através da matéria-prima produzida pela RCS, a Rede de
Comercialização Solidária de Agricultores Familiares e Extrativistas do Cerrado.
A ampliação vai trazer mais benefícios
gerando mais renda para todos os cooperados. | Pág. 4

VEJA TAMBÉM

- Produtos com venda certa na
Rede. | Pág 7

- PIMENTA AGROECOLÓGICA
UM PEQUENO INVESTIMENTO
FAMILIAR QUE VIROU RECEITA
A produção de pimenta malagueta em
pequena escala tem sido uma atividade
importante para a família que tem venda garantida na Coopcerrado. | Pág 2

- PRODUÇÃO ORGÂNICA EM
REDE AVANÇA COM O SISTEMA
PARTICIPATIVO DE GARANTIA.
Conquista do Selo Orgânico pela Coopcerrado vai melhorar em até 30 por
cento a renda dos cooperados. | Pág 5

- COOPCERRADO

Um caminho seguro para a mulher, o
jovem e o agricultor familiar se aposentar. | Pág 6

www.emporiodocerrado.org.br

- Coopcerrado integra projetos
para construção e reforma de
moradias na área rural. | Pág 8
Produtos
Empório
do
Cerrado serão vendidos na
Copa do Mundo e serão
comercializados também na
Rede Mundo Verde. | Pág 8
- Convênio com o Banco do
Brasil para assistência técnica a
agricultores é renovado. | Pág 8
- Representantes da Conab
reforçam
parceria
com
a
Coopcerrado. | Pág 7
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Pimenta Agroecológica

um Pequeno Investimento Familiar que Virou Receita
A produção de pimenta malagueta
programa de fomento com Kits para Uniem pequena escala tem sido uma atividade
dade de Produção de Pimenta - UPP, com
importante para a família. O agricultor disobjetivo de cultivar cerca de 400 plantas com
ponibiliza uma pequena área para produção
um pequeno reservatório para água, bomba
com água disponível para irrigação, adubae mangueiras. Em média a produção total
ção orgânica, biofertilizante, caldas naturais
por ciclo obtida pelas famílias variou de 1kg
para o controle de insetos
a 1,5kg de frutos por planta, ou
e a rotação de cultura per- Antes a gente produzia sem seja, de 400kg a 600kg de fruto
mitindo uma produção contrato, às vezes vendia por um por ciclo. A renda bruta média
saudável tanto para quem bom preço, mas às vezes não por mês variou de R$200,00 a
produz quanto para quem recebia e não tinha garantia de R$300,00. A agricultora Noconsome. O maior recur- continuidade. Com o dinheiro eli Maria Zago, cooperada na
so empregado é a mão de que ganhei comercializando Coopcerrado, do município
obra familiar na época da a pimenta pela cooperativa de Trombas/GO, destaca essas
colheita. Essa atividade or- consegui comprar um carro.
mudanças: “antes a gente proNoely
ganizada dentro da Coopduzia sem contrato, às vezes
cerrado tem possibilitado
vendia por um bom preço, mas
mudanças de hábito para quem produz e
às vezes não recebia e não tinha garantia de
quem compra.
continuidade. Quando a Coopcerrado iniEm 2010 a Coopcerrado iniciou um
ciou o trabalho muita gente não quis, pois
achou o preço baixo, mas alguns acreditaram
e viram a diferença. Teve época que ninguém
conseguia vender, e nós continuamos através
da Coopcerrado vendendo durante o ano
todo com preço certo e pagamento em conta.
Com isso ampliamos o número de famílias
no município e hoje temos bastante áreas em
produção”.
A Coopcerrado tem contratos de
comercialização de 1 ano firmados com váCultivo de pimenta no Assentamento
rias indústrias totalizando uma demanda de
São Carlos - Município de Goiás

Dom Tomaz faz defesa da Rede como
uma das alternativas de proteção do Cerrado
Durante Conferência no ano passado que discutia a situação da Amazônia,
Dom Tomaz Balduino, Bispo Emérito da
Cidade de Goiás e Conselheiro permanente da CPT Nacional, resolveu mudar o
foco do debate e fez uma bonita defesa
do Cerrado. Dom Tomaz inicia a Conferência fazendo uma analogia bíblica envolvendo o Cerrado e a criação da Terra para
em seguida criticar a devastação: “nós, que
somos desta terra, com muito orgulho, ou-

samos acrescentar a este Poema da criação
o seguinte: O lugar destinado a ser o “Paraíso terrestre” já estava bem preparado.
Infelizmente, porém, aquilo que outrora
pode ter sido o “Paraíso” da harmonização,
hoje, está virando um inferno da devastação”. Dom Tomaz fez ainda uma defesa da
Rede de Comercialização Solidária como
elemento fundamental para a proteção do
Cerrado. Abaixo trecho da Conferência
onde Dom Tomaz cita a Rede.

Alternativas camponesas
“Como nosso tema é o Cerrado,
ele ficaria incompleto sem o destaque de
uma referência à “Rede de Comercialização Solidária de Agricultores Familiares e
Extrativistas do Cerrado”. O espírito desta
admirável organização é o mesmo do Chico
Mendes, que, inspirado nos povos originais,
conviveu com a floresta “em pé”, sem destruí
-la. Lutou, com seus companheiros por esta
causa e por ela pagou com a própria vida. A
“Rede” também propõe a convivência com
o Cerrado “em pé”, não o destruindo, mas o
respeitando. O Cerrado tem gente e culturas
próprias e, de fato, não há defesa do Cerrado

sem seus povos. Essa gente está sobrevivendo, resistindo e se organizando. Hoje eles
estão claramente conscientes do seu caráter
de sujeitos políticos organizados que gestam
um outro modelo de sustentabilidade ainda
possível no Cerrado. Graças a esta heróica
resistência, desde o ano 2000 várias centenas de famílias de extrativistas, pescadores,
vazanteiros, agricultores familiares resolveram constituir esta “Rede” que atualmente
cobre 70 municípios dos Estados de Goiás,
Minas Gerais , Bahia e Tocantins, buscando
desenvolver processos auto-gestionários baseados em maior autonomia e participação”.

“Esperamos em breve entrar forte com a produção
orgânica certiﬁcada”

15 toneladas por mês, os preços praticados
são de R$6,00 por kg de fruto até 30 de junho
de 2013 e a partir do dia 01 de julho de 2013
o preço será de R$7,00 por kg. Muitas indústrias inclusive já manifestaram o interesse em
ampliar o contrato. A política da Coopcerrado é organizar os núcleos comunitários para
produção de pimenta e buscar mensalmente,
desde que atinja o volume de no mínimo 4
mil kg em produtos na região. O pagamento
é com trinta dias na conta do cooperado após
a entrega do produto.
A expectativa é atender as novas
demandas de comercialização, ampliar contratos e a base de cooperados fornecedores
de pimenta malagueta. “Inclusive estamos
lançando uma linha própria, Empório do
Cerrado, com molhos e conserva de pimenta. Esperamos em breve entrar forte com a
produção orgânica certificada. Com uma
base forte, diversificada de produção agroecológica, a Coopcerrado está fortalecendo a
agricultura familiar, agroextrativista no Brasil”, frisa Adalberto Gomes dos Santos, Diretor Executivo da Coopcerrado.

“E que será de nós se vier o dia em
que tais cenários não sejam mais
vistos, olhados com ternura, contados a outros e postos por escrito? Ou
porque ninguém mais tenha tempo
ou desejo de prestar atenção a “isto”,
ou, pior ainda, porque “tudo isto”
venha a desaparecer, tragado por
pastos sem fim (onde “sem fim” foram antes “os sertões”), lavouras de
soja, eucaliptais e canaviais sem tamanho, sem rosto e sem nome”.
Trecho do Livro “O Jardim da Vida” de Carlos
Rodrigues Brandão e Evandra Rocha – Editora
Kelps e UCG Goiânia. 2004, utilizado por
Dom Tomaz em sua Conferência.

Dom Tomaz Balduíno
Bispo Emérito da Cidade de
Goiás e Conselheiro Permanente
da CPT Nacional.

Cerrados abertos, cerrados fechados
Desde que o projeto geopolítico sonhado pelos militares de transferir a capital
da república para o Planalto Central do país,
o que se concretizou com a inauguração
de Brasília em 1960, que os cerrados brasileiros e suas populações passaram a sofrer
uma invasão ainda mais intensa. Seus quase 11 milhões de habitantes da época foram
praticamente ignorados, assim como a rica
experiência de conhecimento desse bioma
desenvolvida pelos povos indígenas e por
vários camponeses e ribeirinhos durante
séculos e, no caso dos povos indígenas, há
milênios. Essa ignorância dos que desde então se aventuraram sobre aquelas paisagens
com sua arrogância deixaram de lado todo
o manejo daquelas áreas consagrado no uso
inteligente das duas grandes unidades da
paisagem: as chapadas e os fundos dos vales.
Na linguagem de um dos poucos brasileiros
que souberam entender a riqueza dos povos

as chapadas onde havia diversidade de vida
e de culturas hoje temos monoculturas por
todo lado e uma prática agrícola que já não
valoriza a cultura e sim o negócio, pois sequer honra chamar o que fazem por aqui de
agricultura, mas sim de agronegócio.
As águas começam a faltar nos
“pantamos”, nos brejões, nas veredas ou estão poluídas por inseticidas, praguicidas,
fungicidas e outras formas de matar a vida,
na verdade um progresso suicida! Que progresso é esse que não respeita a cultura dos
povos? Que progresso é esse que não vem ao
encontro de uma sabedoria que sabe e que
sabe que nunca sabe tudo? Quem quiser conhecer o cerrado deveria saber, como sabem
os homens e mulheres simples que por aqui
vivem, que “nem tudo que é torto é errado.
Vejam as pernas do Garrincha e as árvores
do cerrado”.

do cerrado, o mineiro do mundo Guimarães
Rosa, essas unidades da paisagem aparecem
como o Grande Sertão – as chapadas – e a
Veredas. Nas chapadas se deixa o gado solto
– “onde mundo carece de fechos” – e ainda
se faz a coleta de remédios, de madeira boa,
de ervas várias para comer e embelezar o
mundo e, nas veredas, se faz a agricultura
aproveitando as águas dos “pantamos”, dos
brejos, das lagoas, dos rios.
Das chapadas dos cerrados, onde a
água penetra o solo feito “azeitim entrador”
e vai alimentar os rios temos a formação da
maior parte das bacias hidrográficas do país.
Como disse o sábio Guimarães Rosa “cerrado é uma caixa d´água”, o que aprendeu
com os Manoelzões, nome inspirado num
dos mestres camponeses de G. Rosa, que sabiamente aprenderam a con-viver os cerrados. Desde os últimos 40 anos quando essa
invasão se intensificou cercando/fechando

Carlos Walter Porto-Gonçalves
Professor da Universidade
Federal Fluminense.

Novo contrato de comercialização da faveira amplia a renda familiar extrativista
Neste ano foi assinado um novo contrato de comercialização da Faveira entre a Coopcerrado e a Indústria Farmacêutica que vai melhorar
ainda mais a renda familiar extrativista, ampliando de 80 centavos para 1 real o quilo dos frutos secos da Faveira.

A Faveira, Favela, Fava D’anta,
Fava de Arara, Falso Barbatimão, (Dimorphandra spp); é uma espécie típica
do Cerrado, utilizada tradicionalmente
pelos Índios Parecis do Mato Grosso do
Sul e explorada há cerca de 60 anos pelas indústrias farmacêuticas. Do fruto
são extraídas diversas substâncias com
propriedades medicinais, entre elas a
Rutina, Vitamina P, a Quercetina e a
Ramnose, utilizadas como antioxidante,
no tratamento cardiovascular, ações antiinflamatórias, antincarcinogênica, radioproteção, entre outros efeitos medicinais. São utilizadas ainda no tratamento
da hipertensão, arteriosclerose, diabetes
mellitus e de diversas hemorragias. Este
grande poder medicinal fez com que
as substâncias da Faveira atraíssem o
interesse das indústrias farmacêuticas.
Segundo dados do CEDAC-Centro de

Desenvolvimento Agroecológico do 200 toneladas. Este ano vamos ampliar
Cerrado, nos últimos 14 anos, a expor- os grupos e a expectativa é de ampliartação de Rutina movimentou cerca de mos de forma significativa a produção”,
12 milhões de dólares por ano.
frisa Flávio. O conselheiro diz acreditar
Atualmente, cerca de 600 famí- neste crescimento devido o fácil manejo
lias de comunidades rurais de Goiás, da Faveira. “Os frutos são colhidos na
Minas Gerais, Bahia e Tocantins, asso- árvore, que crescem agrupadas facilitanciadas à Coopcerrado, complementam do a colheita. Colheu, secou, ensacou e
a sua renda com a colheita sustentável pronto. Todo o resto do trabalho, como
da Faveira, que ocorre entre os meses de o transporte, é feito pela cooperativa”,
maio a agosto. Nesconclui Flávio.
te ano foi assinado “No ano passado colhemos
U m
um novo contrato 200 toneladas. Este ano
forte apoio à
de comercialização vamos ampliar os grupos
ampliação de
da Faveira entre a
novos grupos
e a expectativa é de
Coopcerrado e a invem
sendo
ampliarmos de forma
dústria Farmacêutidado
pelos
ca que vai melhorar signiﬁcativa a produção”
Sindicatos de
Flávio Gomes da Silva
ainda mais esta renTrabalhadores
da, ampliando de 80
Rurais nos mucentavos para 1 real o quilo dos frutos nicípios Chapada Gaúcha, São Francissecos da Faveira. Na colheita, cerca de co, Urucuia, Bonfinópolis, Brasilândia,
30 por cento dos frutos da árvore nati- São Romão, Jequitaí, Várzea da Palma
va do Cerrado não são retirados pelos e Lassance (Minas Gerais) e Porangatu
extrativistas, mantendo-se assim a ca- em Goiás; reforçando o aproveitamento
deia ecológica. Flávio Cardoso da Silva, sustentável do cerrado e a organização
Conselheiro da Coopcerrado diz que o das famílias na Coopcerrado. Segundo
novo contrato com o aumento do valor e Adalberto Gomes dos Santos, conseque prevê a colheita de até 300 toneladas lheiro da Coopcerrado em Minas Gerais
deu novo estímulo ao agroextrativismo “o extrativismo da Faveira representa o
da Faveira. “No ano passado colhemos início de uma longa
nga caminhada de orga-

Manejo Sustentável dos Frutos da Faveira

















































































































nização e valorização do nosso modo de
vida através de nós mesmos, dentro da
nossa Rede”.
Cada vez mais pressionados
pelos desmatamentos, por grilagem de
terras e expansão do agronegócio, populações essencialmente extrativistas, vem
constituindo sistemas de manejo mais
sustentáveis e organizados que garantem a qualidade do produto, conservam
os recursos naturais e agregam valor a
matéria prima. Esta forma de manejo
sustentável da Faveira, aliada a melhores preços, vem despertando interesse
em agricultores familiares, assentados e
pescadores; inclusive de recuperar pastos e outras áreas com o replantio da
espécie. Um estudo do CEDAC, com o
apoio do Ministério do Meio Ambiente, realizado em 2007, aponta que a organização, como a que está sendo feita
pela Coopcerrado em áreas próprias de
coleta, com bons contratos de comercialização, é hoje o melhor caminho para
o extrativismo da Faveira. A segurança
dos contratos de comercialização é uma
das formas de garantir a sustentabilidade
da atividade contribuindo também para
a conservação do Bioma Cerrado, destaca o estudo.
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Complexo de Empreendimentos Agroextrativistas do
Cerrado conquista novas Agroindústrias neste ano
O Complexo foi inaugurado em
novembro de 2009 com a nova Unidade de Beneficiamento do Baru. Processa
hoje 57 itens através da matéria-prima
produzida pelos cooperados da Coopcerrado, participantes da RCS, a Rede de

Comercialização Solidária de Agricultores Familiares e Extrativistas do Cerrado.
A produção anual gira em torno de 25 toneladas de castanha de baru, 390 toneladas de cookies, 100 toneladas de granola
e 13 toneladas de barra de cereais. Neste

Serão construídas as Indústrias de Farinha
de Mandioca, Mel e Óleos Vegetais.

ano, com o apoio de diversos parceiros
(Fundação Banco do Brasil - FBB, Prefeitura de Goiânia e MDA - Ministério do
Desenvolvimento Agrário), o complexo
será ampliado com a construção da Indústria de Farinha de Mandioca (previs-

ta para julho) e a de Mel e Óleos Vegetais, até o fim do Ano. Os projetos estão
adiantados, faltando apenas a execução
da obra e a licença ambiental da Prefeitura de Goiânia.

Indústria de Farinha de Mandioca e Derivados deve ser inaugurada em julho
Agroindústria de Farinha de Mandioca e Derivados - Foram alocados recursos pela FBB - Fundação Banco do Brasil,
e adquiridos máquinas e equipamentos
industriais e um caminhão de 4 toneladas
para buscar matéria prima dos agricultores em um raio de 200 a 250 quilômetros
de Goiânia. A Agroindústria de Farinha e
Derivados terá capacidade de processar 4
toneladas de mandioca por dia. Parte da
produção atenderá o Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura de Goiânia. Na
primeira etapa será processada a farinha de
mandioca torrada, tipo 1 e 2, farinha fina,
média e grossa; mas o projeto global prevê diversos produtos a base de mandioca.
Marcelo Jacinto do Egito, Coordenador
Técnico da Coopcerrado, afirma que os
estudos para trabalhar com a mandioca
processada (descascada, cozida, resfriada

e congelada, polvilho, embaladas e prontas
para comercialização) já estão adiantados.
“Vamos trabalhar primeiro a farinha de
mandioca pela grande demanda que temos no PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar - Conab) e do PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar) sendo este último
uma política que prevê 30 por cento da alimentação escolar oriunda da agricultura
familiar. Além disto, o mercado convencional tem hoje uma enorme demanda já
que a grande parte da farinha consumida
em Goiás vem de outros estados. A produção da Coopcerrado terá mercado garantido com origem de 100% da agricultura
familiar agroecologica”, frisa Marcelo. Com
a aprovação do projeto, a Coopcerrado
iniciou um processo de estímulo ao agricultor familiar cooperado para o cultivo da

Agroindústria de Mel e Derivados - Capacidade de 108 toneladas por ano
Com indústria própria a Coopcerrado ganhará mais força no mercado de produtos
apícolas, tornando o Mel do Empório do
Cerrado mais competitivo em relação às ou-

tras marcas. Espera-se lançar uma linha de
produtos apícolas utilizando, mel e própolis
como matéria-prima diversificando a industrialização e agregando valor aos produtos.

Usina de Óleos Vegetais ‒ 500 toneladas por ano
Várias espécies como o Baru, Babaçu, Inajá,
Catolé, Tucum, Bacuri, Gueroba, Macaúba, Buriti, riquezas do Cerrado com grande
potencial de produção ganharão força com
a produção de óleo bruto para indústrias de
cosmética e química. Existe uma grande demanda de óleos vegetais destas plantas.
A expectativa é que até o fim do ano
as indústrias de Mel e Óleo Vegetal estejam
funcionando. Foram elaborados os projetos

técnicos, o maquinário adquirido e as taxas
para os processos de licenciamento também
foram pagas. Já estão concluídos o Sistema
de Abastecimento de água, tratamento de
esgoto, coleta de água pluvial e a terraplanagem da área. Falta apenas a licença ambiental
para o início da construção pela Prefeitura de
Goiânia com recursos do MDA no valor de 1
milhão 270 mil reais.

Centro de Distribuição (Galpão)
O primeiro Centro de Distribuição do Empório do Cerrado será construído neste ano
no Complexo Agroindustrial, em parceria

Agroindústria de Beneﬁciamento do Baru em Goiânia

com a Prefeitura de Goiânia. Terá capacidade de armazenamento de 150 toneladas.

Castanha e o fruto do Baru

mandioca. A indústria poderá processar
mandioca de até 70 hectares. A cooperativa já tem garantido 12 hectares. A idéia,
para ampliar esse número, é trabalhar também com agricultores que já vem cultivando a mandioca por conta própria. Muitos
têm a plantação, mas não tem o mercado
garantido. Com a Indústria o agricultor
familiar, além de ter o mercado garantido,
poderá até ampliar a sua produção, ao integrar a cooperativa, ganhando também
os benefícios dos cooperados. A cooperativa está trabalhando ainda para formar
novos grupos em municípios próximos a
Goiânia, com o objetivo de integrá-los ao
projeto. Foram feitas visitas em vários municípios com potencial para plantação de
mandioca, entre eles Goianésia, que tem
um enorme potencial, mas os agricultores
familiares deste município tinham dificul-

Boas Notícias

dades para fazer o financiamento porque
não tinham a DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf. Sem este documento não é
possível fazer o projeto para o custeio de
mandioca. A Coopcerrado está trabalhando a regularização dos agricultores. A expectativa é que se chegue a 30 hectares de
mandioca em Goianésia. Estão integrados
ao projeto ainda agricultores familiares de
Cromínia, Maripotaba e Cidade de Goiás.
A Coopcerrado está buscando agricultores
familiares também em municípios onde
já atua como Guapó, Heitoraí, Itaberaí,
Palmeiras de Goiás e Jandaia. O projeto
da Coopcerrado prevê, posteriormente, o
aproveitamento dos resíduos industriais da
mandioca agroecológica para a produção
de ração animal, melhorando o retorno
econômico da atividade.
Foto: Do o Elias

Prefeito de Goiânia diz que construção das
Agroindústrias de Mel e Óleos Vegetais
deve ser iniciada em breve. Licitação já foi
concluída.

O prefeito de Goiânia Paulo Garcia
afirmou, bastante animado, em entrevista ao
Jornal CERRADO EM REDE neste mês de abril,
que a licitação para a construção das Agroindústrias de Mel e Óleos Vegetais foi concluída e o
início das obras deve ocorrer em breve. “É com
muita satisfação que anunciamos que o processo para a construção das Agroindústrias de
Mel e Óleos Vegetais está bastante adiantado.
A licitação já foi concluída e em breve a empresa vencedora deverá assinar o contrato. Tão
logo sejam cumpridos os prazos previstos em
Lei, será dada a ordem de serviço para a construção destas duas agroindústrias tão importantes para a cooperativa e para a sociedade
em geral”, afirmou o prefeito. Os recursos para
execução da obra, 1 milhão 270 mil reais, oriundos do MDA, o Ministério do Desenvolvimento
Agrário, estão disponíveis na Caixa Econômica
Federal desde 2005.
O prefeito destacou ainda a ampliação
da parceria com a Coopcerrado: “vale ressaltar
que a parceria da prefeitura com a Coopcerrado
vem crescendo ano a ano. Em 2011, a Prefeitura adquiriu da Cooperativa, o produto Cookie
de Baru, Mel e Gergelim. Em 2012, este vínculo
foi fortalecido, sendo adquiridos: filé de peixe de
água doce, mandioca in natura, farinha de man-

“O processo para a construção das indústrias está
bastante adiantado”

dioca e tempero de alho e sal. Na modalidade
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
ocorreu no ano de 2012 a doação de milho verde
in natura, abóbora e melancia. Neste ano, 2013,
está prevista nova chamada pública e a rosquinha de baru já está sendo adquirida”.
Paulo Garcia considera o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que
prevê 30 por cento da alimentação escolar oriundos da agricultura familiar, uma política fundamental para a melhoria da alimentação escolar
e para emancipação da Agricultura Familiar
deixando esta de ser “mera produtora para se
transformar em um agente ativo e influente no
contexto socioeconômico brasileiro”. O prefeito
Destacou ainda o avanço da parceria da prefeitura com as cooperativas: “hoje, após três anos,
saltamos de um patamar de compra de R$ 800
mil, em 2010, para R$ 8 milhões em 2013. Os
resultados são altamente positivos para nossas
escolas, que são atendidas com produtos de qualidade. Positivos também para os agricultores familiares, uma vez que a maior parte dos ganhos
da operação de compra e venda vai direto para
a conta do produtor, enquanto antes ficava com
o intermediário”, conclui o prefeito de Goiânia
Paulo Garcia.
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PRODUÇÃO ORGÂNICA EM REDE AVANÇA
COM O SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA
Conquista do Selo Orgânico pela Coopcerrado vai
melhorar em até 30 por cento a renda dos cooperados.

Há 13 anos fazendo o Desenvolvimento
Sustentável no Cerrado

O modo de vida agroextrativista no Cerrado, resultado da rica
convivência dos povos originais que
se assentam há mais de 12 mil anos no
bioma, desenvolveu um conjunto de
estratégias de uso dos recursos naturais nos diferentes ambientes florestais
e campestres do Cerrado, combinando
caça, coleta, pesca e cultivo de diferentes espécies, durante 550 gerações. Essa
criativa convivência com a diversidade
biológica/complementariedade constituiu um rico tecido social marcado por
várias identidades sócio-culturais reconhecidas como Povos Tradicionais,
entre eles os vazanteiros, extrativistas,
geraizeiros, quilombolas e veredeiros.
Neste contexto, vemos como estratégica a consagração de uma política que
reconhece esses importantes saberes
tão necessários para a humanidade, no
que se refere à sustentabilidade do planeta, como a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais e a Política
Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica, instituída pelo governo da
Presidenta Dilma Rousseff, em 2012.
Essas políticas constituídas se complementam viabilizando os direitos territoriais e os modos e meios de produção
sustentável a ela associados que, sobretudo, permitem a soberania e a segurança alimentar e nutricional, tanto de
quem maneja e/ou produz quanto de
quem consome.
Com sede em Goiânia-Goiás,
o CEDAC- Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado é um
exemplo exitoso dessas políticas que
devem ser comemoradas por todos e
todas. O CEDAC promove há quase 13
anos um processo de fortalecimento
de povos e comunidades tradicionais
e assentados da reforma agrária, por
meio da organização territorial, uso,
produção agroecológica e conservação dos recursos naturais. São 13 anos
de promoção e difusão ao desenvolvimento sustentável, que envolve 2.500
famílias agroextrativistas, entre elas
pescadores, vazanteiros, quilombolas,
indígenas, assentados e extrativistas de
185 comunidades, em 70 municípios
de quatro estados brasileiros: Goiás,

A lei que institui a agricultura orsistema de monitoramento participativo
gânica no Brasil foi aprovada em 2003, e
das ações implementadas. Em 2005, após
regulamentada em 2007, mas só em 2011
uma assembléia, houve um grande crescio MAPA, Ministério da Agricultura Pecumento da cooperativa tanto em termos de
ária e Abastecimento editou a INSTRUprodutos manejados quanto cultivados,
ÇÃO NORMATIVA Nº 46, com o objetivo
ampliando a necessidade de acompanhade estabelecer um Regulamento Técnico
mento das famílias pelos monitores. A
para os Sistemas Orgânicos de Produção
solução encontrada foi constituição de
Animal e Vegetal. A grande inovação no
núcleos comunitários formados por 5 a
SisOrg, Sistema Brasileiro de Avaliação de
7 famílias que tivessem entre si laços de
Conformidade Orgânica é a validação da
afinidade, os quais de forma participativa
garantia orgânica tanto por Certificadoescolheriam um deles (as) para ser o moras (auditoria) quanto por OPAC - Organitor.
nismo Participativo de Avaliação de ConAssim foi ampliado o número de
formidade através do reconhecimento do
monitores como forma de garantir comuSistema Participativo de Garantia – SPG.
nitariamente a produção agroecológica.
Com isso, o CEDAC - Centro de DesenEsta mudança refletiu também na forma
volvimento Agroecológico do Cerrado já
de ver o monitoramento da produção, e
entrou junto ao MAPA com um processo
este processo foi chamado de Certificação
com o objetivo de ser um dos organismos
Participativa em Rede. Esta certificação
responsáveis pela avaliação da conforinterna teve como o objetivo demonstrar
midade da produção orgânica realizada
para a sociedade o controle social da propela Coopcerrado. O processo está em
dução agroecológica em rede a partir de
análise e deve ser concluído neste ano.
princípios estabelecidos de forma comuCom o Selo Orgânico os produtos da Conitária.
opcerrado terão mais valor no mercado
Segundo Orélio Araújo da Silva,
como explica a Coordenadora Técnica do
conselheiro da Coopcerrado a certificaCedac, Alessandra Karla da Silva: “com o
ção orgânica traz novas oportunidades
selo, a produção agroecológica terá mais
para quem produz preocupado com o
valor no mercado,
bem estar da
agregando de 10 a
família e do
“Temos muitas
30 por cento a mais,
c o n s u m i d o r,
melhorando de for- demandas. Em todas as
valoriza nossa
ma significativa a feiras que participamos,
tradição e foros clientes procuram
renda familiar dos
ma de viver.
produtos orgânicos”
cooperados. Ter o
“Temos muita
selo orgânico é uma
demanda, em
Orélio Araújo da Silva
conquista, pois além
todas as feiras
de ser uma garantia
que participapara a sociedade sobre a qualidade do
mos aparecem clientes buscando produproduto e sua origem, fortalece o trabatos com certificação orgânica”, afirma o
lho comunitário desenvolvido há 13 anos
conselheiro.
pela Coopcerrado”.
Há estudos hoje que mostram que
Alessandra diz que a criação do
a sociedade está cada vez mais interessada
Cedac, da Coopcerrado, e da Rede Cred
em adquirir produtos orgânicos, sem agrosempre teve como foco o desenvolvimentóxicos, que não geram prejuízos a saúde.
to sustentável, baseado na agroecologia.
Esta é uma tendência de mercado. “O selo
Desde o início o Cedac fez assessoria volorgânico é fundamental para quem já tem a
tada para apropriação do conhecimento
tradição de produzir de forma sustentável.
agroecológico pelo camponês, constituinVai ser uma grande transformação para os
do um programa de formação de moniagricultores e extrativistas que participam
tores agroecológicos e desenvolvendo um
da Coopcerrado”, conclui Alessandra.

Minas Gerais, Bahia e Tocantins.
Dentre os principais resultados deste trabalho está a organização
sócio-produtiva da Rede de Comercialização Solidária que trabalha com
cerca de 200 produtos provenientes
do manejo sustentável e da produção
agroecológica, estruturada em um
complexo de empreendimentos agroextrativistas implantados e em implantação (Agroindústria de Baru e Derivados, Entreposto de Produtos Apícolas,
Usina de Óleos Vegetais, Agroindústria
de Mandioca e Derivados, Temperos e
Condimentos, Plantas Medicinais, Corantes e Pigmentos, Arroz) voltados
para alimentação, medicamentos, cosméticos, entre outros. O trabalho possibilita a agregação de valor a produtos
manejados de forma sustentável, gerando renda a 1,8 mil famílias que em
parte sobrevivem com pouco mais de
R$ 70,00/mês, incluídas no Plano Brasil Sem Miséria e acesso às principais
políticas públicas como o PRONAF,
PAA, PNAE, SIPAF, Rede Brasil Rural,
Formação de Estoque, ATER, dentre
outros.
Como parlamentar, estou empenhada em manter cada vez mais forte este relevante trabalho. Tenho atuado junto à EMBRAPA para manter o
comodato da área onde se realiza todo
o trabalho do CEDAC, de modo que
possa ter continuidade este enorme e
essencial trabalho de fortalecimento
da agricultura familiar e comunidades
tradicionais de base agroecológica no
Cerrado.
A Rede de Comercialização
Solidária está de parabéns pela luta de
sempre, agora ancorada também no
Cerrado em Rede, novo e importante
veículo de divulgação e comunicação
de suas atividades.
Foto: Cesar Ogata

Deputada Federal
Marina SantʼAnna (PT-GO)
Coordenadora da Região CentroOeste na Frente Parlamentar pelo
Desenvolvimento da Agroecologia
e Produção Orgânica.
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Coopcerrado: um caminho seguro para a mulher, o
jovem e o agricultor familiar se aposentar

SEGURADO ESPECIAL
Os segurados especiais são trabalhadores rurais que produzem em regime
de economia familiar, sem utilização de
mão de obra assalariada. Estão incluídos
nessa categoria os cônjuges, os companheiros e os filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural.
Também são considerados segurados especiais o pescador artesanal e o índio que
exerce atividade rural, e os familiares que
participam da produção (regime de economia familiar)

o processo burocrático, ele terá um custo bem maior: alíquotas de imposto de
2,3% de INSS, 0,65% PIS, 3% Confins,
1% CSSL, totalizando 6,95% imposto,
além do valor de R$10,00 por nota fiscal
emitida junto a Secretaria da Fazenda e o
ICMS que depende do produto e varia de
0 a 17%.
Na Coopcerrado vários agricultores solicitaram e receberam o benefício
junto à previdência. As notas fiscais, a
ficha de matrícula junto à cooperativa, o
DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf),
sindicalização, foram fundamentais para
comprovar que ele era agricultor familiar, ou seja: na Coopcerrado o agricultor familiar está amparado juridicamente
para ter acesso ao benefício. Além disso,
sendo cooperado, o agricultor familiar,
aproveita as diversas políticas públicas
que existem e que a Coopcerrado tem
acesso. Tem também a garantia da venda
do produto e do pagamento com valor
agregado. Além de todas estas vantagens
de ser cooperado, o agricultor familiar,
ao vender o seu produto com nota fiscal
estará contribuindo para o crescimento
do seu município, já que a venda informal sem a nota fiscal não é contabilizada,
ou seja: o município que comercializa
mais com nota fiscal recebe mais recursos na divisão do bolo do ICMS-Imposto

O agricultor familiar, pescador,
extrativista, são considerados segurados
especiais perante a Previdência Social,
pois exercem atividades em regime de
economia familiar sem a utilização de
mão de obra assalariada. Os segurados
especiais têm direito ao auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez, por idade,
por tempo de contribuição, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Assim, para garantir a concessão
desses benefícios os agricultores familiares, seus cônjuges, companheiros e os
filhos maiores de 16 anos que trabalham
com a família devem estar cadastrados
no INSS (ver boxe).
Na Coopcerrado, o agricultor
familiar, como segurado especial, tem
muitas vantagens. Além da compra com
valor agregado, assistência técnica gratuita, a Coopcerrado adquire a produção cooperada com nota fiscal eletrônica
de forma simples e eficiente. Quando o
agricultor pega a nota fiscal de volta ele
tem tudo comprovado, os impostos debitados e o depósito do valor líquido na
conta dele. Além disso, a Coopcerrado
tem toda uma estrutura de transporte
para aquisição dos produtos do agricultor cooperado. Se o agricultor optar por
fazer isto de forma individual, ou seja,
emitir a nota fiscal avulsa, além de todo

São considerados segurados obrigatórios e devem recolher contribuições
para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) sempre que comercializarem a
produção.
Alíquotas de contribuição
Atualmente, a contribuição do segurado
especial corresponde a 2,3% sobre o valor
bruto da comercialização de sua produção
rural. Este percentual é composto da seguinte maneira: 2,0% para a Seguridade Social;
0,1% para financiamento benefícios decorrentes de riscos do trabalho; e 0,2% para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR).
Como comprovar a atividade
A comprovação de exercício da atividade
rural pode ser feita com um dos seguintes
documentos:
- contrato de arrendamento contemporâneo, parceria ou comodato rural;

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.
Outra vantagem de ser cooperado é a ampliação dos benefícios da
previdência para toda a família do agricultor, especialmente para as mulheres.
É o que diz Alessandra Karla da Silva,
Coordenadora Técnica do Cedac - Centro de Desenvolvimento Agroecológico
do Cerrado. “As mulheres agricultoras,
extrativistas pescadoras, raramente tiram
nota fiscal no seu nome, pois mesmo que
produzam a venda geralmente é feita pelo
homem. Com a cooperativa, os sócios,
a família toda é incluída. A Previdência Social não trabalha com a família do
produtor, ela trabalha com o CPF, cada
pessoa tem que ter o seu comprovante de
contribuição para a previdência. Como a
cooperativa trabalha a família como um
todo, acaba fortalecendo a possibilidade
desta agricultora, do jovem, de ter acesso ao auxilio doença, maternidade, entre
outros benefícios, como também no final
da sua atividade produtiva para poder se
aposentar. Isto é muito importante” , argumenta Alessandra. Na entrevista abaixo o agricultor familiar e conselheiro da
Coopcerrado, Alamilton Cruz, que está
buscando na previdência um auxílio doença para a sua esposa, destaca as vantagens de ser cooperado.

Entrevista

-comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra);

“A Cooperativa é nosso amparo né”
Alamilton

- bloco de notas de produtor rural e/ou
nota fiscal de venda realizada por produtor rural;

Cerrado em Rede ‒ Como a cooperativa

ajuda o senhor junto à Previdência Social?

nota fiscal de tudo que produzimos. Quando vendemos para o atravessador a gente
fica sem ter como comprovar a venda junto
à previdência. No caso do leite, por exemplo, muitas empresas descontam o INSS
mas não repassam. Na Coopcerrado não,
tudo é comercializado com nota fiscal.
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Cerrado em Rede ‒O senhor afirma então
que estar na cooperativa é o melhor caminho
para o agricultor familiar junto à previdência?

Alamilton ‒ A minha esposa está com pro-

Alamilton ‒ É o melhor caminho. Eu tenho
as notas fiscais de tudo que produzi e vendi através da cooperativa. A importância é
grande não só para à aposentadoria. Se a gente tiver um acidente mexendo com gado ou
na lavoura, a gente, na cooperativa, tem como
provar que é produtor já que temos todas as
notas fiscais do que produzimos e comercializamos pela cooperativa. A cooperativa é
nosso amparo, né.

está tentando um benefício para a sua esposa?

Alamilton - A cooperativa nos fornece a

-declaração de sindicatos de trabalhadores rurais, de pescadores ou colônia de
pescadores devidamente registrada no
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
(Ibama), como também a fornecida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai),
homologada pelo INSS.

Cerrrado em Rede ‒ Atualmente o senhor

blema de saúde. No ano passado ela vendeu
pimenta pela cooperativa e guardou a nota
fiscal. Portanto ela tem a nota fiscal como
agricultora onde consta que contribuiu com
a previdência. A minha esposa, por estar
associada a cooperativa, tem tudo documentado e isto vai ajudar no processo junto à previdência social.
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Projeto Mais Leite: produção em rede com qualidade,
assessoria técnica e valor agregado
A Coopcerrado iniciou neste
ano mais um projeto com o objetivo de
ampliar as conquistas do agricultor familiar. O projeto Mais Leite é uma iniciativa de organização sócio-produtiva
dos cooperados que busca melhorar a
eficiência do agricultor familiar através da assessoria técnica continuada e
a comercialização coletiva deste produto. Atualmente a Coopcerrado trabalha
com o Laticínio Bela Vista, que possui
uma política comercial que trabalha

qualidade, escala e distância. Orélio
Araújo da Silva, conselheiro da Coopcerrado e fornecedor de leite, fala das
vantagens de comercializar pelo projeto
Mais Leite: “essa política é muito importante, pois organizados temos condições
de oferecer ao cooperado orientações
para produzir e melhorar a qualidade
do leite e o Laticínio de ter um produto
mais uniforme com padrão de qualidade e em escala de organização através de
uma única nota fiscal”. Até dezembro,

a expectativa é que todos os cooperados dos municípios de Jandaia, Goiás,
Faina, Itapirapuã, Silvânia, Orizona,
Mairipotaba, Cromínia, Fazenda Nova,
Guaraita, Heitorai e Itaberaí, passem a
circular a produção de leite através da
Coopcerrado com a nota fiscal atingindo um milhão e meio de litros de leite.
Atualmente com os agricultores familiares que já aderiram ao projeto são comercializados 450 mil litros por mês..

Produtores de Leite Ismael, Humberto e Délia visitam
Cooperativa para se integrarem ao Projeto Mais Leite

Representantes da Conab
reforçam parceria com a
Coopcerrado

Produtos com venda certa
na Coopcerrado
Caso você tenha alguns destes
produtos, informe ao monitor da Coopcerrado da sua região para comercialização imediata junto a Rede. Valores
válidos até 30 de junho de 2013.
PIMENTAS TIPO
Bode
Biquinho
Cumari
Malagueta
PEQUI

PREÇO
R$6,00/KG
R$6,00/KG
R$6,00/KG
R$6,00/KG
PREÇO

Polpa
Casca do fruto seco
Semente seca

R$5,75/KG
R$0,05/KG
R$0,08/KG

qualidade a um preço que inviabiliza a
cooperativa. Vamos ter também os beatividade. A Coopcerrado nos une num
nefícios junto à previdência já que todo
projeto maior de organização produtiva,
o leite será comercializado com nota
pois através dela podemos sonhar com
fiscal. Além disso, o projeto prevê a coo aumento da produção com pequenos
mercialização de outros produtos rurais
investimentos e mudanças de procedida propriedade, como o baru, a favela,
mento com os animais”.
pimenta e o açafrão”, afirma o casal.
Para ampliar a produção, que já
tem mercado garantido, a Coopcerrado
“Outra coisa importante é o acesso das
está trabalhando a formação de novos
mulheres aos benefícios da previdência,
grupos. Conselheiros da cooperativa
um projeto muito bom para nós mulheestão visitando vários municípios para
res agricultoras, a gente tem que particidiscutir o projeto Mais Leite. No mês
par”, conclui Délia.
de março, três agricultores familiares
de Cromínia
Muitos produe Maripotada
tores
continuam
“Outra coisa importante é o acesso
foram a Cooprecebendo
um
das mulheres aos benefícios da
cerrado para
documento
inse integrarem previdência, um projeto muito bom
formal (recibos e
para nós mulheres agricultoras, a
ao projeto e
extratos) do atrafalaram
das
vessador na cogente tem que participar”
vantagens de
mercialização do
Délia Célia Alves Mendes ‒ Produtora de leite em Maripotada
ser cooperaleite. O problema,
do. “Fizeram algumas reuniões com os
é que este documento não é aceito pelo
produtores da nossa região que ficaram
INSS como comprovante de contribuibastante interessados no projeto. Vim
ção obrigatória, afirma Marcelo Jacinto
aqui para efetivar a minha participação
do Egito, Coordenador Técnico da Cona cooperativa e levar o projeto da coopcerrado: “a Previdência Social está
mercialização do leite para outros prorígida e este documento não comprova
dutores. A nossa região é de Cerrado e é
nada juridicamente. Dentro da cooperamuito rica em extrativismo. Além do leitiva é feita uma nota fiscal, documento
te vamos comercializar vários produtos
essencial para o produtor ter acesso aos
com a cooperativa”, afirma Ismael Soubenefícios da previdência”. Os agricultoza – Agricultor Familiar de Cromíniares familiares interessados em participar
Goiás. O casal José Humberto e Délia
do Projeto Mais Leite podem fazer isso
Célia Alves Mendes também elogiam o
ligando para o telefone da Cooperatiprojeto. “A expectativa nossa é produzir
va: (62)3202-7515 ou, se preferir, pelo
o leite com melhor qualidade, menor
e-mail rede@emporiodocerrado.org.br
custo e melhor preço com o apoio da

PRODUTOS DO CERRADO
Abacate desidratado (fruto inteiro)
Fruto da lobeira seca
Fruto de jatobá
Fruto da favela seca
Fruto de baru(saco 40kg)
Jaca desidratado (fruto inteiro)
Goiaba desidratado (fruto inteiro)
Manga desidratado (fruto inteiro)
Sucupira semente
Vassoura (unidade)

PREÇO
R$0,08/KG
R$0,11/KG
R$0,14/KG
R$1,00/KG
R$ 10,00
R$0,06/KG
R$0,05/KG
R$0,06/KG
R$2,47/KG
R$ 1,35

PRODUTOS DE ROÇA
Milho grão
Arroz (cateto, primavera)
Açafrão seco
Açucar mascavo
Gergelim bege
Gergelim preto
Bucha (depende do tamanho)
Banana nanicão desidratada
Alho
Cebola
Farinha de mandioca

PREÇO
R$0,46/KG
R$0,67/KG
R$4,00/KG
R$2,00/KG
R$2,50/KG
R$3,18/KG

PRODUTOS SECOS
Carqueja
Capim limão
Folha de neem
Semente de neem

PREÇO
R$1,06/KG
R$2,12/KG
R$2,83/KG
R$3,00/KG

PROD. DE ORIGEM ANIMAL
Mel in natura centrifugado
Peixe tipo tilapia vivo (800g)
PEIXE REDONDO

PREÇO
R$ 5,30
R$ 4,10
R$ 4,35

Representantes da Conab de Brasília
e Goiás estiveram em Goiânia discutindo com
os Conselheiros da Coopcerrado a Política de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.
A parceria foi iniciada em 2003 com o início do
PAA com produtos industrializados a base de
baru, mel, gergelim e, posteriormente, produtos in natura como a melancia, abóbora, milho
verde, entre outros. O programa teve relevância
no desenvolvimento da Coopcerrado e na ampliação do número de famílias participantes,

PNAE e depois receber, evitando empréstimos
em bancos”. Paulo Roberto disse ainda que a
Conab está buscando também uma política de
aproximação entre as cooperativas para o intercâmbio de produtos de regiões distintas de acordo com a demanda: “é preciso que as cooperativas em geral que trabalham com o extrativismo
e a agricultura familiar se relacionem, conversem entre si, de forma que quem ganha com este
processo é o extrativista, o agricultor familiar”,
conclui Paulo Coutinho.

São muitas as vantagens para o agricultor familiar que aderir ao projeto Mais Leite
A Coopcerrado organiza toda
a parte burocrática junto ao produtor, cadastra na Agrodefesa, pega toda
a documentação e monta o processo.
Todo leite vendido através da cooperativa é feito com assistência técnica e a
elaboração de projetos de PRONAF é
gratuita. Outra questão importante é a
emissão da nota fiscal com todas as taxas e impostos e o Fundepec, documentos essenciais para o agricultor familiar
ter acesso aos benefícios da Previdência
Social e do FUNDEPEC. Para ampliar
os benefícios aos cooperados produtores de leite, a Coopcerrado está adquirindo 20 tanques de resfriamento de
1000 litros de leite, para grupos que não
possuem tanque próprio e irá produzir
ração e sal mineral com preços mais
vantajosos. Alamilton Cruz de Oliveira,
conselheiro da Coopcerrado no município de Heitoraí/GO fala da importância
desta iniciativa: “sou de uma região com
muitos pequenos agricultores, que estão
presos ao atravessador, que tem no leite
seu maior investimento, mas dependem
do tanque de terceiros e compram ração e sal mineral muitas vezes de baixa
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criando oportunidades de renda para os agroextrativistas. No inicio do programa participavam
333 famílias. Hoje são cerca de 2500. A parceria
avançou em 2012. Além do PAA foi criada uma
CPR estoque para aquisição de gergelim, baru,
pimenta e pequi. Segundo Paulo Coutinho, Gerente da Agricultura Familiar da Conab em Brasília, neste ano o foco da Conab será trabalhar a
CPR Estoque: “com a CPR estoque a cooperativa terá condições de ter um recurso para pagar
os produtores na hora da safra, entregar para o

(pacu, caranha e tambaqui acima de 1,5 KG)

PRODUTOS PARA MUNICÍPIOS
NUM RAIO DE 200 A 250 KM
DE GOIÂNIA

Mandioca para indústria(tonelada)

R$6,00/KG
R$5,00/KG
R$2,00/KG
R$2,00/KG

PREÇO
R$180,00

7
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Empório do Cerrado

Convênio para Assistência Técnica a Agricultores é Renovado

“Trabalhar aqui é
uma terapia”
Nasci de parteira em uma fazenda chamada Onça em Presidente Olegário – MG. Virei Jornalista.
Cresci ouvindo o meu pai, Seu João
Lico, uma figura iluminada, contando histórias dos tempos de Carro de
Boi. O meu pai foi prosear com Deus
no ano passado. Eu fiquei, continuo
aqui revivendo estas histórias. Durante muito tempo da minha vida jornalística cobri política. Agora, enfrento
um novo desafio: trabalhar um projeto
de comunicação para a Coopcerrado.
Quero aqui me dirigir a você, agricultor familiar, extrativista, pescador...
quero dizer que este jornal, que será
mensal, é de vocês: povos do Cerrado.
Que este jornal é feito com o coração,
que é o que move a RCS, a Rede de
Comercialização Solidária. O Cerrado
está no coração do Brasil. Vocês são
as veias e artérias deste coração que
necessita continuar pulsando de forma orgânica e sustentável. Queremos
contar a sua história. Roni Cleber, que
há sete anos, no caminhão da cooperativa, transporta o que é produzido
por vocês com o suor do Cerrado disse a seguinte frase ao comentar as suas
viagens: “trabalhar aqui é uma terapia,
é um prazer estar em contato com comunidades diversas deste mundo do
Cerrado”. É prazeroso fazer jornalismo com emoção. É prazeroso estar
aqui. Conto com vocês. Participem do
Jornal Cerrado em Rede.
Um abraço
Carlos Pereira
Jornal Cerrado em Rede.
Contato com a redação ‒ e-mail
imprensaemporiodocerrado@gmail.com
Cartas podem ser enviadas para o endereço
da Coopcerrado (expediente).

A Coopcerrado renovou o
convênio com o Banco do Brasil em 2013
para dar continuidade à assistência técnica e elaboração de projetos de PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, voltados
para o custeio agrícola e pecuário, como
também para projetos de investimento,
industrialização e reflorestamento. Os
projetos de custeio agrícola são financiados para serem pagos com a 1 a 2 anos de
prazo dependendo do ciclo do produto
com juros de 1,5% ao ano até 4% ao ano,
dependendo do valor que varia de 10 mil
a 80 mil reais. Já os projetos de investimento são voltados para o financiamento
de atividades que envolvem a estruturação da produção com aquisição de bens,
máquinas e outros, com o prazo de até
10 anos para pagamento de 1 a 3 anos de

carência. Em projetos de investimento os
juros praticados são de 1 a 2 % ao ano,
podendo, de acordo com as garantias e
viabilidade do projeto, financiar de 10 a
130 mil reais. A renovação do contrato
prevê atendimento a todos os municípios
de atuação da Coopcerrado em Goiás,
Minas Gerais, Tocantins e Bahia para
elaboração e acompanhamento de projetos de PRONAF. A assistência técnica
oferecida aos cooperados é gratuita. O
convênio foi iniciado em 2005 e, desde
então, vem sendo renovado anualmente
devido a correta execução dos projetos
pela Coopcerrado. Para acessar o PRONAF, o cooperado deve ter uma DAP
- Declaração de Aptidão ao PRONAF
ativa, e estar adimplente, ou seja, sem dívidas no sistema financeiro.

HABITAÇÃO RURAL

Produtos
Empório do Cerrado
irão enriquecer a oferta
de produtos saudáveis na
Rede Mundo Verde

Coopcerrado integra projetos para construção
e reforma de moradias na área rural

No ano passado, com o apoio da
Fundação Banco do Brasil, a Coopcerrado
participou da primeira etapa do Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR). A
Coopcerrado será uma das executoras do
programa neste ano. O programa vai possibilitar a reforma e construção de casas para
agricultores familiares. Este benefício é importante já que muitos agricultores ainda
moram em condições precárias. A Coopcerrado foi chamada para assumir esta tarefa
devido ao reconhecimento que tem junto às
instituições no fortalecimento da agricultura familiar. A expectativa é que, já neste ano,
os recursos comecem a ser liberados. A Coopcerrado está levantando a demanda dos
cooperados que preenchem os requisitos de
participação que são: ter DAP- Declaração de
Aptidão ao PRONAF com renda bruta anual
de até 15mil reais; não ter restrições financeiras; não ser assentado da reforma agrária; não
ser beneficiário de programas habitacionais,
entre outros. O programa permite a construção no valor de até 25mil reais.
Produtos Empório do Cerrado serão
vendidos na Copa do Mundo
Os produtos da marca Empório
do Cerrado serão avaliados pela Fifa
para serem vendidos em hotéis e nos estádios da Copa das Confederações em
julho deste ano e, posteriormente, na
Copa do Mundo de 2014.
De acordo com a Abraso, Associação Brasil Orgânico e sustentável, Associação a qual a Coopcerrado é filiada, a
campanha surgiu com o objetivo de potencializar o conceito de consumo consciente e sustentável. A expectativa é que
cerca de 400 mil famílias de agricultores
familiares, povos tradicionais, extrativistas, ribeirinhos e quilombolas sejam beneficiados em todo o país.

Os produtos da marca Empório
do Cerrado, da Coopcerrado, a Cooperativa Mista de Agricultores Familiares,
Extrativistas, Pescadores, Vazanteiros e
Guias Turísticos do Cerrado vem conquistando o mercado Brasileiro. Além
da comercialização pela FIFA na Copa
do Mundo, a Coopcerrado vai comercializar também seus produtos na Rede
Mundo Verde. A Rede Mundo Verde tem
241 lojas espalhadas pelo Brasil e 2 em
Portugal, sendo a maior rede de lojas
franqueadas de produtos naturais e orgânicos da América Latina. A franquia
Mundo Verde tem como propósito alguns princípios em comum com a Coopcerrado: a busca por uma vida saudável,
com sustentabilidade.

Coopcerrado ganha
prêmio internacional
como Empreendimento da
Agricultura Familiar do Brasil
O IICA, Instituto Interamericano de Cooperação Para a Agricultura,
criado em 1942 com o objetivo de apoiar
políticas públicas para a agricultura no
Continente Americano, concedeu a Coopcerrado no ano passado, durante a
Feira Nacional da Agricultura Familiar,
realizada no Rio de Janeiro, o Prêmio do
Instituto em comemoração aos seus 70
anos. A Coopcerrado foi contemplada
como Empreendimento Modelo da Agricultura Familiar do Brasil na Categoria
Região Centro-Oeste.
Outros prêmios conquistados
pela Coopcerrado durante a sua história
2005 - Concurso Nacional de
Sistematização 2012, em Agroecologia e
Agriculturas Alternativas, MDA;
2007 - Prêmio de Tecnologia Social na região Centro-Oeste da Fundação
Banco do Brasil;
2009 - Certificado de Tecnologia
Social Fundação Banco do Brasil

Prefeitura de Goiânia cria
Departamento para dar Apoio
à Agricultura Familiar
Representantes do Departamento de Agricultura Familiar da Prefeitura
de Goiânia estiveram neste mês de Abril
discutindo com o Conselho da Coopcerrado a parceria entre as duas instituições. A Diretora do Departamento de
Agricultura Familiar, Patrícia Barbosa
e o Chefe de Divisão, Agrônomo Adib
Francisco Pereira, manifestaram apoio a
construção, em parceira com a Prefeitura
de Goiânia e o MDA, das agroindústrias
de Mel e Óleos Vegetais. Patrícia e Adib,
afirmaram que o Secretário da Semic,
José Geraldo Freire, pediu a eles todo o
empenho necessário para agilizar o processo de construção das indústrias.

Conselheiros fazem avaliação e traçam metas em
reunião bimestral da Cooperativa

Os Conselheiros da Coopcerrado
se reuniram no final de Março, durante
cinco dias, para fazer uma avaliação dos
trabalhos e o planejamento bimestral da
cooperativa, definindo novas resoluções.
Durante um intervalo das reuniões os conselheiros posaram para uma foto do Jornal

Cerrado em Rede. Da esquerda para direita: Orélio (Cidade de Goiás- GO), Osmar
(São Domingos- GO), Adalberto (Lassance – MG), Flávio (cidade de Goiás- GO) ,
Ailton (Santa Fé- MG), Alamilton (Heitoraí – GO), Neurivan (Formoso-MG ) e
Gualdino (São Domingos-GO).

