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CNA CADASTRA PRODUTORES PARA PROGRAMA
DE ALIMENTOS ARTESANAIS E TRADICIONAIS
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
está cadastrando produtores rurais para o Programa de
Alimentos Artesanais e Tradicionais, que tem o objetivo de
potencializar o desenvolvimento da cadeia produtiva e
agregar valor à produção de pequenos e médios produtores.
O cadastro deve ser feito no site www.cnabrasil.org.br.
O programa faz parte de uma das prioridades da CNA
para levar tecnologias e dar condições diferenciadas para
uma nova classe média rural, proporcionando melhoria de
renda e aumento de competitividade. A iniciativa também vai
gerar benefícios para as pessoas que, em algum momento, já
participaram de ações de promoção social do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) voltadas para o
processamento de alimentos.
Em 2018, uma pesquisa realizada pela CNA apontou que
56% dos produtores de alimentos artesanais têm dificuldades
em atender as exigências legais quanto à produção e
processamento e outros 25% têm dificuldades em obter lucro
e ter uma clientela fixa. Para mudar esta realidade, o
Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais prevê ações
de capacitação, assistência técnica e gerencial, consultoria,
melhoria do ambiente tributário e regulatório, fomento e
aperfeiçoamento da estrutura para comercialização. Para que
isso aconteça, é preciso identificar o que cada produtor
produz atualmente e, a partir daí, mantê-lo informado sobre
futuras iniciativas para a promoção de seu negócio.

produção, processamento e maturação foram
consolidados ao longo do tempo, ou que tem
características exclusivas decorrente da interferência do
ambiente em que é produzido. Na maioria das vezes, o
saber para produzi-lo foi transmitido de geração em
geração. São exemplos de produtos agroalimentares
tradicionais: café, mel, cachaça, vinho e plantas
alimentícias não convencionais.
Já um produto agroalimentar artesanal costuma ser
produzido em quantidades limitadas, com excelência, pelo
próprio produtor rural ou seus funcionários, aliando
predominantemente o uso de métodos tradicionais e
manuais. Exemplos de produtos agroalimentares
artesanais: vinho, cacau e chocolate, queijo, embutido,
geleia e doce de leite.

LEGISLAÇÃO

A pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil, o ex-presidente da República, Michel Temer,
sancionou, sem vetos, a Lei 13.680, que facilita a
comercialização de produtos artesanais em todo o Brasil. Um
dos benefícios é a permissão da comercialização
interestadual de produtos alimentícios produzidos de forma
artesanal, com características e métodos tradicionais ou
regionais próprios, boas práticas agropecuárias e de
fabricação, desde que submetidos à fiscalização de órgãos
de saúde pública dos Estados e do Distrito Federal.
AGROALIMENTARES
Agora, a atuação da CNA é direcionada para que a
E ARTESANAIS
regulamentação da lei e efetivação do Selo Arte facilitem o
Um produto agroalimentar tradicional é um produto registro dos estabelecimentos e produtos artesanais nos
transformado (chocolate) ou não (cacau), cujos métodos de órgãos de fiscalização.

INDICATIVO DE PREÇOS (07 a 13/04/2019)
AGRICULTURA
PECUÁRIA
DESCRIÇÃO
FONTE :
Boi gordo MAFRIAL
E OUTRAS
FONTE :
Vaca
MAFRIAL E OUTRAS
Bezerro (até 9 meses)
Porco
Ovinos:
Frango vivo
Leite (CPLA)
FONTE :
Ovo Tipo Extra GRANJA
ALMEIDA

UNIDADE
arroba
arroba
arroba
arroba

PREÇO (R$)
165,00
162,00 A 163,00
200,00
125,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

4,74
1,28 (prç. básico)
100,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (MAR/2019) R$ 0,7127
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
sc
Farinha de mandioca (50kg)
sc
Algodão em caroço (30kg)
sc
Mamona em grão (60kg)
kg
Sementes selecionadas
sc
Farelo de algodão (50kg)
un
Coco
FONTE : PROCOCO
Coco
FONTE : PROCOCO
kg
Farelo de soja FONTE :
sc
RAÇÕES NORDESTE

PREÇO(R$)
55,80
180,00 A 200,00
60,00 A 65,00
35,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
59,00
(preço não informado)
(preço não informado)

79,00

