


O Brasil Melhorou 

36 milhões 
de brasileiros  
saíram da pobreza em 10 anos 

42 milhões 
de brasileiros  
ascenderam de classe 

Fonte: SAE/PR 



O salário mínimo teve 
um aumento real de 

70% 

O Brasil Melhorou 

 
Em 2003, o salário mínimo comprava 
pouco mais de 1 cesta básica 
  Hoje compra mais de  2 

    É quase o  dobro  
       



Com mais renda, os brasileiros 
passaram a consumir mais e 
melhores alimentos 

O consumo de leite, 
por exemplo,  cresceu 

54,5% 
em 11 anos 

O Brasil Melhorou 



A agricultura familiar responde ao desafio 
de produzir alimentos para o Brasil que 
cresce  

O Brasil Melhorou 

A agricultura familiar  
é responsável por   

 58% dessa produção 

A produção de leite cresceu                        nesses 11 anos 55,5% 
Um crescimento de               bilhões de litros 12,3 



21 
bilhões 

Ampliação do crédito para a 
agricultura familiar 

13/14 02/03 

2,3 
bilhões 



Crescimento do 
PRONAF para todo o 

BRASIL 
Hoje,  há operações do PRONAF  
em 5.454 municípios 
(mais de 98% dos municípios brasileiros) 

1 milhão de famílias a mais 
no crédito do PRONAF desde 2002 



Crescimento da 
assistência técnica 

MDA/Incra 



Plano Safra da 
Agricultura Familiar 2014/2015 

Aumentar produção  de alimentos 

Garantir mais renda no campo 

Maior estabilidade dos preços aos consumidores 



R$ 24,1 bilhões 
14,7% maior que na safra 13/14 

Manutenção das taxas 

10 vezes o que foi executado na safra 02/03 

Maior oferta de 
crédito da história 

juros de 0,5% a 3,5% para 
o agricultor 

até 4% para cooperativas 



PRONAF Produção Orientada 

Nova linha de crédito para as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, para investimentos em: 

• Sistemas Agroflorestais 

• Convivência com o Semiárido 

• Abastecimento de centros urbanos 

Assistência técnica gratuita incluída no 
crédito (R$ 1.100 por ano, em 3 anos),  
como bônus de adimplência 

• Agroecologia 

Limite de investimento  

de até R$ 40 mil 



Reforma Agrária 
novo crédito produtivo 

1º ciclo: INSTALAÇÃO 

Apoio inicial 
R$ 5,2 mil (bônus de 90%) 

Fomento produtivo 
2 operações de R 3,2 mil (bônus de 80%) 
  
Fomento mulher 
R$ 3 mil 
(bônus de 80%) 
 



Reforma Agrária 
novo crédito produtivo 

2º Ciclo: INCLUSÃO PRODUTIVA 

Microcrédito 
3 operações de R$ 4 mil 
(bônus de 50%) 



Reforma Agrária 
novo crédito produtivo 

3º Ciclo: MAIS ALIMENTOS 

Mais Alimentos Reforma Agrária 
investimento: 
R$ 25 mil (bônus de 40%) 
 custeio:  
3 operações de R$ 7,5 mil 



Reforma Agrária 
novo crédito produtivo 

Nesta safra, 

255 mil  
assentados e assentadas  
receberão esse novo crédito 

R$1 bilhão e 630 milhões 
serão investidos 



Reforma Agrária 
solução das dívidas do passado 

Renegociação das dívidas de 

947 mil famílias assentadas 
(Medida Provisória 636, de 2013) 

São dívidas dos créditos de instalação do Incra, do 
antigo Procera, da habitação e também do Pronaf 

Na Sala da Cidadania, pela internet 
http://saladacidadania.incra.gov.br/ 



Reforma Agrária 
solução das dívidas do passado 

200 mil famílias assentadas 

renegociarão suas dívidas do Pronaf 

Elas voltam ao sistema de crédito 

produtivo, mobilizando  8 milhões de 
hectares para a produção de alimentos 



Novo Seguro Agrícola 

Garantia de 80%  
da receita esperada 

 
Limite de cobertura: valor financiado 

+ R$ 20 mil de renda líquida 

Operacionalização  
a partir de1º 
de janeiro de 2015 



Promoção da Agroecologia 

Criação de CUSTEIO para sistemas de produção 
agroecológica 

Redução dos juros a 1% para  transição agroecológica, 
em todas as faixas de investimento 

ATER para todos os produtores agroecológicos 
120 mil produtores 

Bônus maior no PGPAF para produção agroecológica 



Assistência Técnica 

800 mil famílias da agricultura familiar e dos 

assentamentos da reforma agrária 

Criação da Agência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural - ANATER  

em conjunto com a Embrapa, amplia e qualifica os 
serviços de ATER 

R$ 944 milhões no orçamento 2014  



Mulheres Rurais 

CRÉDITO 

PRONAF Mulher 
com a metodologia do microcrédito orientado 
 
Aumentar para 30% a participação das mulheres 
em contratos do Pronaf (todas as linhas)  

ATER 

50% de mulheres 
no atendimento de ATER 

CIDADANIA 

Emissão de 220 mil documentos 
pelo PNDTR 



Juventude Rural 

Regulamentação do Crédito Fundiário: 
possibilita financiar compra entre herdeiros 

Pronaf Jovem 
passa de apenas 1 para  
3 operações de R$ 15 mil 

Assistência Técnica 
específica para a juventude (20 mil jovens) 

Sucessão Rural 
  



Minha Casa 
Minha Vida Rural 

180 mil casas 

até o fim de 2014 



PAC Equipamentos 
mais estradas e 
escoamento da produção 

18 mil máquinas e caminhões 

entregues para 5.071 municípios 
(4.962 com até 50 mil habitantes) 





Ações do primeiro 
Plano Safra Semiárido 

R$ 4 bilhões disponibilizados na Safra 13/14 

215 mil receberam 951 mil toneladas 
de milho para alimentação animal 

870 mil receberam parcelas normais e adicionais 
do Garantia Safra 

Mais de 1 milhão beneficiados com o 
Bolsa Estiagem 



 Segurança hídrica 

60 mil unidades de armazenamento de 
água para a produção implantadas  

+ 16 mil até o fim do ano 
 

580 mil cisternas construídas 

+ 170 mil até o fim de 2014 



Plano Safra 2014/2015 
convivência com o semiárido 

R$ 4,6 bilhões do crédito para o 
Nordeste 

Juros mais baixos na região 



Convivência com o semiárido 

Microcrédito rural  

Aumento do limite de R$ 3,5 mil para 
R$ 4 mil 

Bônus de adimplência de 40% para 
municípios em situação de emergência 

Novo PRONAF Produção Orientada   
para convivência com o semiárido 

Investimento de até R$ 40 mil 
R$3,3 mil para ATER 



Convivência com o semiárido 

Garantia Safra 

Aumento para 1,35 milhão de 
beneficiários 

Compras locais 

R$ 700 milhões  
disponibilizados pelo PAA 

R$ 600 milhões  
disponibilizados pelo PNAE 



Ano Internacional da 
Agricultura Familiar 

Com o Plano Safra 2014/2015 – Alimentos para o 
Brasil - o Governo Brasileiro reafirma o valor estratégico 
 da agricultura familiar como base da produção de 
 alimentos para o povo brasileiro e assegura a 
   continuidade das mudanças positivas que o  
  Brasil tem vivido. 



Obrigado! 


