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2. SEBRAE

3. PNAE

4. SEMANA NACIONAL DO ARROZ E FEIJÃO



1. MDS

■ SEGURANÇA ALIMENTAR

Público: pessoas em situação de insegurança alimentar; quilombolas, 
indígenas, exército, marinha, aeronáutica, cesta básica.

✓ CRIANÇA FELIZ

Público: 123 mil pessoas em 1.371 municípios brasileiros.

✓ Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN





2. SEBRAE

■ CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

➢ Objetivo: parceria para a elaboração de material 
promocional do arroz e feijão e divulgação em redes 
hoteleiras, supermercados, postos de saúde, escolas, 
mídias sociais, etc.

➢ Condicionantes: atendimento a MPE



3. PNAE

■ O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece 
alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a 
estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

➢ Objetivo: Promover Educação alimentar



3. PNAE

■ Público-alvo: Alunos matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em 
entidades comunitárias (conveniadas com o poder público):

➢ Creches

➢ Pré-escola

➢ Escolas indígenas e quilombolas

➢ Ensino fundamental e médio

➢ Educação de jovens e adultos

➢ Ensino integral

➢ Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

➢ Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no 
contraturno



■ Extrato de Acordo de Cooperação Processo nº 23034.048757/2007-77 ESPÉCIE:
Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.

OBJETO: promover a participação do pescado na alimentação escolar,
desenvolvendo ações de capacitação de merendeiras para a manipulação de
pescados e os conselheiros da alimentação escolar, bem como os pescadores
artesanais e aquicultores familiares, os quais serão mobilizados pela SEAP/PR,
melhorando assim a qualidade dos alimentos consumidos pelos alunos das
escolas públicas brasileiras. A organização das capacitações se dará através do
FNDE. RECURSO: Não envolve transferência de recursos financeiros entre os
partícipes, sendo certo que, havendo necessidade destes, deverão ser observadas
as disposições na Lei nº 8.666/93, e na IN nº 01/97/STN, para repasses da espécie.
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá a vigência até
31 de dezembro de 2010, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.
ASSINADO: Em 18 de dezembro de 2007, por ALTEMIR GREGOLIN, Secretário
Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República e por DANIEL SILVA
BALABAN, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE.



4. SEMANA NACIONAL DO ARROZ E FEIJÃO

■ Projeto de Lei 261/2017, do Estado de São Paulo;

■ Promoção anual do consumo do arroz e feijão em parceria com
escolas, rede hoteleira, supermercados etc.



PROJETO DE LEI Nº   , DE 2017 

Institui a “Semana Nacional do Feijão e Arroz” e dá outras 
providências 

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º - Fica instituída a “Semana Nacional do Feijão e Arroz”,
a ser comemorada a partir do dia 17 de outubro de cada
ano, integrada à Semana Mundial da Alimentação.

Art. 2º - Durante a semana comemorativa instituída por esta
Lei serão desenvolvidas, prioritariamente, por instituições
públicas e privadas, ações de conscientização, sob forma
de audiências públicas, sobre a importância desses pois
produtos na alimentação humana.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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