
Territórios de Cidadania

Mais Alimentos

Nos últimos anos, o Brasil avançou na redução das 
desigualdades sociais e regionais. Para enfrentar o 
desafio de melhorar a qualidade de vida dos 
brasileiros que vivem nas regiões que mais 
precisam, especialmente no meio rural, o Governo 
Federal lançou, em 2008, o Programa Territórios da 
Cidadania.

Os Territórios Rurais se caracterizam por um 
conjunto de municípios unidos pelo mesmo perfil 
econômico e ambiental, com  identidade e coesão 
social e cultural. Eles possuem uma organização 
própria, com colegiado e já vem trabalhando num 
Plano de Desenvolvimento.

 A partir do Plano Safra 2009/2010 a Agricultura 
Familiar conta com uma linha de crédito específica 
para financiar investimentos em infraestrutura da 
propriedade rural e, assim, propiciar o aumento da 
produção e da produtividade. É o Pronaf Mais 
Alimentos, com limite de crédito de até R$ 100 mil, 
prazo de pagamento de até dez anos, até três anos 
de carência e juro de 2% ao ano.

O Pronaf Mais Alimentos contempla os seguintes 
produtos e atividades: açafrão, arroz, café, centeio, 
feijão, mandioca, milho, sorgo, trigo, erva-mate, 
apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de 
corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, 
fruticultura, olericultura, ovinocultura, pesca e 
suinocultura.

O Mais Alimentos contempla também ações de 
transferência de tecnologia para capacitar e 
proporcionar aos agricultores familiares acesso a 
tecnologias que visam a melhoria na utilização de 
investimentos e insumos, proporcionando aumento 
de produtividade e geração de  renda, com 
responsabilidade ambiental.
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Territórios da Cidadania

 Objetivos

Locais de atuação

Os Territórios da Cidadania tem como objetivos 
promover o desenvolvimento econômico e 
universalizar programas básicos de cidadania por 
meio de uma estratégia de desenvolvimento 
territorial sustentável. A participação social e a 
integração de ações entre Governo Federal, 
estados e municípios são fundamentais para a 
construção dessa estratégia.

A Embrapa Milho e Sorgo participa do programa, 
apresentando tecnologias e inovações para 
agricultores(as) familiares(as), visando a superação 
da pobreza e geração de trabalho e renda no meio 
ru ra l  por  me io  de  uma es t ra tég ia  de  
desenvolvimento territorial sustentável.

Territórios da Cidadania - Sertão de Minas, Ato 
Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha, Baixo 
Jequitinhonha, Alto Rio Pardo.

Ações

Resultados esperados

?Participação no lançamento do em territórios de 
Minas Gerais
?Membro do Comitê do Articulação Estadual de 
MG(CAE) e Comissão Executiva Estadual, com 
presença em todas as reuniões do comitê.
?Participação em reuniões de colegiados 
territoriais, sugerindo ações da Embrapa nos 
territórios.
?Realização de capacitação para técnicos, 
produtores e lideranças sobre barraginhas de 
captação de água das chuvas e lago de múltiplo uso

Implantação de Unidades coletivas de 
multiplicação de sementes em territórios Minas 
Gerais, com realização de palestras e dias de 
campo sobre produção de sementes de milho 
variedade melhoradas.

?Utilização de tecnologias e inovações que 
promovam aumento de produtividade das lavouras.
?Utilização das barraginhas, que captam águas 
de chuva, evitam erosões e promovem o 
reabastecimento do lençol freático, e também de 
lagos lonados, reservatórios de baixo custo com 
finalidades variadas, para diminuição de 
dependência de água no período da seca.
?Utilização de sementes de milho de variedades 
melhoradas para apropriação do saber tecnológico 
de produção de sementes e diminuição da 
dependência desse insumo pelos agricultores 
familiares.
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Locais de atuação

Ações

Resultados esperados

Construir e consolidar uma grande rede de parcerias 
para instalação de Unidades Coletivas de 
Produção e Multiplicação de Sementes e Mudas 
para atender às suas demandas por esses insumos, 
fundamentais no seu processo de desenvolvimento.

Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia;  Escolas Famíl ias Agrícolas;  
Associações de Produtores.

 

?Realização de  curso para extensionistas sobre 
"Boas práticas para a cultura do milho";
?Implantação de Unidades de Referência 
Técnica(URT) de Manejo Integrado de Pragas de 
Milho;
?Instalação de  Unidades coletivas de 
multiplicação de sementes de milho variedade;
?Realização de curso para produtores sobre 
beneficiamento de sementes de milho

Realização de Dias de campo para produtores.

?Apropriação do saber tecnológico de produção e 
multiplicação de sementes.
?Exercício do planejamento participativo, da 
solidariedade na perspectiva da construção de uma 
nova consciência coletiva.
?Estimulo para outros grupos próximos a 
multiplicarem esse trabalho de multiplicação de 
sementes
?Produção de sementes de milho variedade para 
distribuição e troca entre os agricultores familiares, 
exercitando a economia solidária.
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