
NOTA PÚBLICA AO CONGRESSO NACIONAL PELA GARANTIA DO REAJUSTE DOS
VALORES PER CAPITA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

(PNAE)

As organizações abaixo listadas vêm, respeitosamente, posicionar-se pela absoluta necessidade
e urgência de se garantir o reajuste dos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), verificando-se a necessidade de um incremento de, no mínimo, 34% - valor que,
ainda que restrito, constituiria uma tentativa de restabelecer parte das perdas inflacionárias acumuladas
ao longo de mais de dez anos1. Esse percentual refere-se ao IPCA2, no entanto, destaca-se que nos
últimos anos a inflação dos alimentos impactou ainda mais o poder de compra dos recursos destinados
para o programa.

O PNAE beneficia mais de 40 milhões de estudantes da rede pública, sendo o mais relevante
programa para a garantia do direito humano à alimentação, que está previsto no art. 25 da Declaração
dos Direitos Humanos, no art. 6º da nossa Constituição Federal3 e no art. 4º do Estatuto da Criança e
do Adolescente4. No entanto, ainda que o Programa tenha passado por reajustes em 2013 e 2017, os
mesmos não foram suficientes para recompor as perdas da inflação entre 2010 e 20215.

Deve-se ressaltar que, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos referentes à vida, à saúde e à
alimentação de crianças e adolescentes. Sendo assim, estes indivíduos devem estar em primeiro lugar
também no orçamento e na elaboração de  políticas públicas, neste caso, de combate à fome.

A regra da prioridade absoluta fundamenta-se no entendimento de que crianças e adolescentes
são pessoas em especial condição de desenvolvimento. Por isso, promover uma nutrição adequada
durante esse período é tão relevante, tendo em vista a importância dessa fase no desenvolvimento das
habilidades físicas, psíquicas e sociais de todo o ser humano. Por outro lado, as experiências de fome e
de pobreza extrema ou violências vivenciadas na infância, podem comprometer e prejudicar seu
desenvolvimento integral, podendo levar à consequências para toda a vida, contrariando a doutrina da
proteção integral e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

A oferta de alimentação escolar adequada está associada ao desenvolvimento cognitivo e
permanência na escola para milhões de estudantes, em especial na dimensão física, cognitiva e
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socioemocional. Ao mesmo tempo, o fornecimento de alimento escolar via agricultura familiar e
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, conforme determina a Lei que dispõe sobre o
PNAE, garante renda para diversas famílias de agricultoras e agricultores em todo o país6.

Por estes motivos, defende-se a derrubada do veto presidencial ao reajuste do PNAE previsto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 20237, a garantia da inclusão de reajuste substantivo na
LOA 2023 e a continuidade da construção e implementação de medidas que assegurem a continuidade
e efetividade desse importante Programa.

Assinam esta nota:

1. Instituto Alana
2. Ação da Cidadania
3. Conselho Federal de Nutricionistas
4. Fundação José Luíz Egydio Setúbal
5. Instituto Comida e Cultura
6. Instituto Avisa Lá Formação Continuada de Educadores
7. Cidade Escola Aprendiz
8. Observatório da Alimentação Escolar
9. Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras

Familiares - CONTAG
10. FIAN Brasil
11. Ação Educativa
12. Associação Slow Food do Brasil
13. Campanha Nacional pelo Direito à Educação
14. Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar
15. Ase Ile Omim Odara
16. ANDI - comunicação e direitos
17. Rede Nacional da Primeira Infância
18. Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil- MIEIB
19. Centro Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento - CINTERCOOP
20. Ocupação Cultural Mercado Sul Vive
21. Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável
22. Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI/PUC-Rio)
23. Instituto EntreAtos de Promoção Humana - São Paulo
24. Avante Educação e Mobilização Social
25. Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes
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26. Rede Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
27. Visão Mundial
28. Instituto Desiderata
29. Unidos pelo Brincar
30. Usina da Imaginação
31. Fundação Lúcia e Pelerson Penido - FLUPP
32. Plan International Brasil
33. Rede Estadual Primeira Infância de Minas Gerais
34. The Caring Family Foundation
35. Professores contra o Escola sem Partido
36. Web Radio Casileoca


