
 

 

Oficio 0889/2017/VPSRI/CONTAG 

 

Brasília, 22 de novembro de 2017. 

A 

DYOGO OLIVEIRA 

Ministro do Planejamento 

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 6º Andar 

Brasília/DF – AEC/NAA/IAMS 

gabinete.se@planejamento.gov.br, agenda@planejamento.gov.br 

 

Assunto: Solicita esforços deste Ministério para garantir a contribuição à 11ª Reposição de 

Recursos FIDA 2019-2021. 

 

Senhor Ministro, 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – CONTAG solicita esforços deste Ministério para interceder 

favoravelmente, junto aos demais órgãos do governo brasileiro, na 11ª Reposição de 

Recursos FIDA 2019-2021. 

A CONTAG visa sensibilizar o governo brasileiro sobre a importância de a 

cooperação triangular com FIDA, cujas ações têm gerado resultados em favor do 

desenvolvimento local e territorial das comunidades onde têm atuado. O Projeto Dom 

Helder Câmara, por exemplo, desenvolveu um programa de ações referenciais de combate 

à pobreza mediante apoio ao desenvolvimento rural sustentável no semiárido do Nordeste 

ao criar a Assessoria Técnica Permanente, de caráter multidimensional e diferenciado, 

concebida como ação contínua e sistêmica em áreas de interesse das famílias beneficiárias.  

Países em desenvolvimento como o Brasil avançaram significativamente no 

combate à fome e à miséria ao longo dos últimos anos. Não obstante, as crises atuais 

ameaçam a segurança alimentar das populações mais vulneráveis do campo e da cidade, o 

que impõe sérios desafios ao desenvolvimento nacional e à qualidade de vida do povo 

brasileiro. Por tanto, contamos com o seu apoio às contribuições do governo brasileiro à 

11ª Reposição de Recursos FIDA 2019-2021, com o objetivo de garantir a manutenção do 

apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de programas e ações voltadas ao 

desenvolvimento das comunidades locais beneficiárias.  

Reafirmamos nosso apoio às contribuições do governo brasileiro à 11ª 

Reposição FIDA para a execução de ações que promovam o desenvolvimento rural 

sustentável e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E nos colocamos à sua 

disposição para tratar pessoalmente deste tema, caso considere necessário.  

Cordialmente, 

       

  

ARISTIDES VERAS DOS SANTOS 

Presidente 

 

THAISA DAIANE SILVA 

Secretaria-General 

 

ALBERTO ERCILIO BROCH 

Vice-presidente e Secretário de Ralações Internacionais 

mailto:gabinete.se@planejamento.gov.br
mailto:gabinete.se@planejamento.gov.br%20/%20agenda@planejamento.gov.br

