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            Chegou a 
     hora da
 nossa 
             safra!

E agora?

Pra 
onde vai?
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Na cooperativa...

Vixe! 
Mas é 

só isso?
Ah, eu faço parte da 
cooperativa.... Você 
pode vender aqui 
também!
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             Ah, melhor 
    o certo que o
 duvidoso...

O atravessador paga 
            bem menos...

            Olha, não se           
      preocupem! Agora, 
     com a PGPM-Bio, o   
      preço é garantido!

PGPM-Bio? 
O que é isso?
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A PGPM-Bio é a política de Garantia de Preços 
Mínimos para produtos da Sociobiodiversidade. Ela 
garante o preço de mais de 15 produtos extrativistas 
que ajudam a conservar nosso meio 
                             ambiente. Toda vez que o extrativista 
                            vender seu produto por um preço abaixo 
                                   do preço mínimo, a Conab paga essa 
                                      diferença.

Preço 
mínimo?
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Preço 
mínimo?

        Isso! O governo federal diz qual é o valor    
       mínimo para você vender o seu produto sem  
   ter prejuízo. Aí, se você só conseguir vender    
   por menos que esse valor, a Conab, que é a       
   Companhia Nacional de Abastecimento, 
        completa o valor restante até alcançar o 
                                                                      preço mínimo.

Preço 
Mínimo

Complemento da Conab

Preço de venda
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Mas o que quer dizer 
“Produto da Sociobiodiver-
sidade para a PGPM-Bio”?
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           Significa que o produto é de origem extrativa, 
     aquele que vocês coletam nas árvores e até nos rios, 
     tudo sem destruir nada, ajudando assim a preservar       
      nossas florestas, nossos animais e até mesmo 
          nossa água, viu!
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 E que produtos 
são esses?
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                    O açaí, a andiroba, o babaçu, o baru, 
           a borracha extrativista, o cacau extrativo, 
        a castanha-do-brasil, a carnaúba, a juçara, a 
      macaúba, a mangaba, o pequi, a piaçava, o  
     pinhão e o umbu. Mas já já outros produtos vão 
         fazer parte dessa lista também!
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Vixi! Mas deve ser 
muito difícil acessar 
essa tal PGPM-Bio...

                                             É simples! Só 
        precisamos juntar alguns documentos e 
enviar pra Conab,  o principal é ter nota fiscal, CPF  
e a Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP*

* Em caso de dúvidas ou dificuldades com a DAP, contate a Delegacia Federal 
do Desenvolvimento Agrário no seu estado.
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Mas será que a 
gente tem esses 
documentos?

            Vamos lá na 
        Superintendência   
    Regional da Conab 
   do nosso estado 
    para descobrir!
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            Vamos lá na 
        Superintendência   
    Regional da Conab 
   do nosso estado 
    para descobrir!
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    Nós gostaríamos de ter mais 
 informações sobre a PGPM-Bio.

   Legal! Vocês têm a   
 nota fiscal de venda 
    ou de alguém que   
 comprou o produto 
            de vocês?

Bom dia! 

Na Superintendência Regional, a Sureg...
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    Nós gostaríamos de ter mais 
 informações sobre a PGPM-Bio.

Temos sim, 
tá aqui!
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É, realmente vocês venderam o 
produto de vocês abaixo do preço 
mínimo. Então vocês têm direito 
a receber a subvenção.

Subvenção?
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Subvenção é um valor em dinheiro que é 
calculado como a diferença entre o preço 
que vocês venderam o produto e o preço  
mínimo. Esse valor é pago pelo governo  

diretamente para o extrativista ou, se for 
o  caso, para a cooperativa ou associação.
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Então, se o produtor quiser receber pela cooperativa, 
pode?

   Sim, claro, também dá pra fazer. É bom   
 que assim vocês se unem e ganham mais  
       força no mercado!

Você só precisará 
me enviar alguns 

documentos 
do pessoal e da 

Cooperativa.
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Então, se o produtor quiser receber pela cooperativa, 
pode? Nossa! 

Quanta 
coisa!

          Parece muito, mas isso vocês    
     tiram de letra! E como vocês 
   sabem, o dinheiro da PGPM-Bio 
   é público, então temos que cuidar 
      muito bem dele!
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Bacana! Então toda vez que o preço do produto 
estiver abaixo do preço mínimo, nós podemos pedir 
a subvenção?

Companhia Nacional de Abastecimento



  Pode sim. Só que 
existe um limite por 
safra para cada 
produto, de acordo 
com essa tabelinha 
aqui.*

*Consulte sempre o site da Conab para saber os valores 
atualizados.
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Ah, entendi!
E no nosso caso? 

Quanto a gente receberia?

Bem, a senhora vendeu 
amêndoa de babaçu a R$ 1,00 
cada quilo. Como o preço mínimo 
desse produto agora tá em R$2,49/kg, 
a diferença é de R$1,49 entre o preço mínimo e o 
preço que a senhora vendeu.*
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Humm, se ela vendeu 1.000 kg de amêndoa 
de babaçu, então ela vai receber R$1,49 x 
1.000 kg = R$1.490,00 de subvenção, 
além do que ela já ganhou com a venda!*

Bom demais!
*Consulte sempre o site da Conab para saber os valores atualizados.
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 Isso mesmo, o senhor calculou direitinho!

Como o limite para a 
subvenção da amêndoa de 
babaçu é de R$3.000,00 

por DAP a cada safra, a 
senhora ainda pode receber 
R$ 1.510,00 nessa safra 

que vai de julho desse ano até 
junho do ano que vem.* 

Lembrem-se de 
sempre observar o 

limite de vocês.

*Consulte sempre o site da Conab para saber os valores atualizados.
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Obrigada pelas 
informações!

Disponham!
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Poxa, agora 
eu animei com 
essa tal de 
PGPM-Bio!

    Eu também! Vamos tratar 
de arranjar logo nossos    
   documentos pra entregar 
   lá na Conab!

Eu também vou organizar 
lá na cooperativa para 

usar a PGPM-Bio. Agora a 
gente tem garantia para 

o preço dos produtos dos 
nossos extrativistas!
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Para encontrar a Superintendência da Conab mais perto de 
você, acesse:

www. conab.gov.br > Produtos e serviços > 
Sociobiodiversidade.

Para encontrar a Delegacia do MDA mais perto de 
você, acesse: www.mda.gov.br/sitemda/pagina/

delegacias-federais-do-mda
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