MAIS SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL
NO CAMPO E NA CIDADE

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
O Programa de Aquisição de Alimentos, criado pelo art. 19 da Lei nº
10.696, de 2 de julho de 2003, vem sendo executado por estados e municípios em
parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e
pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. O Programa possui duas
finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura
familiar. O Grupo Hospitalar Conceição aderiu ao PAA em fevereiro de 2013 e a
compra de alimentos ocorre por meio da modalidade Compras Institucionais.
Confira abaixo a regulamentação do programa.
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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar foi criado em 2003
por meio da Lei 11.326/03. A Compra Institucional está regulada pelo Marco
Legal que enquadra a Lei 12.512/11, a 7775/12 e a Resolução GGPAA nº 50,
publicadas no DOU em 26/09/2012.

COMPRA INSTITUCIONAL
É a modalidade de compra de alimentos da agricultura familiar, realizada por
estados, municípios e órgãos federais da administração direta e indireta, por meio
de chamadas públicas com dispensa de licitação e com recursos próprios.

SELO QUILOMBOS DO BRASIL
Conforme Portaria Interministerial nº 5, de novembro de 2012, o Selo Quilombos
do Brasil passa a ter sua expedição associada e articulada ao Selo de Identificação
da Participação da Agricultura Familiar (SIPAF). A junção dos dois Selos garante
maior valorização, fomento e profissionalização de suas práticas produtivas
quilombolas de modo a contribuir para a promoção dos empreendimentos
identificados.
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Compromisso com a vida

INICIATIVA PIONEIRA
O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) foi a primeira instituição de
saúde do Brasil a aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
por meio da modalidade Compra Institucional, uma iniciativa conjunta
dos ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e
de Desenvolvimento Agrário (MDA). A experiência do Programa de
Aquisição de Alimentos do Grupo Conceição é pioneira no país e tem
servido de modelo para outros órgãos governamentais.

ECONOMIA E QUALIDADE
Além de servir alimentos aos trabalhadores e aos usuários do
Sistema Único de Saúde de melhor qualidade, produzidos pela
agricultura familiar, a iniciativa vem gerando uma economia de 10% a
15% para o GHC e contribui para a formação de uma rede produtiva e de
inclusão social com atuação no campo e na cidade, ampliando e
potencializando a produção agrícola no estado e no país.

GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL
A agricultura familiar é uma importante fonte de geração de renda,
responsável pela produção de 70% de tudo que é consumido pelos
brasileiros, representando cerca de 10% do PIB. O principal objetivo do
PAA é garantir a produção sustentável, gerando renda para a agricultura
familiar. Desde que foi implantado, o Programa tem contribuído para a
manutenção do homem no campo. O GHC é responsável por diversas
iniciativas sociais, de direitos humanos, igualdade racial, de gênero ou
religiosa. Também desenvolve ações voltadas à inclusão de jovens no
mercado de trabalho, por meio do Jovem Aprendiz, e em missões
humanitárias com a Força Nacional do SUS.

INVESTIMENTOS NO PAA
Em média, o Grupo Hospitalar
Conceição investe R$ 4,5 milhões por ano
nas compras institucionais do PAA.

R$
4,5 MILHÕES
POR ANO

QUILOMBOS DO BRASIL
O GHC também é pioneiro no PAA Quilombos do Brasil, sendo a primeira
instituição do país a comprar os
alimentos certificados com o Selo
Quilombos do Brasil, produzidos pelas
comunidades quilombolas no Rio
Grande do Sul.

COMBATER A FOME
TAMBÉM É INVESTIR EM SAÚDE
O GHC aderiu ao PAA e serve produtos da agricultura familiar e das
comunidades quilombolas nos refeitórios da instituição. Em média, o
GHC fornece mais de 270 mil refeições por mês aos seus funcionários,
pacientes e seus acompanhantes. No total, somando todas as refeições
oferecidas nos quatro hospitais do Grupo, são consumidos, em média,
215 toneladas de alimentos por mês.

PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO GHC
HORTIGRANJEIROS
(alface, tomate, abóbora, rúcula, cenoura,
batata-doce, alho, aipim, etc)

74,2 toneladas/mês

DERIVADOS DE LEITE
QUEIJOS

2,3 toneladas/mês

LEITES

122 mil litros/mês

IOGURTES

1,4 mil litros/mês

GRÃOS
(feijão e arroz)

HORTIGRANJEIROS
MINIMAMENTE PROCESSADOS*

8,6 toneladas/mês
25,5 toneladas/mês

* O GHC está aumentando a compra de hortigranjeiros minimamente processados em função da
praticidade e da redução do desperdício de alimentos.

