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No dia 10 de julho foi realizada, na 
Cooperativa Agropecuária da Região do 
Distrito Federal, a reunião do GT Água 
e Meio Ambiente da Frente Parlamentar 
da Agricultura, Pecuária, Abastecimentos 
e Segurança Alimentar do Distrito Fede-
ral. Cerca de 40 pessoas participaram da 
reunião, elas tiveram a oportunidade de 
ouvir uma apresentação do presidente do 
Sindicato dos Irrigantes do Goiás (IRRI-
GO) Alécio Maróstica, que falou sobre a 
importância dos barramentos na agricul-
tura do município vizinho e dos técnicos 
do IBRAM e da ADASA, que falaram so-
bre a atuação das instituições e as ações 
das mesmas na área rural para ajudar a 
conter a crise hídrica.

Também participaram: a presi-
dente da Associação Brasileira de Grãos 

(ABRASGRÃOS), Angela Anversa, o Su-
perintendente Regional da CONAB no 
DF, Rafael Borges Bueno, o presidente do 
sindicato rural do DF, Geovani Muller, o 
presidente da COOPA-DF, Leomar Cenci, 
o diretor administrativo da Federação na 
Agricultura do DF, José Brilhante Neto e 
representantes da Secretaria de Agricultu-
ra e EMATER- DF.

Uma das principais demandas dos 
produtores daquela região, que faz parte da 
bacia do Rio Preto, é em relação à reserva 
de água. Uma emenda aditiva a Lei N°41 de 
13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a 
Política Ambiental do Distrito Federal, a PL 
1415/2017, considera de interesse social a 
construção de barramentos para fins de irri-
gação e dessedentação de animais.

Ascom FAPE-DF

Frente parlamentar da 
agricultura realiza debate sobre 

o uso da água para irrigação
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Pensando em mudar a rota profissional, os ir-
mãos Gilsérgio dos Santos Silva e Henrique dos San-
tos Bona, juntamente com a mãe, Maria da Gloria dos 
Santos Bona, compraram uma chácara no Lago Oes-
te, em 2004, de olho no agronegócio. Foi em uma pa-
lestra do Sebrae sobre o cogumelo do sol, no mesmo 
ano, que os irmãos decidiram estudar a fungicultura 
e perceberam a boa demanda do cogumelo-de-paris, 
ou champinhom, e do cogumelo shimeji. Foi assim 
que começaram a, informalmente, plantar as espécies.

Com o crescimento do trabalho, a família pro-
curou o Sebrae, em 2008, para formalizar o negócio, 
criando marca, embalagens e rótulo, buscando a cer-
tificação e aprimorando a produção e a gestão. Hoje, 
a Cogumelos Brasilienses fabrica, sob a marca Cogu, 
champinhom in natura, em conserva e temperado 
com ervas; shimeji branco in natura e desidratado; e 
cogumelo do sol desidratado. 

Na trajetória de crescimento, a empresa inves-
tiu na melhoria da produção, criando estufas climati-
zadas e umedecidas, cercadas por árvores que ajudam 
na conservação das condições ideais para eles. “Os co-
gumelos se desenvolvem mais em ambientes úmidos e 
com temperaturas amenas, como na mata atlântica. O 
Distrito Federal é quente e seco. Por isso, criamos um 
microclima para que os cogumelos nasçam bem, o 
que impacta no custo da produção”, explica Gilsérgio 
dos Santos Silva, que hoje produz mil quilos por mês 
de cogumelos orgânicos certificados in natura com 
uma equipe que inclui seis pessoas da família e seis 
funcionários. O bom mercado do DF absorve pratica-
mente toda a produção, que é vendida para mercados 
orgânicos, restaurantes saudáveis, empórios, feiras or-
gânicas e no Mercado Orgânico da Ceasa.

A caminhada da empresa nesses 13 anos in-
cluiu uma estreita parceria com o Sebrae no DF, que 
apoiou a Cogu desde a formalização da empresa da 
certificação até aprimoramentos no manejo da pro-
dução e busca de conhecimento em missões técnicas 
que levaram os empreendedores a São Paulo, Rio de 
Janeiro e Alemanha, onde visitaram a maior feira de 
alimentos orgânicos do mundo. “Hoje, temos o apoio 
técnico de consultoria do Sebrae por meio do nosso 
sindicato, o Sindiorgânicos”, explica o produtor.

Serviço:
Cogumelos Brasilienses – telefone 98118-0146, 
e-mail Gilsergio@cogu.com.br

Gerenciamento informatizado leva 
cogumelos Cogu ao mercado do DF

Tecnologia e inovação estão entre as ferramen-
tas da Cogu para se desenvolver. “Fazemos toda a 
parte de gerenciamento e vendas pela internet. Pedi-
dos, alterações e consultas de preços nos chegam pelo 
Whatsapp. Os registros da chácara foram totalmente 
informatizados, possibilitando a formatação de plani-
lhas de compostos e o acompanhamento de produção 
no sistema. Gerenciamos vendas, pedidos, boletos e 
quantidades por meio de planilhas gerenciais”, explica 
o produtor. “Temos área para dobrar nossa produção, 
mas isso será feito com cuidado e de forma planejada, 
para crescermos com saúde financeira”, conclui Gil-
sérgio dos Santos Silva, que pretende, com o tempo, 
informatizar também a produção.
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A diretoria e o conselho de representantes 
da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito 
Federal (FAPE-DF) homologaram nessa sexta feira, 
07 de julho, a indicação do novo Superintendente 
da Federação. O nome escolhido para o cargo é do 
produtor rural e 2º diretor administrativo do Sin-
dicato Rural do Distrito Federal (SRDF), Mansueto 
Lunardi, que assumiu no dia 01 deste mês.

O presidente do Instituto, Pensar Agro (IPA), 
Fábio de Salles Meireles Filho, visitou a Federação da 
Agricultura (FAPE-DF) com o objetivo de apresentar e 
explicar um pouco mais para a Diretoria e para o Con-
selho de Representantes da Federação sobre o Instituto 
Pensar Agro (IPA). A FAPE-DF está passando por um 
processo de credenciamento para poder ser mais uma 
entidade a participar dessa, que é uma das principais 
instituições orientadoras de políticas públicas para o 
setor agropecuário no Brasil. O IPA é uma agremiação 
extremamente importante dentro do setor político, seu 
setor técnico orienta a Frente Parlamentar da Agrope-
cuária. Hoje são 43 entidades de todo o Brasil ligadas 
ao agronegócio que constituem o IPA.

Na mesma reunião,os coordenadores do Censo 
2017 no DF, João Carlos Barbosa Alves de Lima e Mô-
nica Lima, apresentaram para os presentes como será 
feito o Censo Agropecuário 2017 e os temas que serão 
abordados. Eles também ressaltaram a importância 
do Censo para os produtores e para toda a sociedade e 
que esses dados irão subsidiar uma pesquisa nacional 
por amostras que retratará toda a estrutura de produ-
ção do meio rural.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) está com cha-
mada pública aberta para o cadastramento dos agri-
cultores do Distrito Federal interessados em fornecer 
alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), por Termo de Adesão, na modalidade compra 
com doação simultânea, para o exercício de 2017/2018.

Os recursos destinados à execução do PAA são 
de R$ 2 milhões. O objetivo é abastecer o Banco de 
Alimentos, que redistribuirá os alimentos às entidades 
sócio-assistenciais cadastradas.

Poderão participar desta chamada pública os 
agricultores familiares do DF que se enquadrem nas 
disposições da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, que possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) válida e que participem do Programa de Boas 
Práticas Agropecuárias do DF – Brasília Qualidade no 
Campo (BPA), bem como povos e comunidades tradi-
cionais e os beneficiários da reforma agrária, observa-
das as especificações e condições constantes no edital.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FAPE-DF terá novo 
superintendente

FAPE-DF participará do 
Instituto, Pensar Agro.

Representantes do IBGE 
falaram sobre Censo 

Agropecuário 2017

SEAGRI-DF abre chamada 
pública para a compra de 

alimentos do PAA



INFORMAtIVO DO SIStEMA FAPE-DF/SENAR-DF
5sistema

FOTO: FAPE-DF

Presidente da CNA visita 
sistema FAPE/senar-DF

O presidente da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Mar-
tins, visitou nesta terça (4), a sede do Siste-
ma FAPE/SENAR-DF. Na ocasião, Martins 
reuniu-se com o presidente da FAPE-DF, Joe 
Valle e sua diretoria, para discutir temas rela-
cionados ao setor agropecuário e às deman-
das dos produtores rurais do DF. De acordo 
com o presidente da CNA, a visita faz parte 
de um projeto de “integração” entre todas as 
unidades do Sistema, além de estreitar laços 
entre as duas entidades.

Também foram tratados assuntos como 
reforma trabalhista e seu impacto no setor rural, 
as relações entre empregados e patrões e sobre o 
fim do imposto sindical obrigatório que, na opi-
nião de Martins, será muito difícil manter a co-
brança. “Seja qual for a decisão final, nós temos 

que criar um novo modelo sindical no Brasil, que 
traga resultados, seja moderno e transparente. 
Temos que colocar isso como meta”, ressaltou.

O presidente do Sistema falou sobre a ex-
periência da Federação do DF, que não conta com 
contribuição sindical e sim com outras formas de 
arrecadação, como prestação de serviços de folha 
de pagamento, por exemplo. Joe ressaltou ain-
da que a FAPE-DF pode servir de modelo para 
outras Federações caso a contribuição sindical 
obrigatória seja realmente extinta. “Nós oferece-
mos uma cesta de serviços aos produtores junto 
com os Sindicatos. Queria colocar a Federação 
à disposição para ser um laboratório com o fim 
da contribuição e que juntos possamos fortalecer 
esse processo e servir de modelo para os outros 
estados que sobrevivem do imposto sindical”, 
afirmou Joe Valle.
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Foi realizada, no dia 12 de julho, na Secretaria 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito 
Federal (Seagri-DF), assembleia de fundação da Asso-
ciação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite). 
Cerca de 50 pessoas, entre produtores rurais, técni-
cos e outros interessados participaram do evento, que 
contou ainda com a presença do Secretário de Agri-
cultura do DF, José Guilherme Leal e o presidente 
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater-DF), Argileu Martins.

Segundo o presidente da Abraleite, Geral-
do Borges, a Associação já conta com mais de 500 
membros fundadores e essa é a maior categoria de 
produtores rurais do país, com cerca de 1,1 milhão 
de produtores, presentes em praticamente todos os 
municípios brasileiros. Ele ressaltou que a Associação 
terá que tratar de questões importantes e que o leite 
não pode ser utilizado pelo governo como moeda de 
troca em negociações com outros países, principal-
mente, Uruguai e Argentina, e que esse tipo de medi-
da desequilibrando o mercado interno, prejudicando 
as indústrias e, principalmente, os produtores brasi-
leiros. Além disso, citou as importações fora de hora e 
predatórias, como a que ocorreu em junho desse ano, 
quando foi importado o equivalente a 126 milhões de 
litros de leite do Uruguai e da Argentina, ocasionando 
a queda generalizada dos preços em plena entressa-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Associação de cunho nacional irá trabalhar em prol dos criadores de gado leiteiro

Abraleite
é criada para assegurar direito dos produtores

fra. “Hoje somos o quarto maior produtor de leite no 
mundo e ainda não somos autossuficientes. Há vinte 
anos, nós éramos cerca de 1,8 milhão de produtores 
de leite, hoje somos 1,1 mi, ou seja, cerca de 700 mil 
produtores saíram da atividade, o que significa que 
o setor passa por dificuldades, porque se fosse uma 
atividade rentável os produtores não estariam aban-
donando a produção de leite. Se isso continuar, a ten-
dência é piorar”, explicou.

A Associação irá contar com membros contri-
buintes e não contribuintes. A entidade quer que todos 
participem e se filiem inclusive aqueles micro e pe-
quenos que não possuem condições financeiras para 
contribuir, e o objetivo, segundo Borges, é representar 
a todos e não apenas os grandes produtores. “Até hoje 
não tínhamos uma entidade que nos representasse 
exclusivamente e que pudesse discutir os assuntos do 
leite”. Existem entidades no Brasil que representam 
muito bem outras atividades, como a Associação dos 
Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja) e a Associa-
ção Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) e 
muitas outras, mas nós do leite precisávamos ter essa 
representação para trabalhar em conjunto com quem 
já faz isso, como a Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) e associações regionais que, 
infelizmente, não tem tanta representatividade como 
uma associação nacional, afirmou.



Chega ao fim mais uma capacitação do SENAR-
DF do Projeto ABC Cerrado na tecnologia 
de Recuperação de Pastagens Degradadas 
com os alunos de agronomia e veterinária da 
Universidade de Brasília, nessa segunda feira, 
dia 31/07, com a participação de 20 alunos. O 
curso abordou o tema relacionado ao cerrado 

brasileiro, que conta com uma área de cerca de 35 
à 50 milhões de hectares de pastagem degradadas, 
só no cerrado, com potencial de recuperação 
para a agricultura e para a intensificação da nossa 
pecuária, aumentando a produção de carne e 
leite, sem a necessidade de desmatamento e de 
abertura de novas áreas”

Durante o curso foi discutido todos os impactos 
que a degradação de pastagem causa e os 
prejuízos ao nosso país, o potencial do produtor 
rural, do pecuarista, fazer recuperação usando 
a tecnologias preconizadas pela EMBRAPA, 
recuperar os pastos, fazer o manejo dos 
animais, adubação e manutenção para obter 
alta produtividade e melhorar a lucratividade 
e a sustentabilidade das atividades. No dia 31, 
segunda feira, nos tivemos a oportunidade 
de visitar com um grupo de estudantes uma 

propriedade do DF,  Fazenda Recreio, na Região 
Administrativa de São Sebastião, Colônia 
Agrícola Nova Betânia, que utiliza a recuperação 
de pastagem, pastejo rotacionado, além de 
sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta 
e está obtendo alta produtividade, rentabilidade 
e sucesso com a atividade. A visita foi muito 
enriquecedora, fechando com excelência o 
curso de capacitação pelo projeto ABC Cerrado, 
oferecido pelo SENAR-DF, em parceria com o 
Sindicato Rural, a FAPE-DE e a FAV-UNB”

No dia 1/08, foi iniciada nova turma, com estudantes 
de agronomia da FAV-UNB, com 20 estudantes 
interessados no curso de Sistemas de Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta, onde os estudantes 
poderão conhecer as tecnologias que compõem 
esse sistema, a integração lavoura/pecuária, 
pecuária/floresta, lavoura/floresta e a lavoura/
pecuária/floresta. Tecnologias que permitem a 
diversificação de atividades na propriedade, o 
aumento de renda, a redução de riscos climáticos 
no mercado, então, possibilitando aos produtores 

um incremento de renda, melhoria de qualidade 
de vida e a sustentabilidade do negocio. Ao final 
do curso será realizado uma visita técnica para 
que os estudantes tenham a oportunidade de 
ver na prática aquilo que é comentado em sala 
de aula. Há uma boa expectativa com a parceria 
do SENAR-DF e a Universidade de Brasília, 
através do curso de agronomia e veterinária, está 
sendo oportunizado a capacitação de estudantes 
que serão os profissionais que irão assistir aos 
produtores em um futuro breve”.
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Produtores Rurais da ASPRONtE 
Recebem apoio do SENAR DF

Mais Informações: (61) 3047-5406 (61) 99963-6978 arrecadacao@senardf.org.br

8 SENAR

A Produção de Hortifruti no Distrito Federal é 
sucesso garantido em várias localidades. Por sua vez, o 
morango tem despertado a atenção de vários mercados 
no nosso país e, em Brazlândia, o fruto é o carro che-
fe na produção daquela região administrativa. Diante 
dessa ascensão de mercado, citamos a ASPRONTE 
– Associação dos Produtores Rurais Novo Horizonte 
Betinho. Fundada em 2003, a associação conseguiu 
transformar as atividades rurais daquela região com 
tecnologia e desempenho, hoje os produtores tem al-
cançado outros mercados além de Brazlândia.

Segundo a presidente, por meio de parcerias, 
ela tem conseguido dinamizar a comercialização dos 
quase 19 itens que são cultivados em propriedades de 
associados que podem chegar a 10 hec. Graças ao pro-
grama PNAE – Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (que garante R$ 20.000,00 em aquisições de 
produtos por ano para cada produtor rural) e à outros 
programas como PAA individual e o PRONAF, que 
ajudam a dinamizar e que possibilitam investimento 
para pequenas propriedades. Dona Maria do Socor-
ro ainda comenta da importância de entidades como 
o SENAR, que, por meio de seus cursos e assistência 

técnica, consegue despertar o interesse dos produto-
res em participar da melhoria dos seus processos de 
trabalho. “Hoje os agricultores demonstram maior 
entusiasmo e interesse em participar dos cursos, pe-
diram até que fosse ministrado outro que é o de admi-
nistração rural, isso trará um grande benefício para o 
setor, pois ajudará na administração de suas proprie-
dades” completou a presidente.

Graças ao aprendizado e assistência técnica e 
gerencial aplicada pelo SENAR-DF, a comercialização 
dos produtos da ASPRONTE ganhou uma grande 
parceria com uma rede de supermercados local, que 
possibilitará uma melhor logística e distribuição dos 
produtos. A capacitação do meio rural é muito im-
portante, mais ainda são as contribuições feitas ao SE-
NAR que se revertem ao produtor e trabalhador rural 
por meio das diversas ações desenvolvidas por esta 
entidade que enriquecem o conhecimento dos produ-
tores para melhoria de suas atividades.

No caso da ASPRONTE isso logo é notado na 
própria atuação dos produtores, a Sra. Noilde Maria, 
associada da ASPRONTE, demonstrou-se satisfeita 
ao saber que o SENAR-DF continuará desenvolven-
do ações para melhoraria das técnicas utilizadas na 
produção e no conhecimento dos produtores rurais, 
O Sr. José dos Santos, que cultiva em uma área de 10 
hectares, comentou sobre a qualidade dos serviços 
do SENAR-DF e dos planos PAA, PNAE e PRONAF, 
que juntos conseguiram mudar a realidade da sua 
propriedade, ‘‘como pequeno produtor eu só tenho a 
agradecer à nossa presidente pelo empenho, aos pla-
nos de assistência do governo pelo o que eles fazem 
para o pequeno produtor, como: garantir a compra e 
estabilidade do preço, e ao SENAR-DF pelo apoio que 
tem nos dado’’ completou.

O SENAR-DF trabalha com a intenção de sem-
pre disponibilizar maior aprimoramento às ideias e ao 
conhecimento dos produtores no Distrito Federal de 
forma simples e direta nas mais diferentes áreas do 
segmento rural.

SENAR - DF


