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SENAR – DF e Instituições se mobilizam para
impulsionar difusão de técnicas de agricultura
de baixa emissão de carbono
FOTO: DIVULGAÇÃO

No dia 10 de Agosto, o SENAR-DF iniciou mais
uma turma do Projeto ABC Cerrado aplicando a tecnologia de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – ILPF.
Na mesma área em que a floresta é plantada é possível ter
pastagens e lavouras, essa integração favorece o controle
de pragas e a mitigação de carbono, traz maior renda ao
homem do campo e adequação a legislação ambiental.
O curso tem como objetivo apresentar ações e
resultados sobre os sistemas, visando o aumento da capacidade produtiva das propriedades rurais no Distrito
Federal e capacitar produtores rurais e estudantes sobre
as tecnologias de integração dos sistemas.
Na abertura, o instrutor Ângelo Magalhães apresentou o Projeto ABC Cerrado e explanou sobre a viabilidade econômica dos sistemas ILPF e mecanização
em sistemas de ILPF.
Segundo o estudante e empresário Piero: ele
conheceu o Programa ABC - CERRADO através da
faculdade (União Pioneira e de Integração Social –

expediente

UPIS), espera adquirir conhecimento para implantar
em pastagem, manuseio de gado e em silvicultura. No
passado, teve pouco sucesso e espera que o curso o ajude no futuro.
Jordan, estudante e produtor rural, relatou que
conheceu o curso através da faculdade (União Pioneira
e de Integração Social – UPIS), trabalha com criação de
gado e diz que espera terminar o curso capacitado para
o trabalho em campo.
O Projeto ABC Cerrado dissemina práticas
de agricultura de baixa emissão de carbono e sensibiliza o produtor a investir em sua propriedade de
maneira que visa a preservação do meio ambiente
de maneira lucrativa.
Os resultados do projeto estão sendo positivos, à medida que os produtores são capacitados e
tomam consciência das tecnologias abordadas, estes
divulgam e cada vez mais aparece produtores e estudantes interessados.
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Mutirão da Simplificação em São
Sebastião tem atividades voltadas
para produtores rurais
Entre 25 e 29 de setembro, serão oferecidas palestras e oficinas técnicas
A próxima edição do Mutirão da Simplificação será realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, no Estacionamento da Feira Permanente
de São Sebastião. O evento é uma parceria do Sebrae no DF com o Governo de Brasília e tem o
objetivo de atender a micro e pequenas empresas
que buscam orientações sobre abertura, licenciamento e baixa de empresas de acordo com a Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios no Distrito
Federal (REDESIMPLES) – além de levar capacitação aos empreendedores locais.
Essa edição terá, também, uma programação especial voltada para o campo, com palestras
e oficinas técnicas associadas às necessidades dos
produtores rurais e dos agricultores familiares
da região. As temáticas foram levantadas com o
apoio de técnicos do escritório da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito
Federal (Emater-DF) em São Sebastião. Todas as
atividades serão realizadas na Sala do Produtor
Rural, montada dentro da estrutura do mutirão.
A programação começa no dia 25, com a
palestra “Boas práticas de manipulação de alimentos hortifrutigranjeiros”, a partir das 9 horas,
e a oficina “Produção orgânica segundo a legislação brasileira”, a partir das 13h30. No dia 27,
o Mutirão da Simplificação traz a oficina “Formação e estruturação de Sistema de Controle Interno (SCI) e plano de manejo para agricultura
orgânica”. Nesses dois dias, será disponibilizado
transporte para buscar os produtores, no período
da manhã, e para levá-los de volta, no período
da tarde. Já no dia 26, o evento será dedicado à
elaboração do Cadastro Ambiental Rural – CAR.
No dia 28, os empreendedores participam
das oficinas “Programa No Campo: custo para
produzir no campo”, às 9 horas, e “Associativismo
rural”, a partir das 13h30. No dia 29, no período

da manhã, produtores e minimercadistas terão a chance de
fechar parcerias e dinamizar o comércio local por meio do
Encontro de Negócios. Encerrando a programação, haverá
a palestra “Como ganhar dinheiro com o cooperativismo”, a
partir das 13h30.
Além disso, durante todo o mutirão, a Tenda do
Empreendedorismo Social vai contar com a “Feirinha dos
produtores rurais de São Sebastião – Direto do campo com
carinho para a sua casa”, onde serão apresentados e comercializados produtos hortifrutigranjeiros, flores e plantas ornamentais, produzidos nas áreas rurais de São Sebastião.
As inscrições para palestras e informações estão
disponíveis no site da instituição (www.df.sebrae.com.
br) ou na Central de Atendimento do Sebrae no DF, pelo
0800 570 0800.

Serviço:

Mutirão da Simplificação em São Sebastião
Local: Estacionamento da Feira Permanente
Data: de 25 a 29 de setembro
Horário: das 9h às 18h
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senar

SENAR-DF E SEBRAE-DF CELEBRAM 1° ANO DO
PROGRAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
FOTO: DIVULGAÇÃO

No dia 16 de agosto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – DF em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito
Federal – SEBRAE – DF e apoio da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAPE – DF, da
Secretaria da Agricultura do Distrito Federal – SEAGRI
– DF e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Distrito Federal – EMATER – DF promoveram
o Seminário “Crescer no Campo com Assistência Técnica e Gerencial” em comemoração ao 1° ano do programa
de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENARDF em parceria com o SEBRAE – DF.
O objetivo do evento foi comemorar o primeiro
ano de execução das cadeias produtivas atendidas pela
Assistência Técnica e Gerencial animal (piscicultura e
ovinocaprinocultura) e vegetal (agricultura orgânica e
horticultura convencional) e a ampliação das novas cadeias abertas recentemente (suinocultura, fruticultura e
floricultura, e grãos).
A abertura foi sediada pelo Vice – Presidente
do Conselho Deliberativo do SENAR – DF, Fernando
Cézar Ribeiro, o Superintendente do SENAR – DF, Everaldo Firmino de Lima, o Superintendente da FAPE –
DF, Mansueto Lunardi, o Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE – DF, Luís Afonso Bermúdez e
pelo gerente do SEBRAE – DF, Fernando Neves.
A ATeG do SENAR – DF é realizada com grupos de produtores atendidos e desenvolvida por metas
abrangendo o aumento da produtividade e renda nas
propriedades. Neste primeiro ano foram atendidas 88
propriedades no DF. Com a ampliação das cadeias, estima – se um total de 225 propriedades a serem atendidas
neste segundo ano.
Para o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do
SENAR – DF, Fernando Cézar Ribeiro, a Assistência Técnica e Gerencial veio para mostrar que o Distrito Federal está
inserido no agronegócio como um todo. “Nesse ano, serão
atendidas 225 novas propriedades rurais que vão receber
essa assistência técnica, acredito que vai ser de suma importância, principalmente para mostrar que os produtores

rurais estão aptos a alavancar o agronegócio no DF”.
O Superintendente do SENAR – DF, Everaldo Firmino de Lima, destacou um modelo inovador de assistência técnica, com foco em gestão, para realmente auxiliar
pequenos e médios produtores com ferramentas que vão
além do atendimento. “A Assistência Técnica Gerencial
trabalha com softwares de acompanhamento que permitem o técnico gerenciar os indicadores de resultados e o
Caderno do Produtor, que auxiliam na gestão. É uma assistência continuada, esse é o grande diferencial que possibilita identificar as reais necessidades do produtor”.
Segundo o presidente do Conselho Deliberativo
do SEBRAE-DF, Luís Afonso Bermúdez, “o objetivo da
Instituição é levar ao pequeno empreendedor o conhecimento e o projeto de Assistência Técnica e Gerencial.
Temos muito trabalho ainda para ser feito, é necessário
levar esse conhecimento a um número ainda maior de
pequenos empreendedores do campo. Isso só é possível, quando nós temos Instituições comprometidas trabalhando junto com o mesmo objetivo”.
O Seminário contou com a palestra do Embaixador de Israel, Yossi Shelley, sobre como Israel superou
sua crise hídrica, assunto de grande relevância tanto
para Brasília quanto para o Brasil em um todo.
Em um segundo momento, houve o talk show
com os produtores rurais que são beneficiados pelo
programa ATeG. Foram selecionados quatro produtores rurais de cada cadeia atendida (Ovinocaprinocultura, Horticultura Convencional, Agricultura Orgânica e
Piscicultura), cada um relatando como o programa os
beneficiou. Segundo o produtor de morangos, da Região de Brazlândia – Núcleo Rural Betinho, a assistência
técnica foi de grande valia, tanto para a sua produção,
que aumentou, como para a gestão da propriedade.
O Seminário foi finalizado pelo Superintendente
do SENAR-DF Everaldo Firmino de Lima, agradecendo a parceria do SEBRAE – DF e dos produtores rurais
que acreditam e participam do programa e espera expandi-lo ainda mais para beneficiar cada vez mais os
produtores e trabalhadores rurais.

sistema
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programa hortifrutibrasília por meio da
unidade demonstrativa do cultivo de morango
suspenso, é destaque em brazlândia
FOTO: DIVULGAÇÃO

O cultivo de hortaliças e frutas em estufas está
em grande ascensão no DF e exige uma demanda cada
vez maior de profissionais especializados. Tendo em
vista essa necessidade o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-DF) desenvolveu, no Assentamento Betinho em Brazlândia, um treinamento com
produtores rurais com o objetivo de capacitá-los para
a produção de hortaliças em cultivo protegido e com
a construção de uma estufa experimental.
O curso foi ministrado pelo instrutor do
SENAR-DF Joriel Araújo. Segundo ele, essa técnica traz importantes vantagens e permite produzir o fruto com qualidade em todas as épocas
do ano, obtendo melhor fomento financeiro na
atividade. “A produção adaptada à sua melhor
época permite, desde que atendidas as exigências
e o manejo, o máximo desenvolvimento, neste
caso o morango, se manifesta ao potencial produtivo com resistência às doenças”, explicou.
Segundo Joriel foram repassadas aos produtores as características produtivas de relevo, clima
e solo, bem como aspectos gerais da construção

da estufa. “É necessário fazer a escolha correta
dos materiais para a construção da estufa e compreender as influências do clima nesse processo,
além de conhecer as espécies adaptadas conforme
a região”.
Joriel explicou que o uso de estufas permite
proteger o ambiente de cultivo das intempéries do clima, tais como, ventos fortes, chuvas intensas, além de
possibilitar o aumento do potencial de produção. “A
partir da melhoria da qualidade do produto, é possível a colheita fora de época, pois possibilita manter a
temperatura e a umidade do ambiente dentro do exigido por cada hortaliça”.
De acordo com o Instrutor do SENAR-DF, a
economia de água pode chegar a 50% e ainda o retorno do investimento pode ser atingido em até 2
anos de plantio do morango, os produtores tiveram
acesso a dados técnicos, financeiros e às tendências
o segmento do cultivo protegido do morango. “O
SENAR-DF presta assessoria aos produtores com o
apoio técnico por meio de seus treinamentos para
garantir a melhoria na produção”, finalizou.
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PARTICIPAÇÃO NO SIAVS 2017, TROUXE
MAIORES CONHECIMENTOS AOS PRODUTORES
DE FRANGO E SUÍNOS DO DF

Entre os dias 29 e 31 de agosto, o SINDIAVESSindicato de Avicultores do Distrito Federal em parceria com o SEBRAE-DF, realizou missão técnica à São
Paulo participando do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura – SIAVS 2017. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal,
ocorre em São Paulo/SP e é consolidado como o grande evento do setor avícola e suinícola.
Com uma programação técnico-científica e
político-conjuntural, e projetos especiais voltados
para avicultores e suinocultores de vários polos da
produção nacional, o evento procura a cada ano
gerar oportunidades para as agroindústrias produtoras e exportadoras.
Neste sentido, o SINDIAVES marcou presença
no evento para conhecer o conceito de como a biotecnologia pode auxiliar o produtor por meio de pesquisas e estudos na melhoria da qualidade, do desempenho e da saúde dos animais.
A equipe do SINDIAVES pode contar com a
presença de alguns associados: Lélio Rodrigo Vieira,
Gabriel Mendonça Araújo, Luiz Gonzaga Rodrigues
Lopes, Laurentino Fernandes Batista, Zaqueu Silva

de Abreu, Giovanne Barreto Neves, Fernando Cezar
Ribeiro, José Malaquias de Castro, Cezar Romell Costa Bezerra, Bruno Morato de Menezes, José Marcos
Fonsceca de Menezes e Carlos Magno Lopes da Silva
que puderam acompanhar as palestras e ações desenvolvidas durante o evento.
Segundo Fernando Cesar Ribeiro associado, a
SIAVS é um dos principais eventos mundiais para o
mercado de aves e suínos. Além das informações expostas nas palestras e nos trabalhos científicos, o mais
importante é a possibilidade de interação entre mercado e empresa.
A Biotecnologia em nutrição animal, desenvolve aditivos nutricionais como adsorventes de
microtoxinas, prebióticos e complexos organominerais, com o objetivo de melhorar o desempenho
e saúde dos animais.
A Feira Contou com mais de 100 expositores
nacionais e internacionais, agroindústrias, produtores
de aves, suínos e ovos, fabricantes de equipamentos,
laboratórios de saúde animal, casas genéticas, insumos, logísticas e outros representantes da cadeia produtiva do setor.

sindicatos
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Fertirrigação e Manejo de
Fertilizantes atraem produtores
a Visita no Lago Oeste

As mudanças climáticas e a estiagem trazem
para o Distrito Federal um novo esquema de irrigação
e aplicação de fertilizantes na floricultura, impensável até poucos anos: a fertirrigação, ou seja, quando
os nutrientes são aplicados nas plantas por meio de
gotejamento. Além de ser uma medida sustentável, a
fertirrigação é também uma alternativa à questão da
economia de água, especialmente em tempos de crise
hídrica. Esse é um dos temas que foi abordado através
de uma parceria entre o SENAR-DF, EMATER-DF,
SECRETARIA DE AGRICULTURA e o SEBRAE.
O engenheiro agrônomo José Américo Turri, implantou a técnica de manejo de produção de flores de
corte temperada e Flores de vaso, iniciou o curso no dia
28 de agosto e finalizou no dia 1 de setembro em visita
ao lago oeste em uma propriedade de produção de flores.
“É importante saber que fertirrigação é uma técnica de
aplicação de fertilizantes e outros componentes ligados à
nutrição vegetal, utilizando a água de irrigação e promovendo um ambiente adequado para absorção”, explicou.

Fertilizantes
Com a fertirrigação é possível, segundo os especialistas, ampliar o tempo de adubação da planta,
formando um produto mais forte, com melhora na
qualidade. “Já deu para notar que com este esquema,
conseguimos melhorar a qualidade. As Flores crescem mais, ficam mais uniformes, visto que há também uma padronização da planta”, explicou Turri.
O Incentivo do uso da fertirrigação é para
melhorar as plantas e o gasto de água, o DF tem um
grande potencial para aderir ao sistema. No entanto,
é preciso atenção à escolha dos produtos, que quando
utilizados no processo, devem apresentar algumas características básicas.
“Os fertilizantes para a fertirrigação devem ser
puros, ter alta solubilidade em água, baixa condutividade elétrica e Ph entre 5 e 6. Isso faz toda a diferença
na parcela orgânica e no enraizamento das plantas, na
hora de absorver os microorganismos”, completou.
Fape/DF

SENAR
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produtor de são sebastião

fala das ações do senar-df

Em visita à Chácara Porto, no Núcleo Rural
Capão Comprido, foi possível confirmar o que vários
produtores rurais com visão empreendedora afirmam
frequentemente: a contribuição tributária que se deve
fazer para o SENAR gera ótimo retorno.
No Núcleo Rural Capão Comprido, em sua
propriedade de 2ha (20 mil m²) o produtor Paulo
Porto cultiva diversas hortaliças, com destaque para
o tomate em estufa. Comercializa sua produção na
feira em São Sebastião, pela proximidade, em bancas
montadas em pontos estratégicos e, mais recentemente, por meio de site. Dedicou-se à produção orgânica
em função de curso de Agricultura Orgânica oferecido pelo SENAR-DF. Por meio dos cursos, aprendeu a
respeitar melhor as características do solo. Com o objetivo de diversificar sua atuação, sempre participou
de cursos variados, como Embutidos e Defumados,
Produção de Derivados do Leite, Negócio Certo Rural (NCR) e, mais atualmente, Tecnologias Alternativas em Ferro Solo Cimento, em decorrência do qual
construiu tanques para piscicultura integrada. Atribui
nota 10 à qualidade dos cursos e considera as alíquotas de 0,2% (Produtores Pessoas Físicas) e 0,25%
(Produtores Pessoas Jurídicas) para contribuição ao

Mais Informações:

SENAR justas, com ótima relação custo / benefício.
Deseja que mais cursos sejam oferecidos e, a título de
exemplo, sugere o tema de embalagens, com vistas à
melhor preservação e apresentação dos produtos. E
outros que agreguem valor aos itens comercializados.
Paulo Porto sente uma necessidade, que informa
ser compartilhada por mais produtores: um acompanhamento / orientação do SENAR-DF após o término
dos cursos. Nesse sentido, vai inteirar-se mais adequadamente sobre o Programa de Assistência Técnica e
Gerencial – ATeG – do SENAR-DF. Reconhece que os
cursos ministrados pelo Senar-DF melhoraram muito a qualidade da produção na região. Aponta que os
aspectos necessários à fixação do homem no campo:
como, um bom sistema viário, acesso à internet, postos de saúde, assistência técnica próxima e frequente,
etc. não podem ser abandonados pelo governo. Mas
ressalta o fator que ele mais valoriza: a participação da
família nas atividades diárias. Nesse aspecto sente-se
privilegiado com a presença de seu filho a seu lado.
É e com exemplos como do produtor Paulo Porto que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do
Distrito Federal vem cumprindo com sua missão constitucional, que e a de Capacitar e Promover Socialmente Produtores, Trabalhadores rurais e suas famílias.

(61) 3047-5406 (61) 99963-6978

arrecadacao@senardf.org.br

