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Vem aí a 3ª Mostra Pecuária
PecBrasília 2017
no Parque de Exposições da Granja do Torto
De 25 a 28 de outubro, com entrada franca, o
Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto
receberá a 3° Mostra Tecnológica da Pecuária do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno (Ride) – PecBrasília tem
como objetivo fomentar e promover o desenvolvimento
das cadeias produtivas da agropecuária na região.
A PecBrasília é uma iniciativa da Associação
dos Criadores de Zebu do Planalto, Sindicato dos
Criadores de Ovinos e Caprinos do Distrito Federal
(SINCCO – DF) e o Núcleo do Cavalo Quarto de Milha de Brasília (NQMB) com os seguintes apoiadores:
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito
Federal (SENAR – DF), Federação da Agricultura e
Pecuária do Distrito Federal (FAPE – DF), Sindicato
dos Criadores de Bovinos , Bubalinos e Equídeos do
DF (SCDF), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE – DF), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal
(EMATER – DF), Secretaria da Agricultura Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI) e Centrais
de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA).
Na ocasião o SENAR – DF promoverá duas
palestras abordando os seguintes temas: “Manejo de Bezerros” e “Cultivo de Milho Hidropônico
Forrageiro para Alimentação animal. Contamos
com a sua presença!
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Missão empresarial leva produtores
rurais para Watec Israel 2017
Sebrae no DF apoiou 15 empreendedores, que conheceram modernas técnicas de
gestão de recursos hídricos no Oriente Médio

O fortalecimento do agronegócio no Distrito Federal contou com mais uma iniciativa do Sebrae no DF.
Dessa vez, o foco foi na gestão de recursos hídricos nas
propriedades rurais. Uma missão empresarial foi realizada na primeira quinzena de setembro, para visitar a
Feira e Congresso sobre Tecnologias da Água, a Watec,
e visitar in loco essas tecnologias de ponta em Israel.
Foram selecionados 15 empresários da cadeia produtiva do agronegócio para conhecer as mais modernas
técnicas de aproveitamento da água, como reuso, dessalinização e irrigação de precisão, entre outras.
Israel foi escolhido pois é um dos poucos países a
superar a escassez de recursos hídricos por meio de uma
gestão inteligente da água com a implementação das tecnologias inovadoras. “Por estamos passando pela pior
crise hídrica no Distrito Federal, há uma necessidade real
de mudança na maneira como lidamos com a água. Ao
levar empresários para buscar conhecimento tecnológico
com empresas israelenses que fazem o uso sustentável da
água, promovemos um intercâmbio e fortalecemos a cultura para inovação do manejo no DF”, diz Rodrigo Moll,
analista da Unidade de Atendimento Coletivo de Agronegócios (UAGRO) do Sebrae no DF.
André Cenci, proprietário da fazenda de café
Sendai, localizada em São João da Aliança (GO), participou da missão e garante que o apoio do Sebrae no DF
foi fundamental para as visitas técnicas realizadas nas
propriedades israelenses. “Mais do que o subsídio oferecido para a missão, o Sebrae no DF abriu portas para
que fizéssemos visitas que não seriam possíveis caso ti-

véssemos ido por conta própria. Com essa integração,
eu estive em empresas com práticas que atendem às minhas necessidades atuais”, explica Cenci.
O empresário iniciou uma parceria com a empresa Manna Irrigation Intelligence, desenvolvedora de
um software que fornece recomendações de irrigação
de precisão em grandes áreas com auxílio de satélite.
“Procurei por soluções avançadas para otimizar a irrigação em minha propriedade, mas ainda não havia encontrado algo tão assertivo como o software da Manna.
Durante a Watec, fomos apresentados a um serviço de
monitoramento via satélite capaz de calcular se o processo de irrigação na fazenda está correto ou não. Ao
chegar ao Brasil, enviei mapas da área e aguardo a proposta. Tenho certeza de que será um negócio produtivo”, comemora Cenci.
Já o empresário Thiago Tadeu alinhou suas buscas em Tel Aviv com o descarte eficiente dos resíduos.
“Fiquei surpreso ao ver os processos realizados em Israel. O lixo ainda é o grande vilão das empresas brasileiras, mas, compartilhando experiências com outros países, isso pode mudar. Durante a missão, consegui uma
parceria com a HomeBiogas para compostar o descarte
orgânico de casa, gerar adubo sólido e fertilizantes líquidos. Também voltarei para Israel para realizar um
treinamento e passar a ser representante da empresa no
Brasil. Mais do que conquistar conhecimento para meu
negócio, o Sebrae no DF possibilitou expandir meu trabalho para outras áreas”, conclui o empresário.
Jamile Rodrigues | Ex-Libris Comunicação Integrada
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Dia de Campo Trigo Irrigado
reúne cerca de 250 pessoas no PAD-DF
A Cooperativa Agropecuária da Região
do Distrito Federal (COOPA-DF), em parceria
com a Embrapa Trigo e a Embrapa Cerrados,
realizou, nessa terça-feira, dia 19 de setembro,
o seu tradicional Dia de Campo Trigo Irrigado.
Cerca de 250 pessoas participaram da décima
edição do evento que reuniu, agrônomos, técnicos, pesquisadores, estudantes e produtores
rurais de todo o DF e Entorno.
O objetivo é divulgar a cultura do
trigo e trazer para os produtores as novas
tecnologias existentes e as novas cultivares
adaptadas ao Cerrado, além de mostrar aos
produtores da região a importância do trigo dentro do sistema de produção.
Segundo o presidente da COOPA-DF,
Leomar Cenci, a cultura do trigo tem uma importância muito grande para a COOPA-DF,
principalmente, por causa do moinho. “Aqui
nós tentamos mostrar não só a rentabilidade
da cultura do trigo, mas também, a importância do trigo dentro do sistema de produção
como um todo. Nós queremos mostrar um
conjunto de fatores que fazem o trigo ser muito importante para as culturas subsequentes e
na rotatividade de culturas”, afirmou.

Para o chefe geral da Embrapa Cerrados, Cláudio Karia, esse
tipo de evento é muito importante para que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa possa chegar ao campo e trazer benefícios para
o produtor rural e para a sociedade em geral. “Nós desenvolvemos
a tecnologia, e com os nossos parceiros, nós levamos essas tecnologias para os produtores, para que seja bem utilizada em benefício
da sociedade e da agricultura brasileira. O trigo brasileiro tem um
componente que é estratégico para o país. O Brasil é um grande
importador de trigo e o mais importante é que, caso aconteça algum problema com o trigo no mundo, nós temos tecnologia para
não ficarmos totalmente dependentes do ambiente externo para
conseguir esse cereal”, destacou Karia.
FAPE/DF

sindicatos
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FAPE/DF PARTICIPA DE LANÇAMENTO DO MULTIRÃO
DA SIMPLIFICAÇÃO DO SEBRAE
De 25 a 29 de setembro foi
realizado, pelo SEBRAE, o MUTIRÃO DA SIMPIFICAÇÃO. No
Distrito Federal, o evento teve início em frente a feira permanente
na cidade satélite de São Sebastião,
o atendimento se dará por orientação e capacitação. Por meio de
palestras, oficinas, consultorias e
seminários, que foram oferecidas
informações e treinamentos a microempreendedores individuais
e potenciais empreendedores em
temas como orientações sobre registros, licenciamentos de empresas e capacitações diversas.
A Rede Simples veio
para melhorar o atendimento e
o ambiente de negócios no DF. Agora, abrir, licenciar
ou regularizar uma empresa ficou mais rápido prático
e seguro. O Sebrae no DF com o objetivo de apresentar o modelo de processo de 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)
firmou parceria com algumas entidades como: FAPE,
EMATER, SENAR, CRC, GOVERNO DE BRASILIA,
GOVERNO FEDERAL dentre outras instituições,
para tornar esse processo mais rápido e unificado. O
objetivo deste evento, em todo o DF, é levar sustentabilidade ao empresariado neste momento de crise,
oferecendo melhorias que gerem competitividade.
A Federação da Agricultura do DF foi representada por seu Superintendente Mansueto Lunardi,
que falou da importância de unificações como essa e

da simplificação das ações para esse fim inclusive nas
áreas rurais. “Isso fortalece esse objetivo, sabendo que a
necessidade do produtor no campo é a regularidade de
suas pequenas empresas rurais” completou.
Com o lema “Empreender ficou muito mais simples”, todos os participantes do evento poderão contar ainda com o CAR- Cadastramento Ambiental Rural, Segurança e Saúde do Trabalhador e o Programa de gestão de
Resíduos. Estas são algumas das consultorias que estive-

ram disponíveis durante o período do evento. Pequeno produtor, procure o SEBRAE/
DF e saiba tudo que você precisa para ficar
em dia com a legislação e com a regularidade de sua pequena empresa rural.
FAPE/DF
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SENAR – DF COM APOIO DA
APIDF E SINDIAPIS REALIZAM
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
EM CRIAÇÃO DE ABELHAS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
do Distrito Federal – SENAR – DF, com objetivo em
atender sua missão e aperfeiçoar o gerenciamento de
suas atividades, vem desenvolvendo em parceria com
o SINDIAPIS (Sindicato dos Apicultores do Distrito
Federal) e a APIDF (Associação Apícola do Distrito Federal) que possuem a missão de fomentar os Criadores
de Abelhas e a atividade no Distrito Federal e RIDE,
sobretudo nos aspectos de comercialização, referencial
tecnológico, capacitação e campanhas de incentivo ao
consumo de Mel e Produtos Apícolas, treinamentos de
formação profissional – FPR em Apicultura Básica –
criação de abelhas apis mellifera.
O treinamento básico iniciou no dia 18/09/2017,
tem o objetivo da capacitação profissional de acordo com
o Código Brasileiro de Ocupações (CBO - Trabalhador na
Apicultura/6234-10), possui uma carga horária de 40 horas
divididas em aulas teóricas e práticas onde, as aulas teóricas
proporcionam os conhecimentos técnicos para a projeção,
instalação, gerenciamento, produção de apiários e comercialização dos seus produtos.
De acordo com o instrutor Rogério Matos: “As aulas práticas buscam a realidade de rotinas da apicultura
a campo e alternativas com a utilização de critérios zootécnicos, ambientais e gerenciais para empreendimentos
de alta produtividade, ao associar os conhecimentos técnicos teóricos obtidos. Ainda, as práticas proporcionam,
aos participantes, as habilidades para o povoamento de
apiários que vão do preparo de materiais e equipamentos
a serem utilizados para aquisição de enxames, confecção
de iscas para enxames de abelhas à captura e remoção
dos enxames na natureza e urbanos”.
Para manutenção da altíssima qualidade do mel
produzido no Distrito Federal e Região Integrada de
Desenvolvimento Econômico (RIDE), além das Boas
Práticas Agropecuárias da Apicultura, aulas práticas em
Boas Práticas de Fabricação na obtenção de mel, são realizadas na Unidade de Processamento Palácio do Mel

localizada na Granja do Torto com objetivo no atendimento aos critérios de legais de inspeção sanitária da
Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e
Animal (D.I.P.O.V.A.) do Distrito Federal.
Os critérios de mobilização (filiação), para este modelo de treinamento, nasceram consorciados aos objetivos
da Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) no aumento de produção e produtividade Brasileira para atendimento à demanda nacional e internacional de consumo
e comercialização de produtos apícolas, principalmente o
mel. Ainda em auxílio ao atendimento à missão da instituição SENAR, promovendo a sustentabilidade, promoção social e formação profissional do homem no campo.
A APIDF e o SINDIAPIS buscam auxiliar a manutenção na inserção da cadeia produtiva da apicultura ao
disponibilizar, aos seus filiados: reuniões semanais com
foco em temas técnicos, atualidades na criação de abelhas e temas correlatos, acesso a materiais e equipamentos a custo mínimo, através de compras coletivas e revenda (pronta entrega e encomenda, dos equipamentos
de proteção, colméias à embalagem comercializáveis de
produtos apícolas), acompanhamento Técnico Especializado (Consultoria Básica), cursos, treinamentos, Palestras e oficinas direcionadas com temáticas direcionadas à
aplicação em “tempo real” (na época ideal), acompanhamento específico na certificação sanitária distrital (DIPOVA), acesso a entidades e instituições parceiras com
descontos exclusivos para realização de serviços ligados à
cadeia produtiva e outros. Ter acesso à unidade móvel de
processamento de mel em trailer equipado bem como,
a unidade fixa de processamento de mel com inspeção
sanitária distrital (DIPOVA) – Palácio do Mel;
Acesso a grupo de comercialização de produtos
apícolas, entre outros.
Maiores Informações:
Associação Apícola do DF (APIDF) / Sindicato dos
Apicultores do DF (SINDIAPIS)
e-mail: aapidf@gmail.com
telefones: (61) 3443-1038 / (61) 9 8441-0432
curta: @AssociacaoApicoladoDF
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SENAR – DF inicia o primeiro encontro do Programa

Mulheres em Campo,
realizado em Sobradinho na Sede da Associação do
Núcleo Rural Contagem

O SENAR – DF iniciou no dia 21 de setembro,
na Sede da Associação do Núcleo Rural Contagem,
mais uma capacitação do Programa Especial Mulheres
em Campo. O programa tem como objetivo despertar
o interesse pela gestão, ampliar a atuação feminina na
administração das empresas rurais, desenvolverem competências de empreendedorismo e gestão. Orienta na
descoberta do potencial de cada participante e na gestão
da propriedade. Ensina a planejar e a transformar uma
atividade produtiva em negócio.
Durante os encontros, as mulheres participam de
discussões, dinâmicas, atividades de grupo, estudos de
caso e realizam atividades individuais e com a suas famílias. Tem a carga horária total de 40 horas, dividida
em cinco encontros de 8 horas, a turma conta com 15
pequenas produtoras rurais.
Segundo o Superintendente do SENAR – DF,
Everaldo Firmino de Lima “o Programa Mulheres em
Campo veio para despertar o interesse pela gestão e o
quanto esta é importante para a propriedade rural, ampliando o papel da mulher frente à administração dos
pequenos negócios rurais. Estamos trabalhando para

ampliar o número de turmas para o ano de 2018 com o
apoio do SEBRAE – DF ”.
“O mulheres em campo veio para identificar mulheres empreendedoras e transformar a forma de gerenciar
a renda proveniente da agricultura familiar aqui no DF. No
Núcleo Rural Contagem, as mulheres inseridas no programa no primeiro encontro começaram a fazer o diagnóstico da sua propriedade e voltaram para casa dizendo que
não calculava seus investimentos ao longo dos anos e que
agora vão colocar tudo em seu caderno de anotações”. Declarou a instrutora do SENAR – DF, Juliana Sousa.
A produtora e participante Maria das Dores, disse
que o material foi bem elaborado e vai conversar com seu
esposo sobre os investimentos em sua propriedade. “É
daqui da minha propriedade que eu tiro todo o sustento
da minha família. Vendo frutas e verduras, mas, agora
com o programa eu quero inovar e já estou enxergando
onde estamos falhando nas anotações,vou melhor nossa
renda e gerar emprego para toda família” declarou ela.
Como todos os cursos do SENAR – DF, o Mulheres em Campo é gratuito! Entre em contato através do
telefone: (61) 3047 – 5406 e faça já a sua inscrição!
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Treinamento em “Corte e Costura”
do Senar-DF leva Benefícios a núcleo
rural do Gama
Considerada uma das técnicas mais antigas do mundo, a costura está presente na vida
de grande parte da população brasileira. Utilizando matérias-primas e formatos diferentes
conforme a região, garante renda para muitas
famílias, além de ser utilizado como terapia
para muitas pessoas. Para atender demanda da
ASPRO BURITIS DF- Associação de Produtores, Moradores e Trabalhadores Rurais do núcleo Rural Recanto dos Buritis na Ponte Alta no
Gama, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural do Distrito Federal, elaborou toda a assistência
para o desenvolvimento do curso de corte e costura naquela localidade. Desde o início do treinamento em torno de 17 costureiras abraçaram e se identificaram com o
conteúdo do curso que trará maior capacidade de gerar
renda para aquelas famílias que por meio da instituição
puderam ampliar suas capacidades profissionais.
Segundo a presidente da ASPRO BURITIS Maria
Sophia Miranda de Oliveira, esse foi um dos treinamentos
mais apreciados para o desenvolvimento técnico dos associados, o corte e costura conseguiu despertar grandes valores para aqueles que participaram do curso, que consiste
numa forma de criar manualmente ou com auxílio de máquinas, moldes e peças em tecidos. Uma das alunas que fez o
curso Marilene Alves Silva falou da importância deste apoio
e ainda o quanto esses conhecimentos irão transformar a
realidade de sua vida; “Depois do curso que o SENAR-DF

arrecadação
O principal recurso financeiro previsto na legislação que possibilita o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional
do Distrito Federal – SENAR-DF desenvolver a sua
missão de organização, administração e execução do

Mais Informações:

ministrou consegui mudar demais a minha realidade e a da
minha família, antes não sabia nem por uma linha numa
agulha, agora até roupa pro meu marido e meus filhos eu já
consigo fazer”, completou dona Marilene que pratica a atividade e garante que é possível trabalhar com costura e lucrar
com a produção e venda das peças.
Na avaliação da presidente da ASPRO estes cursos na área de corte e costura, trazem um excelente
atendimento para um grande número de pessoas que
desejam auxilio na renda familiar e não podem se ausentar do ambiente doméstico. “Desde quando foi
ministrado, o treinamento em corte e costura, conseguimos despertar grandes valores nas alunas da associação por isso pedimos que o SENAR-DF continue nos
apoiando como sempre fez” completou.
Todos os membros da associação afirmam que os
cursos são uma ótima alternativa para fortalecer a renda familiar e a união dentro da associação daquele núcleo rural.

ensino da Formação Profissional Rural – FPR e a Promoção Social - PS da família no campo, origina-se da
contribuição previdenciária rural devida pelo produtor
rural pessoa física ou jurídica e incidente sobre o valor
bruto da comercialização da produção rural.
Essa contribuição para custeio das ações varia de
acordo com o enquadramento do contribuinte, é à aplicação das alíquotas de 0,2%, 0,25% ou 2,5% de acordo
com a base de cálculo no momento da comercialização.

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

arrecadacao@senardf.org.br

