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Estamos chegando ao  final de mais um ano. Período de reno-
var crenças e esperanças. Este ano que se finda foi repleto de realiza-
ções. Tivemos uma participação efetiva na realização da Agrobrasí-
lia – Feira Internacional dos Cerrados e não medimos esforços para 
consolidar a Mostra Tecnológica da Pecuária do Distrito Federal e da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
(Ride) – PecBrasília,  no Parque de Exposições Agropecuárias Granja 
do Torto. Inovamos ao levar o agronegócio de Brasília para o eixo mo-
numental, com a edição  do I Eixão AGRO, unindo o rural ao urbano.

O sistema FAPE/SENAR teve papel fundamental na criação do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico –Codese-DF, uma iniciati-
va da sociedade civil organizada com caráter propositivo e consultivo. 
Seu objetivo central é participar ativamente no planejamento econô-
mico sustentável de Brasília e Entorno, a curto, médio e longo prazo.

Humildemente estamos tentando cumprir nossa missão de re-
presentar, organizar e fortalecer os produtores do Distrito Federal. De-
fendendo seus direitos e interesses. Este é o nosso jeito de fazer! De for-
ma coletiva e participativa. Por isso e muito mais, queremos agradecer 
a todos que de alguma maneira mostraram-se participativos e de forma 
altruísta contribuíram para alcançarmos, graças a Deus, mais um ano 
de sucesso.

Foi realizado no dia 9 de dezembro, a segunda edição do nos-
so Natal Rural. Evento de união e confraternização da família rural. 
Comemoramos,  mais uma vez, a vida!

Nesta oportunidade, homenageamos aqueles que contribuí-
ram para o fortalecimento do nosso agronegócio. Não temos a pre-
tensão de que esta lista seja completa e, por precaução, já pedimos 
desculpas aos que não foram lembrados.

Desejamos a todos muita alegria, felicidade, saúde, sucesso e paz.
Aproveitamos para desejar a todos um excelente Natal, junto 

com seus entes queridos e que 2018 seja muito melhor para todos nós!

Um grande afetuoso abraço!

Fernando Cezar Ribeiro
Vice-presidente 
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Desejamos que tenha um ótimo 
Natal, 

cheio de alegrias, harmonia, que 
os corações estejam plenos de 

esperança. E que o amor nos mova 
em direção ao bem comum.

Que esse Ano Novo que se aproxima 
seja uma porta aberta para novos 

sonhos, renovações de fé 
e muita paz para o nosso mundo.

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

São os votos do 
Sistema FAPE-DF/SENAR-DF

Editorial
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Sistema inovador permite o reuso de 
água na criação de tilápias

Sebrae no DF e Senar-DF levam 22 piscicultores para 
conhecer alternativa tecnológica para crise hídrica

Foi realizado, em 9 de novembro, o Seminário e 
Dia de Campo de Piscicultura, que reuniu os 22 pro-
dutores de peixe atendidos pelo programa Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG), uma parceria do Sebrae 
no DF e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar-DF). Na ação, os piscicultores conheceram e 
tiraram dúvidas sobre as técnicas e tecnologias atuais 
na produção de peixe, com foco especial em nutrição e 
na estrutura e funcionamento do sistema aplicado em 
Toledo (PR). Ainda visitaram a fazenda Santa Rita de 
Cássia, em Planaltina, para conhecer o sistema de rea-
proveitamento de água. O evento também contou com 
o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária (FAPE-
DF), que sediou as palestras.

“Esta foi uma atividade complementar ao ATeG. 
O programa é realizado por meio de visitas técnicas, nas 
quais são feitos o diagnóstico inicial e o plano de ação 
para cada empreendimento. Além de apontar melho-
rias na gestão do negócio rural, propusemos mudanças 
no manejo produtivo”, contou Patrícia Ferreira Batista, 
gestora do projeto Crescer no Campo - Aquicultura e 
Pesca no DF, da Unidade de Atendimento Coletivo de 
Agronegócios (UAGRO) do Sebrae no DF.

A produtora Roseli Zerbinato, da Tilápias do 
Cerrado, atua no segmento há um ano. Ela tem 10 
tanques escavados, totalizando 19 hectares de lâmina 

d’água. Ela passou a ser atendida pelo ATeG em julho e 
disse que, desde então, seu negócio deu um grande sal-
to. Com a consultoria, corrigiu o número de peixes nos 
tanques que estavam superpovoados, melhorou o ma-
nejo e trocou a ração, o que impactou diretamente no 
crescimento e na engorda dos animais, e, consequente-
mente, na lucratividade. A expectativa da empreende-
dora é produzir 120 toneladas de peixe.

“Já estamos dominando a produção. Agora, o 
nosso desafio é a comercialização. A equipe do Sebrae 
no DF está me ajudando nisso também. Inclusive, es-
tou recebendo consultoria na elaboração de um plano 
de viabilidade de um frigorífico, que está quase pronto. 
Ao mesmo tempo estou criando a identidade visual do 
meu negócio”, contou Roseli.

O Seminário e Dia de Campo de Piscicultura foi 
dividido em dois momentos: pela manhã, os produto-
res assistiram a três palestras e, à tarde, foram a Planal-
tina. Na visita à fazenda Santa Rita de Cássia, o con-
sultor do Senar-DF, Francisco Pereira Baia, apresentou 
aos 22 piscicultores o sistema de recirculação de água. 
Esta é uma alternativa tecnológica para os piscicultores 
enfrentarem momentos de crise hídrica. “O sistema de 
recirculação é uma das tecnologias que estamos trazen-
do para os produtores do DF reduzirem o consumo de 
água sem afetar a sua produtividade”, destacou Baia.
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Suinocultores do DF participam da 21ª 
edição da Rodada Goiana de Tecnologia 

em Manejo de Suínos

Com o objetivo de promover um simpósio téc-
nico para tratar de assuntos inerentes à suinocultura e 
discutir as principais ameaças e oportunidades frente 
ao mercado de suínos, a Associação Goiana de Sui-
nocultores (AGS), realizou na última sexta, 24 de no-
vembro, a 21ª Rodada Goiana de Tecnologia em Ma-
nejo de Suínos. Como nas edições anteriores, o evento 
aconteceu no Parque Agropecuário Pedro Ludovico 
Teixeira – Goiânia (GO).   

A Associação e Sindicato dos Sui-
nocultores do Distrito Federal (DFSuin e 
Sindisuinos), com o apoio do SEBRAE-
DF, mobilizaram produtores, gerentes de 
produção e colaboradores, garantindo 
a participação de cinco granjas do DF. 
Durante o evento, esses profissionais pu-
deram assistir a apresentação de sete pai-
néis que debateram assuntos relevantes 
da área técnica, vinculados ao mercado fi-
nanceiro, às tecnologias e às políticas que 
envolvem a suinocultura como um todo. 

Para a secretária executiva da AGS, 
Crenilda Neves, o encontro é uma oportu-
nidade de troca de informações e discus-

sões de ideias da cadeia pro-
dutiva da suinocultura, como 
ferramenta de preparo para 
o setor e seus profissionais, 
nos novos desafios do merca-
do nacional e internacional. 
“Sem dúvida este é o maior 
evento da suinocultura Goia-
na, fruto do esforço conjun-
to de associações e parcerias, 
que trazem a experiência de 
eventos anteriores, logram 
pleno êxito e boa repercus-
são no meio suinícola”, re-
forçou a secretária. 

A primeira Rodada 
Goiana foi em 1996. Desde 
então, o evento vem se desen-
volvendo junto ao setor com 
grande sucesso. Esse ano, o 

simpósio recebeu mais de 300 participantes, o públi-
co alvo varia entre, produtores, técnicos, estudantes e 
afins, que durante o evento têm a oportunidade de con-
fraternizar, trocar experiências e atualizar conhecimen-
tos, somados às novas técnicas de produção com menor 
custo e maior produtividade.

DFSuin com informações da AGS
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MISSÃO TÉCNICA DO SEBRAE-DF E FAPE-DF À ALMERIA 
NA ESPANHA DESTACA SUSTENTABILIDADE

A Missão do SEBRAE-DF e da FAPE-DF às 
províncias de Almeria e Múrcia, na Espanha, foi ex-
tremamente pro atividade em termos de aprendizado 
relativo ao impacto positivo gerado pela introdução e 
disseminação do cultivo de hortifrútis em estufas na 
dimensão econômica e social. A região apresenta con-
dições relativamente adversas em termos de solo (pe-
dregoso), temperatura (elevada), pluviosidade (baixa) 
e ventilação (intensa), embora apresente ótima insola-
ção e luminosidade e poucas horas fria/ano. Até o iní-
cio da década de 1970, predominava na Região, espe-
cialmente na província de Almeria, o cultivo de uvas e 
oliveiras, obtendo-se uma produtividade muito baixa. 
Dada a incipiência da atividade produtiva, a província 
era a mais pobre da Espanha e sua população se man-
teve estagnada desde o início do século XX até 1970, 
com forte fluxo de emigração.

Esse quadro de estagnação demográfica e eco-
nômica e de extrema pobreza começou a se alterar a 
partir da década de 1970. Para corrigir tais condições 
adversas, a adoção de tecnologia de ponta mostrou-se 
sumamente necessária, tendo o governo regional da 
Andaluzia recorrido à experiência da adoção de estufas 
para a produção agrícola e sua posterior disseminação, 
especialmente na província de Almeria.

A pesquisa agrícola se desenvolveu fortemente 
na Região, baseada nas universidades de Almeria e de 
Múrcia e em centros de pesquisa, como o CEBA, vin-
culado ao Ministério de C, T & I e parques científicos 
e tecnológicos, como o PITA, mantido em 40% com 
recursos públicos (Governo da Região da Andaluzia e 
da Província de Almeria) e 60% com recursos priva-
dos (principalmente os bancos Unicaja e Cajamar). No 

PITA operam 80 empresas e há 1,8 mil pessoas ocu-
padas, entre trabalhadores e pesquisadores.

A comitiva de 23 pessoas, se mostrou ma-
ravilhada com a tecnologia desenvolvida no país. 
Thiago Campos Engenheiro Agrônomo que acom-
panhou o grupo, relatou a importância destas mis-
sões no que diz respeito a trazer novas ações técni-
cas para serem aplicadas em nossas propriedades. 
“O grupo de empresários do setor pode vivenciar 
um sistema de produção em cultivo protegido sus-
tentável. O uso racional da água com automatiza-
ção da irrigação e fertirrigação são destaques na 
parte técnica”. Completou Thiago.

O Presidente da Federação da Agricultura 
do DF Joe Valle, fez parte da missão e relatou que se 
deve estabelecer uma rede de conhecimento e troca de 
valores nas instituições. “O Sebrae está sendo um gran-
de parceiro do agronegócio quando programa missões 
técnicas como esta. Vários produtores rurais que tive-
ram a oportunidade de fazer esta visita, vão com cer-
teza utilizar estas práticas vistas na Espanha em suas 
propriedades”. Comentou Joe.
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SENAR-DF Inaugura a Primeira Unidade 
Demonstrativa de Treinamento do Programa 

Hortifrutibrasilia em Brazlândia

Os produtores de Brazlândia ganharam sua primeira 
Unidade Demonstrativa do Programa  Hortifrutibrasilia de Cul-
tivo de Morango no método  “Poupa Água’’. A estufa de 210m² 
com 1800 pés divididos em 5 cultivares de morango com o ob-
jetivo de replicar a tecnologia do cultivo suspenso e a economia  
de  àgua na principal região produtora da fruta.

Participaram da inauguração realizada pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR-DF) o Secretário de Agricultura do 
DF, Argileu Martins, o deputado Federal Augusto Carvalho, deputa-
do Distrital Jurezão, e representantes de órgãos como a EMBRAPA, 
ICCA, SEBRAE, CEASA, ASPHOR, SINDIFHORT.

A unidade foi instalada no Núcleo Rural Betinho, na Chá-
cara Pena Oliveira do produtor Rubens Aguiar de Oliveira, que 
produz hortaliças na região desde 1998. Agora o produtor quer 
apostar em morangos na tecnologia apresentada. “Com o aqueci-
mento do mercado e a implantação desta tecnologia, nós vamos 
conseguir melhorar a produção da propriedade” completou. Com 
uma produção mensal de 500 caixas, ele acredita que com os cur-
sos ministrados na unidade demonstrativa vai ajudar os produto-
res a produzir mais e com maior economia de água e de insumos.

Durante a visita, os participantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer a experiência que a chácara vem desen-
volvendo no cultivo do morango suspenso. O treinamento 
que os produtores recebem na unidade acompanha todas as 
etapas do processo produtivo: implantação das tecnologias, 
elaboração dos custos de produção e boas práticas de manejo 
e nutrição das plantas. Segundo o Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária e Presidente do Conselho de Adminis-
tração do SENAR-DF, Joe Valle, a importância de centros de 
treinamentos como esse é bastante relevante, pois além de le-
var conhecimentos técnicos aos produtores desta região, con-
seguem melhorar a renda e acima de tudo muda a realidade 
do consumo de água nas propriedades atendidas. Durante o 
seu discurso o Presidente do SENAR-DF lançou um desafio 
aos parceiros construir 1000m² da tecnologia ali aplicada. 

Para o Superintendente do SENAR-DF, Everaldo Firmino 
de Lima, a meta para 2018 é construir mais 9 Unidades de Trei-
namento como essa e ampliar as culturas a serem cultivadas 
mantendo o foco nas tecnologias que reduzem o uso da água e a 
diversificação da produção.



Um ano de aprimoramento, adequação e conquistas 
marcaram a nova gestão do SENAR-DF. O cumprimento das 
metas e a adequação do planejamento concretizaram os objeti-
vos traçados destacando a instituição na linha de ação da For-
mação Profissional Rural – FPR e Assistência Técnica e Geren-
cial – ATeG primordial para os produtores do Distrito Federal.

“O Projeto da instituição esteve muito focado no cres-
cimento da representatividade do Sistema FAPE/SENAR-DF e 
SINDICATOS de forma a estabelecer uma sustentabilidade das 
ações. Para tanto, o planejamento prosseguirá com a estratégia 
de trabalho de forma colaborativa com os produtores rurais, 
bem como com os demais parceiros do sistema. Este processo 
levará o seu tempo e tem as suas condicionantes, mas é absolu-
tamente necessário para que a instituição promova de forma efi-
ciente a sua missão, garantindo aos produtores rurais do Distrito 
Federal a oportunidade de se capacitarem e, por consequência, 
atuarem de forma empreendedora na busca de geração de renda 
e qualidade de vida no campo”, diz Everaldo Firmino de Lima, 
Superintendente do SENAR-DF.

Fazendo um panorama deste ano das ações planejadas e exe-
cutadas, a Formação Profissional Rural – FPR tinha 126 (cento e vin-
te seis) turmas planejadas, a Promoção Social – PS tinha 12 (doze) 
turmas planejadas, e todas foram executadas com excelência. 

No que abrange aos Programas Especiais, o ABC Cer-
rado tinha 10 (dez) turmas planejadas, Mulheres em Campo ti-
nha 02 (duas) turmas planejadas e Negócio Certo Rural – NCR 
tinha 15 (quinze) turmas planejadas, todas foram executadas. 
Na Rede e-Tec Brasil, após dois anos de adesão ao programa 
para formar técnicos de campo voltado para o agronegócio, a 
primeira turma foi concluída com 11 (onze) alunos.

Ao estabelecer prioridades em programas como a As-
sistência Técnica e Gerencial – ATeG e o HORTIFRUTIBRASI-
LIA,  o SENAR-DF concretiza as mudanças que vem ocorrendo 
no Sistema a nível nacional em dar foco a programas que tra-
balham a Formação Profissional Rural – FPR de forma contí-
nua, com carga horária de longa duração e modular, por cadeia 
produtiva de atividades, isso dá maior prazo para o SENAR-DF 
planejar, acompanhar, avaliar, garantindo melhor aplicabilidade 
dos recursos financeiros de forma eficaz, podendo medir os in-
dicadores de resultados ao longo do exercício. A parceria entre 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
– SEBRAE-DF e o SENAR-DF possibilitou a execução da As-

sistência Técnica e Gerencial – ATeG, atualmente atende há 09 
(nove) cadeias produtivas sendo elas: Agricultura Orgânica 47 
(quarenta e sete) propriedades, Horticultura Convencional 47 (qua-
renta e sete) propriedades, Ovinocaprinocultura 22 (vinte e duas) 
propriedades, Piscicultura 22 (vinte e duas) propriedades, Floricul-
tura/ Fruticultura 25 (vinte e cinco) propriedades, Grãos 25(vinte e 
cinco) propriedades e Suinocultura 25 (vinte e cinco) propriedades.

Para isso o SENAR-DF investiu nesse primeiro ano em am-
pliar suas parcerias, montar as estratégias de atuação e um contato 
estreito com os produtores rurais, a realidade que marcou o primeiro 
ano de trabalho da nova gestão, de acordo com o Superintendente 
do SENAR – DF, Everaldo Firmino de Lima: “o que fica registrado é 
o fazer bem feito, com pouco recurso, mas com qualidade”.

Quem teve a oportunidade de participar dos eventos do 
SENAR-DF em 2017 percebeu essa diferença, de acordo com 
o Conselheiro do SENAR-DF, Paulo Bonato: “o SENAR-DF no 
seu último ano de atuação mostrou competência na estrutura-
ção de ações para o campo e o que mais me chamou atenção 
foi o dinamismo da Assistência Técnica e Gerencial – ATeG 
e a redução de gastos da instituição”. Além de ser conselheiro 
do SENAR-DF o senhor Paulo Bonato é produtor rural na re-
gião do PAD-DF “É um privilégio poder trabalhar assim, com 
este grau de proximidade, envolvimento e compromisso que o 
SENAR-DF disponibiliza para nós produtores rurais. Antes os 
produtores de grãos tinham apenas a opção da Assistência Téc-
nica das empresas de insumos, agora tem o SENAR-DF com a 
Assistência Técnica e Gerencial – ATeG, poder contar com a 
presença de uma instituição preocupada com o aprendizado da 
classe rural é muito bom” completou Paulo Bonato.

Para que todo este planejamento se concretize, sabemos da 
importância do Setor de Arrecadação que não mediu esforços e re-
forçou as atividades junto ao INSS e à Receita Federal do Brasil para 
promover a aproximação com os órgãos e fechar a cadeia de inte-
resse na Contribuição Previdenciária Rural.  No Distrito Federal, os 
três contribuintes que mais arrecadam para o SENAR-DF é a Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, DU POINT 
do Brasil S A e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. Os trabalhos realizados no último exercício apontaram re-
sultados positivos. Vários desafios foram enfrentados e superados 
pela entidade, atingiu – se resultados positivos, não só nos valores 
arrecadados, mas também nos trabalhos executados pelo setor de 
arrecadação junto aos potenciais e novos contribuintes.
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SENAR-DF agrega crescimento e 
experiência em 2017

Um caminho traçado com 
planejamento, parceria e 
experiência, gera resultados 
e começa a colher bons frutos
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CONTRIBUIÇÃO AO SENAR

A Contribuição sobre o Valor da Produção Rural que é recolhida em conjunto 
com a Contribuição á Previdência Social paga pelos produtores rurais é 
a principal fonte de recurso do SENAR-DF. O recolhimento incide sobre a 
comercialização da produção rural e sobre a folha de pagamento das empresas 
agropecuárias que tem empregados que exercem atividade no setor rural.

No Distrito Federal, são contribuintes do SENAR:

Como contribuir para o SENAR-DF:

Mais Informações: (61) 3047-5406 (61) 99963-6978

Para o custeio das ações, o SENAR-DF tem 
como fonte de recurso a contribuição mensal com-
pulsória recolhida por produtores rurais, pessoas fí-
sicas e jurídicas, e tem caráter corporativo de interes-
se de categoria profissional e econômica. A natureza 
jurídica da contribuição do SENAR-DF é distinta 
da contribuição previdenciária e embora por razões 
operacionais, tenha seus recolhimentos efetuados na 
mesma Guia da Previdência Social – GPS, difere-se 
desta em sua destinação e objetivo.

A contribuição ao SENAR-DF é de 0,2% 
para o produtor rural pessoa física e 0,25% para o 

produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bru-
ta oriunda da produção agropecuária paga pelos 
produtores rurais e 2,5% sobre folha de pagamen-
to do setor agrário das agroindústrias de avicultu-
ra, suinocultura, psicultura, carcinicultura, flores-
tamento e reflorestamento.

São estes os principais recursos com que o SE-
NAR-DF conta para realizar suas ações de Forma-
ção Profissional Rural-FPR e Promoção Social-PS, 
nas mais diversas atividades produtivas, em todo o 
Distrito Federal, beneficiando assim, trabalhadores 
rurais, produtores e suas famílias.

 ✓ Produtores Rurais Pessoa Física e Jurídica;
 ✓ Adquirentes de produção rural para comercialização ou industrialização;
 ✓ Consórcio Simplificado de Produtores Rurais;
 ✓ Cooperativas de Produtores Rurais;
 ✓ Empresas Prestadoras de Serviços Rurais;
 ✓ Agroindústrias;
 ✓ Órgãos do Poder público – Sub-rogação.

arrecadacao@senardf.org.br
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