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Vargem Bonita recebe encontro de produtores de folhosas

O Núcleo Hortícola Vargem Bonita (região administrativa do Park Way)
recebeu, no sábado (22), o 3º Encontro Técnico dos Produtores de Hortaliças
Folhosas do Distrito Federal. O evento, promovido pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), por meio do escritório na Vargem
Bonita, reuniu agricultores que produzem alface, rúcula, agrião, coentro,
salsa, couve, repolho, dentre outras. O encontro fez parte da programação
da 9ª Semana de Integração Rural.
De acordo com o gerente da Emater-DF na Vargem Bonita, Claudinei
Vieira, a atividade buscou compartilhar informações, tecnologias, técnicas e
experiências. “Com isso, pretendemos aperfeiçoar a produção local, fazendo
chegar um alimento cada vez mais seguro e saudável na mesa do consumidor
brasiliense”, resumiu o gerente.
Com o tema “Tecnologias para produção de hortaliças folhosas”, o encontro
abordou um panorama da produção de hortaliças folhosas no DF, insumos
orgânicos, a diversiﬁcação na produção de hortaliças, os benefícios do cultivo
protegido, métodos de cultivo e cultivares de estação, além de apresentações
de máquinas agrícolas.
“Foi um evento excelente. Um momento de integração entre os produtores
que puderam também conhecer novas tecnologias voltadas para a produção
desse tipo de horticultura. A atividade destaca a importância da produção
desta região para a população do Distrito Federal”, observou o presidente da
Emater-DF, Roberto Carneiro.
O escritório da Emater-DF na Vargem Bonita atende a comunidades
rurais das regiões administrativas do Park Way, Núcleo Bandeirante,
Candangolândia, Riacho Fundo I e II, Guará e Águas Claras. Ao todo, são
cerca de 250 produtores — a maioria de hortaliças folhosas, com a produção
quase toda comercializada em feiras e mercados de Brasília. A comunidade
também produz ﬂores e plantas ornamentais, plantas medicinais, feijão e
cogumelos, além de agroindústrias de processamento de frutas e hortaliças.
O encontro técnico contou com o apoio da Administração Regional do
Park Way; e das empresas Vegetal Agronegócios; AgroPlant; Hortibraz; Star
Seeds; Hanashiro Máquinas Agrícolas.

cavalgada
Veja algumas fotos da cavalgada da 9ª Semana de Integração
Rural da Vargem Bonita

Evento
Agricultores familiares discutem sobre produção orgânica no
Córrego da Onça

Agricultores familiares do Núcleo Rural Córrego da Onça participaram
nessa quinta-feira (20) da Reunião Técnica sobre produção Orgânica e
Agroecológica, promovida pela Emater-DF. A reunião teve o objetivo de
estimular a organização e a produção orgânica e agroecológica, tendo em
vista a região ter recortes com a área de proteção ambiental chamada Zona
de Vida Silvestre. “Precisamos fazer aqui ações produtivas e sustentáveis”,
explicou o engenheiro agrônomo e gerente da Emater-DF na Vargem Bonita,
Claudinei Vieira.
Na reunião técnica, Vieira explicou a diferença entre a produção orgânica
e a agroecológica. Entre os pontos levantados, ele destacou a questão
da comercialização. “Mesmo com todas as práticas corretas, só pode ser
comercializado como orgânico se tiver algum selo de certiﬁcação que comprova
que seguiu todas as normas de cultivo orgânico”, explicou o agrônomo. A
vantagem é que a maioria dos produtores do Corrégo da Onça já realizam
práticas agroecológicas, o que facilita uma possível transição, caso tenham
interesse.
É o que conﬁrma a agricultora Maria Luiza, uma das participantes do
encontro. “Tenho duas vaquinhas de onde tiro o leite para o sustento e o
adubo que uso para nossa hortinha”, explica a produtora. Segundo ela, a
horta é pequena, mas não usa nenhum agrotóxico e nem adubos químicos,
assim como outros produtores do núcleo rural, que já adotam várias práticas
agroecológicas.
A reunião técnica fez parte das ações da Semana de Integração Rural,
promovida pelo escritório da Emater-DF na Vargem Bonita, com o objetivo
de integrar as comunidades rurais das regiões atendidas pelo escritório.

oﬁcina
Emater mostra alternativa de alimentação do gado no período
da seca

Durante a Semana de Integração Rural da Vargem Bonita foi realizada a
oﬁcina de silagem de capineira para bovinos, na sexta-feira (21). A ensilagem
é um processo de conservação de forragem utilizado com a ﬁnalidade de
produção de alimento volumoso (silagem) de boa qualidade.
Segundo a médica veterinária da Emater-DF, Florence Berthier, o objetivo
da oﬁcina foi apresentar uma alternativa de aproveitamento do excesso de
forragens do período das águas para fornecimento aos animais, durante
o período seco, quando ocorre uma diminuição das forrageiras. “É preciso
manter a produção leiteira estável e economicamente viável ao longo do
ano, até mesmo nos períodos mais secos”, diz Florence.
A oﬁcina foi conduzida pelo zootecnista da Emater-DF, Ricardo de Magalhães
Luz, que tratou da formação das pastagens, plantio, tipos de forragem,
formas condução da pastagem, até o processo de ensilagem. “Os produtores
não priorizam a produção de alimentos e a redução dos custos de produção.
A maioria tem o foco direcionado para a compra de novilhas ou vacas, a
preços que nunca podem ser amortizados com a produção leiteira”, explica.
Para Ricardo, um bom planejamento para produção e armazenamento de
volumoso no período seco é de extrema importância.

qualidade de vida
Programa Bem Viver no Trabalho promove oﬁcina de jardins
em pequenos espaços

Com o objetivo de promover atividades de integração e bem estar, o
Programa Bem Viver no Trabalho promove a Oﬁcina Bem Viver no Nosso
Jardim, nos dias 18 e 19 de outubro pela manhã. As inscrições são gratuitas
e devem ser feitas até dia 15 de outubro pelo e-mail bvt@emater.df.gov.br.
Os participantes deverão trazer os materiais necessários para a prática.
A oﬁcina será realizada em duas partes. A primeira será uma demonstração
de instalação de jardins e manutenção nas dependências da Emater-DF
(Sede), e de cuidado com orquídeas. Para esse momento, os inscritos devem
trazer as plantas para o jardim, como helicônias, plantas verdes e vasos
de rosas. No caso das orquídeas, após cuidadas, poderão ser doadas para
serem aﬁxadas nas árvores do jardim interno da Emater-DF ou podem ser
levadas de volta para casa.
Na segunda parte da oﬁcina os inscritos farão um pequeno terrário com
a demonstração dos cuidados básicos para suculentas. Ao total serão duas
turmas, uma no dia 18 e outra no dia 19, ambas pela manhã e com o mesmo
conteúdo.
A seguir, o material a ser levado para a oﬁcina:
Manutenção do jardim
Cuidado com as
interno da Emater-DF
orquídeas
- helicônias, marantas;
- orquídeas diversas,
- plantas verdes (jiboias, ﬂoridas ou não.
dracenas, etc);
- vasos de rosas;
- mudas de forrações
perenes (gérberas, erysine)

Preparo de terrários
- suculentas;
- recipiente onde serão
plantadas as suculentas;
- pedriscos ou argila
expandida;
- musgos;
- areia colorida (opcional)

assentamentos
Emater-DF em Padre Bernardo participa da 1ª Feira da
Agricultura Familiar da região

O Escritório de Projetos Especiais da Emater-DF em Padre Bernardo
participou nos dias 14 a 16 de setembro do 3º Arraiá Santa Felicidade e da
1ª Feira da Agricultura Familiar, que aconteceu no Projeto de Assentamento
Santa Felicidade, no município de Cocalzinho de Goiás (GO).
Presente em todas as edições do arraiá, a Emater-DF contribui com a
parte técnica do evento, tendo realizado, nessa edição, as palestras sobre
comercialização com a extensionista e gerente do escritório em Padre
Bernardo, Keila Xisto, e sobre organização social com o extensionista
José Gonçalves. “Nossos produtores estão passando por este processo de
iniciar a comercialização via cooperativa, e isso já é resultado das ações
de assistência técnica e de projetos de créditos como o Pronaf que foram
elaborados e acompanhados pela nossa equipe”, explica Keila.
Cerca de 35 pessoas participaram das palestras técnicas, que aconteceram
no sábado (15) e várias outras prestigiaram a 1ª Feira da Agricultura Familiar
da região, que marcou a primeira safra após os projetos de crédito orientados
pela Emater-DF para o assentamento. “Demos apoio a essa iniciativa dos
produtores, que viram o bom resultado da sua produção de alimentos e
quiseram mostrar e vender seus produtos”, aﬁrmou Keila. O evento contou
ainda com shows sertanejos, mostra de artesanatos, barracas com comidas
típicas e cavalgada.
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Aureliano Moraes Dantas
Juliana Silveira Matsuura
Doniel Francisco dos Santos
Fabricio Portes Braga
Roberto Guimarães Carneiro
Hebert A. Figueredo Silva
Kelly Francisca R. Eustáquio
Marcus Vinícius Rodrigues
Fausto Veiga de Alvarenga
Iclea Almeida de Queiroz Silva
Neusa Teodoro do Amaral
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Hélcio Henrique Santos
Mario Machado Paschoal
Luciana Xavier Ramos
Vinicius Gonçalves Valle
Luiz Carlos da Silva
Iran Dourado Dias
Rogério Puerta
Carlos César Vieira da Luz
Orlando Paula Moreira Filho
Ecarlos Carneiro da Silva

