FUNDAÇÃO AGRISUS
agricultura sustentável

Relatório do Evento
Processo AGRISUS Nº 2423/18

Título do Evento: XVII Dia de Campo Integração Lavoura / Pecuária
Local: Fazenda Ouro Verde
Período do evento: 16/05/18
Objetivos: Levar informação para o homem do campo
Participação esperada: 300 a 400 pessoas
Coordenadores/Instituição:
 Alberto Kazuaki Setoguchi – Engenheiro Agrônomo – Fazenda Ouro Verde

Na abertura do evento foi composta a mesa diretiva, logo em seguida,
entoamos o Hino Nacional Brasileiro e assim começamos nossos trabalhos. A
primeira apresentação foi da Fundação AGRISUS, sendo representado pelo
Engenheiro Agrônomo Alberto Kazuaki Setoguchi. Apresentou a entidade ao
público através do vídeo institucional e tocou a canção Terra Plantada. Foram
colocados banners e distribuídos folders no local da inscrição.
A programação foi seguida de palestras, sendo que todos os palestrantes
estavam presentes. O público foi de 300 participantes, que ficou dentro do
planejado.
Atualmente a fazenda utiliza o sistema de plantio direto devido aos dias
de campo realizados e também ao projeto plantio direto da AGRISUS. Na
safra 2012/2013 a fazenda iniciou o plantio da soja e também o plantio da
safrinha, e com bons resultados continuamos com este sistema de produção,
fazendo parte das atividades anuais da fazenda.
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INTRODUÇÃO
O dia de campo tem por objetivo levar informação sobre integração
lavoura/pecuária, através da teoria e da prática para dentro da propriedade. A
parte teórica do evento está relacionada com as palestras que são realizadas na
parte da manhã. A parte prática com a apresentação do resultado da Fazenda
Ouro Verde sobre integração lavoura/pecuária (ILP) e no final do evento, a
visita ao campo. Na parte da tarde é oferecido um almoço de confraternização e
de troca de informações.
Atualmente o evento tem uma grande participação de estudantes, que
procuram informações práticas e com resultados concretos, como o sistema ILP,
que é realidade para o novo modelo da diversificação do setor agropecuário, na
qual fornece ferramentas que podem diminuir os riscos da agricultura e de
renovação da pastagem com menor custo do que no sistema convencional.
Mesmo com crise política e econômica a participação do público foi dentro do
planejado, isto nos mostra que o setor cresce muito na procura de novas
tecnologias, quando há uma mudança drástica no comportamento político e
econômico do país.
A Fazenda Ouro Verde utiliza o sistema de plantio direto, conhecimento
adquirido através dos eventos e também recomendado pela Fundação
AGRISUS. A produção de soja da safra 2017/2018 superou o planejamento com
uma produção de 65 sacas por hectare contra o planejado de 60 sacas por
hectare, resultado obtido pelas condições climáticas ótimas para safra. Nos anos
anteriores tivemos uma produção de 51,8 sacas na safra 2013/2014, 40,6 sacas
na safra 2014/2015, 46 sacas na safra 2015/2016 e 57 sacas na safra 2016/2017.
Já na safra do milho não tivemos resultados para apresentação porque houve
uma diminuição na área plantada e a colheita foi realizada depois do dia de
campo com milho seco.
A safrinha no ano de 2016 sofreu muito com a estiagem de mais de 45
dias sem chuva. Já na safrinha de 2017 as condições climáticas ficaram dentro
do esperado, com uma produção de 90 sacas por hectare. Este ano as
perspectivas, não são das melhores, porque a chuva diminuiu no final de
Abril/2018, o que possibilitou a diminuição da produtividade. Isto aconteceu
porque a safra de verão começou tarde e consequentemente a safrinha também
atrasou, saindo da data recomendada para mesma.
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O público foi bem heterogêneo, desta maneira atingimos o objetivo de
transmitirmos de forma sucinta a tecnologia aplicada no sistema ILP que é o
futuro da pecuária brasileira.
PROGRAMA DO EVENTO
Todas as palestras foram realizadas conforme a programação do evento.
Serão enviados folders da programação do evento, cartazes e algumas
fotos.
PARTICIPANTES
O número de participantes foi de 300 pessoas, das quais, 207 fizeram suas
inscrições.

CONCLUSÕES
Concluímos que o objetivo do evento foi alcançado na sua íntegra,
porque tivemos um público interessado tanto na parte teórica como na parte
prática e também levamos ao conhecimento de todos, os objetivos da Fundação
AGRISUS, de uma agricultura sustentável e do apoio que ela proporciona às
instituições de pesquisa, eventos, dias de campo, etc.
A parte social do evento conseguiu arrecadar uma quantidade de
450 kg de alimentos e mais 600 kg foram doados pela família Setoguchi e irão
atender a mais de 150 famílias necessitadas do município de Itaberaí-GO.
Como o evento já é uma tradição na região, pedimos à Fundação
AGRISUS que continue conosco, porque o sistema ILP ajuda os agropecuaristas
a mudarem a produção tradicional, tendo uma ferramenta para ajudá-los,
deixando o sistema mais sustentável e sempre buscando informações através de
dias de campo. Por isso, é fundamental que a entidade continue nos apoiando e a
classe acreditando num futuro melhor.
O sucesso do evento certamente está relacionado com a
credibilidade, seriedade e transparência da organização, que vem demonstrando
isso, no decorrer de dezessete anos consecutivos.
COMPENSAÇÕES OFERECIDAS À FUNDAÇÃO AGRISUS
Seguindo a programação, foi apresentada a Fundação AGRISUS
pelo Engenheiro Agrônomo Alberto Kazuaki Setoguchi.
Os materiais foram distribuídos na inscrição.
Foram colocados os banners em locais visíveis.

FUNDAÇÃO AGRISUS
agricultura sustentável
A lista de presença foi digitalizada conforme o pedido.
Nos intervalos das palestras foi mencionado o nome da Fundação.
Na apresentação dos resultados da Fazenda Ouro Verde foi
mencionada a parceria com a Fundação AGRISUS e a atuação da instituição no
setor agropecuário. Devido a aumentos dos custos não houve a possibilidade de
trazermos um palestrante da área Integração Lavoura-Pecuária, fica o
compromisso firmado para o próximo evento a presença de um profissional da
área para apresentar um panorama atual do sistema ILP e também de outras
regiões do país. Pedimos também que a AGRISUS nos indique um profissional
qualificado.
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA FUNDAÇÃO
AGRISUS
Som para apresentações
Rádio
Transporte para campo
Banheiro Químico
Impressos gráficos
Café da manhã e almoço (prod. Alimentício)
Total

1.350,00
250,00
1.500,00
1.200,00
1.191,56
3.508,44
9.000,00

Estamos apresentando os gastos que foram utilizados com a
parceria da AGRISUS e o restante ficou com a Fazenda Ouro Verde e os
patrocinadores, que estão conosco todos os anos, ou seja, nossos parceiros
também.

Mogi Mirim, 11 de junho de 2.018.

__________________________________
Alberto Kazuaki Setoguchi
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