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Agricultura Orgânica será tema na 3ª Expoverde  

 

 

 

 

 

Com apoio do governo federal, evento volta a aconte cer no Parque Fernando Costa com vistas ao 
agronegócio  

Após perder patrocínio do governo federal em 2010 e deixar de realizar a Expoverde (Feira de Máquinas e 
Implementos Agrícolas, Insumos, Flores, Frutas, Hortaliças, Plantas Nativas, Ornamentais e Medicinais; e 
Agricultura Orgânica de Franca e Região), a Secretaria de Desenvolvimento de Franca anuncia o evento 
para o final de setembro com várias atividades e com foco ao agronegócio. A Expoverde oferecerá o 5º 
Seminário de Agricultura Orgânica da Região de Franca, no dia 30 de setembro, e terá apoio da Brasilbio 
(Associação Brasileira de Orgânicos) e do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas).  

O tema da agricultura orgânica é de interesse para muitos agricultores da região, que vem sendo 
capacitados através de oficinas do Escritório Regional do Sebrae e pela secretaria de Desenvolvimento. 
Há cinco anos foi fundada a APOFRAN (Associação dos Produtores Orgânicos da Região de Franca) e 
atualmente 10 propriedades rurais de agricultores do grupo receberam certificação do IBD (Instituto 
Biodinâmico). Selo que garante a origem orgânica dos produtos. 

“Este ano selecionamos cada um dos palestrantes para que estes contribuam diretamente para o 
fortalecimento do grupo de produtores orgânicos. Abordaremos técnicas de horticultura e fruticultura 
orgânica, controle biológico de pragas e doenças, residuais de pesticidas e fertilizantes, bem como os 
desafios da agricultura orgânica em grandes culturas”, afirma Alexandre Ferreira, secretário Municipal de 
Desenvolvimento. 

O 5º Seminário abrigará quatro palestras. No período da manhã, Sílvio Roberto Penteado, da Via 
Orgânica, abordará os temas: técnicas de produção de hortaliças e frutas orgânicas; enxertia de frutíferas; 
hortaliças de plantio direto; e bandejas de produção de mudas de transplantio. Logo a seguir, a Sementes 
Sakata apresentará novas tecnologias de sementes de hortaliças e frutas orgânicas. 

No período da tarde, Carlos Armênio Kathounian, professor da ESALQ/USP discorrerá palestra abordando 
o tema Agroecologia e Matéria Orgânica. Finalizando, o seminário contará com a participação do 
pesquisador chileno, Carlos Mezza, do Mundo Orgânico. Mezza discorrerá sobre a biotecnologia aplicada 
à agricultura no manejo fitossanitário; no controle biológico de pragas e doenças; residuais de pesticidas e 
fertilizantes; os desafios da exportação e de trabalhos em grandes culturas; bem como o panorama atual 
da agricultura convencional e orgânica. Para participar, os interessados podem efetivar as inscrições 
através do site do evento (www.franca.sp.gov.br/expoverde) ou diretamente no local, no credenciamento. 
As vagas são limitadas. 


