HORÁRIO

AGENDA • 14 de setembro de 2016

8:00 às 8:40

Receptivo, café da manhã e entrega de material.

8:40 às 9:05

Boas vindas e palavras sobre o objetivo do Seminário.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil - CNA

Daniel Klüppel Carrara
Secretário Executivo do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR

9:05 às 9:20

Abertura da mesa redonda – moderador Alex Mansur Mattos – Diretor da With Consultoria.

9:20 às 10:40

Painel 1 – Mudanças climáticas globais - Os próximos passos do debate das Mudanças
Climáticas, pós Acordo de Paris
O objetivo do painel é demonstrar, nacional e internacionalmente, as perspectivas políticas,
climáticas, sociais e econômicas frente às mudanças climáticas globais, sustentabilidade e
metas de descarbonização da economia.
Eduardo José Viola
Professor da UnB
Sustentabilidade –
“Regra multilateral
do acordo de paris”
(20 min).

Walter Vergara
Membro Sênior da WRI
– “Economia e Energia
Sustentável” (20 min).

Braz da Costa
Baracuhy Neto
Chefe do Dep. de Agricultura e Produtos de
Base do MRE-“Importância da agropecuária
nas relações exteriores”
(20 min).

Rodrigo C A Lima
Diretor Geral da
AGROICONE – “Produção
e conservação: o futuro
do agro brasileiro e
o Acordo de Paris”.
(20 min).

10:40 às 11:50

Debate e perguntas.

12:00 às 13:30

Almoço.

13:30 às 13:45

Abertura da mesa redonda – moderador Rogério T. Beretta – Superintendente do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MS.

13:45 às 15:05

Painel 2 – Assistência Técnica e Gerencial
O objetivo do painel é apresentar as ações de adaptação, mitigação e resiliência climática, que
tornam o SENAR um catalisador de todo o processo, por meio de capacitação e assistência
técnica e gerencial ao pequeno e médio produtor, promovendo: geração e diversificação
de renda; incorporação de tecnologias e sistemas agrícolas resilientes para fixar e estocar
carbono; segurança alimentar; sucessão familiar; fixação do produtor no campo e ganho de
escala de produção.
Daniel Klüppel Carrara
Secretário Executivo do
SENAR Central “Apresentação Institucional e panorama das
classes C, D/E potencial” (20 min).

Matheus Ferreira P. da
Silva – Coordenador
Nacional de Assistência
Técnica e Gerencial do
SENAR Central.
“Evolução histórica da
AT&G e apresentação
do modelo SENAR”
(20 min).

Humberto
Miranda Oliveira
– Superintendente
Adjunto do SENAR/BA.
“Apresentação de
resultados da AT&G de
produtores rurais, na
Bahia” (20 min).

Donizete Tokarski
CEO da UBRABIO –
“Uso do Biodiesel da
Frota Agrícola e a disseminação de tecnologias,
por meio da Assistência
Técnica e Gerencial”
(20 min).

15:05 às 15:50

Debate e perguntas.

15:50 às 16:05

Coffee Break.

16:05 às 16:20

Abertura da mesa redonda – moderador Rodrigo Justos de Brito – Presidente da Comissão do
Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA.

16:20 às 17:40

Painel 3 - Serviço Ambiental e Oportunidades
O objetivo do painel é demonstrar programas de neutralização, mercado voluntário, gestão
de fundos e oportunidades de investimentos para as soluções climáticas e melhorar políticas
públicas.
Eduardo
Delgado Assad
Pesquisador da
EMBRAPA – “Mercado
fornecedor do serviço
ambiental” – Ativos
econômicos (20 min).

Marco Antônio
Fujihara
Diretor da
KEYASSOCIADOS
– “Mercado Formal:
sistema de
negociação do ativo
econômico” (20 min).

Ivone Namikawa
Consultora de Sustentabilidade Florestal da
KLABIN - “Contribuições
do setor florestal, que
geram serviços ambientais e os programas de
incentivos à restauração
(20 min).

Justine Leigh-Bell
Gerente de Padrões e
Sistema de Certificação
– INITIATIVE CLIMATE BOUNDS – “Mobilização
do mercado de capitais
para soluções climáticas”
(20 min).

17:40 às 18:30

Debate e perguntas.

18:30 às 19:00

Discussão dos próximos passos, criação do Comitê de Trabalho e encerramento.

