GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL
Secretaria Execu va do Conselho Administra vo e Gestor do Fundo de Desenvolvimento Rural
do Distrito Federal

EDITAL DE ACOLHIMENTO DE PROJETO Nº 002/2020-FDR, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR, com
fundamento no que dispõe o art. 4º do Decreto nº 41.463/2020, de 16 de abril de 2013, c/c art. 8º e 9º do
Regimento Interno do FDR, torna público o acolhimento do projeto de ﬁnanciamento de a vidade
rural, Modalidade FDR-Crédito, apresentado por: I) JULIANA RODRIGUES FARIAS DE BRAÚNA, CPF: **.19102, processo SEI Nº 00072-00002877/2020-80, no valor de R$ 199.266,83 (cento e noventa e nove mil,
duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos); II) HELENO FONSECA LIMA, CPF: **.707-15,
processo SEI Nº 00072-00002879/2020-79, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), com
vista a aquisição de um trator agrícola MF 4280; III) CARLOS DE SOUZA CARDOZO, CPF: **.141-04; processo
SEI Nº 00072-00002880/2020-01, no valor de R$ 60.523,67, (setenta mil, quinhentos e vinte e três reais e
sessenta e sete centavos), com vistas implantação de: um poço tubular profundo, um sistema de irrigação
por gotejamento e custeio agrícola; IV) ALEXANDRE PRATES BELTRÃO, CPF: **.056-15, processo SEI Nº
00072-00002883/2020-37, no valor de R$ 85.170,03 (oitenta e cinco mil cento e setenta reais e três
centavos), com vistas a com a implantação de sistema de energia elétrica fotovoltaica; V) ELAINE
VASCONCELOS SILVA, CPF: **.871-91, processo SEI Nº 00072-00002884/2020-81, no valor de R$ 57.226,57
(cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavo), com vistas implantação de
três estufas agrícolas e um poço tubular profundo; VI ANINHO MUCUNDRAMO IRACHADE, CPF: **.341-72,
processo SEI Nº 00072-00002885/2020-2600072, no valor de R$ 157.850,00 (cento e cinquenta e sete mil e
oitocentos e cinquenta reais), com vista ampliação de agroindústria e compra de maquinários; VII) GISELY
MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO FURLAN, CPF: **.961-68, Processo SEI N º 00072-00002886/2020-71, no
valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com vistas aquisição de vinte matrizes bovinas
leiteiras; VIII) IROCEBIO RIBEIRO, CPF: **.377-00, processo SEI Nº 00072-00002887/2020-15, no valor de R$
30.232,34 (trinta mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), com vistas implantação de 1,5
hectares de bananal; IX) AGNALDO ROCHA OLIVEIRA, CPF: **.661-00, processo SEI Nº 0007200002888/2020-60, no valor de R$ 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais), com vista à
aquisição de um veículos u litário de garga (caminhão); X) ALEMIR CÂNDIDO SOBRINHO, CPF: **.621-91,
processo SEI Nº 00072-00002889/2020-12, no valor de R$ 30.202,69 (trinta mil, duzentos e dois reais e
sessenta e nove centavos), com vista à custeio de 1,66 hectares de bananal.
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Secretário Execu vo
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