
 

PRESIDENTE DO CONSELHO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  

CEILÂNDIA 
 

1- Nome Completo:  
Izildete Leite de Sousa Araújo 

 
2- Data de Nascimento: 

13/04/1957 
 

3- Quando e como começou a viver de agricultura? 

Nasceu na agricultura e continua trabalhando e morando nesse 
meio. 

 

4- O que produz hoje? 
Produz feijão verde, milho, mandioca, bata doce e frutas em geral. 

Tem criação de gado, porco e galinha. 
 

5- Faz parte de alguma associação: 
Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares do 

Incra IX – Ceilândia , e é Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Rural sustentável de Ceilândia. 

 

6- Quais são os objetivos junto ao Conselho? 
Da continuidade aos projetos iniciado pela gestão anterior e      

fortalecer as associações, bem como a produção da região. 

 

 

  



 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

CEILÂNDIA 
 

1. Nome Completo 
Marta Lima do Nascimento Ovides 
 

2. Data de Nascimento 
26/10/1968 
 

3. Quando e como começou a viver de agricultura? 
Passei a viver na área rural desde 1993 quando me estabeleci aqui na 
Cabeceira do Valo, inicialmente plantávamos apenas pra nossa 
subsistência milho, mandioca e frutas como maracujá e banana entre 
outras frutas...Depois passamos a cultivar a bucha vegetal de metro pra 
comercialização ,o que fizemos com recursos do Pronaf. 
 

4. O que produz hoje? 
Atualmente estamos focados na apicultura, onde hoje temos 8 caixas de 
Europas em produção para comercialização, o que fazemos de maneira 
informal. 
 

5.  Faz parte de alguma associação? 
Vice presidente da ASVALO : Associação dos produtores da Cabeceira 
do Valo. 
 

6. Quais são os objetivos junto ao Conselho? 
Meus objetivos são de fortalecimento às comunidades rurais junto ao 
Governo a fim de que cada vez mais possamos ter Politicas Públicas e 
Sociais voltadas às necessidades do produtor rural, sobretudo o 
produtor familiar, fortalecendo os vínculos da cidade e campo com 
respeito, trabalho e cidadania a fim de evitarmos o êxodo rural. 

 


