
 

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
RURAL SUSTENTÁVEL  

VARGEM BONITA 

1- Nome Completo:  

Marcelo Pereira Silva 

 
2- Data de Nascimento: 

20 de março de 1953 
 

3- Quando e como começou a viver de Agricultura? 
Já nasci na roça e lá permaneci, diretamente, até os 13 anos de idade. 

Em seguida fui para a cidade do interior, porém nas férias regressava à 
roça, onde permanecia até o início das aulas. 

De lá sai ao completar 21 anos, tendo vindo para Brasília, onde me 

empreguei em Autarquia Federal. Nessa autarquia fui transferido para o 
Rio de Janeiro, tendo lá permanecido por quase dois anos, retornando 

posteriormente, à Brasília. Após algum tempo, comprei os direitos de 
uma chácara, em 1993, nela permanecendo até o momento. Fui e sou 

da roça. 
 

4- O que produz hoje? 

Milho, feijão, mandioca, cebola, coentro, abóbora, manga, dentre outras 

frutas. Doravante, procurarei lidar com agricultura agroecológica. 

 
5- Faz parte de alguma Associação? 

Sou Presidente da Associação Comunitária do Núcleo Rural Córrego da 

Onça, onde tenho uma chácara. 
 

6- Quais são os objetivos junto ao Conselho? 

Trabalhar incessantemente, pela regularização fundiária das terras no 
DF, inclusive no Córrego da Onça, e nas regiões administrativas 

abrangidas pelo conselho regional de desenvolvimento rural sustentável 
de Vargem Bonita. 

Esforçar-me pela produção rural cada vez mais profissional e talentosa 
no DF. 

Laborar pela continuidade dos conselhos rurais no DF, para 

proporcionar melhores condições de trabalho aos cidadãos que lidam 
com a roça no dia a dia, para que possam obter melhores condições de 

vida para si e suas famílias.  



 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

VARGEM BONITA 

 

1- Nome Completo:  

Antônia dos Santos de Freitas 

 

2- Data de Nascimento: 
13/02/1953 

 
3- Quando e como começou a viver de agricultura? 

Desde 1991  

 

4- O que produz hoje? 

Planto mandioca no sistema de agrofloresta 
 

5- Faz parte de alguma associação? 

Vice Presidente da Associação dos chacareiros do Park Way, Achapark 

 

6- Quais são os objetivos junto ao Conselho? 

Melhorias para a nossa categoria. 
 

 

 

 


