Nossos Agradecimentos

Foram muitos os desafios, pós-pandemia, cenários de guerra eminente, globalização acelerada
que vem exigir mudanças de costumes. Mesmo mediante a estes fatos tivemos a coragem em dizer sim
ao desafio de organizar a maior feira do agronegócio do Estado do Maranhão, com um tema que
demonstra a nossa coragem, a força e a necessidade da união, retirando vaidades e fanatismos, se
provando que somos sim um celeiro sustentável, que estamos conectados ao mundo rumo ao futuro.
No entanto, o apoio de cada uma das Instituições parceiras foi a nossa principal motivação,
Instituições estas, que arregaçaram as mangas e vieram somar na construção da 18° edição do
AGROBALSAS, que superou todas as expectativas, movimentando toda região e mostrando para o Brasil
e para o mundo o que somos, queremos e para onde queremos ir.
Durante os dias 16 a 20 de Maio, tivemos os mais variados públicos, 170 mil pessoas, que vieram
a Fazenda Sol Nascente, com o objetivo de aprender, ensinar e compartilhar experiências. Em uma
verdadeira conexão de setores que adequa tanto à nossa temática para esse ano como uma projeção
holística de futuro, culminando assim o nosso tema para 2022, “Conectividade Cerrado: O Grande
Celeiro”.

EXPOSITORES E MARCAS:
O AGROBALSAS 2022 contou com 365 expositores, e mais de 1.283 marcas nos estandes, em
diversos espaços, Empreendedorismo, Industria e Comércio, Casa Digital e Ciência e Tecnologia Maquinas
e Implementos Agrícolas, Espaço Agro destinado a agricultura familiar e Instituições, Micro empresários
individuais, Caminhões, Veículos, Pecuária Shopping Pecuarista, Vitrines Vivas das principais culturas e
alternativas.
PATROCINADORES E COMISSÃO ORGANIZADORA:
Dentre o apoio e patrocinadores, destacamos, o Governo do Estado do Maranhão e suas
Secretarias, Prefeitura de Balsas, Banco do Nordeste, Bradesco e Ponto Max. A Comissão Organizadora
foi composta das seguintes Instituições, Plataforma Feminina Mulheres Agro Ouro, SEBRAE,
SINDIBALSAS/FAEMA/SENAR/APROSOJA, SINFA, AGED, AGERP, EMBRAPA, Sistema FIEMA, UNOPAR,
UNIBALSAS, UEMA, UFMA, IFMA, ACALANTO, ADFB, CORPO BOMBEIROS, POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL/MA, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, TRIBUNAL DE JUSTIÇA MARANHÃO, CARTORIO BALSAS
2º OFICIO, OAB/BALSAS, ROTARY, ROUND TABLE RESPONSABLE SOY RTRS, ACT, TNC, ESTANCIA
CHAPADA DAS MESAS, CONDEMA/BALSAS, IDH/PCI, RHSUMA,CDL, ACIB,PORTO ITAQUI.
MESAS REDONDAS DEBATES E PROPOSTAS:
As temáticas através de (9) nove Mesas Redondas apontaram a transferência de informações e
tecnologias inovadoras, discutindo temáticas de alta relevância para nossa consolidação como uma região
forte de pessoas resilientes, com provocações a um choque de informação agricultores familiares,
empresários rurais e estudantes. Os temas propostos: Discutindo o grande Celeiro; Rumo a Consolidação
à Pecuária; Credito Rural e Regularização Fundiária; O papel da Mulher neste grande celeiro; A
consolidação da diversificação de alimentos neste grande celeiro; Uma nova visão ambiental; Inteligência
Artificial nos Recursos Humanos, Sequestro de Carbono, Segurança e Minimização de Riscos
Agropecuários e finalizando com grande campanha Enfrentamento ao Abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, com o tema Cuidando da nossa Alma. Estes temas resultou na CARTA
AGROBALSAS 2022.
RESULTADOS FINANCEIROS As negociações apontam a um alcance apurados, gira em torno de R$
6.350 bilhões, aguardando ainda alguns fechamentos. O Leilão da Pecuária promovido no dia 14 de Maio,
pela Fazenda Fernanda e convidados apontou a cifra de R$ 8,7 milhões.
CONQUISTAS DA 18ª EDIÇÃO AGROBALSAS 22
Através do Governador do Estado do Maranhão Carlos Brandão, grandes conquistas foram
formatadas nesta edição, onde traduz um novo tempo para os trabalhos que a Fundação Apoio a Pesquisa
do Corredor Exportação Norte- FAPCEN, entidade sem fins lucrativos vem desenvolvendo dentro da sua
missão, promover o desenvolvimento sustentável do Corredor Exportação Norte desde sua criação em
1983. Dentre elas citamos:

✓
Reunião compreendida entre representantes dos produtores rurais das Associações:
Serra do Penitente, Gerais de Balsas, Rio Coco, Ilha de Balsas, Aprosoja MA e Sindibalsas e
FAPCEN, com Governador do Estado Carlos Brandão e Secretarios;
✓
Implantação de 2,8km de malha asfatica na Fazenda Sol Nascente, com meio fio e sarjeta;
✓
Implantação do Centro Tático Aereo, a ser situado na cidade de Balsas;
✓
Implantação da Delegacia de Combater a Crimes Rurais e abigeato;
✓
Implantação da Patrulha Rural no Sul do Estado;
✓
Treinamento para Manuseios de Produtos Perigosos;
✓
Aquisição 7 km asfalto compreendidos da MA 006, no percurso denominado Serra Pisa
no Freio a TransPenitente;
✓
Formatação do Conselho Sul Maranhanse de Meio Ambiente;
✓
Após Agrobalsas 3 grandes grupos se instalam na cidade de Balsas, CaterPillar e DeltaMaq
Máquinas Pesadas, Jeep Veiculos e Sementes Boa Safra ;
✓
100% preenchimento de vagas na rede hoteleira, cidade de Balsas, preenchimento parcial
nas cidades vizinhas, Riachão, Carolina, São Raimundo Mangabeiras, Fortaleza dos Nogueiras;
✓
Reciclagem Central empresario Giovani Fiabro a ser instalado em 5 ha no Distrito
Industrial;
✓
A presença durante a semana do Governo Intinerante com seus Secretários atendendo
as principais demandas do setor (SEMA, SAGRIMA,SAF, SEINC, SECTI, SECMA);
✓
Primeiro espaço Casa Digital Ciencia e Tecnologia implantado com o apoio do SEBRAE,
FIEMA, SEC CIENCIA E TECNOLOGIA, UFMA, UEMA, IFMA, IEMA;
✓
Treinamentos em: Operação Maquinas Agricolas, Aplicação Agrotoxico, Manuseio de
Droners, Alimentação Alternativa, Manejo de Ovinos, Produção Cachaça, Doces e Compostas,
promovido pelo SENAR e Panificação promovido pela FIEMA;
✓
Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Fabio Braga.
REDE SOCIAIS:
O alcance de visualização de mais de 3 milhões de pessoas, 32 paises, e 23 estados brasileiros,
através do site www.fapcen.org.br; www.agrobalsas.agr.br; Instagran e Facebook: @fapcenbalsas e
@agrobalsasoficial; todas as palestras disponibilizadas através do canal Yotube Fapcen Oficial, discutindo
ao vivo com palestrantes e convidados da Mesa.
CONTRAPARTIDA FAPCEN E PLATAFORMA MULHERES DO AGRO EM AÇÕES SOCIAIS:
Mas a feira não é só negócios, a contrapartida social que a FAPCEN juntamente sob a coordenação
da Plataforma Feminina Mulheres Agro Ouro, que interligam, mulheres do agro com demais profissionais,
mediante a proposta, igualdade de gêneros e valorização da mulher no agronegócio, a FAPCEN e AMAO
deixam como resposta a visualização sobre a correta comunicação do Agronegócio Brasil, através da
participação da inclusão de pessoas, visando maior visibilidade, bem estar e melhoria de qualidade de
vida a todos, mediante as seguintes atitudes providenciadas:

✓ Doação cadeiras roda esportivas e fomação do 1° Time de basquete sentado de Balsas;
✓ Arrecadação de alimentos não perecíveis (8 Ton) foram recebidos por ocasião dos grandes
SHOWS, Cezar Menoti e Renato Teixeira, distribuídos para seis instituições filantrópicas de
Balsas: Lar São Vicente, Acalanto, Projeto Trizidela, Lar Maria de Nazaré, Associação Deficientes
Físicos de Balsas, Fazenda Esperança, PremeVi e comunidades São Pedro e Gado Bravinho;
✓ Aquisição de suplemento alimentar para Casa Acalanto, destinado a mulheres que fazem
tratamento de câncer;
✓ Promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, a realização de casamentos comunitarios
para 110 casais; Recebendo um troféu e prêmios;
✓ 21 mulheres foram destaques como “Mulheres que Valem Ouro”, entre elas, a lavadeira Rio
Balsas, a quebradeira de coco, a costureira, a primeira advogada, a ambulante da praça da
Prefeitura de Balsas, 1ª analista de sementes, dentre outras foram reconhecidas pela sociedade
balsense.
✓ Destaque ao cantor Russo e a adolescente Luiza Simm, que abrilhantaram do Hino Nacional as
canções das Mulheres que Valem Ouro e Casamentos realizados, finalizando num grande show
artistico.
✓ A consolidação do AGROBALSAS destinado à agricultura familiar e integração com o
empresário rural;
✓ Organização da cadeia de valor a cultura da Mandioca e destaque nas vitrines aos pulses,
alternativas como Knaf, Amaranthos, gergelim e produtividades Algodão e Milho;
✓ Corrente do Bem que ultrapassou comunidades e cidades através de doações de mudas do
cultivo das especies de forragem Capiaçu e Curumim;
✓ Controle biologico em diversas culturas;
✓ Concurso Garota Agrobalsas 2022;
✓ Recepção a estudantes escolas, publicas, privadas, das comunidades e Universidades.
AGROBALSAS 2023
Iniciaremos a partir do mês de Junho 2022, revendo nossas eventuais falhas e profissionalizando
nossa equipe e a Fazenda Sol Nascente e equipe para melhor atendê-los.
Culminando com a comemoração dos 30 Anos da FAPCEN, a 19ª edição, está marcada para 15 a
19 de Maio de 2.023. Nossos projetos estarão disponibilizados a partir de do mês de Setembro/22
e contamos com a vossa participação que muito honra a Diretoria, Associação e colaboradores da
FAPCEN. At.te.
Gisela Introvini
Superintendente

