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A abertura do evento contou com a presença da Diretora de Pesquisas do IBGE, Sra. Márcia
Quintslr, que inicialmente agradeceu a presença de todos. A Sra. Márcia colocou que este Fórum
ocorre em um momento institucional bem relevante quanto à tomada de decisão, pois está em
discussão o orçamento de 2014 e a avaliação da implementação dos recursos previstos. Por isso,
segundo ela, houve a necessidade de uma correção estratégica na condução do Projeto SNPA.
Então, hoje o IBGE está prevendo um teste da PNAG para 2014, ao contrário do que se pensava,
que era a realização da própria PNAG no referido ano. O IBGE fez esta reavaliação porque,
conjugada à questão orçamentária, há o aspecto dos recursos humanos. A Diretora de Pesquisas
continuou, assinando que, embora a instituição tenha sido contemplada com um concurso público
em 2013, para efetivação dos funcionários em 2014, percebe-se que ainda o quantitativo de pessoas
não é o suficiente. Dessa forma, foi mantido para 2013 o pré-teste a ser realizado nos Estados de
Santa Catarina, Minas Gerais e Pará. Em 2014 deverá ocorrer um outro teste, já comentado, que
está em fase de estruturação. O ano de 2015 será um período de planejamento e, em 2016, a
implantação da PNAG ocorrerá em operação integrada ao Censo Agropecuário. Além disso, ela
ressaltou que essa execução em conjunto agrega vantagens para ambos os processos.
Quanto aos informes sobre iniciativas internacionais, o Sr. Flávio P. Bolliger (Coordenador
da COAGRO) passou a fazê-los. Ele comentou sobre a VI Conferência Internacional sobre
Estatísticas Agropecuárias – ICAS VI, apontando que o IBGE vai sediar o evento no período de 23
a 25 de outubro de 2013. Assinalou que as inscrições encontravam-se abertas na semana anterior,
mas no momento não estão abertas por uma questão técnica. No entanto, brevemente as inscrições
serão abertas novamente. Conforme o Sr. Flávio, o programa já está definido e pode ser acessado na
página do evento na internet. Salientou também que os artigos, nas suas primeiras versões, devem
ser enviados até o dia 30 de junho deste ano. Os textos serão revisados e enviados para os autores
para que, até fim de setembro, sejam divulgadas as segundas versões. O Sr. Flávio informou que o
evento terá várias sessões plenárias, destacando, dentre elas, a sessão “O papel do Censo
Agropecuário”, que acontecerá no primeiro dia do evento.
Na sequência, o Sr. Flávio falou sobre a implementação da Estratégia Global para Melhoria
da Estatísticas Agropecuárias, na América Latina e Caribe. Informou que em 04 de junho de 2013
aconteceu a segunda reunião do GTEA (Grupo de Trabalho sobre Estatísticas Agropecuárias), em
Porto of Spain - Trinidad y Tobago, apresentando a página da FAO sobre a Estratégia Global na

internet. Em seguida, foram dados informes sobre o evento “FAO-OEA/CIE-IICA Working Group
on Agricultural and Livestock Statistics for Latin America and the Caribbean - Twenty-sixth
session”, realizado também em Port of Spain - Trinidad y Tobago, no período de 5 a 7 de junho de
2013. Após o término da apresentação do Sr. Flávio, ele passou a palavra para a Sra. Gabriela
Fernandez Sánchez (UERJ), para que ela fizesse um anúncio. A Sr. Gabriela agradeceu a
oportunidade, apresentando-se como Coordenadora Científica do VII Congresso Estadual de
Agronomia no Rio de Janeiro, que terá como tema “Agronomia, Agricultura e Desenvolvimento
Rural com Sustentabilidade - Desafios e Perspectivas de Mercado”, que será realizado nos dias 23 e
24 de outubro de 2013, no prédio central da UFRRJ.

