
Bedrijfsnaam Contactpersoon Activiteit Interesse in

ADECE Ticiana Mesquita Batista Overheidsinstelling van de staat 

van Ceará. Ontwikkelingen in de 

landbouw aan de hand van 

technologie, industrie en 

economie.

Technologie en informatie uitwisselen met 

betrekking tot bloemen- en fruitteelt. Netwerk 

uitbreiden.

APHORTESP Carlos Augusto Schmidt 

Marcio Hasegawa

Branchevereniging voor 

producenten en distributeurs

van groenten en fruit in de staat 

SP

Ze hebben heel veel interessante contacten voor 

nederlandse bedrijven.

AGROPOLOS Neiliane Borges

Eulálio Elivan da Silva 

Barreto

Realisatie van bloemen markten 

en evenementen, technische 

assistentie, verbonden aan de 

bloementeelt school van Ceara, 

realiseren van technische 

missies en implantatie van 

beschermde teelt.

Bezoek brengen aan de grootste bloemenmarkt, 

kennis maken met Nederlandse producenten van 

sierbloemen- en planten, nieuwe technieken 

leren kennen, netwerk met bedrijven uitbreiden 

en informatie uitwisselen.

ATS Brasil Importação Ricardo van de Groes Tuinbouw apparatuur, 

importeren van kassen.

Technologie voor productie zonder 

bestrijdingsmiddelen. Technologie voor langere 

houdbaarheid van groente en fruit. Technologie 

voor water recycling, technologie voor schone 

energie, technologie voor reclycling 'trash of 

greenhouses'. Interesse in jonge tuinbouw 

bedrijven die nog niet in Brazilië gevestigd zijn, 

maar dat wel van plan zijn.

BRAZIL PLANT David Gondim Handelaar in planten met veel 

kennis van de markt en veel 

contacten. Exporteerd voor de 

VS.

stekjes en kleine plantjes van sierplanten. 

Technologie om te verbouwen. Contact met 

bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verkopen 

van kleine planten (stekjes) die in Brazilië 

worden volbracht. Interesse in kopers van 

tropische planten die hun planten in Nederlnad 

willen kopen. Producenten die hun planten in 

Ceara willen laten opgroeien en dan later in 

Europa verkopen. 

CEAROSA Gabriela Selbach Rozenkweker Verbeteren van aanpak door vergroten van de 

kennis. Uitwisselen van ervaring en 

samenwerking op lange termijn. Irrigatie 

systemen.

Comercio e Produção 

TAKAGAKI

Mauricio Takagaki

Hilda Takagaki

Groenteteler + verkoper Verbeteren van kwantiteit en kwaliteit van hun 

producten. Willen graag kennis uitwisselen.

CS FLOWERS Gilsom Gondim Handelaar in planten, 

sansevierias, cactus en 

plumeria.

Bedrijven die jonge planten in brazilië willen 

laten opgroeien. Technologie om 

betere planten tegen een lagere prijs te kunnen 

produceren. Bedrijven die hun technologie in 

Brazilië willen verkopen.

CTC José Guilherme 

Perticarrari 

Luciano Menegasso

Onderzoek doen naar de aan- 

en toevoer van suikerriet.

automatisering, hulpmiddelen en machines om 

bloemen en groenten te manipuleren. 

ENTREFLORES - rede de 

Cooperação, 

Clonagro

Thomas Hoegg Adamski Kweken en klonen van 

orchideen

kwekers van orchideeen + verbeteren en 

uitbreiden kennis op gebied van 

kassentechnologie 



ESTAÇÃO VERDE Erivan Marreiros

Ramon Moura

Groententeler in hydroculturele 

systeem.

Nieuwste technologieen ogv hydroponic (water) 

en kassenbouw. Importeurs van groene planten 

en groente. Europese markt leren kennen  en 

contact maken met importeurs.

FAZENDA DO PONTAL Anisia Cavanelas 

Guimarães

Productie van zaailingen van 

sierplanten en van palmbomen.

Uitbreiden kennis ogv bloemen, nieuwe 

technolgieen die ze toe kunne passen. Handel 

doen en contacten leggen.

FLORATECH comercio + 

produção de

plantas

Marcos Aurelio Arrigni

Barrey 

Plantenkweker De nieuwste technologie van kassen, 

verwarming en irrigatie. Nieuwe leveranciers van 

orchideeen.

FRUTAL/FRUTAGRO Antonio Erildo Lemos 

Pontes

Branchevereniging voor groente 

en fruit. 

Groot netwerk, veel bedrijven aangeleverd voor 

deze missie. 

JULIANNE MARTA Julianne Marta Bloemenkweker De Nederlandse markt leren kennen en nagaan 

of er mogelijkheden zijn om zaken te doen met 

Nederlanders, waarbij er een uitwisseling kan 

ontstaan tussen Nederlandse producten en 

producten uit Pará.

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SATIRO DIAS    

Joaquim Cardoso Neto Overheidsinstelling Kennis technische uitvoeringen.

RENATO AUGUSTO ABDO Renato Augusto Abdo Ingenieur, expert op gebied van 

telen in kassen.

Nieuwste technologieen kassenbouw en kweek in 

kassen.

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA 

de Estado do Pará

Dulcimar de Melo

e Silva

stimuleren van tuinbouw sector 

in de staat Pará

Nieuwe technologie voor productie van bloemen, 

planten, groenten en fruit

SITIO HIROMI Hiromi Makiyama, 

Karina Sayuri Makiyama

Groentenkweker + distributeur. Technieken van kweken van groenten in kassen.

SITIO SANTA BARBARA Jorge en Lucimiere 

Carlini

Producent van tropische 

bloemen.

Nieuwe technologie voor productie, o.a. om 

minder water te gebruiken. In contact komen 

met potentiële kopers van tropische bloemen. 

ZANATTA Jucenir Marcon Zanatta e 

Celina Telles

Volnei Lanfredi e Carmen 

Lucia Lanfredi

Kassenbouwer Nieuwe technologie op gebied van kassenbouw


