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■ Quem Somos
› O Conselho Brasileiro do Feijão e 

Pulses é uma entidade representativa 
sem fi ns lucrativos, constituída por 
entidades dos diferentes atores da 
CADEIA PRODUTIVA DO FEIJÃO e 
também de empresas privadas ligadas 
ao negócio do FEIJÃO e dos PULSES.

■ Objetivos
› Mobilizar permanentemente os órgãos 

do Governo Federal no desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de políticas públicas 
exclusivas e de interesse da CADEIA 
PRODUTIVA DO FEIJÃO e dos PULSES.

› Fortalecer institucionalmente as 
entidades e associados mantenedores, 
garantindo à todos os atores 
participação nos fóruns de discussões 
e negociações políticas do agronegócio 
nacional.
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› Desenvolver ações estratégicas 
com foco em áreas de interesse 
específicas e comuns dos sementeiros, 
produtores, cerealistas, empacotadores, 
exportadores e pesquisadores da Cadeia 
do FEIJÃO e dos PULSES

■ Sede
› A sede é situada em Brasília, DF, 

na Capital Federal próxima ao 
poder decisório governamental, 
para centralizar as informações e 
a comunicação com as entidades e 
associados mantenedores e também 
com entidades parceiras.

■ Contato
Telefone: + 55 61 3327.0373                           

SHN Quadra 1 Bloco A Edf. Le Quartier, sl.626                

70.701-010 Brasília - DF                                             

         www.feijaoepulses.agr.br


