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Produção integrada é destaque

na AgroBrasília 2014
O produtor rural, Marcelino Sato, implantou em sua propriedade, no PAD-DF, o sistema de integração Lavoura-Pecuária

O

s produtores rurais que
visitarem a AgroBrasília 2014 vão poder conferir
as vantagens econômicas e
sociais da produção agrossilvipastoril em sistemas integrados e sustentáveis. Na
sexta-feira, 16 de maio, será
realizado o já tradicional Dia
de Campo sobre integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(iLPF). Além das técnicas demonstradas a campo, o evento vai aprofundar a divulgação de todas as tecnologias
do Plano Agricultura de Baixo Carbono (ABC), abordar
os recursos disponíveis para
a área e incentivar a implantação desses métodos pelos
agricultores da região.
Os sistemas de produção integrados são a aposta

de especialistas para garantir uma agricultura mais
eficiente e de qualidade no
futuro. O presidente da Embrapa Cerrados, José Roberto
Rodrigues Peres, afirma que
a região viverá uma nova
fase, com a implantação de
um novo modelo de produção. “Nosso desafio para
os próximos anos é inserir
sistemas sustentáveis e trabalhar como carro-chefe a
integração Lavoura-Pecuária
(iLP) e iLPF. O futuro da agricultura no Cerrado é verticalizar a produção através
da integração”. Segundo ele,
apesar de existir a previsão
para abrir novas fronteiras
agrícolas, a preocupação da
entidade é expandir o rendimento das áreas já consolidadas. Além disso, o Cerrado tem cerca de 30 milhões

de hectares degradados que
podem ser recuperados com
esses sistemas. “Entrando
com iLP ou iLPF você pode
aumentar muito a eficiência da produção. A próxima
revolução da agricultura são
esses sistemas”, conclui.
O Dia de Campo de iLPF
da AgroBrasília 2014 vai
apresentar um balanço parcial da atividade implantada
na unidade demonstrativa
do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. O objetivo é mostrar a realidade das despesas e receitas, a viabilidade
econômica e também os benefícios práticos para o produtor com base nos dados
locais. O sistema integrado
é novo (três anos), as árvores ainda não passaram pelo
corte, por exemplo, o que
impede uma análise total e

aprofundada, como explica
o engenheiro agrônomo Ronaldo Trecenti da empresa
Campo, parceira na realização do evento.
“Nosso foco é a realidade
do produtor. Esta unidade
na AgroBrasília está instalada num arranjo específico,
dentro da estrutura que o
agricultor daqui tem, para a
visão do produtor médio da
Coopa-DF e da região. Vamos fazer análise criteriosa
da viabilidade, a perspectiva
de retorno pra um produtor
adotar essas tecnologias.
Mas existem muitas dúvidas, o sistema é novo. Vamos
levar pelo menos sete anos
pra poder ter um resultado
abrangente. Mas é importante mostrar o que é feito
in loco e incentivar a adoção
dessas técnicas”, explicou.

DIA CAMPO

FALA PRODUTOR

Jornalistas visitam parque da AgroBrasília
GUSTAVO SARAIVA

Luiz Carlos Cenci

J

ornalistas de vários veículos
do Distrito Federal e Entorno tiveram a oportunidade,
no dia 11 de abril, de conhecer
o Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci, no PAD-DF, detalhes da
programação da Feira Internacional dos Cerrados e também propriedades agrícolas
da região. O objetivo do evento é sensibilizar a mídia para
a Feira e para o setor produtivo da região. Participaram do
Dia de Campo o presidente da
Emater-DF, Marcelo Piccin, o
coordenador-geral da AgroBrasília, Ronaldo Triacca e o

A mudança de pensamento é mais importante. Os sistemas integrados
protegem os produtores
dos riscos climáticos e de
mercado, pois diversifica a
produção, e também é sinal
de comprometimento com a
sustentabilidade. “É necessário mudar o foco, a percepção. Com isso, o agricultor faz sua parte e se sente
responsável, confortável. A
autoestima aumenta muito.
Pequenos produtores de Minas Gerais que instalaram o
iLPF ficaram muitos satisfeitos com o conforto animal, a
produção leiteira aumentou, já estão tendo renda
também com a silvicultura
e aplicando recursos próprios sem precisar recorrer a financiamentos”, comemorou Trecenti.

presidente da Coopa-DF, Leomar Cenci.
Durante visita a Maldaner Embutidos e Defumados, primeira agroindústria
familiar a receber o certificado de inspeção da Diretoria de Inspeção de Produtos
de Origem Vegetal e Animal

AgroBrasília 2014

-

(DIPOVA), da Secretaria
de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal (Seagri-DF), os jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento e o processo
de fabricação de produtos
como salames, entre outros.

13 a 17 de maio

-

A Agrobrasília é
fundamental para
a região, principalmente, porque ela faz parte da
nossa cooperativa, a Coopa- DF,
da qual eu sou associado há 10
anos. Ela representa um avanço
muito grande na agricultura da
região. A Coopa- DF vem, por
meio da AgroBrasília, trazer estímulos para o produtor e oportunidades de conhecimento das
novas tecnologias”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

RAFAEL WALENDORFF

Edison Carlos Mendonça, produtor
rural

Sou agricultor da
região desde 1977 e
cooperado da Coopa-DF e acompanho, desde o início, a Agrobrasília. Ela é muito
importante para nós e para o
Brasil inteiro por desenvolver e
mostrar novas formas de tecnologia e por auxiliar o produtor
no seu dia a dia”.
Gilmar Wagner, produtor rural

www.agrobrasilia.com.br
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Seminários, cursos e palestras
movimentam a AgroBrasília 2014

Estamos a menos de
um mês da sétima edição
da AgroBrasília, e nossas
perspectivas são as melhores possíveis. Nossa
"segunda safra" deverá
ser a melhor de todas, desde a quebra de paradigma, com o início do plantio da safrinha na região.
Tem chovido bem e as lavouras estão excelentes.
Além disso, os preços dos
produtos continuam com
boas cotações.
O Parque Tecnológico
Ivaldo Cenci já está com
quase todas as suas áreas comercializadas, com

TIAGO OLIVEIRA

Mudanças no Parque da
AgroBrasília trarão maior conforto
para os visitantes e expositores
acréscimo de expositores
em relação à edição passada, também aumentou
em tamanho de área para
exposição. Ruas asfaltadas,
a grama e o paisagismo
deixam o parque cada vez
mais bonito, e contribuem
para que o visitante o percorra por inteiro.
Convido a todos para
mais uma grande edição da
AgroBrasília que, com certeza, será novamente surpreendente! Boa leitura.
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral da
AgroBrasília

AgroBrasília proporcionará vários eventos para os visitantes da Feira
RAFAEL WALENDORFF

F

alta menos de um mês
para a AgroBrasília 2014
e a expectativa é de que a
Feira surpreenda a todos os
participantes. Para tanto, os
organizadores montaram
uma extensa programação
de atividades que vai complementar as exposições de
máquinas e insumos. Durante todos os dias, diversos
eventos vão movimentar o
Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci e atender às variadas
demandas do setor agrícola
local e nacional.
Destaque para o 1º Seminário de Economia Agrícola da AgroBrasília, que
será realizado no dia 16 de
maio. Palestrantes ligados
ao setor rural vão abordar
os impactos econômicos e
ambientais da produtividade do agronegócio. Outro

evento importante é o seminário internacional, organizado em parceria com
o Ministério da Agricultura,
que vai reunir participantes de 20 países no dia 14 de
maio. No dia 15, a AgroBrasília prestará uma homenagem ao Japão pelos 40 anos
do Programa de Cooperação
Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer). A solenidade fará parte do Seminário
sobre Cooperação para o
Desenvolvimento Sustentável das Savanas Tropicais.
A Associação Brasileira dos Produtores de Grãos
(Abrasgrãos), fundada na
década de 1990, com sede
em Formosa (GO), a 90 km
do Parque da AgroBrasília,
retomou as atividades e vai
levar o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paollineli, para a Feira. A palestra

“Agricultura no Brasil e no
mundo: passado, presente e
futuro” terá também a participação do PhD em economia e ex-diretor do Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (Mapa),
Antônio Licio, e será realizada no dia 14 de maio.
“Diferentemente
de
2013, quando tivemos dois
grandes eventos que atraíram um quórum bastante
alto, este ano vamos ter diversas atividades, com temas variados e que atenderão demandas diferentes
do setor. Esperamos que
agricultores, empresários,
estudantes, imprensa, enfim, todos os envolvidos
possam desfrutar dos debates e saírem engrandecidos da AgroBrasília
2014”, destaca a coordenadora de eventos da Feira, Nadja Alves.
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Assim como na edição
de 2011, a AgroBrasília deste ano vai realizar um encontro de jornalistas ligados
ao agronegócio. O objetivo é
sensibilizar os formadores
de opinião sobre a importância da agropecuária para
o país e promover a produção sustentável. “O evento
vai apresentar um panorama histórico do agronegócio no Brasil e promoverá
um espaço de reflexão sobre a importância, as deficiências e as necessidades do
setor”, destaca Lydia Costa,
coordenadora de Comuni-

cação da AgroBrasília.
Ainda na área da sustentabilidade, o já tradicional
Dia de Campo sobre integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) vai movimentar
a manhã do dia 16 de maio.
O Ano Internacional da Agricultura Familiar, estabelecido pela ONU para 2014, será
o tema da sessão solene da
Câmara Legislativa do Distrito Federal no sábado, 17 de
maio, sob a coordenação do
deputado Joe Valle.
Na tarde do dia 13 de
maio, a solenidade de abertura oficial da AgroBrasília
2014 vai atrair centenas de

pessoas e a presença de autoridades ligadas ao setor
rural. Na quarta-feira, 14, a
Fundação Cerrado vai realizar a palestra “Soja Livre
– Mercado Convencional,
Segregação e Diferencial de
Preços”. Na quinta-feira,
15, a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropacuária
(Embrapa) mostra os Sistemas Orgânicos de Produção
Animal, em seminário, pela
manhã e à tarde. O Vazio
Sanitário da Soja e de Feijão
volta a ser assunto de debate na tarde de sexta-feira,
16 de maio.
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Renovada, Abrasgrãos promove
palestra na AgroBrasília 2014
RAFAEL WALENDORFF

A

Associação Brasileira
dos Produtores de Grãos
(Abrasgrãos) empossou a
nova diretoria em fevereiro
deste ano e retomou plenamente as atividades de representação do setor rural
brasileiro. Como parte dos
trabalhos a associação vai
promover uma palestra na
AgroBrasília 2014 no dia 14
de maio. O ex-ministro da
Agricultura Alysson Paolinelli e o economista Antonio Licio falarão sobre passado, presente e futuro da

atividade agrícola no Brasil
e no mundo. O evento deve
atrair 250 pessoas e servirá
para fortalecer a entidade e
atrair novos associados.
Segundo o presidente da
Abrasgrãos, Genedir Ribas, a
associação poderá divulgar
as ações realizadas em prol
dos produtores rurais e a
importância dessa representatividade por meio de um
evento de alto nível. “É de
extrema importância fortalecer a entidade para que ela
seja reconhecida e respeitada política e socialmente. Ao
mostrar a evolução e a previ-

são para a agricultura nessa
palestra, oferecemos a todas
as pessoas ligadas ao ramo
agrícola uma expectativa e
uma segurança para trabalhar e investir no agronegócio”, destaca.
Para ganhar força e buscar novos associados ao quadro que conta hoje com cerca
de 130 agricultores e empresários do Distrito Federal,
Goiás e Minas Gerais, a Abrasgrãos considera estratégica a
participação na AgroBrasília.
“É uma Feira nova, mas com
um crescimento incrível no
âmbito nacional e agora in-

ternacional, trazendo o visitante e o expositor para
uma das regiões mais diversificadas do mundo. Para a
Abrasgrãos, estar na Feira
e participar dela é um feito
considerável para fortalecer
a entidade”, ressalta Ribas.
“Agricultura no Brasil e
no mundo: passado, presente
e futuro” é o tema do evento
que será realizado às 15h00 do
dia 14 de maio, no auditório 2
do Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci. Os palestrantes renomados e altamente conceituados devem instigar a mobilização da classe agrícola com

a apresentação de históricos
e perspectivas para a atividade rural. Alysson Paolinelli é
engenheiro agrônomo, consultor, presidente da Abramilho e detentor do World Food
Prize (2006), premiado pela
ajuda na transformação do
Cerrado brasileiro em grande
produtor de alimentos. Também foi ministro da Agricultura e presidente da CNA.
Antônio Licio é economista,
PhD, consultor, ex-professor da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e
ex-diretor do Ministério
da Agricultura.

Em fevereiro deste ano, tomou posse uma diretoria
totalmente renovada, formada, principalmente, por
filhos de produtores que
fundaram a entidade. “A
intenção é formar novas

lideranças para atuar nas
políticas ligadas ao agronegócio e retribuir o esforço de seus pais que construíram essa região. Com a
facilidade que o jovem tem
hoje em desenvolver co-

nhecimento, de postar nas
redes sociais o que acontece na região e no mundo,
ele vai mostrar para sociedade o que é o agronegócio”, enfatiza o presidente
Genedir Ribas.

História e renovação
A Abrasgrãos foi fundada em 1995, com sede
em Formosa (GO), e atua na
defesa dos interesses dos
produtores rurais - como
na luta contra as altas taxas de juros que culminou

na criação da Securitização naquela época. Atualmente, trabalha para levar
informações aos agricultores, participar das políticas
agrícolas e unir a classe
produtora de grãos no país.

AGRICULTURA FAMILIAR

INTERNACIONALIZAÇÃO

Mobilização possibilita participação
de agricultores familiares

A

AgroBrasília, em parceria com a Emater-DF e
com a Emater local de Formosa (GO), realiza um trabalho de mobilização com
agricultores familiares do
Entorno para que eles tenham a oportunidade de
conhecer a Feira e, principalmente, o Espaço de Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF). O trabalho
é realizado há cinco anos e
envolve mais de 20 municípios dos estados de Goiás,
Minas Gerais e Tocantins.
Segundo o extensionista rural da Emater local de

Untitled-2 1

Formosa, Junior dos Cocos,
em 2012, esse trabalho mobilizou 116 ônibus e cerca
de 5,5 mil agricultores familiares. Em 2013, vieram 109
ônibus com trabalhadores
rurais que tiveram a oportunidade de conhecer e participar da AgroBrasília. “Para
este ano, a nossa expectativa é de manter essa média
de mais de 100 ônibus. Já
estamos nos articulando e
realizando reuniões e, com
certeza, será outro ano de
sucesso”, afirmou.
O extensionista ressaltou a importância dessa
mobilização para os agricultores familiares. Ele explica

Luiz Carlos Cenci

Luiz Carlos Cenci

AgroBrasília 2014 valoriza
internacionalização

que muitas famílias estão
aplicando, em suas propriedades, os conhecimentos
adquiridos durante a visita
à Feira. “Eu recebo várias
ligações de produtores que,
depois de visitarem o EVAF,
implantaram, em suas propriedades, aquilo que eles
aprenderam na AgroBrasília como, por exemplo, artesanato com folhas de bananeira”, explicou Junior.

A AgroBrasília 2014
vai surpreender positivamente quem for ao PAD-DF de 13 a 17 de maio.
Este ano, a Feira se lança
definitivamente como internacional e terá a participação de vários países
reunidos em um pavilhão
específico para mostras,
seminários e intercâmbios. Mudanças logísticas
e estruturais estão sendo
feitas no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci para
melhorar ainda mais a
qualidade das exposições e agradar o público. Eventos técnicos de
grande sucesso nos anos
anteriores devem ser

ampliados e outros serão
preparados para atender
a demanda do setor agropecuário da região. A
organização aposta nos
bons resultados da safra
para aumentar o poder
aquisitivo do produtor e
garantir grande volume
de negócios nessa sétima edição.
Diferentemente dos
anos anteriores, em que
apenas recebia a visita de
comitivas de fora do Brasil, a AgroBrasília 2014
vai destinar um espaço
exclusivo para a exposição de cerca de 30 países,
principalmente da América do Sul e África.

17/04/14 17:18
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Tecnologia impulsiona produção agrícola no DF

AgroBrasília 2014 vai aproximar produtores das novidades do mercado

A

produção agrícola do
Distrito Federal é a
mais eficaz do Brasil. É isso
que apontam os estudos
da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab)
sobre a safra 2013/2014.
Segundo o último levantamento, divulgado no dia 10
de abril, os produtores brasilienses devem alcançar
as melhores produtividades do país nas culturas de
milho, feijão, trigo e sorgo,
e praticamente empatar na
soja com outros Estados.
O bom rendimento das lavouras vai elevar em quase
28% o total de grãos produzidos em Brasília em comparação à colheita ante-

rior. O montante nacional
é recorde histórico: 190,6
milhões de toneladas.
A oportunidade de o
agricultor conhecer e obter novas tecnologias e

conhecimento técnico é
primordial para o sucesso das lavouras, afirma o
presidente da Cooperativa
Agropecuária da Região do Dis-

trito Federal (Coopa-DF),
Leomar Cenci. Segundo ele,
para aproximar o homem
do campo das novidades
tecnológicas do mercado, a
AgroBrasília
2014 espera
intensa parti-

ende. O feito se deve, justamente, à tecnologia de
ponta exposta na AgroBrasília e utilizada nas fazendas: maquinário, irrigação,
material genético de quali-

dade. A produtividade média atual das lavouras de
grãos do DF é de 5.672 kg/
ha, 40% maior que a nacional, de 3.380 kg/ha.
O trigo, cultivado no DF

exclusivamente em sistemas de irrigação, é o mais
produtivo do mundo, com
média de 7.000 kg/ha. Em
menos de dois mil hectares,
a produção desta safra deve

Sérgio Kremer

RAFAEL WALENDORFF

cipação de empresas, instituições financeiras, órgãos
públicos e produtores, e
deve registrar mais um recorde de negócios.
“Os ótimos resultados
das lavouras da região tornam o cenário da AgroBrasília 2014 ainda mais propício
para as negociações. Com a
produção em alta, o agricultor se capitaliza e sabe que
pode e deve investir ainda
mais na atividade, pois é
isso que garante tamanho
retorno das plantações. E na
Feira ele vai encontrar tudo
que torna essa agricultura
viável e tão eficaz: máquinas, insumos, crédito, além
do suporte dos principais
órgãos e instituições ligadas
ao setor”, conclui Cenci.

Destaque nacional
Apesar de a área plantada ser uma das menores
do país, devido às proporções territoriais do DF, o
rendimento das plantas
cultivadas aqui surpre-

ser de 12,6 mil toneladas do
grão. Tudo isso é processado
e industrializado na Coopa-DF e se transforma na Farinha Buriti, utilizada na rede
de padarias de Brasília.

Sérgio Kremer

CRÉDITO

Financiamento liberado na Feira
revoluciona produção no campo
RAFAEL WALENDORFF

D

epois de visitar a AgroBrasília 2013, a vida do
agricultor Rogério Henrique
Rocha, 22 anos, e de toda a
sua família mudou. E mudou para melhor. O acesso
às informações sobre plantio, colheita e pós-colheita
do Espaço de Valorização da
Agricultura Familiar (EVAF)
foi essencial para o aumento
da produção de hortaliças e
morango na chácara de cinco hectares no Núcleo Rural
Chapadinha, em Brazlândia
(DF). Mas foi o financiamento obtido na Feira que
revolucionou o trabalho na
propriedade e garantiu mais
renda para todos.
O crédito de R$ 120
mil, liberado pelo Banco
Regional de Brasília (BRB)
por meio do Pronaf Mais
Alimentos, foi usado pelo
produtor para comprar um

caminhão novo. O antigo
já não suportava carregar
toda a produção da chácara
e ele precisava pagar pelo
transporte do excedente, o
que encarecia a conta final.
Hoje, com a aquisição feita na AgroBrasília, Rogério
leva a mercadoria para o Ceasa e para a Feira da Ceilândia e ainda ganha dinheiro
com fretes que faz para produtores vizinhos. “Foi uma
revolução, mudou o ritmo
da produção. A renda só
tem melhorado, já sobrou
dinheiro e o caminhão se
paga facilmente. Melhorou a qualidade de vida da
família, compramos um
veículo novo e investimos
na infraestrutura da chácara”, comemora.
Para a gerente de Crédito Rural do BRB, Thays
Macedo de Melo Moura, o
exemplo acima mostra a valorização que a instituição

dá para a agricultura familiar do DF e Entorno. “O BRB
criou uma estrutura própria
e especializada para o atendimento aos agricultores
familiares e aumentou em
mais de 200% a aplicação
de recursos do Pronaf entre os anos de 2012 e 2013”,
afirmou. No ano passado,
só na AgroBrasília, foram
liberados mais de R$ 6 milhões nessa linha de crédito.
O Banco aumentou a meta
geral para a Feira em 2014 e
espera gerar negócios da ordem de R$ 200 milhões.
Segundo Thays, a AgroBrasília se tornou um grande fórum de discussões que
beneficia a todos e do qual
o BRB não pode ficar de
fora. “A AgroBrasília possui um caráter especial que
a diferencia de outras, pois
não é somente venda de
máquinas, equipamentos,
insumos, mas sim a disse-

Produtores poderão obter crédito durante a AgroBrasília 2014

minação de conhecimento, tecnologia, inovação.
A Feira representa a aglutinação de todos os atores
do setor com o objetivo
único de produzir mais e
melhor ”, elogia.
Na opinião do produtor
Rogério Rocha, procurar
o financiamento na AgroBrasília colaborou para a
celeridade do processo. Ele
explica que, em pouco tempo, escolheu o veículo, con-

seguiu crédito e realizou a
compra. “No BRB, fui informado de que dariam prioridade aos projetos recebidos
no evento. A Emater-DF me
ajudou, dei entrada, escolhi o caminhão e consegui
o financiamento. Na Feira,
temos informações técnicas, vemos as máquinas e
podemos procurar os bancos. E isso é importante,
traz desenvolvimento ao
campo”, destaca.

