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Embrapa 
aprEsEnta 
pEsquisas 
dE ponta 
Em vitrinE 
tEcnológica

ViViana Braga

Presente na AgroBrasília 
desde a primeira edi-

ção, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) estará mais uma 
vez na Feira apresentando 
tecnologias de ponta para 
produtores rurais de di-
versos perfis. Desde que foi 
fundada, há 42 anos, a insti-
tuição vem desenvolvendo 
um modelo de agricultura 
e pecuária que fortalece a 
produção do país. 

Para Sérgio Abud, su-
pervisor de Implementação 

e Programação da Trans-
ferência de Tecnologia da 
Embrapa Cerrados, a par-
ticipação na AgroBrasília é 
extremamente estratégica, 
porque permite um contato 
direto com o setor produtivo 
e com a agrossociedade par-
ticipante do evento. “Com 
foco nesse público, a Embra-
pa, a cada ano, seleciona em 
seu portfólio de tecnologias 
de ponta informações sobre 
o sistema de produção da re-
gião Centro-Oeste”, explica.

Ainda de acordo com 
Abud, a  vitrine tecnológi-
ca da Embrapa será com-

posta por um estande ins-
titucional e por uma área 
demonstrativa de tecno-
logias agrícolas. “Serão 
abordados diversos temas 
de interesse para a agri-
cultura do Cerrado, com 
mostra de tecnologias e 
distribuição de publica-
ções sobre espécies de fru-
teiras nativas”, completa.

Dentre os destaques que 
serão apresentados pela Em-
presa estão as novas cultiva-
res de soja, com resistência 
a nematóides de galha e de 
cisto e elevado potencial 
produtivo; novas cultiva-

res de trigo para cultivo de 
sequeiro e irrigado; giras-
sol adaptado ao cultivo nos 
Cerrados; coleção de plantas 
forrageiras com novos ma-
teriais de melhor desempe-
nho agronômico; integração 
de milho, sorgo e milheto 
com pecuária (ILP); siste-
ma de cultivo agroflorestal 
(Sistema Filho - Fruticultura 
Integrada com Lavouras e 
Hortaliças), desenvolvido e 
adaptado para produção de 
frutas de maneira integra-
da com grãos e hortaliças 
nos Cerrados; cultivares de 
algodão com resistência a 

doenças e excelente quali-
dade de fibra e elevado po-
tencial de produtividade; e 
coleção de espécies de hor-
taliças para uso no sistema 
de produção do Entorno do 
Distrito Federal.

A Embrapa também é 
parceira da AgroBrasília na 
Unidade de Referência Tec-
nológica (URT), onde fica 
instalada a Integração La-
voura, Pecuária e Floresta 
(ILPF). “Durante o evento, 
no dia 15 de maio, também 
será realizado o tradicional 
dia de campo sobre ILPF", 
completa Sérgio Abud.

Pecuária
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Está chegando a hora!
Estamos nos aproxi-

mando de mais uma edição 
da AgroBrasília, e o cenário 
atual é mais positivo que há 
dois meses atrás. Digo isso 
porque esperávamos uma 
quebra na produção de mais 
de 25 %, e o que estamos 
vendo, depois que as colhei-
tadeiras foram a campo, é 
que, mesmo com o veranico 
intenso, obteremos uma boa 
colheita, com uma diminui-
ção de produtividade em 
relação à safra passada, mas 
bem menor do que se pre-
via. Além disso, o clima está 
colaborando muito para a 
safrinha que, por sinal, está 
indo muito bem, com lavou-
ras excelentes. A alta do dó-
lar, pelo menos para os pro-
dutores nesse momento, é 
favorável, o que mantém os 
preços, principalmente da 

Há menos de um mês 
para Agrobrasília 2015 o 
ritmo das obras no parque 
tecnológico ivaldo Cenci 
é intenso. dezenas de 
pessoas trabalham na 
conclusão das obras de 
ornamentação e estrutura da 
feira, que este ano acontece 
de 12 a 16 de maio.

soja, num patamar elevado. 
A pecuária também, há mui-
to tempo, não vive um mo-
mento tão bom, com ótimos 
preços.

Por tudo isso, além da 
nossa região, que considero 
a mais tecnificada e diversi-
ficada do país, é que estamos 
otimistas para essa oitava 
edição da AgroBrasília. 

Boa leitura!

Ronaldo C. Triacca
Coordenador geral da 
AgroBrasília

GDF firma acordos e fortalece 
apoio à área rural

ViViana Braga

Durante solenidade em 
comemoração aos 37 

anos da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal 
(Emater-DF), o governador 
Rodrigo Rollemberg reafir-
mou apoio ao desenvolvi-
mento tecnológico da agri-
cultura regional. O evento, 
realizado no dia 10 de abril, 
contou com a presença de 
representantes de institui-
ções ligadas ao meio rural.

Na ocasião, foram assi-
nados três acordos de coo-
peração. Um com a Novacap, 
para a compra direta de flo-
res e plantas ornamentais 
da agricultura familiar, ou-
tro com o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), que permiti-
rá o atendimento para mais 
famílias assentadas, e um 
terceiro com a Federação da 
Agricultura e Pecuária do DF 

(Fape) para estratégias de 
atendimento a médios pro-
dutores rurais. “Minha pre-
sença nessa solenidade é um 
compromisso com a Emater-
-DF. Junto com essa equipe 
de dirigentes da agricultura 
vamos avançar nas políticas, 
tecnologias e parcerias. A 
Emater tem um papel funda-
mental e trabalha com digni-
dade para o desenvolvimen-
to rural e abastecimento da 
cidade”, disse.

O presidente da Emater-
-DF, Argileu Martins, tam-
bém apresentou as principais 
medidas para otimização dos 
recursos da empresa e as es-
tratégias de trabalho para os 
próximos anos. Entre elas 
estão a articulação com ins-
tituições de pesquisa para 
a inovação tecnológica, a 
criação do Programa Empre-
ender e Inovar para gestão 
das propriedades, o desen-
volvimento da floricultura e 
o atendimento a médios pro-

dutores. “A extensão rural 
é um sacerdócio que exige 
disposição e criatividade. E é 
isso que a Emater vem reali-
zando nesses 37 anos. Duran-
te todo esse tempo, homens 
e mulheres fizeram revolu-
ção no campo e tornaram o 
Distrito Federal um grande 
produtor rural”, enfatizou.

A Emater-DF é parceira 
da Cooperativa Agropecu-
ária da Região do Distrito 
Federal (Coopa-DF) na rea-
lização da AgroBrasília. No 
evento, o Espaço de Valo-
rização da Agricultura 
Familiar (EVAF) promove 
técnicas agrícolas que vi-
sam a incrementar a pro-
dução dos pequenos agri-
cultores. Em 2015, o EVAF 
apresentará quatorze cir-
cuitos diferentes com tec-
nologias adaptadas para a 
Floricultura, Piscicultura, 
Olericultura, Avicultura, 
Apicultura, Pecuária, além 
de outros.
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AgroBrasília - A agricultura 
do Distrito Federal tem se 
destacado, cada vez mais, no 
âmbito tecnológico e econô-
mico do Brasil. Quais os prin-
cipais desafios do setor para 
manter esse crescimento 
diante do atual cenário polí-
tico e econômico do país? 

José Guilherme - Esse 
é um momento em que re-
almente enfrentamos difi-
culdades na economia, in-
clusive, com decréscimo no 
consumo do país. Mesmo 
assim, a agropecuária do 
país e do Distrito Federal 
continua crescendo graças 
à criação de instrumentos 
que garantem o avanço do 
setor. Além das linhas de 
crédito nacionais, temos o 
Fundo do Desenvolvimento 
Rural que, apesar de não ser 
um valor tão grande, será 
colocado à disposição dos 
agricultores já na AgroBra-
sília, com uma taxa de juros 
bastante atrativa. Também 
estamos acertando com a 
Secretaria do Trabalho a 
reabertura do microcré-
dito para a área rural, que 
será mais uma opção para 
os pequenos agricultores 
de acesso ao crédito e em 
boas condições. Ademais, 
vamos procurar intensifi-
car a assistência técnica, 
ampliando o trabalho da 

Emater, com foco na ges-
tão, justamente porque, 
nesse momento de crise, 
quanto melhor se trabalhar 
a gestão, menos problemas 
haverá. Outro ponto im-
portante é uma negociação, 
ainda em andamento, para 
trazer a realidade tribu-
tária, em termo de ICMS. 
A expectativa é que, até a 
Feira, consigamos resolver 
essa questão para devolver 
competitividade aos produ-
tores da região.

AgroBrasília - O Distrito Fe-
deral possui uma das agri-
culturas familiares mais 
produtivas e modernizadas 
do país. De que forma a Se-
cretaria de Agricultura tem 
buscado apoiar esse setor?

José Guilherme - Um dos 
apoios fundamentais de pres-
tação de serviço é a assistên-
cia técnica que realizamos 
por meio da Emater. Outro 
programa importante do Dis-
trito Federal é incentivar que 
as compras do governo pos-
sam ser adquiridas da agricul-
tura familiar, o que dinamiza 
a economia. Temos também 
trabalhado com captação de 
recursos nos Ministérios e até 
no Fundo de Desenvolvimen-
to Rural e colocado à disposi-
ção de associações e coopera-
tivas de pequenos produtores 

para dar uma estrutura de 
apoio à produção.

AgroBrasília – Atualmente, 
a sustentabilidade na agri-
cultura é um dos temas mais 
debatidos no setor. Como a 
Seagri trabalha essa questão 
no Distrito Federal?

José Guilherme - O go-
vernador tem colocado 
como obrigação sermos re-
ferência em desenvolvimen-
to sustentável e, na agricul-
tura, temos procurado fazer 
nossa parte. Assim, encami-
nhamos à Câmara Legisla-
tiva um projeto de lei para 
criar uma política distrital 
de agroecologia e produção 
orgânica, que possibilita-
rá avançar nesses setores. 
Além disso, apresentamos 
recentemente e vamos lan-
çar, possivelmente na Agro-
Brasília, um plano distrital 
de manejo de água e solo nas 
áreas de produção, trazendo 
um conjunto de práticas e 
atividades que serão exe-
cutadas diretamente ou in-
centivando os agricultores a 
fazer o trabalho de recupe-
ração ambiental, aproveita-
mento e reserva de água e 
conservação de solo. Outra 
vertente que pretendemos 
trabalhar é o programa de 
boas práticas agropecuárias, 
trazendo o conceito de ma-

nejo integrado de pragas, o 
controle biológico, incenti-
vando os agricultores e até 
certificando a produção de 
quem adotar essas práticas. 
Entendemos que, com esse 
conjunto da produção or-
gânica e agroecologia, alia-
do a um suporte e manejo 
adequado de água e solo e 
a adoção de boas práticas, 
teremos condição de ter o 
Distrito Federal bastante 
sustentável na área rural.

AgroBrasília - Quanto ao 
desenvolvimento do agro-
negócio regional, como o 
senhor avalia o papel da 
AgroBrasília nesse pro-
cesso? 

José Guilherme 
– As tecnologias que 
são apresentadas na 
AgroBrasília, boa par-
te delas direcionadas 
à sustentabilidade, 
como o Dia de Cam-
po, que trabalha a 
Integração Lavoura 
Pecuária e Flores-
tas (ILPF), a 
recuperação 
de pastagens 
degradadas e 
as tecnologias 
de baixa emis-
são de carbo-
no, são funda-
mentais para 

esse desenvolvimento. É 
por esse conjunto de ações 
e todos os demais temas 
apresentados que a Agro-
Brasília é um espaço im-
portante para debates com 
os produtores e imprensa, 
ajudando a disseminar a 
agricultura sustentável.

entrevistA

Secretário de Agricultura anuncia incentivos ao crédito rural
Presente no Dia de Campo para Jornalistas, o secretário de Agricultura do Distrito Federal, 
José Guilherme Leal, anunciou medidas de apoio ao crédito rural, bem como o incentivo à 
competitividade do setor, por meio de uma negociação do ICMS. A atenção ao desenvolvimento 
sustentável e a agricultura familiar também são apontados pelo secretário como foco da atual 
gestão. Confira na entrevista:
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eventos

internACionAl

Jornalistas visitam Parque Tecnológico Ivaldo Cenci

Tour Internacional será uma das atrações da Feira

ViViana Braga

Em Dia de Campo reali-
zado pela equipe da Agro-
Brasília, no último dia 17 de 
abril, jornalistas de veículos 
do Distrito Federal e Entor-
no tiveram a oportunidade 
de conhecer, em primeira 
mão, as novidades da Feira 
em 2015. Engenheiros agrô-
nomos, técnicos agrícolas, 
produtores rurais, além do 
presidente da Emater-DF, 
Argileu Martins, e do se-
cretário de Agricultura do 
Distrito Federal, José Gui-

lherme Leal, estiveram pre-
sentes no evento.

Os jornalistas foram 
recepcionados na sede da 
Cooperativa Agropecuária 
da Região do Distrito Fe-
deral (Coopa-DF), onde pu-
deram conhecer o trabalho 
realizado pela Cooperativa 
Agropecuária da Região do 
Distrito Federal (Coopa-DF). 
“A presença dos jornalistas 
é de fundamental impor-
tância para a nossa Feira, 
pois eles também são res-
ponsáveis pelo crescimento 
da AgroBrasília. O trabalho 

ViViana Braga

Com o objetivo de promo-
ver o intercâmbio entre 

os visitantes das comitivas 
internacionais e as empresas 
e instituições brasileiras, a 
AgroBrasília promove, nesta 
edição de 2015, o Tour Inter-
nacional. A visita é mais uma 
atração que marca as ações 
previstas para o Espaço In-
ternacional do evento.

Consolidada como um 
dos maiores e mais im-

portantes eventos agríco-
las do país, a AgroBrasília 
desponta como um celeiro 
de tecnologias e negócios 
agropecuários, voltados aos 
empreendedores rurais de 
diversos portes.

 Em 2014, a Feira reuniu 
uma comitiva de 27 pesso-
as de 16 países da América 
Latina e do Caribe, além da 
presença de uma comitiva 
de 32 pessoas do estado de 
Vichada, na Colômbia.

O Tour Internacional 
acontecerá durante os cinco 
dias do evento, em dois ho-
rários: às 10h e 15h. Durante 
a visita, as comitivas interna-
cionais terão a oportunidade 
de conhecer a diversidade de 
inovações na área agrícola 
disponíveis na Feira.

Insumos, máquinas, pes-
quisas, pecuária, agricultu-
ra familiar e o espaço Inte-
gração Lavoura, Pecuária e 
Floresta (ILPF) estão entre 

os destaques do Tour, que 
será guiado pelo engenhei-
ro agrônomo e responsá-
vel técnico da Cooperativa 
Agropecuária da Região do 
Distrito Federal (Coopa-DF), 
Cláudio Malinski.

Outro ponto de visita 
será o Pavilhão de Negócios, 
um espaço que proporciona-
rá aos visitantes e exposito-
res a troca de informações 
sobre tecnologias e negócios 
agropecuários. “Com a reali-

zação desse Tour, queremos 
aproximar as comitivas in-
ternacionais do nosso mer-
cado e incrementar a efeti-
vação de negócios realizados 
dentro da Feira”, completa 
Ronaldo Triacca, coordena-
dor geral da AgroBrasília.

As comitivas interessa-
das em participar do Tour 
Internacional devem se ins-
crever pelo e-mail interna-
cional@agrobrasilia.com.br  
até o dia 30 de abril.

imprensa conferiu em primeira mão novidades da feira

presidente 
da Coopa-df, 

leomar Cenci, 
recepciona 
jornalistas 

e fala sobre 
trabalhos 

realizados pela 
cooperativa

Jornalistas conheceram novas tecnologias que serão 
apresentadas na Agrobrasília

dia de Campo reuniu jornalistas de vários veículos

de divulgação deles engran-
dece o evento no mundo in-
teiro”, disse Leomar Cenci, 
presidente da Coopa-DF.

A visita contou ainda com 
um tour pelo Parque Tecno-
lógico Ivaldo Cenci. Na oca-
sião, o grupo conferiu in loco 
as potencialidades do agro-
negócio da região, além da 
diversidade de tecnologias e 
inovações que serão apresen-
tados no evento deste ano.

De acordo com o co-
ordenador geral da Agro-
Brasília, Ronaldo Triacca, 
o objetivo do evento é 
chamar a atenção da mí-
dia para a Feira e para o 
setor produtivo da região. 
“Estamos localizados no 
centro de uma região onde 
a agricultura é modelo e 
referência mundial. Nesse 
contexto, a AgroBrasília 
realiza seu papel de difu-
são das grandes novidades 
tecnológicas, além de ser 
palco de importantes te-
mas do setor agropecuá-
rio”, afirma.

APOIA E INCENTIVA A FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOSAPOIA E INCENTIVA A FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS
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