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editorial

Geral

AgroBrasília 2015:
Para ficar na memória!

Flashes AgroBrasília 2015

N

enhuma edição da
Feira Internacional
dos Cerrados foi fácil de
ser concluída, mas, das
oito edições, excetuando-se a primeira, acho que
esta última tenha sido a
mais complicada e difícil
de realizarmos, por todas as adversidades pelas
quais passa o nosso país e
que já são bastante conhecidas, e que acabam refletindo também em nosso
evento. Talvez, por termos
passado por inúmeras dificuldades e incertezas e,
mesmo assim, termos realizado uma grande feira,
com excelentes resultados
em vista do que se previa,
a indescritível sensação de
dever cumprido foi idêntica quando da realização da
primeira edição em 2008.
Foi um evento grandioso, sem dúvida, e fica
uma certeza: nossa equipe, a qual valorizo muito
e a parabenizo pelo excelente trabalho realizado,
está muito mais segura
para realizar a próxima
AgroBrasília e outras que

“A AgroBrasília é o máximo! Na minha opinião, é uma
das melhores feiras do país,
não só pelo aspecto físico, mas
também pelo aspecto do conhecimento e da riqueza que
ela apresenta pra gente. Vou
levar daqui muitas novidades

com certeza virão, pois já
temos alguma experiência adquirida.
Aproveito, também,
para parabenizar e agradecer a todas as pessoas,
entidades e expositores
que apoiaram, patrocinaram e ajudaram a abrilhantar mais uma edição
dessa grande Feira, assim
como todos os visitantes,
principalmente o ator
principal: o produtor/
empresário rural; a ele
o nosso muito obrigado!
Esperamos todos em
maio de 2016! Boa leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral
da AgroBrasília

tecnológicas e conhecimentos
para minha produção. Este ano
eu ajudei a trazer alguns produtores para conhecer a Feira
e, se pudesse passar um recado,
diria para todos os produtores
que viessem à AgroBrasília.”
Maria Estela – produtora rural
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Geral

AgroBrasília supera expectativa de negócios

Parque Tecnológico Ivaldo Cenci recebeu 98 mil visitantes

Da Redação

A

pesar de não ter batido
o recorde de volume de
negócios, AgroBrasília 2015
alcançou resultado positivo,
acima do esperado pelos organizadores. Na oitava edição,
a Feira Internacional dos Cerrados reuniu 420 expositores,
movimentou R$ 627 milhões e
recebeu 98 mil visitantes durante os cinco dias de evento.
Para Ronaldo Triacca, coordenador geral do evento,
“pela crise econômica atual,
e pelos resultados das outras
grandes feiras do setor, que
tiveram em média uma redução de 35% no volume de
negócios, a nossa expectativa
não era diferente, o que felizmente não se concretizou. Tivemos uma redução de apenas
10% no volume de negócios,
sendo o melhor resultado entre as mesmas, isso mostra de

fato a força da nossa região,
mesmo em período de crise".
Em uma área de 500 mil
m², a Feira apresentou as
grandes inovações e tecnologias disponíveis no mercado agropecuário. Máquinas,
equipamentos, insumos, crédito rural, agricultura familiar e pecuária foram alguns
dos destaques.
Ainda segundo Triacca,
“houve, novamente, um
acréscimo no porte da Feira
com crescimento na área da
pecuária e também em nível
de equipamentos e insumos,
assim como na área internacional. Para 2016, planejamos um Parque ainda mais
estruturado”.
Palestras, simpósios, Dia
de Campo e o 1º Leilão Braford Tropical Genética Adaptada também se tornaram
uma atração à parte durante
a AgroBrasília 2015. Este úl-

timo superou as expectativas
da organização, com a média
de valor pago por animal acima de R$ 12 mil, ante aos R$
10 mil esperados.
O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, esteve presente
no evento e fez o anúncio
de medidas de incentivo ao
setor agropecuário da região, entre as quais se destacam a regularização da
titulação das terras rurais
do DF, o projeto de lei que
autoriza o governo distrital
a reduzir as alíquotas de impostos, bem como o da Lei
Complementar 54/2015,
que permita aos Estados e
ao Distrito Federal deliberar
sobre a remissão dos créditos tributários.
A participação de instituições como o Senar, Sebrae,
Embrapa, Iapar, Emater, Sescoop, Secretaria de Agricultura,

Ministério da Agricultura, entre outros, foi essencial para a
transmissão de conhecimento.
Sobre o apoio dado aos produtores, o secretário de Agricultura do Distrito Federal, José
Guilherme Leal, destacou o
trabalho realizado pela Secretaria, por meio da Emater-DF,
no Espaço de Valorização da
Agricultura Familiar (EVAF).
“Nesse espaço, foram disponibilizadas as principais novidades,
em termos de tecnologia, para a
agricultura familiar. Os produtores tiveram a oportunidade

de conhecer mais sobre sistema
orgânico de produção, produção de maracujá em estufa, bem
como os 14 circuitos tecnológicos, que ajudam os agricultores
a melhorarem seus sistemas de
produção. Além disso, o espaço
também ofereceu condições de
crédito, por meio do Banco de
Brasília e do Fundo do Desenvolvimento Rural”.
A Feira contou, ainda,
com a presença de embaixadores de vários países e
autoridades do Distrito Federal e região. A presença
do público e das autoridades
comprovou que a AgroBrasília é uma das cinco feiras
de negócios agropecuários
mais importantes do Brasil.
“O crescimento do público
nos surpreendeu bastante.
Além disso, tivemos um retorno positivo dos expositores, inclusive, com interesse
em expandir suas áreas no
próximo ano. Isso para nós
é gratificante, significa que
estamos no caminho certo”,
completa Leomar Cenci,
presidente da Cooperativa
Agropecuária da Região do
Distrito Federal (Coopa-DF).

Governador Rodrigo Rollemberg visita a AgroBrasília 2015

Ourocard Agronegócio.
Agilidade e segurança
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Eventos

Feira abrigou ampla programação técnica

Auditório Buriti foi palco de grandes debates

Dâmares Vaz

P

alestras, seminários e
debates na AgroBrasília
2015 levaram a produtores,
profissionais do setor, estudantes e público em geral
uma ampla variedade de temas com impacto direto na
profissionalização e no aumento da produtividade do
setor agropecuário.
No dia 13, um dos destaques foi o Seminário Sustentabilidade na Agropecuária,

promovido em parceria com
o Ministério da Agricultura
(Mapa). A parte da manhã
foi focada no tema solo e nos
sistemas e programas de agricultura de baixa emissão de
carbono, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
e o Plano ABC (Agricultura de
Baixo Carbono). Na parte da
tarde, os palestrantes falaram
sobre bem-estar animal, com
palestra do representante da
União Europeia, Rui Ludovino,
entre outros.

O 3º Simpósio de Bioativação também marcou o segundo dia da Feira. O evento
mostrou como a interação da
microfauna com a plantação
pode contribuir para o combate de doenças e o fortalecimento da produção. Para
pecuaristas, ocorreu o Circuito 100% PMGZ (Programa
de Melhoramento Genético
dos Zebuínos), promovido
pela Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu (ABCZ)
no mesmo dia.

O Mapa marcou presença
expressiva como promotor de
debates. Em parceria com a
Embrapa, o Ministério promoveu, no dia 14, o workshop
Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono, ação dentro
do Plano ABC para incentivar
suinocultores a adotarem as
tecnologias para tratamento
de dejetos, geração de energia e redução de emissão de
gases de efeito estufa.
Ainda no dia 14, o II Seminário de Economia Agrícola
abordou a infraestrutura no
setor agropecuário brasileiro,
com o objetivo de proporcionar um debate sobre as perspectivas do setor agrícola,
com palestras do pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, e do coordenador do
Grupo de Pesquisa e Extensão
em Logística Agroindustrial
(Esalq-Log), José Vicente Caixeta Filho.
A programação do dia 14
contou ainda com a participação do consultor de Agricultura Tropical da Associação
de Plantio Direto no Cerrado
(APDC), John Landers. Uma
das maiores referências em
plantio direto do País, ex-pro-

Auditórios permaneceram lotados durante os cinco dias de evento

RÉDI O

URAL CAIXA

COM VOCÊ EM TODOS OS MOMENTOS
SAC CAIXA – 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões
e elogios) | Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474 | caixa.gov.br | facebook.com/caixa | twitter.com/caixa

dutor e pioneiro na introdução e disseminação do sistema
no Cerrado, ele falou sobre a
Certificação Soja Responsável.
No dia 15, penúltimo dia,
a AgroBrasília sediou o Fórum
de Bem-estar na Suinocultura, promovido pela Associação Brasileira dos Criadores
de Suínos (ABCS) em conjunto com a Associação dos
Criadores de Suínos do DF
(DFSuin) e o Sebrae Nacional.
A Secretaria de Agricultura
do DF e a Emater explanaram
sobre temas como Cadastro
Ambiental Rural e medidas
de controle de pragas nas lavouras e de doenças animais.
A UnB fechou a programação técnica da Feira, com
duas palestras no dia 16 sobre medidas de economia no
uso de máquinas agrícolas, a
fim de alertar aos produtores
para tempos de crise. As aulas fazem parte do programa
de extensão universitária da
universidade e foram ministradas pelos professores Luiz
Vicente Gentil e Francisco Faggion. Também, no último dia
da Feira, o Serviço de Aprendizagem Rural do DF (Senar)
abordou direitos previdenciários e trabalhistas e noções
de contabilidade.
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Inovações

Empresas de máquinas e de insumos levaram
novidades tecnológicas para a Feira

Inovações na área de insumos apresentadas durante o evento

PATRÍCIA TÁVORA

D

urante a realização da 8ª
edição da AgroBrasília,
empresas do setor de máquinas e implementos agrícolas e
do setor de insumos mostraram suas novas tecnologias
para melhorar a eficiência da
produção na agricultura.
Para atender ao agricultor da região, a Stara Evolução Constante apresentou o
sistema de transmissão de
dados em tempo real, conhecido como Telemetria. A
ferramenta é uma tecnologia
com sistema 100% nacional
e permite que o proprietário saiba como as máquinas

estão trabalhando na sua fazenda. “A Telemetria é uma
tecnologia recente e é usada,
por exemplo, para informar
a temperatura do motor da
máquina. Isso traz mais segurança para o proprietário.
Estamos trazendo, nas nossas máquinas, o diferencial
que não há nas máquinas
das grandes multinacionais”,
destacou Márcio Elias Fülber,
diretor comercial da Stara.
O público pôde conhecer
também a máquina Prensa
Extrusora, da empresa Bindgalvão Equipamentos Agroindustriais. Trata-se de uma
tecnologia simples que extrai
o óleo a frio do grão e faz o

Expositores atrairam públicos diversos

farelo tostado, utilizando um
único equipamento. O material é destinado à produção
de ração animal e, dependendo da origem dos grãos, pode
ser transformado em farinha
para o uso doméstico. “A finalidade do equipamento é
fazer o produto de alta qualidade dentro da propriedade
e que seja economicamente
viável”, explicou Luís Murilo de Almeida, representante
técnico da Bindgalvão.
O Sindicato das Indústrias
de Máquinas e Implementos
Agrícolas no Rio Grande do
Sul (Simers) marcou presença
em mais um ano de AgroBrasília. Segundo o assessor da
presidência, Hercílio Matos, o
ponto alto dessa participação
foi a presença, por dois dias,
de uma comitiva de Cuba conhecendo todos os produtos
expostos. “Ainda que não se
tenha realizado negócios na
Feira, acertamos para levar
uma comitiva de brasileiros
para continuar as negociações em Cuba na primeira
quinzena de julho”, disse.
Durante a AgroBrasília, a Simers esteve presente com 14
empresas dos mais variados
padrões tecnológicos.
As novidades não estavam só nas máquinas e implementos agrícolas. No setor
de insumos, a Basf apresentou o sistema de tecnologia
AgCelence que, além de estar relacionado ao controle
fitossanitário, contribui com
os resultados do efeito fisiológico positivo para a planta.
Quem visitou o estande pôde
conferir uma demonstração
dessa tecnologia na cultura
de soja. Outro produto apresentado pela empresa foi a

Variedades de cultivares foram destaque na Feira

nova fungicida Orkestra™SC.
Pertencente ao grupo químico carboxamida mais estrobilurina, o produto possuiu
uma molécula a mais para o
tratamento e combate das
doenças da soja. “A molécula
é importante porque ajuda a
combater a ferrugem asiática,
que é a principal doença da
cultura da soja hoje”, explicou Diego Ramon, assistente
técnico de desenvolvimento
de mercado da Basf.
Outra empresa que também levou novidades em tecnologias de soja foi a Brasmax.

O seu mais novo lançamento
é a cultivar Brasmax Power
IPRO. “O produto chegará
aos multiplicadores na safra
2015/2016”, contou Bruno
Rafael Rocha Parreira, coordenador de desenvolvimento da Brasmax. Além disso, os
visitantes também tiveram
a oportunidade de conferir
a Soja Brasmax Desafio RR,
campeã em 2014 da Competição de Cultivares de soja da
AgroBrasília, e a soja Brasmax
Flecha IPRO, que é um material de 100 dias e com tecnologia INTACTA RR2 PRO.

Máquina Prensa Extrusora em exposição na Feira

APOIA E INCENTIVA A FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS

(38) 3677-2211
Unaí-MG

(61)3363-9898
Brasília-DF

www.santaizabeltt.com.br
CARGAS

ENCOMENDAS

PASSAGENS

LOCAÇÃO

FRETAMENTO DE ÔNIBUS
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AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultura Familiar é destaque na AgroBrasília 2015

Nos 14 circuitos, os produtores receberam orientações de especialistas

Da redação

P

reocupada com os pequenos produtores e
ciente da importância deles
no setor, a AgroBrasília tem
desenvolvido e aprimorado, a
cada ano, o Espaço de Valorização da Agricultura Familiar
(EVAF). Na 8ª edição da Agro-

Brasília, o EVAF, coordenado
pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do
DF (Emater-DF), Centrais de
Abastecimento do Distrito
Federal (Ceasa-DF) e pela
Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do DF
(Seagri-DF)trouxe muitas novidades. “Precisamos auxiliar

Aves também faziam parte das rotas tecnológicas

aos produtores, principalmente os pequenos. Por isso,
acreditamos e investimos na
participação da agricultura
familiar na Feira. Nesse ano,
eles contaram com um número maior de rotas tecnológicas”, afirma José Guilherme,
secretário de agricultura do
Distrito Federal.

Os agricultores familiares
contaram com um pavilhão
de. No local, eles puderam
mostrar e comercializar os
produtos confeccionados na
região. Foram destinados35
estandes distribuídos para
34 entidades de representação de agricultores familiares, entre associações e cooperativas. Durante os cinco
dias de Feira, o local movimentou mais de 40 mil reais.
Para Terezinha de Araújo,
produtora de geleia, doces
e licores, expor na AgroBrasília é um momento ímpar.
“Podemos divulgar nosso
produto. Mesmo quando
não compram na hora, levam
nossos contatos e compram
depois”, disse.
A participação das entidades no pavilhão beneficiou diretamente mais de
cem agricultores familiares do ramo de artesanato,
agroindústria, floricultura
e produção agrícola associada ao Turismo Rural do
DF e Entorno. "É um espaço
importante, pois dá a oportunidade aos agricultores
de divulgar, comercializar e
interagir com outros produtores e terem conhecimento
para inovar na produção e
comercialização”, explicou
a gerente da Área de Desenvolvimento Humano e Social
da Emater, Selma Tavares.
Para Maria Suzuki, produto-

O EVAF também apresentou cultivo de hortaliças

ra de café orgânico em Paracatu (MG), o sucesso foi além
das vendas. “Conversei com
pessoas proprietárias de empórios orgânicos e temos a
expectativa de expandir 50%
donosso negócio, a partir da
AgroBrasília”, ressaltou.
Já nas rotas tecnológicas,
além das orientações sobre
regularização fundiária,
Cadastro Ambiental Rural
(CAR), técnicas de economia de água nos plantios,
entre outros assuntos, foram mostradastécnicas de
cultivo consorciado de hortaliças e frutíferas, plantio
em estufas, orientação sobre
fomento e obtenção de crédito, maquinários adaptados
à agricultura familiar, entre
outras. “É ótimo. É um grande aprendizadoe muito gratificante. Aprendemos a melhorar a nossa plantação”,
disse Maria Ramos, produtora de maracujá e hortaliças
orgânicas no Núcleo Rural
Taquara, em Planaltina. De
acordo com os organizadores do EVAF, cerca de quatro
mil agricultores participaram das rotas tecnológicas.
No espaço do EVAF, os
agricultores e visitantes
conheceram soluções e
projetos para o desenvolvimento rural sustentável e
receberam orientações técnicas sobre diversos temas
em 14 circuitos.

Visitante conferiu o que há de mais novo na
criação de abelhas
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Conheça as rotas tecnológicas do espaço EVAF e alguns destaques

2

1

Agroecologia
Plantio, manejo e
produção de frutas,
hortaliças e avicultura,
todos em sistema de base
agroecológica.

8

Mel
Inovações no
manejo da apícola
– Apismellifera.

Gestão Ambiental:
Maquete
Diferentes impactos
ambientais causados
pela ocupação humana e
reflorestamento, reserva
legal e APP – diferentes
propostas de plantio e
manejo.

4

3

Mecanização
Dinâmica de
máquina e
implementação.

Crédito Rural
Principais linhas de
crédito e fomentos
disponíveis para o
DF e Entorno.

Frutas
Manejo e
produção.

Tecnologias
adaptadas
Novas tecnologias,
máquinas adaptadas
para agricultura
familiar.

9

10
Gestão de
Propriedades
Rurais
Métodos de
controle e gestão
econômica.

14
Qualidade e Sabor e
Organizações Sociais
Qualidade e processamento
de alimentos, agroindústrias
rurais e produção associada
ao turismo.

Floricultura
Um dos destaques foi a
parte de Floricultura. O Distrito Federal ocupa, atualmente, o primeiro lugar no
ranking nacional de consumo per capita de flores e
plantas ornamentais. Com
isso, o circuito da Floricultura buscou unir ainda mais
a produção de flores no DF
e mostrar técnicas de corte,
irrigação, fertilização e de
combate a ataques de pragas e doenças. Ao todo, são

plantados cerca de 500 hectares e com 140 produtores
tanto de flores quanto de
plantas ornamentais.
Hortaliça
O cultivo de hortaliças
em estufa também foi um
ponto forte do Espaço de
Valorização da Agricultura Familiar. Isso, porque é
uma modalidade de cultivo
bastante utilizada no DF.
A novidade no circuito das
hortaliças, em 2015, foi o

5

7

maracujá. “O Distrito Federal é pioneiro na produção
de maracujá em estufa e tem
trazido bons resultados aos
produtores. No campo aberto, a produtividade média da
região chega a 40 toneladas
por hectare. Já na estufa
pode chegar a aproximadamente 100 toneladas por
hectare", explica ocoordenador do circuito, Magela
Gontijo. Além do maracujá,
o produtor pode conhecer
também o cultivo do pepino.

Flores
Manejo e
produção
de forrações
e plantas
ornamentais.

6

11

Aves
Manejo da
criação de aves
do tipo caipira.

Hortaliças
Tecnologias viáveis
para a agricultura
familiar, com plantio
em estufa, telado e céu
aberto.

12

Peixe
Equipamentos
e manejo para
a produção
sustentável.

13

Leite
Alimentação,
manejo de pastagens
e equipamentos
para gado leiteiro.

Crédito
O produtor rural saiu
da AgroBrasília com ótimas
oportunidades. Durante o
evento, o governo de Brasília
lançou o Prospera 2015 e disponibilizou um crédito inicial
de 6 milhões de reais para a
geração de emprego e renda
no meio rural. O programa é
voltado aos pequenos agricultores que buscam crédito
e boas condições de pagamento. O foco do programa será o
desenvolvimento sustentável

por meio da agricultura familiar com um financiamento
de até 30 mil reais por produtor. "Nós temos uma das
agriculturas mais produtivas
do Brasil, por isso precisamos
investir mais no setor", afirmou Rodrigo Rollemberg, governador do Distrito Federal.
O Prospera apoiará as áreas
urbanas e rurais do Distrito
Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal
(Ride/DF).
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Pecuária

1º Leilão Braford Tropical
supera expectativas

Circuito de
associação de
criadores aborda
melhoramento
genético de zebus
Dâmares Vaz

A

Leilão negociou 42 animais da raça Braford

Viviana Braga

O

1ª Leilão Braford Tropical Genética Adaptada realizado como parte da
programação da AgroBrasília
2015, superou as expectativas de público e negócios. O
evento reuniu cerca de 400
pessoas e leiloou 42 animais.
O Leilão foi resultado de
uma parceria entre três empresas criadoras da raça Braford e que possuem o projeto
“Braford Tropical” em andamento, na região de Arinos-MG - a Fazenda Sucupira,
localizada no município de
Buritis-MG, a Agropecuária
Santa Ana de Uruguaiana-RS
e a Estância Luz de São João
de São Gabriel-RS.

Celso Jaloto, diretor de
eventos da Associação Brasileira de Hereford e Braford
(ABHB), definiu o Leilão como
emocionante. “Foi um sucesso. Um evento muito prestigiado e com uma média de R$
12 mil por animal. Tivemos
um touro vendido por R$ 18
mil”, destacou.
Presente no Leilão, o
governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg,
disse que a AgroBrasília representa muito para o Brasil. “É uma oportunidade
dos produtores modernizarem seus equipamentos,
conhecerem novas tecnologias, realizarem negócios,
além de ser uma possibilidade de Brasília mostrar uma

faceta que o Brasil não conhece, que é uma agricultura extremamente produtiva,
de alta precisão e que consegue aliar altos índices de
produtividade com sustentabilidade ambiental”.
Por ser o primeiro leilão
realizado na AgroBrasília, o
evento marcou a inauguração Tatersal Anadir Cenci,
em homenagem ao patriarca da família proprietária da
Fazenda Sucupira, umas das
organizadoras do Leilão.
O evento contou, ainda,
com uma palestra do doutor
em Produção Animal, Witis
Baes Rodrigues. Na oportunidade, o especialista tratou
das principais características
da raça Braford.

AgroBrasília 2015 recebeu no dia 13 de maio o
Circuito 100% PMGZ (Programa de Melhoramento Genético dos Zebuínos), promovido
pela Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu (ABCZ) com
o objetivo de reforçar a ideia do
melhoramento genético como
ferramenta prática para a evolução dos rebanhos zebuínos.
"O evento busca fazer o produtor entender que o melhoramento genético é fundamental para a sua atividade e para
o aumento da produtividade",
afirmou o presidente da ABCZ,
Luiz Claudio Paranhos.
A ABCZ realiza o circuito
há mais de 20 anos e o evento
já passou por vários estados do
País. O programa auxilia os criadores no processo de seleção
na fazenda, identificando os
bovinos mais precoces, férteis,
de melhores índices de ganho
de peso ou de produção leiteira.
Conta com uma base de dados
que começou a ser construída
em 1968 e, desde então, foram
estudados 1,8 mil rebanhos. Em
volume, são nove milhões de
indivíduos avaliados – o maior
banco de dados de raças zebuínas do mundo.

Circuito 100% PMGZ fortalece
criação de zebus

Para o criador de bovinos
José Maria dos Anjos, que assistiu à palestra na AgroBrasília,
eventos do tipo são fundamentais. "O melhoramento genético
é realmente parte fundamental do sucesso da atividade do
produtor. O circuito foi muito
técnico e trouxe diversas informações importantes."
Proferiram palestras o presidente da ABCZ; o superintendente Técnico da Associação,
Luiz Antonio Josahkian; o pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, Fabyano Fonseca
e Silva; o líder de sustentabilidade da Dow AgroScience e
membro do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável,
Roberto Risolia; William Sousa,
da DSM Tortuga; e o pecuarista
Adriano Varela Galvão.
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INTERNaCIONAL

Comitivas internacionais participam da AgroBrasília

Rui Ludovino, representante da União Europeia, conhece
produtos da agricultura familiar

Marcos Acypreste

A

AgroBrasília recebeu
comissões estrangeiras de vários países. A ideia
da internacionalização é trocar experiências e expandir
o comércio dos produtores
e empresários da região. “A
AgroBrasília é uma vitrine
importante e essa troca de
experiências, informações e
conhecimentos é muito válida para nossos produtores”,
afirma Ronaldo Triacca, coordenador da Feira.
A Feira tem recebido, a
cada ano, um maior número
de visitantes internacionais.
No pavilhão de negócios, representantes das embaixadas
do México, Colômbia e Sudão
expuseram as novidades e
tecnologias desenvolvidas nos
próprios países. Além disso,
foram recebidos visitantes
da Índia, Uruguai, Argentina,
África do Sul, Moçambique,
Arábia Saudita, México, Sudão e Estados Unidos. “Eles
ficaram surpresos com o
potencial de geração de negócios da Agrobrasília e isso
deve garantir a presença deles
como expositores nos próximos anos”, afirma Ana Paula,
coordenadora da área internacional da AgroBrasília.

Em 2015, a Feira contou
com o evento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentoque
tratou da Sustentabilidade
na Agropecuária. O Mapa
levou membros de embaixadas e organismos internacionais que realizaram
palestras com temas importantes para o setor agropecuário brasileiro.
Além disso, foram desenvolvidas ações, não só para
a integração, mas também
para apresentar a Feira. Entre elas, o Tour Internacional,
que foi realizado em todos os
dias do evento. Durante a visita, as comitivas tiveram a
oportunidade de conhecer
a diversidade de inovações
na área agrícola disponíveis
na Feira como insumos, máquinas, pesquisas, pecuária,
agricultura familiar e o es-

paço Integração Lavoura,
Pecuária e Floresta (ILPF).
“Recebemos as demandas
das comitivas, analisamos
as áreas de interesse de cada
uma e construímos as rotas”,
explica o engenheiro agrônomo e responsável por acompanhar as comitivas no Tour,
Cláudio Malinski.
Para a coordenadora Ana
Paula, o objetivo da Feira foi
alcançado. “As expectativas
para este ano foram atendidas e saímos desta edição com várias demandas e
melhorias para crescermos
a área internacional”, afirmou. Ainda segundo ela, a
AgroBrasília buscará aumentar, para os próximos anos, o
número de empresas estrangeiras expositoras e estimulará, cada vez mais, a troca de
conhecimento com empresas
e produtores brasileiros.
Colômbia
A Colômbia está sempre de olho na AgroBrasília. Prova disso é a presença constante na Feira. Em
2015, a participação foi de
duas formas. Uma foi a visita do ministro conselheiro
da Embaixada da Colômbia,
Juan Pablo Hernandez de
Alba. O propósito da visita foi de conversar com as
instituições de pesquisas e
conhecer um pouco mais

O Sudão esteve presente na Feira como expositor

Colômbia esteve presente no Pavilhão de Negócios

das novidades brasileiras.
A outra forma foi por
meio do estande no Pavilhão
de Negócios. A empresa Corpoica representou o país. A
ideia foi de trocar informações com produtores da região. Como a vegetação dos
dois países são parecidas,
eles fizeram questão de conhecer como funciona a região Centro-Oeste do Brasil
e mostrar um pouco como é
trabalhado no próprio país.
“Trouxemos informações de
Opinião
“A AgroBrasília me surpreendeu porque é maior
que eu pensava. Além disso,
é muito organizada, possui
muitos expositores, muito
cuidado com os pavilhões e
presença de marcas nacionais e internacionais, o que
representa um prestígio.
Eu gostei muito do setor
de agricultura familiar,
porque os pequenos produtores podem ter uma
alternativa de se capacitarem e melhorarem
a competitividade. Além
disso, gostei também do
compromisso dos
organizadores da Feira; aqui os
produtores

tecnologias e pesquisas que
desenvolvemos na Colômbia
para mostrar aos produtores da região e, ao mesmo
tempo, levar um pouco da
cultura do Brasil”, afirma
Juan Pablo, coordenador de
pesquisa da Corpoica.
Para eles, foi muito importante participar da Feira.
“Conseguimos bons contatos, bons aprendizados e
agora vamos voltar com experiências para melhorar a
produção”, ressalta José.
se sentem parte da Feira. Vamos levar para a Argentina o
conhecimento, porque é legal
que nossos produtores e empresários tenham o conhecimento de como funciona aqui
para aplicar o que for melhor para o nosso
país”. Javier
Dufourquet,
Conselheiro Agrícola
da Embaixada da
República
Argentina.
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instituições

Sistema OCDF-Sescoop/
DF participa ativamente da
AgroBrasília 2015

O Sistema tem desenvolvido um papel importante com
as cooperativas agropecuárias

Marcos Acypreste

A

Organização das Cooperativas do Distrito Federal (OCDF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do DF (Sescoop/DF) sempre estiveram
presentes na AgroBrasília. A
ideia de estar no evento é de
expor um pouco mais sobre
o movimento cooperativista
e o trabalho desenvolvido
pelo Sistema OCDF-Sescoop/
DF para o fortalecer e desenvolver as cooperativas do DF.
“A Feira é uma oportunidade
para mostrar a força do cooperativismo do Distrito Federal e é uma vitrine para que

as cooperativas participantes
realizem negócios e mostrem
o que elas têm de melhor, e
promovam a intercooperação”, afirma o presidente do
Sistema OCDF-Sesoop/DF,
Roberto Marazi.
Para cumprir o propósito de estar na Feira, a OCDF
participou de vários eventos, entre eles a reunião
do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável
do Distrito Federal (CDRS/
DF). A solenidade aconteceu no Espaço de Valorização da Agricultura Familiar
e reuniu representantes de
instituições de Governo,
entre elas, Emater, Secre-

taria de Agricultura, Ceasa,
organizações dos agricultores, trabalhadores rurais
e entidades para debater e
encaminhar questões importantes para o desenvolvimento do espaço rural do
Distrito Federal. Na pauta
estavam o Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR),
Cadastro Ambiental Rural
(CAR), Credenciamento de
ATER e o plano de manejo.
Outro ponto importante
para o cooperativismo foi a
oportunidade que os colaboradores do Sistema OCDF-Sescoop/DF tiveram para divulgar o Dia de Cooperar – Dia C.
A campanha de voluntariado
cooperativista já ajudou mais
de um milhão de pessoas em
todo o Brasil. O objetivo dessa
ação é transformar a vida das
pessoas e estimular o sétimo
princípio do cooperativismo.
Este ano, o Sistema Cooperativista do DF, em parceria
com outras entidades do setor, quer aumentar a corrente
do bem. “É uma oportunidade
de ampliar essa ação que é do
bem”, explicou Marazi.

Fape/Senar-DF realizou cursos
para auxiliar produtores rurais
Marcos Acypreste

A Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito
Federal e o Serviço de Aprendizagem Rural do DF estiveram presentes na AgroBrasília
2015 com muitas novidades. O
produtor que visitou o estande pode ver o desenvolvimento e as formas de produção de
várias áreas como, por exemplo, a apicultura. “O nosso estande estava muito interativo
e neste ano nós apostamos
em algumas novidades e na
realização de cursos para os
produtores rurais”, afirmou
Ivo Jacó de Souza, superintendente do Senar-DF.
Além do que estava exposto, os visitantes puderam

Mais de 4 mil pessoas visitaram o estande da Fape/Senar-DF

aprender, também, com a participação em mini cursos. Foram
ministrados cursos de processamento de mel, cortes suínos,
curtimento de couro de peixe,
confecção de aventais, entre
outros. “Os nossos cursos são
sempre cheios e os produtores
saem satisfeitos”, afirma Ivo.

Ainda de acordo com ele, outras
novidades como a participação
de um locutor que convidava
o público e de pessoas mobilizando os visitantes ajudaram o
sucesso do estande. “Graças as
nossas inovações, conseguimos
receber mais de 4 mil visitantes
durante a feira”, explica.

Sebrae levou
inovação à feira
AgroBrasília

Produtores foram recepcionados por profissionais no estande do Sebrae

Marcos Acypreste

T

odos os participantes da
AgroBrasília convergiram para o que há de mais
novo no mundo do Agronegócio. O Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas não fez diferente.
Neste ano, o foco da entidade
estava voltado a novidades.
“A palavra de ordem na participação do Sebrae na Feira
este ano foi inovação. A nossa
participação foi muito positiva e podemos destacar o
retorno dos pequenos agricultores que gostaram muito
do nosso espaço”, afirmou o
gerente da Unidade de Agronegócios do Sebrae DF, Roberto Faria Santos Filho.
Desempenhando um trabalho de orientação junto aos
agricultores familiares do
Distrito Federal e do Entorno, o Sebrae disponibilizou,
no estande, três ambientes. O
espaço cultural, onde foram
realizadas capacitações por
meio de peças de teatro; a
mini-fazenda, onde foi desenvolvida a Trilha do Empreendedor Rural e a participação
direto do Sebrae no EVAF,
com o circuito da Gestão da
Propriedade Rural. “Nestes
espaços, tivemos a oportuni-

dade de falar para o pequeno
produtor sobre planejamento de produção, mercado e
controle financeiros, abordar
temas como planejamento,
mercado, sucessão familiar
no campo e demonstrar varias tecnologias de produção
dentro de uma propriedade
rural”, explicou Roberto.
O estande bem interativo
teve uma boa participação do
público. Ao todo, mais de mil
pessoas realizaram a Trilha
do Empreendedor Rural e
cerca de setecentas pessoas
foram atendidas no Circuito
da Gestão da Propriedade
Rural.“Além disso, o Sebrae
no DF levou à AgroBrasília,
por meio de missões técnicas,
dois mil agricultores. Atendemos, também, a 2.260 pessoas, sendo 582 participantes
das capacitações oferecidas
no Espaço Cultural. Com isso,
a instituição atendeu a mais
de quatro mil produtores”,
explicou o gerente. Ainda
de acordo com Roberto, o
evento é muito importante
para a região. “A participação
do Sebrae no evento é muito importante, pois temos a
oportunidade de demonstrar
nossos produtos e serviços
para os pequenos produtores
rurais”, disse.

Sebrae realizou peças de teatro o circuito intinerário
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Pesquisa

AgroBrasília é palco de lançamento de pesquisas
De acordo com Horácio
Juliatto, representante do
Iapar em Brasília, foi grande
o interesse dos produtores
pelos cultivares de aveia.
“Recebemos a visita de vários produtores interessados
em trazer a cultura da aveia
para a região. Diante disso,
estamos planejando um Dia
de Campo, junto à Coopa-DF,
para auxiliá-los ainda mais”.
Durante a Feira, o Instituto apresentou a variedade de
aveia Iapar 61, que está presente nos Estados Unidos há
21 anos. “Essa é a única cultivar de aveia plantada em
território americano. É uma

aveia preta, que possui ciclo
mais longo e maior produtividade”, destacou.
Além da aveia, o Iapar
também apresentou variedades de feijão como o Garça, que além de ser a única
cultivar branca produzida no
Brasil, possui um dos ciclos
mais rápidos do país, de apenas 67 dias.
Três cultivares de trigo
e o Triticale Aimoré, que é
da mesma família do trigo
e bastante utilizado na fabricação de bolachas e alimentação animal, também
foram destaques do stand
do Iapar.

Secretário de Agricultura, José Guilherme Leal, conhece novas cultivares no Iapar

Viviana Braga

C

onsolidada como celeiro
de pesquisas e inovações
tecnológicas, a AgroBrasília
2015 contou com a participação de instituições pioneiras
no desenvolvimento do agronegócio. Variedades de grãos,
além de novas técnicas de manejo e conservação dos solos
foram alguns dos destaques.
Cumprindo o papel de
disseminadora de novas tecnologias, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) esteve presente
na Feira com uma vitrine
tecnológica onde foram
apresentados aos visitantes
produtos e tecnologias desenvolvidos pela empresa e
seus parceiros. Na Feira, os
centros de pesquisa da Embrapa Agroenergia, Cerrados,
Café, Hortaliças, Informação
Tecnológica, Produtos e Mer-

cado, Quarentena Vegetal,
e Recursos Genéticos apresentaram novidades como
cultivares de soja, mandioca
de mesa e culturas de milho
e sorgo adaptadas às condições de cultivo na região do
Cerrado. A empresa também
foi uma das responsáveis pela
realização do Dia de Campo
ILPF (Integração Lavoura,
Pecuária e Floresta).
Segundo Sérgio Abud,
supervisor em transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, a AgroBrasília
é um ponto estratégico para
atuação da empresa. Assim,
a Embrapa seleciona em seu
portfólio de tecnologias de
ponta informações sobre
o sistema de produção da
região Centro-Oeste. “Aqui
recebemos visitantes de pelo
menos seis estados. Ou seja,
uma abrangência territorial
bastante interessante, que

Venceslau Barros em visita à Embrapa

nos aproxima dos produtores da região”.
Pensando na aproximação com o público presente na
AgroBrasília, a Embrapa disponibilizou, ainda, uma sala de
reuniões para receber produtores com o intuito de prospectar futuras pesquisas. “A ideia é
montar, junto aos produtores,
estratégias de transferência de
tecnologia e pesquisa, com foco
nas demandas dos produtores
da região”, completa Abud.
Interessado nessa transferência de tecnologia, o produtor rural de Formosa-GO, Venceslau Barros, visitou o stand
da Embrapa. “Não deixo conferir as novidades apresentadas
pela Embrapa, porque sempre
encontro algo interessante.
Esse ano me chamou atenção
as novas espécies de forrageiras e o sistema ILP, de integração lavoura e pecuária, que já
venho implantando na minha
propriedade. Estou satisfeito
com o que vi aqui”.
Iapar
Parceiro da AgroBrasília, o Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar) apresentou
variedades de sementes para
cultivo que prometem incrementar a produção agrícola
no Centro-Oeste. Entre os
destaques, cultivares de aveia
surgem como opção para prevenção de pragas, alimentação humana e animal, além
de base para o plantio direto.

Estudante da UnB apresenta soluções para
Agricultura durante a Feira

UnB
A Universidade Brasília
(UnB) esteve presente durante os cinco dias de evento. A instituição apresentou
o resultado de pesquisas realizadas por diferentes núcleos de estudo.
Na área agronômica, foram apresentados trabalhos
sobre o aproveitamento da
casca do maracujá, sementes de feijão, plantas medicinais, criação de ovinos,
além de outros.
Para a professora Solange
da Costa, doutora em Desenvolvimento Rural, mais do
que a exposição das pesquisas
realizadas, a AgroBrasília é
uma oportunidade para fazer contatos. “A Feira é um
espaço potencial para futuras
parcerias, já que aqui temos
contato com produtores,
expositores e outras instituições de ensino.”
No campo da Engenharia Florestal, os alunos da

UnB expuseram o trabalho
feito pela Ecoflor, uma empresa júnior de consultoria
florestal. Entre os serviços
prestados pela empresa estão a Arborização e Paisagismo, Estudos Ambientais,
Gerenciamento de Áreas
Silvestres, Neutralização
de Carbono, e o Planejamento e Administração de
Plantios Florestais.
De acordo com José
Marcos Abreu, estudante
do primeiro semestre de
Engenharia Florestal da
UnB, o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) foi um dos serviços mais procurados pelos
visitantes do stand. “Prospectamos diversos clientes
interessados na criação do
CAR. Sem dúvida, a Feira é
uma excelente oportunidade
para estarmos inseridos na
prática do nosso trabalho.
Além disso, conhecemos
possíveis novas áreas de
atuação”, destacou.
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Feira Internacional dos Cerrados
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Visite a AgroBrasília e veja:
Novidades tecnológicas
Empresas de insumos agrícolas e pecuários,
máquinas e implementos agrícolas
Espaço de Valorização da Agricultura Familiar - EVAF
Instituições financeiras
Instituições nacionais e internacionais
Pavilhão internacional
Rodada internacional de negócios
Seminários e eventos técnicos

17 a 21 de maio

Dia de Campo sobre Tecnologias ABC

Entrada franca

Exposição, comercialização e leilão de animais
Informações: (61) 3339 6542 | 3339 6516

www.agrobrasilia.com.br

BR 251 km 05 PAD-DF - Brasília - DF
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BANCO DE BRASÍLIA

Apoio
Secretaria de Agricultura, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural - SEAGRI-DF

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Ministério de Agricultura,
Pecuário e Abastecimento

