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ISABELLA CANTARINO

Cerca de 450 pessoas pres-
tigiaram o Dia de Campo 

da Competição de Cultivares, 
que marca o início dos traba-
lhos relativos à AgroBrasília 
2017. O evento, realizado pela 
Cooperativa Agropecuária 
da Região do Distrito Fede-
ral  (Coopa-DF)  em parceria 
com a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 
Distrito Federal (Emater-DF), 
é uma oportunidade para pro-
dutores rurais conhecerem 
as variedades das cultivares 
disponíveis e, ainda, auxiliam 
na tomada de decisões para o 
plantio de suas safras.

A competição foi um su-
cesso e superou as expecta-
tivas dos organizadores do 
evento. O Dia de Campo é uma 
oportunidade para as empre-

sas apresentarem suas cultiva-
res e as potencialidades que os 
materiais plantados possuem e 
é uma mostra prévia da Com-
petição de Cultivares, que 
terá seu resultado divulgado 
durante a AgroBrasília 2017.

Neste ano, participam da 
competição 13 empresas com 
50 cultivares de soja IPRO e 14 
cultivares de soja RR. A soja 
IPRO é tolerante ao herbicida 
Glifosato e apresenta capacida-
de de controle das principais 
lagartas que atacam a cultura 
da soja. Já a soja RR é tolerante 
ao herbicida Glifosato. 

Segundo Carlos Vítor Silva, 
coordenador da Competição de 
Cultivares, “o evento dá a opor-
tunidade de mostrar aos pro-
dutores cultivares plantadas 
na mesma data, com a mesma 
adubação e com os mesmos 
traços culturais. Nós temos as 

mesmas produções para todas 
as cultivares”, explica.

Ronaldo Triacca, coorde-
nador Geral da AgroBrasília, 
confirma a importância do Dia 
de Campo: “é de extrema im-
portância para a região como 
um todo, não só o Distrito 
Federal, como também Goi-
ás, Minas Gerais, a região que 
abrange a AgroBrasília, num 
raio de 300 km, porque são va-
riedades e genéticas feitas para 
essa região e é fundamental 
para o produtor acompanhar 
esse Dia de Campo”, conclui. 

As cultivares plantadas são 
de alto teor produtivo. Guido 
Amadeu Kist é produtor da re-
gião de Tabatinga e considera 
o Dia de Campo uma oportuni-
dade de conhecer os melhores 
materiais do mercado: “Eu ve-
nho todo ano para escolher uma 
variedade para dar subsequên-

cia ao meu plantio. Eu preciso 
de uma cultivar diferenciada e 
as que têm aqui são de ótima 
qualidade”, pontua Guido.

Novidades
Em 2017, algumas no-

vidades foram inseridas na 
competição. Além da isenção 
de custos para os participan-
tes, as empresas que não estão 
inseridas na AgroBrasília pu-
deram participar do evento e 
apresentarem seus materiais: 
“se estamos procurando mate-
riais melhores, precisamos dar 
oportunidade a todas as empre-
sas que produzem sementes a 
participarem do evento”, con-
ta Marconi Borges, gerente da 
Emater no PAD-DF.

Para o produtor, esta é 
uma grande oportunidade de 
conhecer o maior número pos-
sível de cultivares plantadas.  

“Quanto maior for o número 
de materiais disponíveis para 
visualizar, melhor será a esco-
lha para as próximas safras”, 
explica Carlos Vítor Silva. 

Em 2017, patrocinaram o 
Dia de Campo da Competição 
de Cultivares parceiros como 
o Sicoob, a empresa Koppert e 
Dimiagro, que marcaram pre-
sença com estandes apresen-
tando seus produtos. 

Clima 
O clima instável e a falta de 

chuvas afetaram as cultivares. 
Apesar do grande volume de 
chuvas em dezembro, após o 
fim do mês até o dia 15 de janei-
ro houve o chamado veranico, 
que prejudicou a potencialidade 
de produção das plantas, “mas, 
mesmo assim, ainda será uma 
safra melhor que a safra dos 
outros anos”, pontua Marconi. 

Dia de Campo da Competição de Cultivares 
atrai grande número de visitantes

16 a 20 de maio 
www.agrobrasilia.com.br
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AGROBRASÍLIA 2010 
Foi um ano decisivo para a consolidação da Feira. Em 2010, o evento reuniu 290 expositores, 
atraiu mais de 50 mil pessoas e movimentou quase R$ 130 milhões.

Grandes eventos em pauta  
na AgroBrasília 2017!

O empresário rural já 
está acostumado com 

frequentes adversidades. 
Ora é uma praga quase in-
controlável, ora é um pro-
blema agrário; noutra é um 
fator climático, como este 
que estamos vivenciando 
agora: a crise hídrica. 

Mas, esse problema 
de baixa precipitação que 
ocasiona diminuição dos 
níveis de água no subsolo e 
reservatórios está preocu-
pando todo o setor. E este 
é o momento de reunirmos 
esforços, pois, a gestão do 
solo e da água não depende 
somente do irrigante. Dessa 
forma, todos os produtores, 
independentemente se pos-
suem ou não áreas irriga-
das, devem fazer sua parte 
para que sejam melhorados 
e elevados esses níveis.

E uma das medidas des-
sa gestão é a "Reservação 
de Água", que consiste em 
ações como construção (ou 
reconstrução) de terraços, 
descompactação, Plantio 

Direto com muita palha, 
construções de reservató-
rios pulmões, entre outras.

E esse será um dos te-
mas do Fórum das Águas 
do Cerrado a ser realizado 
na AgroBrasília. Aconte-
cerá um grande debate, de 
alto nível, para profissio-
nais do meio, produtores 
irrigantes e não irrigantes 
e órgãos ligados ao tema.

Além desse imperdí-
vel Fórum, teremos ou-
tros eventos importantes 
para o agronegócio da 
região e do país na Agro-
Brasília 2017.

Boa Leitura!
 

Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral da 

AgroBrasília

INTERATIVIDADE

AGROBRASÍLIA 2011 
Em 2011, 58 mil pessoas visitaram a AgroBrasília. Foram 310 expositores e o montante movi-

mentado no ano foi de R$ 212 milhões.

ISABELLA CANTARINO

A AgroBrasília lança, em 
2017, aplicativo para fa-

cilitar a comunicação e para 
manter os visitantes, exposi-
tores e participantes da Feira 
informados de forma rápida 
e prática. De olho nas inova-
ções e na ascensão da tecno-
logia, o aplicativo chega para 
apresentar informações do 
evento com a facilidade que 
um smartphone oferece.

Com um só clique, o usu-
ário poderá conhecer mais 
sobre os expositores e as novi-

dades trazidas por eles. Pode-
rá observar a localização onde 
o estande está inserido, fazer 
notas sobre o que viu e ainda 
marcar como favorito os es-
tandes que já tiver visitado. 

O aplicativo disponibi-
lizará um mapa interativo 
que irá auxiliar quem visita 
a AgroBrasília. O usuário terá 
a Feira em suas mãos, conhe-
cendo todos os espaços do 
local. O app disponibiliza ain-
da a programação, endereço, 
números para contato e no-
tícias sobre os eventos ocor-

ridos na Feira. Fotos, vídeos, 
, eventos realizados e notícias 
em tempo real são algumas 
das ferramentas do app. 

Ronaldo Triacca, coorde-
nador geral da AgroBrasília 
confirma a importância do 
aplicativo: “os produtores e 
técnicos rurais vão sentir a 
diferença na hora em que es-
tiverem utilizando o aplicati-
vo, que é sensacional”, diz. 

O aplicativo está liberado 
para celulares e tablets e, ain-
da, disponível para os sistemas 
operacionais Android e iOS. 

AgroBrasília lança novo aplicativo para a Feira de 2017

Baixe o app nas lojas AppStore e PlayStore
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REDAÇÃO

Em 2017, o Instituto Insti-
tuto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultu-
ra (IICA) tem presença confir-
mada na AgroBrasília. O órgão 
participará de diversas ativi-
dades durante os dias da Feira. 
Para o representante do IICA 
no Brasil, Hernán Chiriboga, 
a Feira é um espaço propício 
para troca de experiências e 
efetivação de negócios. Confi-
ra, abaixo, o ponto a ponto. 

Importância da AgroBrasília
A AgroBrasília é um 

evento já consolidado na 
agenda nacional e regional. 
A Feira chega à 10a edição 
como espaço aberto à troca 
de conhecimentos, para a 
realização de negócios e traz 
temas relevantes para dis-
cussão. A irrigação na agri-
cultura é um deles, já que o 
Brasil passa por uma crise 
hídrica sem precedentes e 
o momento é propício para 

FEIRA

Penergetic promove encontro de países no PAD-DF

ISABELLA CANTARINO

A empresa Penergetic rea-
lizou um encontro inter-

nacional com uma comitiva 

25 pessoas de 12 países. A visi-
ta teve como objetivo unir os 
países e trocar experiências. 

O encontro é realizado 
em um intervalo de três anos 
e, neste ano, o local escolhi-

ENTREVISTA

Hernán Chiriboga ressalta a importância da AgroBrasília

Visitantes puderam observar onde a tecnologia Penergetic é utilizada

Hernán Chiriboga fala sobre a parceria entre o IICA e a AgroBrasília

do foi o Brasil, “em função 
do crescimento alto que teve 
nos últimos anos”, conta o 
presidente da Penergetic no 
Brasil, Enos Ma. A região do 
PAD-DF foi escolhida para 
a visita em decorrência da 
riqueza e da diversidade de 
culturas no local.

Os visitantes desperta-
ram interesse em compre-
ender como os representan-
tes da Penergetic no Brasil 
desenvolvem negócios, 
como se relacionam com os 
produtores locais, além de 
observar como são levadas 
as soluções dos problemas 
para o campo. 

O encontro possibilitou 
aos representantes dos paí-
ses visitar locais onde a tec-
nologia Penergetic é utiliza-
da: “nós fizemos questão de 
trazê-los aqui para conhecer 
clientes usuários da tecno-
logia há mais de quatro anos 
para ver qual a longevidade 
e todos os benefícios que a 
tecnologia trouxe para o 
campo”, explica Enos.

Recebidos pela Coopera-
tiva Agropecuária da Região 
do Distrito Federal (Coopa-
-DF), os visitantes conhece-
ram a história e o trabalho 
realizado no local e, ainda, 
visitaram o espaço onde é 

realizada a Feira Interna-
cional dos Cerrados. A Pe-
nergetic estará presente na 
AgroBrasília 2017.

A Penergetic
A tecnologia Pener-

getic traz soluções para o 
solo e para a planta. São 
bioativadores que ativam a 
microbiota do solo, reequi-
librando as populações de 
micro-organismos benéfi-
cos e maléficos.  Em decor-
rência, é possível produzir 
uma lavoura mais saudável, 
com maior vigor, mais pro-
dutiva e, em muitos casos, 
mais barata. 

que possamos discutir e pro-
por alternativas e soluções 
para um manejo mais sus-
tentável da água. Outra ca-
racterística da AgroBrasília é 
que a Feira reúne empreen-
dedores de todas as regiões 
do país, com inovações tec-
nológicas para os grandes e 
pequenos produtores.

Importância do apoio do 
IICA à AgroBrasília

O IICA busca apoiar inicia-
tivas que tenham destaque no 
cenário nacional e hemisféri-
co e que dialoguem com suas 
ações de cooperação técnica. 
Nesse sentido, a parceria com 
a AgroBrasília se relaciona 
com várias temáticas com 
que o IICA trabalha voltadas 
à promoção do agronegócio 
brasileiro e da agricultura 
familiar. Alguns exemplos 
são gestão sustentável dos 
recursos naturais, tecnolo-
gias de uso racional da água 
e a contribuição da juventude 
rural e das mulheres para o 
desenvolvimento rural sus-
tentável. Nossa participação 
na Feira será uma boa opor-

tunidade para difundir boas 
práticas, experiências de su-
cesso e produtos da coopera-
ção técnica IICA que podem 
contribuir para uma agri-
cultura sustentável e com-
petitiva para as Américas.  
 
Parceria IICA e AgroBrasília

O IICA já é parceiro da 
AgroBrasília há vários anos 
e, além de colaborar na di-
vulgação do evento junto 
aos mais variados públicos 
da Representação do Brasil, 
busca sempre trazer novas 
perspectivas aos debates 
promovidos na Feira. Neste 
ano, no estande institucio-
nal, o IICA vai apresentar 
alguns dos projetos de coo-
peração técnica que mantém 
com órgãos de governo nas 
esferas municipal, estadual 
e federal. No estande, tam-
bém serão demonstradas 
tecnologias simplificadas de 
irrigação aplicadas especial-
mente no semi árido nordes-
tino, por meio do Programa 
Semear, que o IICA desenvol-
ve juntamente com o Fundo 
Internacional de Desenvolvi-

mento Agrícola (Fida). 
No dia 19 de maio, farei 

uma palestra na Feira so-
bre a “Formação de jovens 
líderes rurais no contexto 
da sucessão familiar”, bus-
cando discutir o desafio 
de manter a juventude no 
campo e a importância das 
novas gerações para a sus-
tentabilidade e o desenvol-
vimento rural.

Traremos para a Feira 
a palestra do cônsul Boaz 
Albaranes, chefe da Missão 
Econômica e Comercial de 
Israel, com o tema “Experi-
ência de Israel com a escas-
sez hídrica e tecnologias de 
irrigação”, que deve ocorrer 
no dia 18 de maio. 

Como organismo in-
ternacional, o IICA está 
apoiando, ainda, a mobili-
zação de adidos agrícolas de 
diferentes Embaixadas no 
Brasil para que participem 
da Feira, seja apresentando 
tecnologias ou ofertas co-
merciais que incentivem a 
produção sustentável. 

Colaboração: Ana Carolina 
Fleury/IICA.
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ISABELLA CANTARINO

A sucessão familiar é um 
dos grandes desafios da 

atualidade no âmbito rural. 
Neste ambiente, é costumeiro 
os filhos herdarem dos pais 
suas propriedades, fazendas 
e plantações, com a respon-
sabilidade de seguir em frente 
com as atividades da família.

Visando à importância do 
assunto, a AgroBrasília, em 
2017, tem como tema a suces-
são familiar. Segundo Leomar 
Cenci, presidente de Coopa-
-DF, é necessário muito prepa-
ro para que a sucessão seja re-
alizada com êxito: “vamos ter 
de trabalhar muito bem essa 

nova geração para que ela te-
nha o mesmo amor que nós 
temos pela agricultura”, diz. 
 
Na prática 

No Núcleo Rural de Rio 
Preto, no Distrito Federal 
(DF), uma família tem leva-
do adiante a transição e a 
sucessão rural. Bruno Ba-
ron, de 20 anos, é mais um 
jovem que se prepara para 
assumir a propriedade da 
família.

A família saiu do Rio 
Grande do Sul, em 1993, 
atraída por novas fronteiras 
agrícolas e, segundo o pai 
de Bruno, Valter Baron, fo-

DESTAQUE

Sucessão familiar: o desafio da atualidade

Projeto Incentivador

Diante do cenário 
de êxodo rural, para 
manter os jovens inte-
ressados e estimulados 
a continuarem o traba-
lho dos pais, é necessá-
rio muita paciência e 
esforço dos dois lados. 
Um projeto do Senar 
Minas visa incentivar 
os jovens para que, 
cada vez mais, possam 
manter os negócios da 
família. 

Celso Furtado Júnior, 
assessor de planejamen-
to do Senar, conta que o 
projeto consiste em três 
fases: “o programa Suces-
são no Campo é composto 
por uma fase motivacio-
nal, depois uma forma-
ção técnica em gestão e 
sucessão e, por fim, um 
workshop em que todos 
apresentam seu plano de 
sucessão” explica. 

Troca de experiência entre pai e filho auxilia no dia a dia 

Campanha da AgroBrasília 2017 traz como tema  
a sucessão familiar

ISABELLA CANTARINO

Em 2017 a AgroBrasília 
completa dez anos de 

história e tem como tema a 
sucessão familiar, assunto de 
extrema importância, princi-

palmente no meio rural.
Com o lema ‘Transmi-

tir conhecimento garante 
inovação’, “estão sendo pro-
duzidas peças publicitárias 
como vídeos e fotos que mos-
tram o que é a realidade da 

agricultura, principalmente 
na nossa região, mostram a 
sucessão, de fato. Ver seu fi-
lho ao seu lado no dia a dia 
tem uma importância muito 
grande”, conta Leomar Cen-
ci, presidente da Cooperativa 

Agropecuária da Região do 
Distrito Federal (Coopa-DF), 
realizadora da AgroBrasília.

A campanha tem como 
foco principal apresentar 
pais e filhos, avós e netos, 
em uma troca constante 

de experiências e conheci-
mento. Famílias da região 
ilustram as peças e imagens 
que comporão a campanha 
de divulgação da AgroBra-
sília 2017 e, também, no 
ambiente da Feira.

ram muitas as dificuldades 
enfrentadas, mas, hoje, “fe-
lizmente, a agricultura que 
desenvolvemos é destaque, 
não só em nível nacional, 
como também internacio-
nal, em função dos altos ín-
dices de produtividade que 
alcançamos”, conta.

Ao ver o pai trabalhar e 
cuidar da propriedade, Bru-
no teve despertada em si a 
vontade de levar adiante tudo 
o que ele construiu: “cresci 
vendo meu pai trabalhar nis-
so e, aos poucos, fui entran-
do no negócio. Eu acho que 
é uma coisa natural e, pelo 
valor dado às coisas que saem 
daqui, é normal surgir inte-
resse em continuar fazendo o 
que ele faz”, pontua.
 
União entre tecnologia  
e experiência  

Para Valter, o conheci-
mento compartilhado entre 
eles torna o trabalho mais sa-
tisfatório. É uma troca cons-
tante de informações e expe-
riências, cada qual com suas 

especificidades, unindo em 
torno do objetivo de gerar 
maior rentabilidade nos ne-
gócios produzidos. “Nós te-
mos que reconhecer que, em 
alguns setores, os jovens já 
estão bem mais adiantados, 
em termos de inovação, in-
formação e evolução tecno-
lógica. O que preciso passar 
para o Bruno, com o tempo, é 
a experiência”, explica. 

Leomar Cenci acredita 
que as inovações tecnológicas 
podem auxiliar no processo 
de interesse por parte dos jo-
vens na sucessão rural. “É ne-
cessário realizar um trabalho 
de união com a tecnologia na 
atividade rural para aguçar a 
curiosidade dos jovens e mos-
trar que as tecnologias, que 
são familiares para essa gera-
ção, se encaixam bem na agri-
cultura”, opina Leomar. 

Observar o interesse dos 
filhos nos negócios da famí-
lia é muito satisfatório para 
os pais, segundo Valter Ba-
ron, “é um legado que todo 
pai gostaria de transferir 
para seu filho”, conclui.

Campanha da AgroBrasília 2017 incentiva a sucessão familiar


