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Mosca Branca
e Helicoverpa
15 de maio

D

uas grandes pragas que assombram a
agricultura brasileira serão
temas do Fórum Brasileiro
sobre Mosca Branca e Helicoverpa, que será realizado
no dia 15 de maio, durante a
AGROBRASÍLIA 2013.
A mosca branca, uma
das pragas mais temidas
nas lavouras de tomate, feijão, melão e batata,
tem causado graves prejuízos em alguns estados
brasileiros e, atualmente,
ameaça todo o território
nacional. A helicoverpa
armigera, novidade nas

Entrevista: Lúcio
Valadão fala sobre
desenvolvimento rural
CO
OPA - DF

lavouras brasileiras para
produtores, consultores
e pesquisadores, passou
a ser um problema sério,
principalmente em lavouras de algodão, feijão e
soja da Bahia e dos estados
do Planalto Central.
Tendo em vista essas ameaças iminentes, a
AGROBRASÍLIA, a Secre-
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taria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal (Seagri-DF), a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e a Associação
Brasileira de Produtores
de Algodão (Abrapa) se
reuniram em abril para
discutir a realização de um
evento que aborde as duas

pragas: mosca branca
e helicoverpa. O objetivo
do evento é sensibilizar os
agricultores e o poder público para a importância
da busca de soluções para
o combate a essas pragas.
O Fórum Brasileiro sobre Mosca Branca e Helicoverpa deverá reunir mais
de 600 pessoas e trará au-

toridades ligadas
à agricultura brasileira para as palestras e
debates em torno das duas
pragas. A manhã do dia 15
de maio será destinada a
discussões e debates sobre a mosca branca. Já na
parte da tarde, o assunto
será a helicoverpa, com
destaque para a troca de
experiências no combate
da praga evidenciando os
casos de sucesso na Bahia
e na Austrália.
Os interessados em
participar do Fórum já
podem fazer sua pré-inscrição
pelo
site:
www.agrobrasilia. com.br.

Faça sua inscrição pelo site

www.agrobrasilia.com.br

Parceiros preparam
novidades para a
AGROBRASÍLIA 2013

Agrobrasília 2013

BRB intensifica
participação em 2013
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14 a 18 de maio
BANCO DE BRASÍLIA

Eventos movimentarão os
cinco dias de Feira
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Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Distrito Federal

-

Secretaria de Agricultura
e Desenvolvimento Rural
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www.agrobrasilia.com.br

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Ministério de Agricultura,
Ministério da
Pecuário e Abastecimento Integração Nacional
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Coopa-DF

epresentantes da AGROBRASÍLIA prestigiaram
a TecnoShow Comigo, feira realizada em Rio Verde
(GO), no dia 12 de abril. O
local de realização da feira
é o Centro Tecnológico COMIGO (CTC), uma área que
hoje conta com mais de 130
hectares destinados a experimentos agropecuários. A

Comitiva visitou o Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde (GO)

AGROBRASÍLIA participa da FeniCafé 2013
Aline Rechmann

O

rganizadores
da
AGROBRASÍLIA visitaram a FeniCafé 2013, realizada nos dias 20, 21 e 22 de
março. Na cidade de Araguari (MG), a Fenicafé 2013
apresentou ao seu público

as mais novas tecnologias
e tendências da cafeicultura irrigada. Em sua XVIII
edição o evento se caracteriza mundialmente como
a maior feira de irrigação
e tecnologia para a cadeia
produtiva cafeeira.
O objetivo de visitar a

FeniCafé, segundo o coordenador geral da Feira, Ronaldo Triacca, foi sensibilizar as
empresas de máquinas para
a cafeicultura sobre a importância de estar presente também na AGROBRASÍLIA 2013.
“Tivemos resultados muito
positivos desta participação

na FeniCafé 2013. Buscamos
sempre aproveitar ao máximo esses momentos para estreitar laços com possíveis
expositores e trazer os bons
exemplos de organização de
feira para engrandecer ainda mais a nossa Feira”, ressaltou Triacca.

Resultados das competições superam expectativas
RAFAEL WALENDORFF

A

s lavouras de soja e de
milho que compõem as
competições de cultivares
da AGROBRASÍLIA 2013 fo-

ram colhidas no início de
abril. Os resultados surpreenderam os organizadores.
Os rendimentos das sementes devem ficar abaixo da
média habitual da região, já

que as plantações enfrentaram dois períodos atípicos
de estiagem. Mesmo assim
as produtividades foram
acima da expectativa, relatou Ronaldo Triacca. Os re-

sultados serão divulgados
no dia 14 de maio, primeiro
dia de Feira. O espaço usado para os ensaios receberá
agora um experimento com
cultivares de trigo.

gente que faz
O Jornal da AGROBRASÍLIA ouviu representantes de entidades brasileiras sobre a importância de feiras como a AGROBRASÍLIA
para o desenvolvimento e transferência de tecnologia para o meio rural.
“Eu acho que precisa haver feiras de tecnologia no Brasil inteiro. Eu acho que o país, do tamanho que
nós somos, continental, e temos produção do Rio Grande do Sul ao Amapá, ao Nordeste, em todas essas regiões, você tem que espalhar, disseminar o conhecimento. E são feiras como essa, feiras de tecnologia, não
é feira turística, não é feira de show, de cantores. Nós precisamos disso. Disseminar, fazer com que o produtor crie o hábito de visitar essas feiras, que tome conhecimento de tudo aquilo, que todo ano tem uma
novidade. Às vezes é uma coisa simples, uma troca, um singelo parafuso, você muda o comportamento
da máquina, você ganha produtividade e reduz custos. Então eu acho fundamental. O Brasil precisa disso.
Nessas feiras você tem a concentração dos produtores, tem vendedores dos insumos, você tem a mídia, os
agentes financeiros. É todo o movimento da cadeia produtiva”.
Cesário Ramalho da Silva – presidente da Sociedade Rural Brasileira (SBR)
“A AGROBRASÍLIA está crescendo, se firmando, e já é hoje uma referência muito importante e eu considero que uma atividade como esta tem saldos altamente positivos. Primeiro é um ponto de encontro. O
produtor encontra ali seu vizinho, encontra o profissional, o técnico, a máquina, a tecnologia, discute e
sempre retira dali a vantagem que ele precisa. É muito salutar. Eu sou defensor de que essas feiras, cada
vez mais se aperfeiçoem, no sentido de trazer mais ensinamento, mais tecnologia, mais inovação e a AGROBRASÍLIA tem sido pioneira nisso”.
Alysson Paolinelli – ex-ministro da Agricultura e
presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho)
“As cooperativas agropecuárias desempenham um papel importantíssimo, principalmente na transferência de tecnologia, até porque nós temos uma das melhores inteligências em termos de assistência técnica
no Brasil. Nós contamos com oito mil profissionais qualificados, dentre engenheiros agrônomos, engenheiros
florestais, zootecnistas, médicos veterinários e técnicos em diferentes áreas. Nós nos especializamos nisso,
temos uma expertise muito grande. O setor produtivo comprovou isso. A outra questão é que as cooperativas
têm sido promotoras do desenvolvimento tecnológico no campo por que elas capitaniam a ação de transferência, fazem a junção entre a cadeia de suprimentos e conseguem preços melhores na barganha desses
produtos. Existe um benefício nesses dois elos e que se estrutura a partir dessas feiras de tecnologia. A gente
participa de todos esses processos e o foco que nós demos foi justamente: cadeia de suprimentos, na parte de
produção propriamente dita e na parte de agregação de valor às matérias primas.”
Paulo César do Nascimento - coordenador do Ramo Agropecuário
da Gerência Técnico e Econômica da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)
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TecnoShow Comigo conta
também com palestras e dinâmicas de pecuária, exposição de animais e diversas
ações ambientais.
Durante a visita, Leomar
Cenci e Ronaldo Triacca, presidente e coordenador geral
da Feira, respectivamente,
aproveitaram para buscar conhecimento, além de reforçar e buscar novas parcerias
para a AGROBRASÍLIA 2013.

aLINE RECHMANN

expediente

Aline Rechmann

dIVULGAÇÃO

A busca por melhorias
para a AGROBRASÍLIA 2013
não para. As obras para incrementar a estrutura da Feira
seguem o cronograma inicial
e as construções estarão em
pleno funcionamento no dia
14 de maio. Neste mês, as ruas
do Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci receberão mais 10 mil
metros quadrados de camada
asfáltica. A intenção é asfaltar
as vias com menor circulação
de pessoas para melhorar o
acesso e favorecer os estandes localizados nessas áreas.
O novo conjunto de banheiros
está praticamente pronto. Ele
foi construído junto à entrada
principal do Parque para facilitar o acesso do visitante.
Outra novidade é o Pavilhão de Negócios, uma grande obra com 2,2 mil m², que
dará ainda mais visibilidade e
comodidade aos expositores.
“Antes eram dois pavilhões
montados, agora unificamos
em um fixo, melhor posicionado, construído junto à avenida. A estrutura é outra, com
mais segurança e conforto”,
destaca Ronaldo Triacca, coordenador da AGROBRASÍLIA.
Os dois restaurantes, que antes dependiam de estruturas
montadas, também serão definitivos a partir desta edição
e ficarão concentrados em
uma nova praça de alimentação. As construções têm mil
metros quadrados, contam
com churrasqueira e cozinha
de 158 m² cada, atendem todas as normas da vigilância
sanitária e proporcionam
ganho de espaço, sanidade,
limpeza e ambiência para o
visitante.

TecnoShow Comigo recebe comitiva da AGROBRASÍLIA
aLINE RECHMANN

Obras trazem
melhorias
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Mais desenvolvimento para a área rural do DF
RAFAEL WALENDORFF

A

área rural do Distrito Federal ganha cada vez mais
visibilidade. Isso é reflexo

imediato da AGROBRASÍLIA
e transforma-se em desenvolvimento socioeconômico
à medida que as políticas públicas começam a chegar efe-

tivamente aos moradores do
campo. Grande parte dessas
melhorias são implementadas
pela Secretaria de Agricultura,
que aposta profundamente na

O Governo do Distrito Federal, por meio da
Secretaria de Agricultura
(Seagri), tem criado, a cada
ano, novas políticas e ações
para fortalecer a atividade agropecuária no DF e as
tem apresentado na AGROBRASÍLIA. É a união entre
agricultores, instituições
técnicas e o poder executivo local que consegue melhorar as condições da área
rural de Brasília?
A presença do poder público é essencial para o desenvolvimento rural, principalmente da agricultura
familiar e o governador Agnelo tem, desde o primeiro
dia de governo, uma dedicação muito grande com
as áreas rurais do DF. Por
isso, o governo tem, entre
as prioridades, promover,
para agricultoras e agricultores, acesso à tecnologia, à
terra, à segurança jurídica,
ao crédito e aos programas
de compras institucionais
e, enfim, a todas as políticas
de desenvolvimento. Neste
sentido, a AGROBRASÍLIA é
estratégica por ser uma das
maiores feiras de tecnologia
e negócios do Brasil. Um diferencial muito importante
é o Espaço de Valorização
da Agricultura Familiar, coordenado pela Emater-DF,
juntamente com a Secretaria de Agricultura. O EVAF
permite aos agricultores familiares conhecerem novas
tecnologias a as políticas de
governo de forma bastante
dinâmica. São rotas tecnológicas, palestras, seminários e cursos que levam conhecimento ao agricultor.
A visibilidade que a
agricultura do DF ganhou
nos últimos anos é um
efeito positivo direto da
AGROBRASÍLIA e das ações
promovidas pela Seagri durante o evento e em decorrência dele também?
Com certeza. O DF possui hoje um dos maiores
PIB agropecuários do Brasil e merece um evento do
porte da AGROBRASÍLIA. A
feira é uma grande vitrine
da nossa agricultura e expõe tecnologias e oportu-

nidades de negócios para
pessoas do DF, da Ride, do
Brasil e até do mundo, com
as comitivas internacionais
que visitam a feira. Além
de permitir que os produtores adquiram máquinas,
equipamentos e insumos, a
Feira é uma grande oportunidade para a Seagri e
as nossas duas vinculadas
– a Emater e a Ceasa – mostrarem as políticas para a
agricultura. Aproveitamos
a AGROBRASÍLIA para darmos, por exemplo, a oportunidade aos agricultores
de iniciarem o processo de
regularização fundiária, entre as outras coisas.
A Seagri trabalha para
atender a todos os âmbitos
da atividade agropecuária
brasiliense, do pequeno
ao grande produtor. O que
o órgão vai proporcionar
para esses agricultores na
AGROBRASÍLIA 2013?
Além de todos os serviços relacionados às políticas de desenvolvimento da
área rural do DF, pretendemos dar espaço para que
as agroindústrias da nossa
região mostrem o que produzem e, com isso, tenham
mais oportunidades de negócios.
A agricultura familiar
tem ganhado atenção especial do governo com amplo
crédito pelo Pronaf e agora
o Pronaf Mulher e assistência técnica por meio,
por exemplo, do EVAF na
AGROBRASÍLIA. É perceptível a mudança para melhor
na realidade desses trabalhadores rurais?
Sim, e trabalhamos arduamente para isso, além
das ações que fazemos durante a AGROBRASÍLIA.
Com parceiros como o BRB,
na questão do crédito, por
exemplo, trabalhamos p
ara que mais agricultores
tenham possibilidade de
investir na terra. Estamos
trazendo uma nova forma
de oferecer oportunidades
aos agricultores familiares.
Um bom exemplo disso são
as chamadas públicas para
maquinários agrícolas, que
chamamos de patrulhas

agrícolas. Com essa ação, a
Seagri-DF dá oportunidade
com igualdade – e isso é o
mais importante, porque
dá transparência e legitimidade ao processo – de
agricultores, organizados
em cooperativas ou associações, concorrerem ao
empréstimo de conjuntos
de mecanização com trator,
arador, carreta agrícola, enxada rotativa, entre outros
implementos. Isso é uma
revolução. É um novo jeito
de apoiar o fortalecimento de associações e cooperativas. Também existem
os programas de compras
institucionais federais que
operamos no DF, como o
PAA e o distrital, que é o
Programa de Aquisição de
Produtos da Agricultura do
Distrito Federal (Papa-DF).
O Papa-DF é inovador, pois
permite que não só alimentos sejam comprados da
agricultura, mas produtos,
como flores e artesanato.
Com o Papa-DF, a Seagri
viabiliza que os demais órgãos de governo possam adquirir produtos diretamente da agricultura familiar. Já
participam do Papa a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Transferência de
Renda (Sedest), o Zoológico, o BRB e a Novacap acaba
de aderir, com a compra de
mais de 70 mil plantas ornamentais de agricultores familiares. Com o Papa, cada
agricultor pode vender até
R$ 120 mil ao ano em produtos. O governador Agnelo
determinou, no ano passado, a criação de uma diretoria na Terracap exclusiva
para cuidar dos processos
de regularização fundiária,
além de colocar em funcionamento a legislação
existente para a reforma
agrária avançar. Muito está
sendo feito e isso poderá ser
visto na edição deste ano da
AGROBRASÍLIA, assim como
ocorreu nos anos anteriores.
O Fundo de Aval, instrumento importante para
garantir o acesso ao crédito
rural aos agricultores familiares do DF, é uma conquis-

Feira para fortalecer a pasta e
continuar o trabalho em prol
da atividade agropecuária e da
qualidade de vida fora das cidades. Em entrevista, o secretário

Lúcio Valadão fala do crescimento com o alcance das ações
no setor e de como o evento realizado no PAD-DF influencia
nessa relação de sucesso.

Secretário da Agricultura do DF, Lúcio Valadão

ta da Seagri, mas depende
de detalhes para ser implantado, na prática. Como funciona esse fundo? O início
da operacionalização será
feito na AGROBRASÍLIA?
O Fundo de Aval já existia há muito tempo. O governador Agnelo atualizou
a sua legislação e esperamos que ele já esteja pronto
para ser operacionalizado
na AGROBRASÍLIA. O Fundo
é mais uma garantia e oportunidade para o agricultor
familiar investir na terra e
conseguir comercializar o
que produz. Para ter acesso ao Fundo, o agricultor
deverá elaborar um projeto de crédito, que poderá
ser feito com o auxílio da
Emater, que, por sua vez,
também faz a solicitação de
aval para o Fundo. O projeto
e a solicitação são encaminhados à Seagri para avaliação do Conselho Gestor do
Fundo a fim de ser aprovada a operação. A partir daí,
o agricultor familiar poderá
contratar o financiamento
sem depender de aval de
terceiros. Por exemplo: se o
agricultor familiar precisar
de um trator novo, pode pedir crédito a um banco e colocar o trator antigo como
parte da garantia do financiamento e a outra parte da
garantia de pagamento po-

derá ser feita por meio do
Fundo de Aval.
A parceria entre Seagri
e Coopa-DF tem garantido
o sucesso da AGROBRASÍLIA e do segmento agrícola
local muito além dos cinco
dias da Feira. Com acesso à
tecnologia, conhecimento e
crédito, o que podemos esperar da atividade agropecuária do DF para o futuro?
O governo do Distrito
Federal sempre apoia ações
que promovam o desenvolvimento. A AGROBRASÍLIA
é um excelente exemplo de
uma ação que traz desenvolvimento e oportunidades. O DF tem a agricultura
mais tecnificada do país.
Muitas coisas do que podemos esperar para o futuro
podem ser vistas nas rotas
tecnológicas do EVAF, por
exemplo. Também há a
integração-Lavoura-Pecuária-Floresta que aproveita
o mesmo espaço para várias
atividades e potencializa o
uso racional dos recursos
e da produção agrícola. A
produção orgânica e agroecológica, como um todo,
são uma tendência cada vez
mais forte e o surgimento
de variedades com cada vez
mais potencial de produtividade são ótimas notícias
que podemos esperar de um
futuro não muito distante.

4

Jornal Agrobrasília - Abril2013

PARCEIROS

Embrapa apresenta tecnologias na AGROBRASÍLIA 2013

A

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) marca presença em mais uma edição da
AGROBRASÍLIA. Neste ano,
a vitrine tecnológica montada pela Embrapa apresenta cultivares de soja, arroz,
milho, sorgo, milheto, leguminosas, hortaliças e forrageiras, além de uma parcela
com refúgio de milho para
manejo integrado de pragas
e controle biológico.
Entre os novos materiais
apresentadosdestaque para
as cultivares de soja convencional BRS 7580, de ciclo precoce e alta rusticidade e BRS
7980, de ciclo semi-precoce.
Essas duas variedades registraram, em condições de
ensaio, média de produtividade 60 sacas por hectare.
Esse teto produtivo, no entanto, pode ser ainda maior
dependendo do sistema de
produção adotado pelos
agricultores e das condições
ambientais da região.
Também serão apresentadas as cultivares BRS
8381, de ciclo médio e alto
potencial produtivo e BRS
8480, também de ciclo médio e com resistência ao

acamamento, além da cultivar BRS 8180 RR, que chama a atenção pela resistência ao nematoide de galhas
(M. javanica). Já o milho
Eldorado é uma variedade
selecionada principalmente em sistemas agroecológicos e pode ser utilizada
em silagem e em consumo
como milho verde.
Além de visitar a vitrine tecnológica e o estande
temático dos 40 anos da
Embrapa, os visitantes poderão participar do Seminário de Sistemas Orgânicos de Produção Animal, no
dia 15, e do Dia de Campo
sobre o sistema integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(iLPF), no dia 17. As estações dos eventos serão
apresentadas nasunidades
de pesquisa instaladas no
Parque Ivaldo Cenci.
Coordenado pela Embrapa Cerrados (Planaltina,
DF) e pela Embrapa Suínos
e Aves (Concórdia, SC), o
Seminário de Sistemas Orgânicos de Produção Animal é voltado a produtores
orgânicos de leite, alunos
de cursos em ciências agrárias e a técnicos e extensionistas. O evento pretende
mostrar uma visão conjun-

Breno Lobato

Breno Lobato

Vitrine tecnológica da Embrapa já está preparada para receber os visitantes da AGROBRASÍLIA 2013

ta dos princípios, métodos
e principais práticas agroecológicas em sistemas orgânicos de produção animal e
motivar a aplicação desses
conhecimentos e a introdução de tecnologias agroecológicas nos sistemas de
produção dos agricultores
orgânicos.
Já o Dia de Campo so-

bre iLPF será realizado pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Embrapa e Empresa de
Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (Epamig). O
evento será aberto no Auditório Master, com uma
palestra sobre o Plano Setorial de Mitigação e de
Adaptação àsMudanças Cli-

máticas para a Consolidação deuma Economia de
Baixa Emissão de Carbono
na Agricultura(Plano ABC),
do governo federal. Nas estações, os temas abordados
serão integração Lavoura-Pecuária-Floresta,
integração Lavoura-Pecuária,
fixação biológica de nitrogênio e manejo de pragas.

Sebrae lançará Brasil Central Agronegócios
Rafael Walendorff

U

m novo projeto do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) quer ajudar
agricultores familiares do
Centro-Oeste na comercialização da produção rural.
É o Brasil Central Agronegócios, que será lançado
durante a AGROBRASÍLIA
2013. Com base em estudos
sobre a demanda de alimentos nas principais cidades
da região, a entidade pretende capacitar e orientar
mil trabalhadores do campo
por ano, até 2016, sobre o
que e para quem produzir.
A iniciativa deve melhorar
a gestão das propriedades e
facilitar o acesso ao mercado consumidor.
“É um projeto integrado com Goiás, Mato Gros-

so e Mato Grosso do Sul,
focado em mercado, para
auxiliar os produtores a
melhorar os canais de comercialização. Para isso,
vamos fazer rodadas e encontros de negócios, festivais gastronômicos, além
de um estudo para identificar a demanda de alimentos do comércio varejista e
das redes de bares e restaurantes para orientar o produtor sobre o que produzir
e para quem vender”, destacou Roberto Faria, gerente da unidade de Agronegócios do Sebrae-DF.
O Sebrae também vai
disponibilizar, em parceria
com a Emater-DF, 39 ônibus
para transportar pequenos
produtores do DF e Entorno para visitar o Espaço de
Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF) da Feira.

Segundo Roberto, a ajuda
vem crescendo na área (em
2012 foram 17 veículos) e
é reflexo da efetividade do
trabalho em prol dessa categoria de agricultores. “O
retorno é muito positivo,
pois conseguimos levar os
produtores para um local
que mostra várias opções e
segmentos, processos produtivos in loco, de forma
reduzida, e termina com a
agroindustrialização. O Sebrae fecha o ciclo, aplica a
gestão, trabalha na questão
da porteira pra fora. E é justamente por isso que temos
impulsionado e potenciali-

zado a nossa participação
para ajudar nessa pequena,
mas importante fatia”, explicou.
O estande do Sebrae na
AGROBRASÍLIA 2013 contará também com a exposição
de vários produtos de agricultores e empreendedores
rurais do DF e dos outros
estados do Centro-Oeste.
A entidade vai realizar,
ainda, uma série de ações
visando à capacitação dos
produtores. Roberto Faria
afirmou que a participação
na Feira é essencial para o
desempenho da entidade
junto à população rural e

elogiou o enfoque dado ao
conhecimento técnico. “O
evento tem grande repercussão porque consegue
conciliar a apresentação
de tecnologias, o desenvolvimento de capacitações
e a real preocupação com
inovação e sustentabilidade. Consegue fechar todo o
elo da cadeia rural, desde o
grande ao pequeno agricultor que necessita de informações básicas, rudimentares de como produzir e
gerenciar sua propriedade,
e faz isso de forma harmônica. Por isso cresce tanto a
cada ano”, concluiu.
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AGRICULTURA FAMILIAR

EVAF apresenta máquinas para a agricultura familiar

M

uito mais do que levar
alternativas de plantio
e instrução para as pequenas
propriedades familiares da
região, o Espaço de Valorização da Agricultura Familiar
(EVAF) na AGROBRASÍLIA
contribui também para a
modernização da atividade
no campo, buscando sempre
facilitar a vida do pequeno
produtor rural. Empenhado
em oferecer tecnologia ao
homem do campo do Cerrado brasileiro, o Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar) levará, para o seu segundo ano na Feira, ainda
mais novidades.
Em 2012, o Iapar apresentou, durante a exposição,
semeadeiras de plantio direto à tração animal e para

tratores de baixa potência,
criadas especialmente para
a agricultura familiar. Segundo pesquisadores do Instituto, essas máquinas visam
a diminuição da penosidade
do trabalho no campo, o aumento da qualidade de vida
do agricultor familiar e a
possibilidade de se praticar
uma agricultura de baixa
emissão de carbono.
Ao participar da Feira
pela segunda vez em 2013,
o Iapar inovará na apresentação das máquinas. Diferentemente do ano passado,
quando as máquinas estavam estáticas, nesta edição
haverá apresentações de dinâmicas no EVAF com a utilização de aproximadamente 10 equipamentos. “Tudo
o que será apresentado na
rota de máquinas para a

Divulgação

Aline Rechmann

Máquinas para a agricultura familiar do Iapar serão tema de rota no EVAF

agricultura familiar foi pensado para facilitar a vida do
pequeno produtor, garantindo comodidade e praticidade
aos serviços”, salienta Horácio Juliatto do Iapar.
Na rota do EVAF, de-

dicada às máquinas para a
agricultura familiar, serão
apresentadas plantadeiras,
adubadeiras, subsoladores,
escarificadores, rolo faca,
espalhadores de calcário,
pulverizadores, calcarea-

deiras, entre outras. Nessas
máquinas, por exemplo, é
possível diminuir a capacidade de armazenagem de
sementes, justamente para
facilitar o transporte e reduzir os esforços.

BRB quer ampliar liberação de recursos

A

consolidação da AGROBRASÍLIA não beneficia
apenas os agricultores pelo
acesso ao conhecimento e à
tecnologia. Proporciona o
crescimento da sociedade
rural e desperta o interesse de instituições financeiras em apoiar a realização do evento e participar
dessa parceria em prol do
desenvolvimento socioeconômico. Nesse contexto,
organizadores da Feira se
reuniram com diretores do
Banco Regional de Brasília
(BRB), no dia 23 de março, na sede da Cooperativa
Agropecuária da Região do
Distrito Federal (COOPA-DF).
O objetivo do encontro
foi fortalecer a parceria e
incrementar as ações para
alcançar número cada vez
maior de produtores beneficiados com o crédito rural
durante o evento. Em 2013,
o Banco quer ampliar a carteira de clientes e liberar
número recorde de recursos em todas as linhas de financiamento, inclusive do
Pronaf (Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Existe
ainda a expectativa de iniciar a operacionalização

do Fundo de Aval na Feira.
“A cada ano a gente vê que
a AGROBRASÍLIA está tomando um corpo maior. O
volume de negócios cresceu assustadoramente de
2011 para 2012 e a intenção
do BRB é que os negócios
continuem crescendo, pois
crescemos junto com a Feira”, destacou José Flávio
Rabelo Adriano, Diretor de
Desenvolvimento e Governo do BRB.
O BRB tem melhorado
significativamente os resultados na AGROBRASÍLIA
a cada ano e surpreendido
até mesmo os responsáveis
pela área de crédito rural.
Em 2012, a instituição movimentou R$ 112 milhões
em negócios na Feira. A expectativa é aumentar ainda
mais essa cifra. Para isso,
o banco investe no atendimento privilegiado. Para
esta edição, uma agência
móvel será levada ao Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci para facilitar as operações de pagamento, recebimento, autenticações,
empréstimos, entre outras
novidades.
“O interesse do BRB é
estar cada vez mais presente na Feira. Nosso intuito é
estar mais próximo, estar
mais junto com o produtor

rural e a AGROBRASÍLIA é
importante pra gente. O
BRB percebeu que a agricultura é muito importante
para o DF e para o Banco,
tem investido fortemente,
tem preparado a equipe,
tem criado estrutura, tem
colocado recursos à disposição não só do grande, mas
do pequeno produtor. É um
segmento que temos valorizado bastante e queremos
estar cada vez mais junto”,
ressaltou Alair Vargas, diretor de Atendimento e
Distribuição do Banco.
Presente ao encontro,
o secretário de Agricultura do DF, Lúcio Valadão,
elogiou o envolvimento do
BRB com o segmento agropecuário de Brasília e vislumbrou uma nova realidade para o meio rural com
a presença e a assistência
cada vez mais abrangente
da instituição a essa área.
"Cada vez mais o BRB está
apoiando o setor agrícola.
Mudou muito a relação do
setor agrícola com o Banco. O BRB cresceu de forma muito expressiva no
crédito rural, no DF e em
toda a região. Esse apoio
gera um desenvolvimento
regional. Abre oportunidades, permite a geração de
empregos, de ocupação na

Rafael Walendorff

Rafael Walendorff

Organizadores da Feira e diretores do BRB se reuniram na Coopa-DF

região, fomenta o comércio, a indústria e também
a agricultura. O BRB está
se tornando um parceiro
muito forte da AGROBRASÍ-

LIA. Isso é muito importante para a COOPA-DF e para
toda a região", afirmou Lúcio Valadão, secretário de
Agricultura do DF.

Fundo de Aval
A Secretaria de Agricultura e o BRB esperam
solucionar detalhes burocráticos para iniciar a operacionalização do Fundo
de Aval do Distrito Federal
(FADF) durante a AGROBRASÍLIA 2013. Sancionado
em agosto do ano passado
e com recursos de aproximadamente R$ 1 milhão,
o instrumento funciona
como uma espécie de fiador dos pequenos produtores rurais e cooperativas
agropecuárias. A iniciativa
concede garantias complementares para auxiliar o

agricultor na obtenção de
crédito e financiamento.
“O DF tem problema fundiário sério e os bancos ficam
com muitas restrições para
conceder financiamento,
pois o agricultor não tem
como dar a sua terra como
garantia. Aí entra o Fundo
de Aval como complemento de garantia. Mais
uma ferramenta no sentido de promover o desenvolvimento da agricultura familiar”, explicou
o diretor de Desenvolvimento do BRB, José Flávio
Rabelo Adriano.
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Contribuição

AGROBRASÍLIA contribui para o crescimento da Coopertinga
Kássia lavall

Rafael Walendorff

A

lém de transformar a
realidade da comunidade local e aprimorar a
atividade agrícola em todo
o Planalto Central, a AGROBRASÍLIA reforça laços de
amizade, cooperativismo e
trabalho. As vantagens geradas pela Feira beneficiam
os associados da Cooperativa Agropecuária da Região
do Piratinga (Coopertinga),
criada há 23 anos com contribuição da Coopa-DF, em
Formoso-MG, a 300 km do
PAD-DF. O acesso facilitado
à tecnologia, ao crédito, a
melhores condições de negócios e a visibilidade em nível nacional e internacional
ajudam a entidade mineira
a crescer e contribuem para
o sucesso das lavouras dos
agricultores de lá.
Irineu Balbinot, que foi
presidente da Coopertinga
por mais de uma década,
sente uma evolução efetiva
na região com o surgimento
da AGROBRASÍLIA. “O uso
de tecnologia é de extrema
importância para a agricultura. Quem não acompanha fica pra trás. Temos
buscado isso e encontramos na AGROBRASÍLIA, que
vem melhorando e, por ter
na região uma agricultura
muito forte, não vai parar
de crescer”, destaca. Ele já

comprou tratores e implementos agrícolas na Feira
onde conseguiu melhores
condições de preço, prazo
de financiamento e taxas
de juros mais acessíveis. As
aquisições otimizam a produção na propriedade do
agricultor em Minas Gerais.
A proximidade com a
Feira é uma das principais
vantagens. Os produtores
rurais da Coopertinga, que
ainda enfrentam problemas logísticos como as más
condições das estradas, não
precisam se deslocar até o
Sul e Sudeste do país para
conhecer e comprar tecnologia. “A AGROBRASÍLIA
já passou todas as outras
feiras. É a melhor data e a
melhor logística”, afirma o
agricultor e associado Altair
Lavall.
As semelhanças entre
as terras do PAD-DF e de
Formoso-MG são outro ponto alto da AGROBRASÍLIA.
“As propriedades são de

tamanhos semelhantes, o
que permite uma troca proveitosa de experiências na
Feira, pois falamos de uma
realidade comum e com a
mesma linguagem, já que
ela é organizada e atendida por agricultores. Isso faz
muita diferença”, ressalta
o produtor Fabrício Vidal.
Segundo ele, a Coopertinga
também se beneficia da visibilidade gerada pelo evento. A cooperativa sempre
tem espaço garantido para
expor. “Isso proporciona
contatos com vários setores
do agronegócio brasileiro,
além de ser uma oportunidade de mostrarmos o que
fizemos e o que estamos fazendo em prol do desenvolvimento de nossa região e,
principalmente, do cooperativismo que praticamos.
A Coopertinga também faz
aquisições de defensivos
durante a Feira. Na primeira
edição fizemos negócios de
R$ 1 milhão”, completa.

História
A Coopertinga foi
fundada em 1990 por
meio do Programa de
Desenvolvimento
do
Cerrado (Prodecer), parceria entre os governos
do Brasil e do Japão para
expandir a produção de
alimentos em solo brasileiro com oferta facilitada de crédito para compra de terras e insumos.
A Coopa-DF agiu como
uma espécie de fiadora
para a criação da nova
cooperativa e trabalhou
de forma conjunta por
alguns anos até a consolidação da entidade.
“Para
nós
da
Coopertinga é uma alegria muito grande ver a
Coopa-DF realizando a
AGROBRASÍLIA, pois somos oriundos de lá e isso

nos enche de muito orgulho. E ver que é uma
coisa de qualidade, que é
o que buscamos também
para a nossa cooperativa”, ressalta Irineu Balbinot.
A Coopertinga é a
única cooperativa, criada a partir do Prodecer,
que prosperou. Atualmente, possui 88 cooperados que produzem
soja, milho, sorgo, feijão, trigo, café e laranja
em uma área total de 23
mil hectares. Desempenha papel fundamental
para o desenvolvimento
da região, gera mais de
mil empregos diretos e
indiretos e representa
90% da arrecadação de
impostos do município
de Formoso-MG.

Stara traz novidades em máquinas agrícolas
A Stara Indústria de Implementos S/A, presente
na AGROBRASÍLIA desde a
primeira edição, em 2008,
acompanha o desenvolvi-

Novidades 2013

O espaço da Stara na
AGROBRASÍLIA 2013 terá
inúmeras novidades e uma
grande variedade de produtos expostos. Serão semeadoras,
plantadoras,
pulverizadores, distribuidores, escarificadores, subsoladores, plainas, entre
outros produtos com alta
tecnologia e qualidade.
Confira uma prévia sobre as novidades e visite o
espaço da Stara na AGROBRASÍLIA 2013 para obter
mais detalhes sobre essas
novidades.

mento e o crescimento da
Feira ao longo dos anos. A
empresa trabalha com uma
completa linha de produtos agrícolas como carretas

agrícolas, distribuidores de
sementes e fertilizantes,
produtos para a agricultura
de precisão, entre outros. A
presença da Stara ressalta

a importância da participação neste evento que possui
destaque nacional e internacional, além do alto nível
tecnológico apresentado. A

grande vitrine tecnológica
da AGROBRASÍLIA se encaixa com a filosofia da Stara:
a Evolução Constante.

Semeadora Prima com
Sistema Tandem - Máquina exclusiva para as culturas de inverno. É de fácil
transporte, pois possui,
além do cabeçalho de trabalho, outro cabeçalho específico, utilizado somente
para o seu transporte, permitindo o fácil deslocamento de uma área para outra.
Mas a sua principal característica e diferencial está
na garantia da uniformidade do plantio, por possuir
rodado autocompensador
que é capaz de copiar o desnível do solo sem comprometer a copiagem da linha

de plantio, gerando menor
esforço do chassi.
Plantadora Pneumática Victória de 5 a 13 linhas - Plantadoras pneumáticas para o pequeno e
médio agricultor, com alta
tecnologia em agricultura
de precisão, dotado de um
sistema inovador no plantio, o DPS.
Sistema DPS – Distribuição Precisa de Sementes - O DPS chama a atenção
dos clientes por se tratar
de uma tecnologia única
no Brasil, a qual está revolucionando o mercado
de plantio. As plantadoras

com esse sistema atendem
às necessidades dos pequenos, médios e grandes
produtores, levando tecnologia e precisão ao alcance
de todos.
É dotado de um sensor
inovador que identifica o
fluxo de sementes através
de ondas capacitivas, garantindo uma leitura precisa, pois o mesmo identifica
a massa da semente a ser
plantada.
Tanques dos Pulverizadores todos em Polietileno - Todos os reservatórios dos pulverizadores
Gladiador 2300 agora estão

sendo produzidos em polietileno. O polietileno é
um material altamente resistente a ações químicas e
corrosivas, garantindo, por
isso, maior durabilidade ao
componente.
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eventos

Nova lei incentiva a iLPF

Intercâmbio com a Colômbia
Aline Rechmann

D

entre os eventos programados para acontecer paralelamente à
AGROBRASÍLIA, o Seminário Internacional sobre
Tecnologias Tropicais - Intercâmbio Técnico Brasil
– Colômbia será realizado
no dia 16 de maio. O evento será realizado na parte

da manhã (das 9 às 12hs) e
são esperadas mais de 100
pessoas para este evento.
O objetivo do Seminário é a
troca de experiência entre
agricultores da Colômbia e
do Brasil. Ainda como parte do evento, os colombianos visitarão propriedades
da região para conhecer de
perto a agricultura do Cerrado brasileiro.

Dia de Campo vai mostrar
benefícios da iLPF em Dia de
Campo
Aline Rechmann E
RAFAEL WALENDORFF
AGROBRASÍLIA incentiva práticas sustentáveis com maior unidade demonstrativa do Brasil
Rafael Walendorff

Produtores que implantarem sistemas integrados de produção
agrossilvopastoril terão
prioridade na obtenção de
crédito rural e preferência
para receber assistência
técnica e benefícios infraestruturais, como energia,
irrigação e armazenagem.
É isso que estabelece a Política Nacional de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(iLPF), aprovada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 3 de abril. Especialistas acreditam que a
nova lei vai estimular a diversificação produtiva nas
propriedades e a adoção
intensiva de práticas agropecuárias sustentáveis.
Tais práticas são extremamente incentivadas pela
AGROBRASÍLIA. A Feira detém a maior área demons-

trativa de técnicas sustentáveis dentro de um parque
tecnológico no Brasil e, em
conjunto com os parceiros
como Embrapa, Emater-DF
e a empresa Campo, apresenta os benefícios dessas
tecnologias todos os anos.
São 50 mil m² de integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
e 10 mil m² de integração
Lavoura-Pecuária.
Para o engenheiro agrônomo e especialista em iLPF,
Ronaldo Trecenti, a unidade
demonstrativa da AGROBRASÍLIA é referência no
Brasil. “Até o ano que vem,
teremos todas as tecnologias
do Programa Agricultura de
Baixo Carbono. Hoje, já temos reflorestamento, plantio direto, demonstração de
iLP e iLPF, fixação de nitrogênio e outros benefícios.
Será, com certeza, a vitrine
padrão e modelo do Ministério da Agricultura para

o Programa ABC. Já é uma
vitrine internacional e também para a agricultura familiar”, explicou.
Trecenti comemorou
a aprovação da Política
Nacional de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta.
Segundo ele, a nova lei vai
estimular a diversificação
da produção nas propriedades e possibilitar a redução
de riscos para as lavouras e
a melhoria do manejo dos
sistemas produtivos. “Traz
para a sociedade, para o
consumidor final e para o
público urbano uma garantia de fornecimento de
alimentos da agroecologia
de qualidade e com preço
justo. Vai possibilitar também a criação de mecanismos para resolver o passivo
ambiental brasileiro, com
tecnologias para recuperar
áreas degradadas”, destacou.

A AGROBRASÍLIA vai
realizar, na sexta-feira, 17
de maio, o Dia de Campo
sobre integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF).
O objetivo é demonstrar os
benefícios socioeconômicos
e ambientais desse sistema
de produção sustentável e
de outras tecnologias limpas pertencentes ao Programa Agricultura de Baixo
Carbono (ABC). Já tradicional na Feira, o evento deve
receber 300 participantes e
pretende incentivar a adoção da técnica no Planalto
Central.
O Dia de Campo vai mostrar as vantagens dos sistemas de produção integrada
e os incentivos que o governo dá aos agropecuaristas
que adotam essas práticas.
O engenheiro agrônomo
Ronaldo Trecenti afirmou
que o evento pretende
abordar a Política Nacional
de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, aprovada
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recentemente no Congresso, e pode apresentar uma
grande novidade. A organização articula com a Fundação Banco do Brasil para
instituir, durante o evento,
a iLPF como uma nova tecnologia social, o que dará
ainda mais destaque à técnica no Brasil.
Os principais órgãos
brasileiros de pesquisa agrícola estão reunidos na área
demonstrativa de iLPF da
AGROBRASÍLIA:
Ministério da Agricultura, Embrapa, a empresa Campo, IFB e
Emater-DF. A credibilidade
dessas entidades garante a
qualidade das informações
que serão transmitidas ao
agricultor nesse Dia de Campo. A unidade com práticas
sustentáveis, aliás, é a maior
existente dentro de uma feira tecnológica no Brasil com
mais de 60 mil m².
O Dia de Campo será
realizado no quarto dia da
AGROBRASÍLIA 2013, na
unidade demonstrativa de
iLPF do Parque Tecnológico
Ivaldo Cenci, BR 251, km 06,
sentido Brasília-Unaí-MG.

A Grande Feira do
CERRADO BRASILEIRO

