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AgrobrAsíliA 2013 
A grande Feira do Cerrado brasileiro

Palco de importantes debates de interesse do setor rural, a AGROBRASÍLIA é, cada vez mais, o centro 
de difusão de tecnologias do Cerrado brasileiro para o mundo.
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Uma Feira que 
dura o ano inteiro

Quem visita o PAD-DF em maio de cada ano vê uma co-
munidade agitada, com intensa movimentação de em-

presas agrícolas, de centros de pesquisas, de autoridades 
governamentais, de agricultores ansiosos, de trabalhadores 
e associados da Coopa-DF organizando o palco de realiza-
ção dos cinco dias da AGROBRASÍLIA. Mas uma Feira des-
se porte não se resume a uma semana ou a um mês, tanto 
na preparação quanto na constatação dos efeitos gerados 
por ela. O planejamento dura o ano inteiro e também con-
seguimos identificar os benefícios do evento no dia-a-dia 
da região. Não é apenas o volume de negócios, o número 
de expositores ou quais personalidades visitaram o Par-
que Tecnológico Ivaldo Cenci que determina nosso sucesso. 
Mas, sim, a população que é direta e indiretamente favore-
cida, a zona rural que ganha visibilidade, a atividade agro-
pecuária que ganha mais respeito e atenção, os produtores 
que conseguem implementar novidades e colher frutos du-
rante os 365 dias enquanto aguardam a nova edição.

A realidade da agricultura no Distrito Federal mudou 
com o surgimento da AGROBRASÍLIA. São vários os exem-
plos de famílias de pequenos produtores rurais que revolu-
cionaram o modo de trabalho e aumentaram o rendimen-
to depois do surgimento do evento. O acesso ao crédito e 
a oportunidade de conhecer inovações em máquinas e im-
plementos agrícolas facilitam a vida de médios e grandes 
agricultores, que não precisam mais viajar longas distân-
cias para visitar outras exposições, fazer negócios e bus-
car as novidades do mercado. Sobra tempo e dinheiro para 
investir na produção, para movimentar a economia local, 
para ajudar na geração de empregos e renda na comunida-
de, para fortalecer ainda mais a AGROBRASÍLIA.

A Feira funciona durante todo o ano. Com um Parque 
Tecnológico instalado no PAD-DF e lavouras que são refe-
rência de produtividade e uso de técnicas de sucesso é cada 
vez mais frequente a presença de estudiosos do mundo in-
teiro na região. Aumentam, assim, as possibilidades de in-
tercâmbio internacional de conhecimento técnico para 
uma atividade ainda mais eficiente, sustentável e lucrativa. 

Todos esses pontos são reflexos do crescimento da 
AGROBRASÍLIA que culminam, felizmente, em maior 
visibilidade e valorização do setor rural do Planalto 
Central. Ser visto, respeitado e reconhecido pela socie-
dade brasileira pelo papel importante que desempe-
nha na economia do país é uma conquista para o traba-
lhador agrícola. E o objetivo da Feira em 2013 continua 
sendo fortalecer o trabalho dessas pessoas, apresentar 
facilidades e inovações para que o segmento agropecu-
ário progrida e seja sempre protagonista no desenvol-
vimento do DF, do Planalto Central e do Brasil.

Leomar Cenci
Presidente da COOPA-DF e do comitê gestor da 
AGROBRASÍLIA

tIaGo olIvEIra

Qual a importância de 
uma feira de tecnologias e 
negócios, como a AGRO-
BRASÍLIA, para o desen-
volvimento da atividade 
agropecuária no Planalto 
Central?

Esta região, que abran-
ge Brasília e seu Entorno 
com os Municípios de Goi-
ás e de Minas Gerais, apre-
senta alta produtividade 
nas culturas da soja, mi-
lho, feijão, trigo irrigado 
e hortaliças. A AGROBRA-
SÍLIA representa a força 
do setor rural nesta re-
gião e também  seu nível 
tecnológico. É um evento 
que serve tanto para di-
vulgar a importância da 
produção agropecuária 
no Centro Oeste, como se 
apresenta como impulsio-
nador de novos negócios 
do setor, sendo ainda im-
portante para fomentar a 
inovação tecnológica.

Você é mineiro, pro-
dutor rural e conhece bem 
a realidade da região onde 
é realizada a AGROBRASÍ-
LIA - inclusive o noroeste 
mineiro, grande produtor 

agropecuário, com desta-
que para o município de 
Unaí. Como uma feira des-
sa magnitude beneficia os 
produtores dessa região?

Os produtores minei-
ros, principalmente de 
Unaí, Paracatu, Buritis e 
Cabeceira Grande, visi-
tam a AGROBRASÍLIA em 
busca das novidades tec-
nológicas e também apro-
veitam o evento para a 
realização de negócios. Co-
operativas do Município 
de Unaí participam ati-
vamente da AGROBRASÍ-
LIA, inclusive com stan-
ds. A feira contribui com 
essa região de Minas Ge-
rais, apresentando para 
os produtores o que existe 
de mais avançado em tec-
nologia de produção, má-
quinas e implementos, se-
mentes e fertilizantes.

O Ministério da Agri-
cultura apoia a realização 
da AGROBRASÍLIA e está 
presente na Feira. A parti-
cipação da Embrapa, com 
sua vitrine tecnológica, é 
uma forma efi-
caz e mais in-

cisiva de facilitar o acesso 
dos agricultores do Pla-
nalto Central às novidades 
pesquisadas, ao conheci-
mento e a qualquer servi-
ço público da área?

O Ministério da Agri-
cultura apoia a AGRO-
BRASÍLIA pela grande 
importância do evento 
para a região Centro Oes-
te. A vitrine tecnológica 
da EMBRAPA é uma exce-
lente oportunidade para 
divulgação das tecnolo-
gias inovadoras para a 
agropecuária. Nesta edi-
ção da AGROBRASÍLIA, 
lançaremos também a vi-
trine do Plano ABC (agri-
cultura de baixa emis-
são de carbono), em que 
apresentaremos as tec-
nologias sustentáveis 
para a agropecuária tro-
pical: integração lavoura 
– pecuária – floresta, re-
cuperação de pastagens 
degradadas, sistema de 
plantio direto na palha e 
florestas plantadas.

raFaEl WalEndorFF

A AGROBRASÍLIA representa a força da atividade agropecuária no Planalto Cen-
tral. Essa é a opinião do ministro da Agricultura, Antônio Andrade, que confir-

mou presença na cerimônia de abertura da Feira e destacou a importância do evento 
para a difusão tecnológica e a promoção de bons negócios para agricultores e empre-
sas do ramo.

Ministro antônio andrade 

ExPEdIEntE

"A AGROBRASÍLIA 
representa a força 
do setor rural nesta 
região e também  seu 
nível tecnológico"
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ParcEIroS

dIvUlGação

Banco do Brasil na Agrobrasília 2013.
Bom para o produtor rural realizar seus projetos.

O Banco do Brasil oferece soluções sob 
medida para você ampliar, diversifi car e 
modernizar sua produção, fi nanciando 
a aquisição de máquinas agrícolas, 
tratores, colheitadeiras, animais para 
cria e recria, implantação de sistemas 
de armazenamento e de irrigação, 
recuperação de pastagens, ações de 
adequação e preservação ambiental, 
entre outras fi nalidades.
 
Visite o nosso estande na 
Agrobrasília, confi ra as condições 
especiais de crédito e aproveite todas 
as vantagens disponíveis.

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 – SAC 0800 729 0722 – Ouvidoria BB 0800 729 5678 – Defi ciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 – bb.com.br/agronegocio

sudeco apresenta ações para o desenvolvimento rural 
no Centro-oeste

raFaEl WalEndorFF

A S u p e r i n t e n d ê n -
cia do Desenvolvi-

mento do Centro-Oeste  
(Sudeco) vai mostrar as 
atividades desempenha-
das em prol da atividade  
agropecuária na região 
durante a AGROBRASÍLIA 
2013. O foco será o pro-
grama de maior abran-
gência conduzido pelo 
órgão, o Fundo Constitu-
cional de Financiamen-
to do Centro-Oeste (FCO), 
que só em 2012 injetou 
R$ 6 bilhões no agrone-
gócio e na indústria do 
centro do país. Será apre-
sentado ainda o recém-
-criado Fundo de Desen-
volvimento do Centro 
Oeste (FDCO), que ajuda-
rá a solucionar os princi-
pais gargalos do setor no 
Planalto Central: armaze-
nagem da produção e lo-
gística para escoação.

Parceira da AGRO-
BRASÍLIA, a Sudeco 
vai expor os principais 
avanços do agronegócio 
na região em matéria de 
tecnologia, inovação, 
meio ambiente, pesqui-
sa e políticas regionais 
para o fortalecimento 
dos distintos segmentos 
da atividade. O órgão 
vai explicar o funcio-
namento do Programa 
de Máquinas Agrícolas 
(PMA), que disponibili-
za patrulhas mecaniza-
das para os municípios 
mais carentes e mais 
pobres do Centro-Oes-
te que precisam das má-
quinas para a recupera-
ção de estradas vicinais. 
Haverá também palestra 
sobre o Programa Pas-
to Verde, que visa a re-
cuperação de pastagens 
degradadas e a manu-
tenção da produtividade 
nos Estados.

Para o superinten-
dente da Sudeco, Mar-
celo Dourado, o FCO 
continua sendo o carro-
-chefe do órgão pela fa-
cilidade de acessá-lo e a 
efetividade que tem na 
vida dos agricultores. 
“A previsão é que o vo-
lume de financiamentos 
em 2013 chegue à casa 
dos R$ 7 bilhões. O FCO 

tem uma função absolu-
tamente estratégica, no 
sentido da indução do 
desenvolvimento eco-
nômico através de fi-
nanciamento para o se-
tor produtivo, e com 
isso, a redução da buro-
cracia, dos prazos, taxas 
de juros, o lançamento 
do cartão FCO. A facili-
dade de acesso a esses 

recursos é muito gran-
de”, explicou.

Dourado ressaltou 
também a importân-
cia da participação na 
AGROBRASÍLIA 2013. 
“Em uma feira dessa di-
mensão, a Sudeco não 
pode estar fora, já que o 
agronegócio é o dínamo 
da economia do Centro-
-Oeste”, destacou.

Fco é o foco da participação da Sudeco na aGroBraSÍlIa 2013

IntErnacIonal

Projeto Comprador promove a internacionalização da 
AgrobrAsíliA

raFaEl WalEndorFF

Uma parceria públi-
co-privada entre a 

Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e 
Investimentos (Apex Bra-
sil) e o Sindicato das In-
dústrias de Máquinas e 
Implementos Agrícolas 
do Rio Grande do Sul (Si-
mers) vai tornar a AGRO-

BRASÍLIA definitivamente 
internacional. É o Projeto 
Comprador, que será lan-
çado esse ano no evento. 
Serão realizadas rodadas 
de negócios entre inves-
tidores de 10 países da 
América Latina e do con-
tinente africano e mais 
de 20 indústrias e empre-
sários brasileiros. Ou seja, 
máquinas produzidas no 

Brasil serão exportadas 
por meio de negócios con-
cretizados na Feira. 

“Isso é essencial para a 
efetivação de investimen-
tos que geram renda, em-
prego e pulverizam, por 
meio da tecnologia, a eco-
nomia do Brasil”, afirmou 
Cláudio Bier, presidente 
do Simers. A proximidade 
da AGROBRASÍLIA com as 

embaixadas e a facilidade 
do acesso à Feira por es-
trangeiros pelo aeroporto 
internacional de Brasília 
(a 60 km do Parque Tec-
nológico Ivaldo Cenci) fo-
ram determinantes para 
a escolha do evento para 
o lançamento do Projeto 
Comprador.

Para Leomar Cenci, 
presidente da COOPA-DF, a 

vinda de importadores de 
diferentes lugares do pla-
neta fará com que se agu-
cem os interesses de ou-
tros países e empresas 
internacionais. “Isso é só 
o começo. Já para 2014 es-
tamos planejando um pro-
jeto ainda mais ambicioso 
que lançará a Feira defini-
tivamente como uma Feira 
internacional”.
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aScoM - dUPont  PIonnEr

A DuPont Pioneer es-
tará presente na AGRO-
BRASÍLIA 2013, que 
acontece de 14 a 18 de 
maio em Brasília - DF.  A 
feira que mais cresce no 
Brasil e também o maior 
evento de tecnologia ru-
ral e negócios do Pla-
nalto Central, a AGRO-
BRASÍLIA representa 
importante papel na di-
fusão de conhecimen-
to técnico e se tornou, 
recentemente, palco de 

discussões e tomada de 
decisões políticas e so-
ciais sobre o campo.

De acordo com o 
Agrônomo de vendas da 
DuPont Pioneer, Eugênio 

Tavares, os visitantes 
que forem até o stand da 
empresa na AGROBRASÍ-
LIA terão a oportunidade 
de conhecer o portfólio 
das variedades de milho 
e soja marca Pioneer®,  

com destaque para o lan-
çamento das duas cultiva-
res: 97R21 e  97R71, além  
de plots demonstrativos 
com o Tratamento de Se-
mentes Industrial Pione-
er.  A equipe de técnicos 
da empresa estará apre-
sentando assuntos téc-
nicos como o Manejo In-

tegrado de Pragas (MIP), 
Plantabilidade e infor-
mações sobre a tecno-
logia Optimum™ Intra-
sect™ de proteção contra 
insetos, que é a tecnologia 
existente no mercado que 
confere maior espectro de 
controle de pragas.

Crédito rural é o “carro-chefe” do sicoob para a 
AgrobrAsíliA 2013

AgrobrAsíliA terá Caminhão Agência da Caixa durante todos 
os dias da Feira

DuPont Pioneer apresenta novidades na AgrobrAsíliA  

ParcEIroS

alInE rEchMann

O Sistema de Coopera-
tivas de Crédito do 

Brasil (Sicoob) nasceu de 
um sonho: fazer do Brasil 
um país mais justo e de-
mocrático, assim como a  
Coopa-DF e a AGROBRA-
SÍLIA foram viabiliza-
das por sonhadores que 
transformaram sonhos 
audaciosos em realidade.

Na AGROBRASÍLIA 
2013, reforçando o espíri-
to cooperativo da região 

e na intenção de levar 
cada vez mais comodida-
de aos cooperados das co-
operativas do Sicoob, um 
estande moderno e con-
fortável terá uma estru-
tura de atendimento com 
link via satélite, para que 
as negociações apresen-
tem assertividade e tem-
pestividade.

A equipe de con-
sultores em agronegó-
cios do Sicoob prestará 
um serviço diferencia-
do de atendimento, ine-

rente ao modelo coo-
perativista. Durante a 
AGROBRASÍLIA serão 
disponibilizados recur-
sos para financiamentos 
de pré-custeio, custeio e 
investimento.

Segundo o geren-
te de crédito rural, Lu-
ciano Ribeiro, o Sicoob 
“não procura fornecer 
apenas soluções finan-
ceiras relativas ao mer-
cado de produtos e ser-
viços bancários. Há uma 
busca pelo fomento às 

atividades chave para a 
economia local, de forma 
a propiciar os melhores 
encadeamentos de gera-
ção de emprego e renda. 
Temos casos de apoio a 
instituições de ensino, a 
iniciativas de segurança 
pública, a patrulha rural, 
a eventos culturais, entre 
outros”.

O crédito rural é um 
importante instrumen-
to de política agrícola e 
no escopo da estrutura 
de fomento e sustenta-

ção do agronegócio, sua 
importância é incontes-
tável. Nesse sentido, Lu-
ciano acrescenta que “a 
não existência do crédito 
rural implicaria em uma 
relevante desvantagem 
competitiva para a co-
munidade. Assim, pode-
mos considerar o crédito 
rural como um “carro-
-chefe”, no contexto de 
atuação em um segmento 
que propicia o desenvol-
vimento e o crescimento 
econômico regional”.

aScoM - caIxa

Caixa patrocina AGRO-
BRASÍLIA 2013 e terá o 

caminhão agência à dispo-
sição dos expositores e vi-
sitantes durante todos os 
dias da feira em horário 
integral.

O caminhão agência 
funciona como uma mini 
agência e, portanto, os 
produtos oferecidos serão 
os mesmos das agências, 
com todos os sistemas 
corporativos disponíveis, 
exceto autenticações.

Além de todo o portfó-
lio da Caixa à disposição do 
público, o foco do atendi-
mento da Feira será o cré-

dito Agrícola no qual a Cai-
xa está operando desde 
o ano passado, principal-
mente com recursos obri-
gatórios, ou seja, valores 
que podem chegar até 800 
mil reais.

A receptividade da 
Caixa pelo segmento 
do agronegócio na re-
gião tem sido expressi-
va e estar presente em 
eventos desta natureza 

colaboram para que as 
possibilidades de crédito 
oferecidas aos produto-
res rurais sejam rapida-
mente disseminadas jun-
to ao segmento.

O diferencial ofereci-
do pela Caixa no segmen-
to agrícola está na isenção 
de projeto de assistên-
cia técnica rural para as 
culturas zoneadas na re-
gião propostas para cus-

teio de até 300 mil reais.
Para o Superinten-

dente Regional da Caixa, 
Elício Lima, “a Caixa quer 
contribuir com o agro-
negócio nacional trazen-
do toda a experiência de 
crédito adquirida nos ou-
tros segmentos para esse 
que é um setor funda-
mental para o desenvol-
vimento econômico e so-
cial do país”.

A participação da Caixa 
nesta edição complemen-
ta a estratégia do banco 
que iniciou recentemente 
suas atividades no segmen-
to do agronegócio. A Caixa 
pretende estar entre os três 
maiores bancos brasileiros 
até 2022 e, portanto, preci-
sa ampliar e complementar 
seu portfólio atuando tam-
bém no mercado de agro-
negócios que atualmente 
movimenta cerca de R$ 920 
bilhões, fatia representati-
va do produto interno bru-
to brasileiro.

O Caminhão Agência 
Caixa funcionará durante 
todos os dias da feira das 
9h às 18h.

Visite nosso stand 
(Quadra I - 9) e 

confira as novidades 
que estamos 

preparando para 
você!
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EVAF orienta produção, industrialização e 
comercialização agrícola e muda vidas no campo

Crédito rural é o “carro-chefe” do sicoob para a 
AgrobrAsíliA 2013

aGrIcUltUra FaMIlIar

raFaEl WalEndorFF

Otimizar a produção 
nas pequenas pro-

priedades, aumentar o 
rendimento da ativida-
de e melhorar a qualida-
de de vida dos agricul-
tores do DF e Entorno. 
Esses são os objetivos do 
Espaço de Valorização 
da Agricultura Familiar 
(EVAF) da AGROBRASÍLIA 
2013. Localizado numa 
área ainda maior, agora 
com mais de 50 mil m², a 
coordenação da Feira e a 
Emater-DF esperam de-
monstrar práticas bem 
sucedidas, novas tecno-
logias e formas de culti-
vo integrado que ajudem 
os produtores familiares 
a incrementarem o tra-
balho e os resultados no 
campo. Em 13 rotas tec-
nológicas, os visitantes 
poderão conferir novida-
des sobre como produzir 
com eficiência, responsa-
bilidade ambiental e boas 
perspectivas de lucro, e 
receber orientações para 
facilitar o acesso ao mer-
cado consumidor.

Este ano, o EVAF deve 
receber seis mil agricul-
tores familiares do DF, 
Goiás, Minas Gerais, To-
cantins e alguns estados 
do Nordeste. Uma pre-
ocupação constante dos 

organizadores e que es-
tará evidente na edição 
deste ano é com a agrega-
ção de valor e a comercia-
lização da produção. Para 
isso, serão demonstrados 
equipamentos e técnicas 
utilizados em boas práti-
cas de plantio, colheita e 
manipulação, agroindus-
trialização e venda que 
facilitam a vida do agri-
cultor familiar e valori-
zam o produto final. Já 
para o acesso ao merca-
do, o espaço vai orientar 
os produtores sobre os 
programas governamen-
tais existentes que aju-
dam para a chegada do 
que é produzido no cam-
po aos consumidores e 
garantem renda ao agri-
cultor familiar. 

“Vamos pegar as 
principais políticas pú-
blicas do DF e do gover-
no federal e vamos ex-
plicar de que forma o 
produtor está inserido 
nela. Como ele vai poder 
vender os produtos dire-
tamente para o governo. 
É a coisa mais interes-
sante que podemos mos-
trar. É agregar valor ao 
produto desses agricul-
tores familiares e, conse-
quentemente, aumentar 
a renda deles”, explica 
o coordenador do EVAF, 
Ricardo Magalhães.

O presidente da  
Emater-DF, Marcelo Pic-
cin, destaca a importân-
cia da agricultura familiar 
para a produção alimen-
tar no DF e ressalta a efi-
ciência do EVAF como 
orientador e transfor-
mador da realidade rural 
na região. “Temos uma 
característica bastan-
te marcada com peque-
nas propriedades; quase 
metade das unidades de 
produção da agricultura 
no DF são agricultores fa-
miliares, que respondem 
por cerca de 70% da pro-
dução dos alimentos aqui. 
No EVAF, que é a sistema-
tização de conhecimento 
e tecnologias adaptadas, 
eles têm projeção nacio-
nal e internacional junto 
com todo o evento. Isso 
é bom para a agricultura 
familiar”, afirma.

Para Piccin, orientar 
os visitantes do EVAF so-
bre as políticas públicas 
de acesso ao mercado é 
decisivo para a melhoria 
da atividade e da vida no 
campo. Ele cita exemplo 
de parcerias e programas 
criados recentemente 
que têm ajudado muitos 
produtores, como na pis-
cicultura, com convênios 
firmados com o Ministé-
rio da Pesca e a inaugura-
ção do Mercado do Peixe 

em 2012, e na cadeia pro-
dutiva do leite, com aqui-
sição direta pelo governo 
por meio do Programa de 
Aquisição da Produção da 
Agricultura (PAPA-DF).

Rotas Tecnológicas
O EVAF na AGRO-

BRASÍLIA 2013 está divi-
dido em 13 rotas tecno-
lógicas: hortaliças, leite, 
aves, ovinos, flores, pei-
xes, frutas, agroecolo-
gia, organizações sociais, 
qualidade e sabor, me-
canização, boas práticas 
agrícolas/boas práticas 
florestais e mel. Em to-
das, tecnologias específi-
cas adaptadas à realidade 
das pequenas proprieda-
des são apresentadas aos 
agricultores familiares. É 
uma área de democrati-
zação do conhecimento 
que visa a ajudar no aces-
so a informações para 
melhorar a vida do pro-
dutor e fazer com que ele 
permaneça na atividade, 
com novas alternativas 
de produção e boas pers-
pectivas de futuro.

Resultados na prática
Segundo o coorde-

nador do EVAF, Ricardo 
Magalhães, são muitos 
os exemplos de pessoas 
que conheceram as téc-

nicas na AGROBRASÍLIA, 
implementaram nas pro-
priedades e conseguiram 
melhorar a produção e a 
qualidade de vida. O Ca-
derno de Tecnologias, 
manual que contém to-
das as informações apre-
sentadas nas 13 rotas do 
espaço, é a ferramenta 
responsável por esse re-
sultado efetivo e positi-
vo que acontece no DF e 
Entorno. “O pessoal vem, 
assiste e vê toda tecnolo-
gia empregada na práti-
ca e leva um caderno com 
todas as informações, 
passo a passo, de plan-
tio, colheita, condução 
da cultura, tudo no ca-
derno. A gente vê muita 
gente que melhorou. São 
vários os casos de produ-
tores que aprendem e fa-
zem um sistema de pro-
dução, mudam o sistema 
existente ou agregam 
outro sistema dentro da 
propriedade e melhoram 
a atividade. Por exem-
plo, pessoas que já plan-
tavam banana vêm aqui 
e veem o consórcio ba-
nana-mamão, começam 
a plantar mamão no meio 
das bananeiras, otimizam 
adubação, otimizam ir-
rigação e, consequente-
mente, melhoram a ren-
da também”, explica.

o EvaF mostra, por meio de rotas tecnológicas, diversas possibilidades para as pequenas propriedades familiares

dIvUlGação
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EVAF
Assentamento Itaúna
Associação de Pais e Amigos dos 
Exepcionais – APAE-DF
Associação dos Artesãos de Paracatu 
(MG)
Associação 15 de Novembro (MG)
Associação dos Piscicultores Rurais 
Associação Maria do Barro – DF
Associação Moradores de Potezinha 
Santo Antônio do Descoberto (GO)
Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal – CEASA-DF
COOPER UNIÃO
Cooperativa Agropecuária de São 
Sebastião - COPAS
Cooperativa Agrícola da região de 
Planaltina - COOTAQUARA
Cooperativa MULTIFLOR
Delícias da Primavera
Diretoria de Inspeção de Produtos de 
Origem Vegetal e Animal - DIPOVA – 
SEAGRI-DF
EMATER- DF
EMATER- GO
EMATER- MG
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa 
Empresa Baiana de Desenvolvimento 
Agrícola - EBDA-BA
Espaço de Comercialização – RURART 
ESPAÇO JOVEM RURAL
ESPAÇO MULHER RURAL
Grupos Rurais - Cidade Ocidental, 
Luziânia, ABC e Mesquita
Grupos Rurais - Formosa
Laticínios São Lucas
Laticínios LM
Mama G
MULHERES DE GAIA – PAD-DF
Pimentax
Reserva Indígena
Sabor e Sabor 

APEX 
Agrale
Agrovec
Bandeirante
Fankhauser
Fitarelli
Gihal
GTS
Ipacol
Japa Componentes
Lavrale
Masal
Marini
Mepel
Pulvemaq 
Stara 
Suinorte
Tecnoaral
Tramontini
Vence Tudo
LS Tractor
Brasélio
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INSTITUIÇÕES
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab
Companhia de Promoção Agrícola – Campo
Cooperativa Retalho Vivo
Cooperativa UniSaúde Centro-Oeste
Cooperativa Unipropas
Cooperativa CoopQuerubim
Cooperativa CooperSystem
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Embrapa Agroenergia
Embrapa Arroz e Feijão
Embrapa Cenargen
Embrapa Cerrados
Embrapa Hortaliças
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - Fape-DF
Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Ministério da Integração Nacional - MI
Organização das Cooperativas do Distrito Federal
Projeto Pipas
Secretária de Políticas Agrícolas - SPA
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Distrito 
Federal – Sescoop-DF
Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas - Sebrae
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Distrito Federal – Senar-DF
Sindicato Rural do Distrito Federal - SRDF
Sindicato dos Apicultores do DF - Sindiapes
Sindicato dos Criadores de Bovinos, Bubalinos e Eqüídeos do DF - SCDF
Sindicato dos Avicultores do DF - Sindiaves
Sindicato dos Floricultores, Fruticultores e Horticultores do DF - 
Sindfhort 
Sindicato dos Produtores Orgânicos do DF - Sindiorgânicos
Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do DF - Ruraltur
Sindicato dos Suinocultores do DF - Sindisuínos
Sindicados dos Criadores de Ovinos e Caprinos do DF - SINCCO
Sindicato dos Produtores Rurais de Cristalina (GO)
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco
Superintendência Federal de Agricultura DF - SAF-DF
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coMPEtIçÕES

Competição de Cultivares na AgrobrAsíliA

Programação

caixa. o banco que está
na ponta da língua dos
brasileiros e em mais de

de atendimento  em todo o país.

60 IL
P N OS

caixa.gov.br
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

Sempre que precisar, você pode contar com os canais de atendimento 
da CAIXA. São mais de 3 mil agências, mais de 12 mil lotéricas, mais 
de 21 mil correspondentes CAIXA AQUI, autoatendimento, Internet 
banking e CAIXA no seu celular e tablet. Além disso, a CAIXA tem 
ainda a agência-barco e as agências-caminhão, que chegam a 
cada pedacinho do Brasil e aonde você estiver.

CLASSIF/
GERAL

CLASSIF/
CICLO CICLO Nº DE 

PARCELAS EMPRESAS HIBRIDOS SACAS/HA

1 1 Médio 13 AGROCERES AG 8676 PRO 201,95

2 1 Precoce 8 AGROESTE BJ 9451 PRO 197,88

3 2 Médio 10 PIONEER 30F53 YH 197,46

4 2 Normal 20 DEKALB DKB 310 PRO 194,05

5 3 Normal 22 DEKALB DKB 340 PRO 192,95

6 1 Precoce 2 AGROESTE AS 1625 PRO 188,15

7 5 Médio 12 MORGAN 30A68 HX 187,53

8 2 Precoce 4 AGROESTE AS 1656 PRO2 186,98

9 4 Médio 14 PIONEER 30F35 YH 186,55

10 3 Médio 11 BIOGENE BG 7037 H 185,73

11 6 Médio 18 MORGAN 30A37 PW 181,90

12 4 Precoce 7 NIDERA NS 50 PRO 181,49

13 5 Médio 9 DOW AGROSCIENCES 2B587 PW 179,30

14 3 Precoce 3 GENEZE GNZ 9626 PRO 178,5

15 4 Precoce 6 AGROESTE AS 1596 PRO2 173,25

15 7 Médio 17 PIONEER P3646 H 176,62

16 8 Normal 19 DOW AGROSCIENCES 2B707 PW 173,12

17 Precoce 1 BIOGENE BG 7046 172,95

18 9 Médio 16 AGROCERES AG 7098 PRO 2 172,38

19 5 Precoce 1 GENEZE GNZ 9505 YG 169,77

20 6 Precoce 5 GENEZE GNZ 9688 PRO 169,76

21 10 Médio 15 BIOGENE BG 7049 H 169,33

22 11 Normal 21 DOW AGROSCIENCES 2B810 PW 168,76

CLASSIF/ 
GERAL

CLASSIF/
CICLO CICLO Nº DE PARCELAS EMPRESAS CULTIVARES QUANTIDADE DE 

SACAS DE 60 KG/HA

1 1 120 DIAS 19 SYNGENTA SYN 1080 RR 61,30

2 1 125 DIAS 24 BIOGENE BG 4284 RR 61,01

3 2 110 - 115 DIAS 15 BRASMAX BMX DESA-
FIO RR 60,71

4 3 110 - 115 DIAS 11 BIOGENE BG 4277 RR 60,48

5 1 100 DIAS 1 NIDERA NS 7200 RR 58,73

6 2 130 DIAS 26 PIONEER 98Y30 RR 58,07

7 4 118 DIAS 17 PIONEER 97R37 RR 57,79

8 5 110 - 115 DIAS 12 BRASMAX BMX CLAS-
SE RR 54,68

9 2 110 DIAS 10 GENEZE ANTA 82 RR 54,09

10 6 115 DIAS 14 NIDERA NS 7901 RR 53,36

11 3 120 - 125 DIAS 20 SYNGENTA SYN 1180 RR 53,07

12 3 105 - 110 DIAS 8 COODETEC CD 2737 RR 52,57

13 7 112 DIAS 13 PIONEER 97R21 RR 52,16

14 4 125 DIAS 21 MONSOY M'SOY 7908 RR 51,45

15 5 125 - 128 DIAS 25 EMBRAPA BRS 8280 RR 50,85

16 6 125 DIAS 23 NIDERA NA 8015 RR 50,05

17 4 107 DIAS 7 GENEZE GNZ 660 RR 49,40

18 5 100 - 105 DIAS 2 SYNGENTA SYN 1059 RR 49,13

19 6 110 DIAS 9 GENEZE GNZ 721 RR 48,95

20 7 125 DIAS 22 SYNGENTA SYN 1183 RR 48,77

21 8 115 DIAS 16 NIDERA NS 7490 RR 48,72

22 8 135 DIAS 27 EMBRAPA BRS 9080 RR 48,52

23 7 105 DIAS 4 NIDERA NA 5909 RG 47,54

24 8 105 DIAS 3 BIOGENE BG 4272 RR 47,30

25 9 105 DIAS 6 SYNGENTA SYN 9074 RR 46,54

26 9 135 DIAS 28 NIDERA NS 8490 RR 46,21

27 10 105 DIAS 5 COODETEC CD 2680 RR 43,76

27 9 115 - 120 DIAS 18 BRASMAX BMX RAÇA RR 38,86

PLANTIO DE COMPETIÇÃO  MILHO 2013

ENSAIO DE COMPETIÇÃO CULTIVARES DE SOJA 2013 RRObservação: No período houveram três veranicos, 
sendo que o primeiro foi de 27 dias

14/05 TERÇA-FEIRA
TARDE -  Solenidade de Abertura 
da AGROBRASÍLIA 2013 
( Previsto para às 15h)
Realização: AGROBRASÍLIA

15/05 QUARTA-FEIRA
MANHÃ
9h às 12h - Fórum Brasileiro sobre 
Mosca Branca e Helicoverpa 
Tema: Mosca Branca
Realização: AGROBRASÍLIA
TARDE
14h30 às 17h30 - Fórum Brasileiro 
sobre Mosca Branca e Helicoverpa 
Tema: Helicoverpa 
Realização: AGROBRASÍLIA

16/05 QUINTA-FEIRA
MANHÃ
AUDITÓRIO 1 
9h às 12h - Coletiva de Imprensa 
AGROBRASÍLIA

AUDITÓRIO 2 
9h às 12h - Seminário de 
Sistemas Orgânicos de Produção 
Animal 
Realização: Embrapa

TARDE
AUDITÓRIO 1 
14h às 15h - Demonstração do 
Cadastro 
Ambiental Rural - CAR
Realização: Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal - Brasília 
Ambiental – IBRAM

AUDITÓRIO 2 
Seminário Internacional Sobre 
Tecnologias Tropicais Brasil X 
Colômbia (14h às 17h) 
Realização: AGROBRASÍLIA

17/05 SEXTA-FEIRA
MANHÃ
AUDITÓRIO 1 
Palestra sobre Integração Lavoura 
Pecuária - ILPF (9h às 12h) 
Realização: AGROBRASÍLIA
AUDITÓRIO 2 
Secretaria de Agricultura
(9h às 12h)

TARDE
AUDITÓRIO 1 
Seminário Sobre Abastecimento 
de Frutas, Legumes e Verduras- 
FLV (14h às 17h30)
Realização: CEASA-DF

AUDITÓRIO 2 
Palestra: Seguros Rurais Colheita 
Garantida
Realização: CrediBrasília
(14h às 17h)

18/05 SÁBADO
MANHÃ
AUDITÓRIO 1 
9h às 12h - Encontro de Piscicultura 
Realização: EMATE
AUDITÓRIO 2 UNB  (9h às 12h)
TARDE
AUDITÓRIO 1 
Encontro de Piscicultura
(14h às 17h) 
Realização: EMATER

Com o objetivo de auxiliar o produtor rural no planejamento da safra para obter melhor desempenho nas lavouras, a AGROBRASÍLIA 2013 apre-
senta os resultados das competições de cultivares de soja e de híbridos de milho. Neste ano, 14 empresas participaram das competições. 
Os 51 materiais que fizeram parte do ensaio, 23 de milho e 28 de soja, foram plantados na mesma época e receberam, rigorosamente, os mes-
mos cuidados. Os resultados obtidos na competição ajudam na divulgação das pesquisas e na visibilidade institucional, devido à credibilidade 
dos ensaios conduzidos pela organização da Feira.

Azul: Médio Vermelho: Precoce Preto: NormalLegenda

Azul: Semi precoce Vermelho: Precoce Preto: MédioLegenda
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senar-DF leva tecnologia ferro-solo-
cimento para AgrobrAsíliA 2013

ParcEIroS

aScoM - Santa clara

A Santa Clara Agrociên-
cia, empresa brasilei-

ra sediada em Jaboticabal-
-SP, possui experiência de 
quase 40 anos no merca-
do agrícola e é sinônimo de 
alta tec-
nologia e 
qualidade 
no ramo 
de nutri-
ção e pro-
teção ve-
getal.

D e s -
de a sua 
criação, seu maior objeti-
vo é contribuir com solu-
ções inovadoras de quali-
dade para o crescimento 
da agricultura, baseada em 
pesquisas com responsabi-
lidade e na satisfação dos 
seus clientes.

Nesta edição da AGRO-
BRASÍLIA, a empresa irá 
lançar a sua linha de fer-
tilizantes minerais líqui-
dos com características de 
corretivo de acidez do solo. 
Os produtos, na forma de 

suspensões concentradas, 
possuem matérias-primas 
com elevada tecnologia em 
nanopartículas. Dessa for-
ma, não é necessária a sua 
incorporação no solo (sua 
percolação é de aproxima-
damente 20cm) e sua apli-

cação pode 
ser reali-
zada por 
vias líqui-
das (barra, 
pivô, as-
persão, go-
te jamen-
to etc), 
permitin-

do o fornecimento de Cál-
cio (Ca) e Magnésio (Mg) 
com rápida absorção pelas 
plantas, haja vista que es-
tes elementos são conside-
rados fundamentais para 
as culturas agrícolas.

A ideologia da San-
ta Clara é estar sempre ao 
lado do produtor rural, 
buscando alternativas para 
atender às suas necessida-
des, com o objetivo de ma-
ximizar o potencial produ-
tivo das suas lavouras.

alInE rEchMann

A tecnologia ferro-solo-
-cimento será o des-

taque da participação do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural do Distri-

to Federal (Senar-DF) na 
AGROBRASÍLIA. O estan-
de da entidade terá foco na 
disseminação da tecnologia 
para construção de tanques 
para a piscicultura. 

Segundo o supervisor 

técnico do Senar-DF, Aldair 
Marques de Carvalho, esta 
é uma tecnologia relativa-
mente barata, quando com-
parada a uma estrutura de 
caixa d’água que é mui-
to mais cara e onera horas 
de máquina e licenças am-
bientais mais complexas 
para sua instalação.

Durante a Feira, ins-
trutores estarão à dispo-
sição dos visitantes para 
explicar o processo de 
construção dos tanques, 
bem como o correto ma-
nejo para sua utilização 
voltada à piscicultura. A 
reutilização da água dos 
tanques para a irrigação 
de hortas também estará 
dentre as orientações re-
passadas por meio de ofi-

cinas realizadas durante 
a AGROBRASÍLIA.

As oficinas na Feira 
terão a função de iniciar 
a formação de grupos in-
teressados em continuar 
a obter conhecimentos 
ligados à piscicultura 
como a filetagem de pei-
xes e cursos para pro-
dução de bolinhos de 
peixe. “Nossa intenção 
é dar aos nossos pisci-
cultores a oportunida-
de de fechar o ciclo de 
produção, filetando e 
transformando o peixe 
em algo ainda mais ren-
tável. Queremos que o 
nosso produtor tenha o 
melhor aproveitamen-
to possível do potencial 
de sua produção e, para 

isso, temos que fazê-lo 
enxergar toda a cadeia 
que envolve a ativida-
de”, afirma Aldair.

Durante a AGRO-
BRASÍLIA, o estande do  
Senar-DF disponibiliza-
rá aos visitantes todo o 
portfólio de cursos da 
entidade e espera atrair 
um grande público para 
disseminar ainda mais a 
aprendizagem no cam-
po. “O nosso alcance vai 
muito além da região do 
DF. Em anos passados, 
após a Feira, houve mui-
ta procura pelos nossos 
cursos por pessoas de 
estados como Sergipe, 
Rondônia e Mato Gros-
so”, acrescenta o super-
visor técnico Aldair.

Estande do Senar-dF dá destaque à piscicultura

Comercialização de sementes 
é destaque na AgrobrAsíliA

santa Clara lança 
linha de fertilizantes 
minerais líquidos na 
AgrobrAsíliA 2013raFaEl WalEndorFF

A imponência das 
grandes e cada vez 

mais tecnificadas má-
quinas agrícolas sur-
preende os visitantes 
e garante a cifra eleva-
da de negociações ao 
final de cada edição da 
AGROBRASÍLIA. A área 
de insumos, porém, 
tem se destacado mui-
to e gera para o even-
to números expressi-
vos na comercialização 
de sementes. Os inves-
timentos das empresas 
sementeiras na região, 
o interesse do produ-
tor por materiais mais 
produtivos e resisten-
tes a pragas no cam-
po e, principalmente, a 
competição de cultiva-
res organizada pela Co-
opa-DF e a Emater-DF 
justificam esse volume 
crescente de negócios 
no segmento.

“A principal feira 
de sementes do Brasil 
é aqui. Tudo que há de 

melhor em tecnologias 
de sementes está aqui. 
Não faz sentido algu-
ma empresa ter algu-
ma coisa melhor e es-
tar escondendo, pois a 
empresa trabalha a fim 
mostrar o que tem de 
melhor e para conquis-
tar mercado”, destaca o 
gerente da unidade do 
PAD-DF da Emater-DF e 
vice-presidente do co-
mitê gestor da AGRO-
BRASÍLIA, Marconi 
Borges. Segundo ele, a 
competição de cultiva-
res de soja e de milho 
organizada pela Feira 
é um chamariz para os 
produtores, que veem 
o desempenho das se-
mentes nas lavouras, 
conhecem a produtivi-
dade de cada material e 
podem escolher qual é 
o ideal para plantar na 
próxima safra e com-
prá-lo. “A competição 
ajuda para isso. As em-
presas produzem as se-
mentes aqui na região, 
em condições iguais às 

do produtor, por isso 
se tornou o principal 
evento para semen-
tes”, conclui.

Mais de vinte em-
presas de genética de 
sementes participarão 
da AGROBRASÍLIA 2013. 
A região do PAD-DF e 
os municípios do En-
torno se destacam pela 
alta produtividade nas 
lavouras, com rendi-
mentos acima da média 
nacional em culturas 
como soja, milho, feijão, 
trigo irrigado e horta-
liças. O bom desempe-
nho é fruto da união 
entre o trabalho do 
agricultor e das empre-
sas que desenvolvem as 
sementes. Muitas de-
las possuem unidades 
de pesquisa e melhora-
mento genético na re-
gião, como a Pioneer, 
Syngenta e Monsanto, o 
que garante resultados 
ainda mais efetivos e 
aumenta a procura dos 
produtores durante a 
AGROBRASÍLIA. 
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Fórum brasileiro sobre Mosca branca e Helicoverpa

EvEntoS

raFaEl WalEndorFF

Os grandes prejuízos 
causados pela infesta-

ção da mosca branca nas 
lavouras do Distrito Fede-
ral e Entorno e as experiên-
cias bem sucedidas de agri-
cultores do Oeste da Bahia 
e da Austrália no controle 
da lagarta Helicoverpa ar-
migera farão parte da pro-
gramação do Fórum Brasi-
leiro sobre Mosca Branca 
e Helicoverpa, no dia 15 de 
maio, na AGROBRASÍLIA 
2013.

O evento vai reunir 
pesquisadores, consulto-
res da área, produtores 
que sofreram prejuízos, 
representantes dos mi-
nistérios da Agricultura e 
do Meio Ambiente, inclu-
sive da área de Sanidade 
Vegetal do Ministério da 
Agricultura e da Anvisa 
(Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária), a Em-
brapa, a Câmara Setorial 
do Feijão e demais enti-
dades ligadas a essas gra-
ves questões.

Governo deve 
estabelecer vazio 

sanitário para o feijão
Os impactos da mos-

ca branca deve acarretar 
uma mudança significa-
tiva na rotina de trabalho 
dos agricultores da região. 
A solução encontrada por 
governo, especialistas e 
produtores é o estabeleci-
mento de um vazio sani-
tário para o feijão, cultura 
em que a praga se mani-
festa com mais vigor. A ex-

pectativa é que se proíba o 
plantio desse grão em solo 
brasiliense e arredores, nos 
Estados de Goiás e Minas 
Gerias, entre 15 de setem-
bro e 20 de outubro.

 “Nossa ideia é somar 
esforços para tentar re-
solver o problema. 
Tudo indica que 
a Portaria es-
tabelecendo 
o vazio sani-
tário de feijão 
para o DF deva 
ser assinada 
durante o even-
to”, confirma o 
coordenador do Fórum, 
Roberto Melo. As toma-
das de decisões em Goiás 
e Minas Gerais seguem em 
processos separados e de-
pendem ainda de entendi-
mento entre produtores, 
entidades representativas 
e governo. Apenas as re-
giões que fazem divisa com 
a área produtiva do DF se-
riam afetadas pelo vazio e 
não a totalidade dos Esta-
dos.

Hélio Dal Bello é pro-
dutor de grãos no DF e so-
fre com danos causados 
pela mosca branca. No fei-
jão, a praga transmite o 
vírus do mosaico doura-
do, que deixa a folha ama-
relada e enrugada e afeta 
drasticamente a produti-
vidade da planta. O inseto 
também propaga outros 
vírus que comprometem 
a soja, hortaliças e demais 
culturas. Dal Bello será um 
dos agricultores que da-
rão depoimento durante o 
Fórum. “Isso é um proble-
ma de segurança nacional. 

Esse ano no Distrito Fede-
ral e municípios de Unaí 
(MG) e Cristalina (GO) nós 
perdemos mais de 60% da 
produção”, lamenta.

O presidente da CO-
OPA-DF, Leomar Cenci, 
acredita na sensibilização 

dos agricultores e 
do poder públi-

co da região 
para estabe-
lecer o vazio 
sanitário para 
o feijão du-

rante a Feira. 
“Não é por meio 

de ações isoladas 
que vamos resolver esses 

problemas. Essas pragas já 
estão atacando também a 
agricultura familiar, pro-
vavelmente o motivo dos 
preços de alguns produ-
tos da cesta básica terem 
aumentado bastante, cau-
sando inflação, tem influ-
ência dessa praga. Tem 
que ser um conjunto de 
ações para resolver”, des-
taca.

Produtores buscam 
soluções para controlar 

lagartas
Experiências bem 

sucedidas de agriculto-
res do Oeste da Bahia e 
da Austrália no contro-
le da lagarta Helicoverpa 
armigera vão ajudar na 
busca por soluções para 
conter a propagação dela 
em lavouras de algodão, 
soja e milho em várias 
regiões do Brasil. Duran-
te o Fórum Brasileiro so-
bre Mosca Branca e He-
licoverpa, a intenção é 
elaborar um documento 
oficial com medidas pre-
ventivas, de convivên-
cia e de combate à praga 
para orientar produtores 
em todo o país.

 “A ideia é mostrar pra 
eles e sensibilizá-los sobre 
o nosso problema e a par-
tir daí conseguir liberações 
de produtos que já existem 
fora do Brasil para o con-

trole dessas pragas. Tudo 
indica que a gente deva fa-
zer um documento e sensi-
bilizar as pessoas envolvi-
das para que nos ajudem a 
combater essa praga”, des-
taca Roberto Melo, coorde-
nador do Fórum.

Melo destaca que a li-
beração da importação e 
aplicação de defensivos 
eficazes - como ocorreu 
recentemente de forma 
emergencial pelo Minis-
tério da Agricultura - não 
é a solução definitiva. 
Para isso, conhecer as ex-
periências dos produto-
res australianos e baia-
nos, que conviveram com 
a lagarta e conseguiram 
controlar os ataques por 
meio de programas fi-
tossanitários, é extrema-
mente importante.

O Fórum Brasileiro 
sobre Mosca Branca e He-
licoverpa será realizado 
no dia 15 de maio, no Au-
ditório Buriti. 

P R O G R A M A Ç Ã O

 9:15 – 9:50 
 Abertura com presença de autoridades liga-
das ao setor

MOSCA BRANCA
10:00 – 10:40 

 Palestra -  Impactos da Mosca Branca nas cul-
turas (grandes culturas e HF's) 
Eliane Quintela

10:40 – 11:15 
 Depoimentos de produtores – Hélio Dal Bello e 
Maurílio Cezar Silveira Cardoso

11:15 – 11:45 
 Apresentação da Portaria de implantação do 
vazio sanitário do feijão no DF - Lara Line Pe-
reira de Souza - chefe do Núcleo de Sanidade 
Vegetal – Seagri

11:45 – 12:30 
 Debates - Coordenadora: Maria José Del Peloso – 
Pesquisadora da Embrapa do Centro Nacional de 
Pesquisas de Arroz e Feijão  chefe da Transferên-
cia de Tecnologia

HELICOVERPA
14:30 – 15:15 

 Palestra - Impactos da Helicoverpa nas cultu-
ras (grandes culturas e HF's)  
Valter Jorge

15:15 – 16:00 
Como os produtores do Oeste Baiano se orga-

nizaram para combater a Helicoverpa 
Celito Breda

16:15 – 17:00
 Programas fitossanitários – Exemplos da Aus-
trália e da Bahia  - Celso Omoto

17:00 – 18:00
 Debates - Coordenador: Márcio Portocarrero 
Diretor executivo da ABRAPA

Fórum Brasileiro sobre
Mosca Branca
e Helicoverpa

15 de maio
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EvEntoS

intercâmbio Técnico brasil-Colômbia proporciona troca de experiências

Fundação banco do brasil institui Tecnologia social ilPF
raFaEl WalEndorFF

A integração Lavoura-
-Pecuária-Floresta é a 

nova Tecnologia Social da 
Fundação Banco do Brasil. 
O lançamento será realiza-
do na AGROBRASÍLIA 2013, 
no dia 17 de maio, às 10 h, 
no Auditório Buriti. Os be-
nefícios gerados por essa 
prática agrícola sustentá-
vel para o meio ambiente, 
a economia e a qualidade 
de vida dos produtores ga-
rantiram esse título e ago-
ra poderão ser replicados 
em todo o Brasil. O obje-
tivo da instituição é divul-
gar, incentivar e auxiliar 
na adoção da iLPF por 
agricultores familiares no 
país inteiro para a diver-
sificação da produção nas 
propriedades e a melhoria 

das condições socioeconô-
micas no campo. 

“Hoje, essa é a melhor 
alternativa de agricultura 
para os trópicos, é o que 
temos de melhor de agri-
cultura sustentável no 
mundo. O que esperamos 
é que possa chegar mais 
rápido e intensamente 
para a agricultura fami-
liar a partir de agora. A 
Fundação entendeu os be-
nefícios que ela traz, esse 
sinergismo da integra-
ção de agricultura, pecu-
ária e silvicultura. Enten-
deu que é uma tecnologia 
que pode ser replicada 
em qualquer propriedade 
e resolveu produzir esse 
material, manuais orien-
tando a implantação da 
tecnologia passo a passo”, 
afirma Ronaldo Trecenti, 

engenheiro agrônomo da 
empresa Campo que, jun-
tamente com a Fundação 
Casa do Cerrado, auxiliou 
na produção técnica da 
cartilha e do vídeo sobre 
iLPF que serão lançados 
durante a Feira.

“Os pequenos agricul-
tores podem e devem ado-
tar novas tecnologias, em 
especial, tecnologias so-
ciais que utilizem a mão 
de obra familiar, para a re-
cuperação da capacidade 
produtiva de áreas degra-
dadas e a diversificação de 
atividades na proprieda-
de rural com geração de 
renda e qualidade de vida, 
permitindo a sua inserção 
no processo produtivo de 
forma competitiva e sus-
tentável. Espera-se que a 
implementação da ILPF 

como Tecnologia Social 
possa contribuir para a 
conscientização dos pro-
dutores sobre a neces-
sidade de diversificar as 
atividades visando à me-
lhoria da renda e a redu-
ção de riscos na produção 
de alimentos”, explica Je-
fferson Oliveira, gerente 
de Divisão da Fundação 
Banco do Brasil.

A divulgação efeti-
va da publicação sobre a 
iLPF ocorrerá após o lan-
çamento na AGROBRASÍ-
LIA 2013. A Fundação está 
estruturando um projeto 
para reaplicar esta Tecno-
logia Social em três esta-
dos localizados em regiões 
distintas. O público-alvo 
são agricultores familia-
res e assentados da refor-
ma agrária.

Dia de Campo
O lançamento da 

Tecnologia Social faz 
parte da programação 
do Dia de Campo sobre 
iLPF da AGROBRASÍLIA 
2013. Haverá também a 
apresentação do Plano 
de Agricultura com Bai-
xa Emissão de Carbono 
(Plano ABC) e uma ho-
menagem ao senador 
Rodrigo Rollemberg, au-
tor da lei sancionada no 
fim de abril que institui 
a Política Nacional de In-
tegração Lavoura-Pecu-
ária-Floresta, além das 
demonstrações in loco 
dos benefícios da área 
demonstrativa de práti-
cas sustentáveis do Par-
que Tecnológico Ivaldo 
Cenci, a maior do Brasil.

alInE rEchMann

Um intercâmbio téc-
nico entre o Brasil e 

a Colômbia, que será re-
alizado na manhã de 16 
de maio, durante a AGRO-
BRASÍLIA, reforça a inter-
nacionalização da Feira. 
Uma comitiva colombia-
na com integrantes do 
governo, empresários, 
agricultores e represen-
tantes de universidades 
visitará propriedades ru-
rais na região do PAD-DF 
e buscará a troca de ex-
periências no que tange 
às tecnologias agrícolas e 
o cooperativismo para as 
áreas da Colômbia que se 
assemelham ao Cerrado 
brasileiro.

Com as visitas a fazen-
das da região, a intenção é 
mostrar aos colombianos 
a produção de café irriga-
do, cereais em regime de 

sequeiro e irrigado, horta-
liças, produção orgânica, 
criação de suínos e produ-
ção de sementes.

O coordenador do 
evento, Cláudio Malinski, 
ressalta que a expectati-
va é a de que mais de 120 
pessoas estejam presen-
tes para a troca de expe-
riências. “Qualquer pes-
soa que tenha interesse 
no assunto pode partici-
par. Durante o evento, fa-
laremos sobre a criação 
do Programa de Assen-
tamento Dirigido do Dis-
trito Federal (PAD-DF), 
além da experiência da 
nossa cooperativa e a di-
fusão de tecnologias”.

Alan Jara, governa-
dor do Departamento 
de Meta, estará presen-
te no evento e destaca 
que, no seu plano de go-
verno, o setor agrícola é 
uma prioridade que visa 

a melhorar o desenvolvi-
mento econômico, social 
e ambiental da popula-
ção rural. Sua principal 
intenção com o inter-

câmbio é conhecer os 
avanços tecnológicos do 
Cerrado, aprender sobre 
a sua concepção, imple-
mentação, resultados, 

com os sucessos e erros 
para assim transmitir à 
sua região da Colômbia e 
ter essas experiências e 
lições como referências.

Seminário Internacional  
Sobre Tecnologias Tropicais

Palestrantes Internacionais
•  Víctor Delio Sánchez, Secretario de Agricul-
tura del Departamento del Meta, Colombia.

  Tema: Orinoquia: Región Estratégica para el 
Desarrollo de Colombia

•  Nelson López, Secretario Técnico de la Al-
tillanura, Ministerio de Agricultura.

  Tema: Situación Actual y Perspectivas de la 
Altillanura Colombiana. 

• Juan Pablo Molina Acevedo, Corpoica.
  Tema: Avances y Perspectivas del Proyecto 

de Cooperación Técnica Corpoica – Embrapa 
para Colombia. 

• John N. Landers.
  Tema: La Siembra Directa en Brasil Tropical.

Palestrantes Brasileiros
•  Helio Dal Bello- Produtor Rural- DF e Enge-

nheiro Agrônomo
  Tema: Cerrado – Conquistas e Desafios

•  José Roberto Rodrigues Peres - Chefe da 
Embrapa Cerrados

  Tema: A Importância do Cerrado na Agricul-
tura Brasileira e Mundial

•   Luiz Ghesti – Produtor Rural-DF e 1° Presi-
dente da Coopa-DF

  Tema: Criação PAD- DF e Cooperativa e Ocu-
pação da Região

 Data: 16 de Maio
Local: Auditório Buriti
Horário: 9h às 12h




