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AGROBRASÍLIA 2013:

sustentação para o campo e modelo para o mundo
Com quase R$ 600 milhões movimentados, os negócios na AGROBRASÍLIA 2013 ultrapassaram as fronteiras nacionais. Máquinas agrícolas brasileiras foram exportadas para sete países. Intercâmbios técnicos com outras nações e a participação de embaixadas, inclusive como expositoras,
tornaram a Feira definitivamente internacional. O evento também foi palco de debates e tomadas de decisões políticas importantes para o futuro
do setor agrícola, como o estabelecimento do vazio sanitário para o feijão no DF para controle da mosca branca nas lavouras. Os agricultores familiares, mais uma vez, tiveram espaço privilegiado e puderam conhecer novas tecnologias para o desenvolvimento da região.

Tiago Oliveira

Douglas louli

Tiago Oliveira
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endem com o potencial da região demonstrado no evento. A
AGROBRASÍLIA é vitrine para o
mundo sem deixar de cumprir
a função de ser uma facilitadora da atividade rural no Brasil.
Dessa forma, é palco de decisões
técnicas e políticas importantes, conta com a participação e
apoio de autoridades, apresenta resultados cada vez melhores e a região mostra grande
desenvolvimento com base no
setor agropecuário.
A Coopa-DF trabalhou e
investiu na AGROBRASÍLIA
porque conhece a potencialidade da região e a competência dos seus parceiros e expositores. Temos a certeza de
que realizamos uma Feira que
valoriza o setor agropecuário e
que existe para ajudar e apresentar soluções para quem trabalha no campo – o pequeno,
o médio e o grande agricultor. Sabemos onde chegamos
e o que fizemos para alcançar
esse patamar. Não ambicionamos ser a maior feira do Brasil,
mas nos empenhamos para ser
a melhor, mais organizada e
mais tecnológica. Modelo para
o país, vitrine para o mundo.
Em 2014, queremos ir
além. A AGROBRASÍLIA se
transformará na Grande Feira Internacional do Cerrado
Brasileiro. Vai receber estrangeiros, exportar tecnologia e
conhecimento e se evidenciar
para o planeta. Vamos mostrar que o Brasil tem a melhor
agricultura do mundo e que a
AGROBRASÍLIA reúne todos os
agentes dessa cadeia produtiva de sucesso.

Leomar Cenci, presidente da
COOPA-DF

Tiago Oliveira

A AGROBRASÍLIA se tornou,
em apenas seis anos, a maior referência tecnológica, científica
e política para os agricultores
de uma macrorregião altamente produtiva e competitiva no
mercado agrícola brasileiro. A
busca desses produtores por excelência aumenta a qualidade,
o nível e o alcance das exposições e dos debates da Feira a
cada ano. Em 2013, ela quebrou
definitivamente barreiras territoriais, ultrapassou fronteiras e
fincou nome e bandeira em outros países. Em analogia, repete
a saga das pessoas que migraram para o Cerrado para fazer
história na agricultura. A história de sucesso e crescimento
contínuo que a AGROBRASÍLIA
ajuda a perpetuar e mostra para
o Brasil e para o mundo.
O trabalho e o investimento da Cooperativa Agropecuária
da Região do Distrito Federal
(Coopa-DF) aliados ao interesse
do produtor por inovação e conhecimento atraíram as maiores e melhores empresas de máquinas e insumos e as principais
instituições públicas de crédito
e de pesquisa genética para o
Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. Em tempo recorde, a Feira
se consolidou e não parou de
crescer. Agora também é palco
de debates e decisões em nível
nacional e já figura no cenário
internacional de negócios.
Exportações começaram a
ser feitas a partir de negócios
concretizados na AGROBRASÍLIA 2013. Países da América Latina, África e Europa nos
procuram cada vez mais para
aprender e trocar experiências
dentro da Feira. Embaixadores
e adidos agrícolas se surpre-

Marcelo Dourado destacou a participação da Sudeco e evidenciou a importância da AGROBRASÍLIA

O

Ministério da Integração Nacional participou
da AGROBRASÍLIA 2013 para
mostrar, na prática, como
projetos, ações e investimentos na atividade agropecuária colaboram decisivamente
para o crescimento e fortalecimento regional. Por meio da
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Sudeco) e com apoio do Instituto Interamericano para
Cooperação na Agricultura
(IICA), a pasta ajudou a promover os principais eventos
técnicos da sexta edição da
Feira e levou informações importantes para os agricultores
do Planalto Central.
O superintendente da
Sudeco, Marcelo Dourado,
avaliou positivamente a
parceria e participação na
AGROBRASÍLIA 2013. Segundo ele, a exposição e a realização de palestras serviram
para ampliar os efeitos dos
programas executados pelo
órgão em prol do desenvol-

vimento do Centro-Oeste e
do Brasil. “Esta é uma das
maiores feiras do país, movimentou mais de meio bilhão
de reais e a Sudeco se sente
incluída nesse processo em
função dos números alvissareiros do FCO, que hoje é um
dos grandes pilares do agronegócio no Centro-Oeste, região em que o PIB per capita
mais cresceu no país. Quem
puxou o desenvolvimento
foi o agronegócio. Vejo com
muito orgulho a força da
iniciativa privada e do setor
produtivo na economia, contribuindo para o desenvolvimento demonstrado aqui na
Feira”, destacou.
A Sudeco expôs os principais avanços do agronegócio no Centro-Oeste em matéria de tecnologia, inovação,
meio ambiente, pesquisa e
políticas regionais para o
fortalecimento dos distintos
segmentos da atividade. Os
agricultores tiveram acesso
a informações estratégicas

sobre o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), gerido pela
pasta, e demais programas
de sustentação do agronegócio do DF e Entorno. O órgão
realizou também o Seminário sobre Abastecimento de
Frutas, Legumes e Verduras no DF e palestras sobre
agricultura sustentável, que
ressalta o compromisso com
a responsabilidade ambiental para o crescimento do
setor agropecuário.
Para o coordenador do
IICA no Brasil, Manuel Otero,
a AGROBRASÍLIA é referência
e cresce devido ao comprometimento com a classe produtora, as inovações tecnológicas e, principalmente, o
meio ambiente. Segundo ele,
a sustentabilidade deve ser
aplicada desde o pequeno até
o grande agricultor: “Sustentabilidade aplica-se desde a
um único empreendimento,
a uma pequena comunidade
ao planeta todo”.

Gente que faz
O ganho com o aglomerado de
pessoas numa feira dessas é enorme.
O aglomerado multiplica o efeito
individual. Isso redunda em novos
problemas para a pesquisa, novas
oportunidades de comércio, novas
comunicações de tecnologias. A feira atrai muitos técnicos, especialistas e produtores que trazem novos
conhecimentos. Os efeitos são muito
maiores, as interações são muito significativas. A Embrapa possui uma
história totalmente ligada à agricultura brasileira e tem obrigação de se unir à AGROBRASÍLIA
para que, assim, a ação conjunta seja magnificada. É uma
parceria que tem história, muito boa para o Brasil, e está
ajudando o país a ter esse agronegócio que é a coisa mais
importante que temos hoje”.
Eliseu Alves, fundador e ex-presidente da Embrapa

“Eu fico muito alegre em ver
a questão da evolução do cooperativismo e nós temos que
divulgar isso. E essa feira faz
parte disso. O público urbano
precisa conhecer o que é uma
AGROBRASÍLIA para conhecer o
cooperativismo. O urbano vem
aqui e conhece as máquinas, tecnologias,
independentemente
de agricultura familiar, médio,
grande. A AGROBASÍLIA demonstra todas essas situações. Fico
feliz em ver a evolução do processo, fazendo com que nosso produtor, associado e cooperado evoluam, que é o grande desafio do
cerrado, local que consolida o Brasil como grande
celeiro de alimentos.”
Erikson Chandoha, diretor do Denacoop, do MAPA
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A feira
Fotos: Sérgio Kremer

AGROBRASÍLIA 2013 surpreende e
mira novos horizontes em 2014

A AGROBRASÍLIA 2013 gerou R$ 590 milhões em negócios

A

AGROBRASÍLIA 2013 foi
palco de discussões importantes para o futuro do
setor agrícola no Planalto
Central, local para intercâmbio de experiências agropecuárias entre nações e cenário ideal para o aprendizado
técnico, o acesso ao crédito e
à tecnologia de ponta. Foram
R$ 590 milhões movimentados em negócios, 385 expositores e 79 mil visitantes.
Além dos agricultores brasileiros, investidores de sete
países também compraram
máquinas e concretizaram
exportações diretamente do
evento. Esse fato abre novos
objetivos e estabelece novas
metas para 2014, quando a
Feira se tornará definitivamente internacional.
O presidente da Cooperativa Agropecuária da
Região do Distrito Federal
(Coopa-DF) e da AGROBRASÍLIA, Leomar Cenci, ressaltou que os bons resultados são fruto do trabalho
conjunto da organização e
parceiros, da confiança dos
expositores e da qualidade
e interesse dos agricultores
que visitam a Feira. "É um
esforço da comunidade. O
diferencial é o atendimento
que o expositor tem. É uma
família que trabalha aqui
dentro. Não é fácil para 110
associados fazer um even-

to desse tamanho. É graças
à comunidade do PAD-DF e
do entorno que abraçam a
Feira”. Ele enfatizou também que a entidade vai
investir para consolidar a
AGROBRASÍLIA 2014 como a
Grande Feira Internacional
do Cerrado Brasileiro, com
a criação, por exemplo, de
um espaço exclusivo para
a exposição de várias embaixadas e incrementos na
estrutura do evento. “Vamos investir ainda mais.
Queremos que o Parque seja
modelo. Não queremos ser
a maior feira do Brasil mas,
com certeza, a melhor e
mais tecnológica”, projetou.
A Feira teve grandes
destaques, como o Fórum
Brasileiro sobre Mosca
Branca e Helicoverpa, o intercâmbio Brasil-Colômbia
no Seminário Internacional
sobre Tecnologias Tropicais
e o Dia de Campo sobre integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). No Espaço
de Valorização da Agricultura Familiar (EVAF), cinco
mil pequenos produtores
conheceram as 14 rotas tecnológicas e contaram com
a presença da Secretaria
de Agricultura do DF para
orientações e do Banco de
Brasília (BRB) para financiamento de maquinário. O
Projeto Comprador, parce-

ria entre Simers e ApexBrasil, que proporcionou a venda de máquinas agrícolas
brasileiras para países da
América Latina e da África,
foi outro ponto alto.
Com o crescimento exponencial da Feira, o ministro-chefe da Secretaria Geral
da Presidência da República,
Gilberto Carvalho, garantiu
que vai articular a presença
da presidente da República
em 2014 para fazer o anúncio oficial do principal programa governamental de
apoio ao setor agrícola brasileiro no evento. “Esperamos
que, no próximo ano, a presidenta Dilma esteja aqui na
AGROBRASÍLIA para lançar
o Plano Safra”. O ministro da
Agricultura, Antônio Andrade, e a senadora Kátia Abreu,
presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do

Com números surpreendentes, a Feira tem mostrado
seu potencial para o mundo

Brasil (CNA) também participaram do evento.
O investimento da organização para a estruturação do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, com a
construção do Pavilhão de
Negócios, restaurantes e
banheiros, garantiu maior
segurança e comodidade
para o público e empresas e deixou a Feira ainda

mais robusta. O número
recorde de expositores
deixou o evento grandioso e atendeu a todas
as áreas de interesse do
público, com instituições
financeiras, máquinas, insumos, veículos, pecuária,
institutos de pesquisa, cooperativas, organizações
sociais, entidades representativas e muito mais.

Governo entregou títulos de terras para produtores na Feira

Números AGROBRASÍLIA

Projeto Comprador viabilizou exportações de máquinas na Feira

Edição
Expositores 		
Visitantes
Volume negociado
2008 		
100 			
12 mil		
R$ 52 milhões
2009 		
195 			
25 mil 		
R$ 83,4 milhões
2010 		
290 			
51 mil 		
R$ 129 milhões
2011 		
310 			
58 mil 		
R$ 212 milhões
2012		370			77 mil		R$ 400 milhões
2013 		
385			
79 mil		
R$ 590 milhões

4

Jornal Agrobrasília - junho2013

internacional

mbaixadores,
adidos
agrícolas, empresários
e representantes de diversos países do mundo
visitaram, participaram e
fizeram negócios na AGROBRASÍLIA 2013. Este ano,
além de conhecer a Feira
e levar para suas nações
o conhecimento disseminado aqui, estrangeiros
puderam expor produtos,
participar de intercâmbios
técnicos e importar tecnologias brasileiras. Esse
incremento tornou o evento definitivamente internacional e a organização
pretende destinar um pavilhão exclusivo para esse
setor em 2014.
O interesse por conhecer programas de assentamentos rurais e o cooperativismo brasileiro levou
uma comitiva de estudiosos moçambicanos para a
AGROBRASÍLIA 2013. Três

pesquisadores do Instituto de Pesquisa Agrícola de
Moçambique (IIAM) visitaram a Feira e unidades
da Embrapa na região. Já
as técnicas expostas no
Espaço de Valorização
da Agricultura Familiar
(EVAF) e o maquinário
agrícola de grande porte
chamaram a atenção do
embaixador do Quênia
no Brasil. “Eu quero ver
que tipo de conhecimento técnico e tecnologias
são usados aqui e importar para o Quênia, porque
o clima daqui e de lá são
muito similares”, relatou
Peter Kirimi Kateria.
Adidos agrícolas da
Suíça, Espanha, França, Holanda, Alemanha
e Finlândia visitaram a
Feira e debateram a viabilização da participação
de seus países no evento,
as possibilidades de ne-

ségio kremer

E

Estrangeiros participam da AGROBRASÍLIA 2013

Adidos agrícolas de países europeus se reuniram na Feira

gócios de importação e
exportação de máquinas
e equipamentos, a cooperação para pesquisas, a

possibilidade de troca de
experiências por meio de
seminários, intercâmbios
de conhecimento técni-

co e a possibilidade de
apresentação da AGROBRASÍLIA em feiras da
União Europeia.

As embaixadas de Belarus, Cazaquistão, Chile e
Colômbia também foram
expositores em 2013. Os
estandes montados no Pavilhão de Negócios mostraram as potencialidades de
cada país no setor agropecuário e diversos segmentos da economia.
A embaixada de Belarus
levou para a Feira a empresa estatal Gomselmash, uma
das maiores fabricantes de
maquinário agrícola da Europa Oriental. O objetivo foi
introduzir a marca no país e
expandir o mercado das colheitadeiras bielorrussas para
forragens, grãos e hortaliças.

ségio kremer

Embaixadas Expositoras
O embaixador do Cazaquistão, Ordabayev Bakytzhan, foi além e garantiu
empenho para participar
do evento em 2014 com especialistas da agricultura
do seu país. “É importante conhecer as tecnologias
agrícolas de Brasília, sobretudo porque sabemos
que a agricultura é muito
vantajosa, tem muitas novas tecnologias. O Cazaquistão também tem uma
dinâmica alta de desenvolvimento de agricultura, por isso queremos ver,
saber, importar, comparar, trocar experiências
aqui”, destacou.

O estande da Colômbia inovou e trouxe um pouco da cultura do país para a AGROBRASÍLIA

semana, visitou também a
Coopa-DF, propriedades rurais da região, institutos de
pesquisa e universidades.
Para Nelson López, chefe da delegação colombiana,
as semelhanças entre a região produtiva da Colômbia
e o Cerrado brasileiro oportunizou uma troca de experiências muito satisfatória
que pode garantir a implantação de novas técnicas naquele país para gerar
grande desenvolvimento

na agropecuária. “Falta-nos
mais desenvolvimento tecnológico. Temos visto que
um fator determinante para
o avanço da agricultura no
Cerrado é a tecnologia. Para
nós, é importante conhecer
essas experiências e nos
chamou a atenção como foi
a organização da Coopa-DF
e a importância da AGROBRASÍLIA para intercambiar informações e mirar o
desenvolvimento tecnológico”, explicou.

Missão CoBra
DOUGLAS LOULI

Além de participar
de palestras e eventos na
AGROBRASÍLIA 2013, a comitiva da Colômbia, formada por mais de dez pessoas
ligadas diretamente ao setor agrícola, montou um
estande muito moderno e
interativo para expor a economia, o setor agropecuário e agroindustrial, o turismo, a ciência, a tecnologia
e a inovação daquele país.
O grupo integrou a Missão
CoBra que, durante uma

O Seminário Internacional sobre Tecnologias Tropicais proporcionou a
troca de experiências entre Brasil e Colômbia
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tECNOLOGIA

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) levou nove unidades de pesquisa e serviços
para a AGROBRASÍLIA 2013
e apresentou mais de 80 tecnologias para os produtores
rurais do Planalto Central. Os
visitantes puderam conferir
as culturas plantadas e equipamentos demonstrados na
Vitrine Tecnológica e tiveram
acesso a informações sobre
diversos temas referentes à
produção agrícola no estande
do Ministério da Agricultura. O espaço da entidade foi
temático, em comemoração
aos 40 anos de atuação, e destacou o trabalho em prol dos
diversos segmentos agrícolas
do Cerrado brasileiro.
Entre as tecnologias
apresentadas estiveram novas cultivares de arroz, milheto, milho, soja e sorgo,
adubos verdes, hortaliças,
opções de pastagens para
alimentação animal, processo de produção de biodiesel
e métodos de combate às

pragas do campo. Destaque
para a cultivar de soja convencional BRS 7980, de ciclo
semiprecoce. Em condições
de ensaio, a variedade registrou média de produtividade
de 60 sacas por hectare.
No milho, a Embrapa
mostrou várias novidades,
como a BRS 1060, híbrido
desenvolvido para lavouras
com alto ou médio investimento e históricos de alta ou
média produtividade; a BRS
2022, um híbrido duplo de
ciclo precoce para plantios
na safra e safrinha, com baixo custo e apropriado para a
agricultura de baixo investimento; e ainda a BRS 4103,
variedade desenvolvida preferencialmente para a agricultura familiar, com bom
potencial de produção, ampla adaptação e estabilidade
de produção.
O presidente da Embrapa, Maurício Lopes, destacou
a extraordinária evolução da
agricultura no Cerrado nos
últimos 40 anos com ajuda da

Tiago Oliveira

A

Embrapa expõe 80 tecnologias na AGROBRASÍLIA

Os 40 anos da Embrapa foram lembrados durante a Feira

entidade e elogiou o papel desempenhado pela AGROBRASÍLIA. “A Feira mostra isso:
a trajetória da agricultura
tropical e moderna do Brasil.
E, para nós, a AGROBRASÍLIA
tem uma importância vital.
É um espaço para mostrar
ao grande público o que a
empresa tem desenvolvido
em tecnologia, conhecimento e soluções. É fantástica a
parceria da Embrapa com
os organizadores da Feira. A
AGROBRASÍLIA está cada vez

melhor e mais informativa
para todos, salientou.
A Embrapa Hortaliças,
com sede em Brasília, mostrou alguns dos frutos das
pesquisas
desenvolvidas,
como a abóbora Brasileirinha, berinjela Ciça e as pimentas Seriema e Moema.
Para a agrônoma e supervisora da área de Transferência de Tecnologia, Flávia
Clemente, a AGROBRASÍLIA proporciona uma ótima oportunidade para uma

aproximação maior entre
extensionistas e produtores
com a instituição de pesquisa. “Mesmo participando de
eventos desse porte por todo
o Brasil, sabemos que a distância é um fator limitante
para que haja uma interação
mais produtiva com a unidade. No caso do evento em
foco, em razão da proximidade, temos uma visibilidade
bem maior, o que favorece
a nossa atuação e a troca de
experiências”, observou.

há 40 anos. Ele ressaltou a
importância da parceira e da
presença do órgão no evento.
“Temos que ser parceiros de

quem está resolvendo problemas. É obrigação da Embrapa
se unir para que, assim, a ação
conjunta seja magnificada.

Isso está ajudando o Brasil a
desenvolver esse agronegócio
que é a coisa mais importante
que temos hoje.”

Embrapa 40 anos
O fundador e ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves, esteve na AGROBRASÍLIA
2013 e elogiou a capacidade

da Feira de gerar conhecimento e continuar o trabalho
em prol da agricultura brasileira iniciado pela entidade

Iapar leva pesquisa e conhecimento à AGROBRASÍLIA
rodutores do Planalto
Central conheceram as
tecnologias desenvolvidas
pelo Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), um dos
principais centros de pesquisa agrícola do Brasil, durante a AGROBRASÍLIA 2013.
Novos materiais de milho,
feijão e café foram apresentados na Feira, além de
máquinas para plantio direto e outros equipamentos
adaptados para a agricultura familiar. A parceria entre a entidade e a Coopa-DF
garantiu, pelo segundo ano
consecutivo, a disseminação
do conhecimento técnico e
abriu oportunidades para
diversificação de culturas e
a introdução das novidades
tecnológicas paranaenses
no Cerrado brasileiro.
O Iapar atuou em duas
frentes na AGROBRASÍLIA
2013: uma área de 600 m² no
EVAF, onde foram expostas
máquinas de plantio direto
de baixa potência, direcio-

nadas para pequenos agricultores, e outro espaço
permanente, onde foram
plantadas culturas como
milho, feijão e café. Segundo o engenheiro agrônomo
da área de Difusão de Tecnologia do Instituto, Paulo Zaccheo, o objetivo foi
apresentar alternativas na
agricultura que podem ser
adotadas em várias partes
do país. “A importância de
participar da AGROBRASÍLIA é que acreditamos que
temos alguns materiais e
processos que podem ser
utilizados em Brasília e
Entorno. Nossa visão é difundir o que é produzido
pelo Instituto, uma visão
de romper as fronteiras do
Paraná e divulgar e promover o desenvolvimento
geral da agricultura brasileira”, destacou.
O presidente do Iapar,
Florindo Dalberto, também
ressaltou a capacidade de
disseminação de conhe-

Douglas Louli

P

cimento e de aprendizado
com a participação do instituto na AGROBRASÍLIA.
“É um grande intercâmbio,
uma bela parceria para replicar tecnologias e abrir

frentes de ação conjunta.
Isso é uma grande troca de
experiências e o Iapar está
contente de estar aqui, trazendo demonstrações de
tecnologias que podem ser

usadas no Cerrado e também levar toda informação
que corre aqui no evento.
Sinergia é a palavra mágica hoje para fazer as coisas
avançarem”, concluiu.
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Eventos

Fórum Brasileiro sobre Mosca Branca e Helicoverpa
Douglas Louli

DF estabelece
vazio sanitário
para o feijão

A

busca por métodos de
combate às pragas das
lavouras no Fórum Brasileiro sobre Mosca Branca e
Helicoverpa da AGROBRASÍLIA 2013 culminou no
estabelecimento do vazio
sanitário para a cultura do
feijão no Distrito Federal.
A reivindicação partiu de
agricultores, entidades representativas e órgãos de
pesquisa presentes ao evento para controlar a mosca
branca nas plantações. Entre
15 de setembro e 20 de outubro não pode haver mais
plantas vivas do grão na
região. O plantio, com isso,
fica limitado até o dia 15 de
junho, segundo orientação
da Embrapa. Produtores que
desrespeitarem a norma ficarão sujeitos a sanções e
até a erradicação das plantações existentes, conforme a

Especialistas, governantes e produtores rurais discutiram formas de combater as duas pragas que afetam a produção agrícola no Brasil

Portaria nº 46 assinada pelo
secretário de Agricultura do
DF, Lúcio Valadão, que determina a medida.
Segundo Valadão, o vazio sanitário é apenas uma
das medidas que podem
ajudar a controlar a propagação do vírus do mosaico
dourado, transmitido pela
mosca branca na cultura do
feijão. A praga afetou em
50% a produção no DF na
última safra. “Esse vazio é

muito importante para o
combate da praga e sem a
participação do produtor
não funciona”, destacou.
Especialistas da Embrapa e
demais órgãos ressaltaram
ainda a necessidade de um
controle biológico e químico para combater o inseto
e, principalmente, o manejo
integrado de pragas.
O produtor rural Hélio Dal Bello sofreu muito
com a mosca branca nessa

safra. Ele perdeu completamente a lavoura de feijão
em Planaltina-DF e explica que perdas semelhantes
em toda a região foram a
causa do aumento do preço do grão. Para ele, o vazio
sanitário é extremamente
importante e significa um
primeiro passo na busca
de medidas de controle às
pragas. “O vazio é fundamental, é imperativo, não
há como não se fazer. Nós

precisamos desse vazio
para voltar à normalidade.
Se não tomarmos providências e atitudes conjuntas
para o feijão, aí sim, poderá ocorrer um desabastecimento. Para nós produtores
isso é uma conquista, é bom
demais”, destacou.
Os estados de Minas Gerais e Goiás adotaram medidas semelhantes para as áreas
agrícolas que fazem fronteira
com o Distrito Federal.

Agricultor deve mudar hábitos para combater pragas

O

reduzir o uso de químicos. A
lagarta tem gerado imensos
prejuízos nas plantações de
algodão, soja, milho, feijão,
entre outras culturas, e atinge também os pequenos produtores de hortaliças.
“O imediatismo para
que haja uma produção mais
rápida fez com que os problemas surgissem e pragas
secundárias aflorassem. Há
que se colocar pesticida na
quantidade exata e no momento exato para controlar
e não para zerar aquela praga. Caso contrário, matam-

-se também os inimigos
naturais, que são benéficos
para a planta. A pesquisa
tem que chegar nessa quantidade exata para haver
equilíbrio”, apontou o chefe
da Embrapa Cerrados, José
Roberto Rodrigues Peres.
Segundo ele, esse caso acontece na cultura da soja. Os
agricultores aplicam muito
fungicida para combater a
ferrugem e acabam matando também fungos benéficos, inimigos naturais que
controlam, por exemplo, a
lagarta Helicoverpa.

A liberação de defensivos que combatem a praga,
porém, também foi reivindicação constante nas discussões. Produtores tomaram
como exemplo o caso de países europeus e da Austrália,
que está 30 anos à frente nas
pesquisas, e obteve sucesso
no combate da lagarta Helicoverpa. A presidente da
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA),
senadora Kátia Abreu, cobrou agilidade do governo
para a liberação do registro
de novos agroquímicos utili-

zados no combate às pragas
que atacam as plantações. “A
falta de defensivos no mercado tem encarecido o custo
de produção e prejudicado as
lavouras”, afirmou.
O Fórum Brasileiro sobre
Mosca Branca e Helicoverpa
reuniu mais de mil participantes de diversos estados
brasileiros. Produtores de
todo o país buscaram soluções para combater as duas
pragas que, só na última safra,
causaram prejuízos superiores a R$ 2 bilhões em lavouras
de várias regiões do Brasil.

a s s o c i a d o s

Vincere

controle efetivo da Helicoverpa Armigera nas
lavouras do Planalto Central
requer uma mudança radical
de hábito por parte dos agricultores. Essa foi a avaliação
final sobre o tema, debatido
no Fórum Brasileiro sobre
Mosca Branca e Helicoverpa,
no dia 15 de maio, que apresentou exemplos bem sucedidos de combate à praga no
oeste baiano e na Austrália.
Segundo especialistas, é preciso intensificar o manejo
cultural e biológico nas plantas, explorar a transgenia e

Parabeniza
Parabeniza aa AGROBRASÍLIA,
AGROBRASÍLIA, aa Grande
Grande Feira
Feira do
do Cerrado
Cerrado Brasileiro
Brasileiro
Rua Tocantins, s/n. Rod. BR 050 - Cristalina/GO
(61) 3612-2441 (61) 9978-0975
www.dukarimplementos.com.br
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necessidade de diversificar a produção e
gerar lucros maiores em
propriedades de qualquer
tamanho foram os principais motivadores da criação dos primeiros sistemas
de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF).
Hoje, o sistema permite a
produção, na mesma área,
de grãos, carne, leite, fibras
e madeira. Dada a importância do sistema, a iLPF
faz parte da programação da AGROBRASÍLIA por
meio da realização do Dia
de Campo de iLPF.
Já tradicional na Feira, o
Dia de Campo de iLPF, realizado no dia 17 de maio, proporcionou aos participantes

um dia de busca de conhecimento, no que diz respeito
à agricultura sustentável. A
palestra sobre o Plano Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono (Plano ABC), por
exemplo, evidenciou as tecnologias e linhas de crédito do governo federal para
apoiar mudanças visando
a um sistema de produção
agropecuária mais tecnificado e sustentável.
Os participantes do
evento puderam visitar as
estações de campo mantidas
dentro do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci e ter acesso
a palestras com os seguintes
temas: Adequação Ambiental das Propriedades Rurais;
Fixação Biológica de Nitro-

Douglas Louli

A

AGROBRASÍLIA evidencia agricultura
sustentável através da iLPF

Produtores conhecem benefícios da produção sustentável com iLPF

gênio (FBN) para leguminosas e gramíneas; Integração
Lavoura-Pecuária e Sistema
Tiago Oliveira

O

Plantio Direto; iLPF: experiências e resultados obtidos
em Minas Gerais; e Fundo

Tecnologia Social
A Fundação Banco do
Brasil (FBB) instituiu a iLPF
como uma tecnologia social
durante evento realizado na
AGROBRASÍLIA 2013. Isso
significa que a criação da
iLPF foi pensada para solucionar algum tipo de problema social e para atender aos

quesitos de simplicidade,
baixo custo, fácil aplicabilidade (e reaplicabilidade) e
impacto social comprovado.
Jorge Streit, presidente
da FBB, destacou que a Fundação vem buscando firmar
novas parcerias para disseminar as tecnologias sociais.

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO) – Apoio à iLPF.

“Temos um grande banco
de dados com mais de 500
tecnologias sociais, que são
soluções para o desenvolvimento social e melhoria das
condições de vida da população, unindo o saber popular com o saber científico”,
afirmou o presidente.

AGROBRASÍLIA ressalta importância da produção orgânica

Seminário de Sistemas
Orgânicos de Produção
Animal foi realizado pela
Embrapa Cerrados (Planaltina/DF) e Embrapa Suínos
e Aves (Concórdia/SC), em
parceria com a Emater-DF, o Sindiorgânicos - DF,
o Instituto Federal de Brasília (IFB) e a Comissão de
Produção Orgânica no DF
(CPORG-DF), no dia 15 de

maio, durante a AGROBRASÍLIA 2013. O evento mostrou um dos segmentos de
pesquisa que tem gerado
resultados positivos em
unidades rurais acompanhadas pela instituição: a
produção orgânica.
Voltado a produtores
orgânicos de leite, alunos
de cursos em ciências agrárias e a técnicos e extensio-

nistas, o evento mostrou
uma visão conjunta dos
princípios, métodos e principais práticas agroecológicas em sistemas orgânicos
de produção animal, além
de expor a regulamentação
específica para a produção
orgânica praticada no país.
Além das palestras, os
participantes fizeram parte
de uma troca de experiên-

cias na Unidade de Pesquisa
Participativa em Produção
Orgânica (UPPO) situada
no Parque Ivaldo Cenci. A
unidade de demonstração,
bem como as propriedades onde o sistema já foi
implantado, têm gerado
altas produções de mandioca, milho e leite, além
de ganho de peso acima
do esperado nos animais

pesquisados, conforme a
observação do pesquisador João Paulo Guimarães,
da Embrapa Cerrados. Na
oportunidade, foram abordadas a produção orgânica
de leite em sistema agrossilvipastoril, o Programa
Agroecológico
Integrado Sustentável e Sistema
Agroflorestal
Integrado
Agroecológico (SABIA).
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Empresas apresentam novas variedades de sementes e
equipamentos para a agricultura de precisão
AGROBRASÍLIA 2013
confirmou o potencial
do Planalto Central como
grande produtor de sementes. Materiais cada vez
mais produtivos e resistentes às pragas, evidenciados com os resultados das
competições de cultivares
de soja e milho da Feira,
foram destaque mais uma
vez. Os portfólios de defensivos das empresas de
insumos garantiram a melhor escolha e compra para
os agricultores da região.
O público pôde conhecer
também equipamentos inteligentes desenvolvidos
sob o conceito da agricultura de precisão que monitoram o clima e indicam
o uso correto de produtos
químicos nas lavouras.
Marcelo Grespan, representante comercial da
Nidera, afirmou que a visitação ao estande foi maior
do que nos outros anos em
virtude dos bons resultados na competição de cultivares. O objetivo de vender 10 mil sacas de milho
e 30 mil de soja na AGROBRASÍLIA foi alcançado.

“Superamos toda a venda
de milho do ano passado já
no segundo dia da Feira; foi
até uma surpresa. Estamos
satisfeitos”, comemorou.
A empresa foi campeã no
ciclo precoce de soja, com
o material NS 7200 RR, que
teve produtividade média
de 58,73 sacas por hectare.
A Agroeste venceu a
competição de milho precoce, com o material BJ
9451 PRO, que teve rendimento de 197,88 sacas por
hectare. O representante comercial, Reginaldo
Augusto, destacou que o
aumento da procura dos
produtores com o resultado positivo no ensaio
ajudou a empresa a sentir
o retorno do alto investimento que fez na Feira.
“Na AGROBRASÍLIA, a gente pretende fazer 25% do
volume de negócios que a
empresa quer girar o ano
inteiro. Temos representantes de quatro regiões
diferentes. Da meta anual, um quarto cumprimos
aqui na Feira”, concluiu.
As inovações não estavam só nas sementes.

Fotos: Sérgio Kremer

A

A qualidade dos produtos apresentados na Feira garante boas safras aos produtores visitantes

Equipamentos inteligentes
capazes de prever as condições climáticas e indicar
local, data e a quantidade
correta de defensivos para
aplicar nas plantações também foram apresentados
na AGROBRASÍLIA 2013. É
o caso do AgroDetecta, da
Basf, que atua via monito-

ramento agrometeorológico, realizado por uma rede
de 250 estações espalhadas
em dez estados brasileiros.
O sistema de agricultura de
precisão capta os dados e
consegue indicar, previamente, o momento mais
adequado para efetuar o
combate às doenças já que

a ferramenta cobre cerca
de 12 milhões de hectares em todo Brasil. “É uma
ferramenta que vai ajudar
o agricultor na tomada
de decisão de quando realizar a aplicação“, afirmou o gerente de desenvolvimento de mercado,
Demetrios Cerezini.
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agricultor Waldomiro
Schneider, 70 anos, precisou de pouco mais de um
dia para avaliar, escolher os
equipamentos de sua preferência e fechar negócios
na AGROBRASÍLIA 2013. Na
tarde da quarta-feira, 15
de maio, acompanhado do
filho Cléson Schneider, ele
financiou uma plantadeira,
uma colheitadeira e uma
plataforma de colheita de
milho. Preparados e animados como eles, muitos produtores da região aproveitaram a Feira para renovar
a frota de maquinário para
a próxima safra.
Essa foi uma constante durante toda a Feira. A
exposição das melhores e
mais variadas opções de
maquinário agrícola do
mercado chamou a atenção
dos produtores que puderam analisar as novidades
e escolher a melhor alternativa. Os bons resultados
da safra de grãos, a busca
por maior mecanização da
produção e a manutenção
dos juros a 3% ao ano influenciaram o grande volume das negociações. Com
número maior de expositores, os negócios no setor
ajudaram a AGROBRASÍLIA
a registrar a marca recorde
de quase R$ 600 milhões
em comercializações.

Fotos: Sérgio Kremer

O

Agricultores financiam máquinas na AGROBRASÍLIA

A variedade de empresas expositoras proporciona adequação às mais diversas realidades

A característica de
quem procura as empresas
de máquinas é um grande
diferencial da AGROBRASÍLIA, como relata o gerente
comercial da Jumil, Flávio
Trezza. “As pessoas que visitam a Feira vêm com intenção de fechar negócio”.
Segundo Cléson Schneider,
a família planeja com antecedência as compras que
farão no evento para otimizar a produção na propriedade no PAD-DF. “Com

tudo aqui, não precisamos
correr para outros lugares,
está aqui pertinho. Planejamos o ano inteiro para
poder comprar aqui, ver o
equipamento e tirar a prova”, destacou.
Esse diferencial motiva as empresas a apresentar produtos inéditos
e adaptados à realidade
do Planalto Central para
impulsionar ainda mais as
vendas. Foi o que fez a Valtra, que lançou uma nova

linha de tratores com cabine, sistema hidráulico e
design moderno e arrojado
que melhora o raio de giro
das máquinas. Já a Massey
Ferguson apresentou uma
nova tecnologia para as
plantadeiras, MF500 e MF
700, a taxa variável. O sistema permite o controle
da dosagem de sementes
e fertilizantes durante o
plantio, explorando ao máximo a potencialidade do
solo e oferecendo redução

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

de custos ao produtor. “O
aumento da produtividade
das áreas é uma realidade.
O produtor tem que produzir mais em um mesmo
espaço de forma econômica e sustentável ”, justificou Carlito Eckert, diretor
comercial da empresa. “O
plantio é extremamente
importante já que é o inicio
do processo e, se bem feito, é a primeira garantia de
bons resultados ao final do
cultivo”, acrescentou.

O Banco do Brasil oferece soluções sob
medida para você ampliar, diversiﬁcar e
modernizar sua produção, ﬁnanciando
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 ﬁnalidades.

Visite o nosso estande na
Agrobrasília, conﬁra 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 – Deﬁciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 – bb.com.br/agronegocio
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Sistema FAPE/SENAR-DF leva novidades para a AGROBRASÍLIA
om o objetivo de apresentar as novidades dos
sindicatos filiados à Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal
(FAPE-DF) e fomentar novas tecnologias, o Sistema
FAPE/SENAR-DF
contou
com um estande na AGROBRASÍLIA 2013. Sucesso em
2012, o tanque de piscicultura feito a partir da tecnologia Ferro-Solo-Cimento
foi destaque mais uma vez.
Este ano, foi apresentado

do público, como linguiça
suína, orgânicos, mel, peixe
grelhado, entre outros.
“Aqui é um exemplo típico da sagacidade do nosso
produtor rural, uma iniciativa única do produtor rural do DF. Quando ninguém
acreditava no Cerrado, Brasília acreditou e hoje é um
exemplo para todo o país. E a
AGROBRASÍLIA é um exemplo dentro de Brasília”, afirmou o presidente da FAPE-DF, Renato Simplício.

O estande do Sistema Fape/Senar-DF mostrou tecnologias e deu
espaço para os sindicatos filiados

Senador Rollemberg é homenageado
na AGROBRASÍLIA

senador Rodrigo Rollemberg foi homenageado pela Coopa-DF pela
autoria da Lei 12.805, que
criou a Política Nacional de
integração Lavoura-Pecuária-Floresta, sancionada em
abril pela Presidência da

República. “Foi uma honra
receber esta homenagem
da AGROBRASÍLIA, que é
uma Feira que representa a
grande capacidade empreendedora dos produtores
rurais do Distrito Federal e
se transformou em uma das

maiores feiras tecnológicas
do país. Essa política constrói estímulos para que os
produtores brasileiros possam aliar altos índices de
produtividade com sustentabilidade ambiental”, afirmou o parlamentar.

Sérgio Kremer

O

o Painel Solar, incremento construído com garrafas
pet e caixas de leite, que
tem como objetivo elevar a
temperatura no criatório de
peixes para não prejudicar a
produção em épocas de frio.
O Sistema FAPE/SENAR-DF também realizou vários cursos, como de corte e
costura (sacolas recicláveis)
e produção de alimentos.
Todos os sindicatos tiveram
espaço no estande e levaram
produtos para a degustação

Douglas Louli

C

Reconhecimento ao autor da lei que criou a Política Nacional de iLPF

Sebrae-DF lança projeto Brasil Central de Agronegócios
Sebrae-DF lançou, durante a AGROBRASÍLIA
2013, mais um projeto em favor dos negócios no campo:
o Brasil Central de Agronegócios. O projeto tem como
objetivo atender, até 2016,
a cerca de 250 produtores
de cada estado da região
Centro-Oeste por meio de
ações de acesso a mercado e

capacitações. De acordo com
o gerente da Unidade de
Agronegócios do Sebrae no
DF, Roberto Faria, os principais ganhos são as trocas de
experiências que poderão
ser realizadas entre os agricultores da região. “O nosso
intuito é melhorar a parte
de mercado do produtor,
conquistando mais opções

de comercialização com o
aumento de potenciais de
canais de comercialização
e facilitando as transações comerciais. Vamos
focar o projeto em ações
de mercado para viabilizar o escoamento do produto e, consequentemente, um maior faturamento
para os produtores”.

Sérgio Kremer

O

Brasil Central de Agronegócios visa atender cerca de 250 produtores do
Centro-Oeste até 2016

Pecuária tem espaço na AGROBRASÌLIA 2013
ecuaristas e criadores
de ovelhas e cabritos
também puderam usufruir
da AGROBRASÍLIA para
conhecer novidades, debater o mercado, interagir e
fazer negócios. As exposições de animais crescem a
cada ano e apresentam, por
exemplo, os melhores ma-

to pequena no país, mas
temos hoje uma demanda
muito grande e não conseguimos atendê-la, principalmente no DF. É um
grande negócio e, por isso,
estamos aqui fomentando
a criação”, afirmou Carlos
Alberto Bastos Reis, representante do sindicato.

Caprinos e ovinos fizeram parte de dia de campo

Tatu Marchesan homenageia os organizadores da Feira

omo a AGROBRASÍLIA faz parte do rol
das principais feiras tecnológicas do país, a Tatu
Marchesan fez uma homenagem aos organizadores da Feira. A empresa
de implementos e máquinas agrícolas entregou
uma placa de reconhe-

cimento pelo trabalho e
dedicação da organização
da AGROBRASÍLIA.
“Fizemos esta homenagem pelo comprometimento da AGROBRASÍLIA
com o agronegócio e com
as empresas expositoras.
A nossa missão aqui na
Feira é trazer o melhor

que temos aos produtores para que eles possam
ter mais renda e resultados. A AGROBRASÍLIA é
lugar de fazer negócios e
buscamos sempre ampliar
ainda mais esse espaço”,
afirmou João Arthur, gerente comercial da Tatu
Marchesan.

TIAGO OLIVEIRA

C

teriais genéticos de gado da
região. No dia 14 de maio, o
Dia de Campo sobre criação
de Caprinos e Ovinos, realizado pelo SINCCO, buscou
difundir técnicas de manejo sustentável visando à
melhoria na produtividade
dos animais. “A população
de ovinos e caprinos é mui-

Douglas Louli

P

Empresa homenageou a organização da Feira

11

junho2013 - Jornal Agrobrasília

Flashes

Cooperativas divulgam produtos na AGROBRASÍLIA
Organização das Cooperativas do Distrito Federal (OCDF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Distrito
Federal (Sescoop-DF) marcaram presença na AGROBRASÍLIA 2013. No estande
do Sistema OCDF/Sescoop-DF, as cooperativas da
região Unisaúde, Retalho
Vivo, Querubim, Unipropas-DF e a Coopersystem
divulgaram seus trabalhos.
“As cooperativas precisam estar representadas

na AGROBRASÍLIA. Temos
que fazer valer o tema que
afirma que as cooperativas
constroem um mundo melhor. Aqui na Feira, podemos mostrar a nossa marca
e disseminar também os
princípios do cooperativismo”, destacou Nancy
Nishino, representante da
Coopersystem. Para o analista de Monitoramento do
Sescoop-DF, Ailton Ribeiro,
a Feira é uma oportunidade de divulgar o cooperativismo do DF. “O Sistema

procura trazer as cooperativas para participar da
AGROBRASÍLIA, independentemente se a cooperativa é do ramo Agropecuário
ou não, e para fazer toda a
parte de divulgação do próprio cooperativismo do DF,
assim como dos serviços e
produtos escoados pelas cooperativas filiadas e registradas no Sistema. A grande
importância é a interação
entre as cooperativas e o
público da AGROBRASÍLIA”,
afirmou Ribeiro.

Sérgio Kremer

A

Cooperativas do DF puderam mostrar seu trabalho na AGROBRASÍLIA

Autoridades visitaram a AGROBRASÍLIA 2013
A importância da
AGROBRASÍLA está no
fato de ela trazer
as oportunidades
para que os produtores possam
investir e melhorar a sua produção, alcançando
produtividade e
sustentabilidade”.
Senadora Kátia
Abreu, presidente
da Confederação
da Agricultura e
Pecuária do Brasil

Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República)

A AGROBRASÍLIA
se tornou a maior
feira de negócios
do Centro-Oeste, mostrando
que, por meio do desenvolvimento tecnológico, nós
podemos aumentar muito a
produtividade preservando
o meio ambiente. Essa é a
grande qualidade dessa feira: mostrar o que há de mais
avançado do ponto de vista
tecnológico para garantir
produtividade e renda ao
agricultor e garantir sustentabilidade ambiental”.
Senador Rodrigo Rollemberg

Agnelo Queiroz, Governador do
Distrito Federal
sérgio Kremer

DOUGLAS louli

tiago OLIVEIRA

Antônio Andrade, ministro
da Agricultura.

Essa feira é a expressão
da grandiosidade da
produtividade e da
competência dos nossos empreendedores e nossos agricultores
aqui da região. Ao mesmo tempo,
ela serve para estimular ainda
mais esse desenvolvimento. Essa
feira é um sinal de como o Brasil
hoje se firma no cenário internacional como um grande produtor
agrícola e com uma preocupação
também de combinar todo o
avanço tecnológico com o cuidado com a natureza, a questão
orgânica e agroecológica”.

“É um orgulho poder estar na sexta
edição da nossa AGROBRASÍLIA, pois ela
tem crescido de forma extraordinária a
cada ano. A valorização da agricultura familiar é
um dos principais diferenciais da AGROBRASÍLIA.
Os produtores familiares podem obter orientação
técnica sobre diversos temas e levar para casa o
Caderno de Inovações Tecnológicas, com o passo a
passo, para desenvolver na propriedade o que eles
estão vendo nesse espaço. Entregamos aqui também
uma das reivindicações mais importantes da área
rural do Distrito Federal, que é a regularização. Com
o contrato de concessão de uso da terra em mãos,
o produtor rural recupera o direito de segurança
jurídica, capacidade de adquirir crédito, melhorar os
seus negócios, fazer investimento, crescer”.

sÉRGIO KREMER

A AGROBRASÍLIA
é a feira que mais
cresce no Brasil.
Ela cresce pelo tamanho
do seu povo e pela qualidade das suas terras. Hoje,
a gente vê aqui o quanto
a agricultura e a pecuária
têm crescido no nosso país,
graças à coragem e bravura
do nosso agricultor e à tecnologia que avança muito,
modernizando a nossa agricultura. E o governo tem
incentivado e dado suporte
para o setor”.

DOUGLAS louli

Sérgio Kremer

Autoridades ligadas ao governo e ao agronegócio elogiaram o crescimento da Feira.

Esta é a Brasília que
o Brasil e o mundo
querem ver, nossa
Brasília real, de quem trabalha.
Todo mundo aqui está feliz
em dizer ‘eu sou do campo, eu
produzo’. E este é o nosso país,
que está fadado a ser o celeiro
do mundo. Esta é a verdade do
nosso país; o futuro do nosso
país é o agronegócio. E ninguém tem essa capacidade de
plantar, desenvolver e de fazer
o que está sendo tão bem feito
como a população do DF e do
Entorno de Brasília”.
Senador Gim Argelo
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evaf

AGROBRASÍLIA atende cinco mil produtores familiares
ais de 5 mil agricultores familiares passaram pelo Espaço de Valorização da Agricultura
Familiar (Evaf), durante a
AGROBRASÍLIA 2013. Nesta edição, foram 14 rotas do
Evaf com diversas tecnologias de baixo custo apresentadas aos visitantes por
especialistas nos temas. As
rotas demonstraram tecnologias aplicáveis desde
o momento da produção
em campo, passando pelas Boas Práticas Agrícolas
na colheita e pós-colheita,
com a participação da Embrapa, até o processamento dos produtos e chegando ao consumidor.
Também tiveram destaque as rotas do Peixe, Agroecologia, Mel, Flores, Leite,
Frutas e Qualidade e Sabor.

As rotas focaram na geração de renda ao agricultor
familiar e mostrar, de forma detalhada, como produzir e os custos envolvidos
na produção.
No espaço destinado às
organizações sociais, artesanato e agroindústrias,
foram realizadas diversas
oficinas. O Centro de Treinamento da Emater (Centrer) ensinou receitas para
o aproveitamento integral
dos alimentos, fitoterapia
e alternativas de consumo
de hortaliças.
A Rota das Organizações Sociais e Qualidade
e Sabor estava repleto de
pães, biscoitos, temperos,
frutas desitratadas, salames
e diversos outros alimentos
fabricados em agroindústrias do Distrito Federal.

Sérgio Kremer

M

Produtores familiares vieram de toda a região para ver as tecnologias no EVAF

Segundo o coordenador
da Evaf, Ricardo Magalhães,
a expectativa foi superada
em vista do grande público

que foi prestigiar o Espaço.
Neste ano, o Evaf foi realizado por meio do apoio do
Ministério do Desenvolvi-

mento Agrário, Incra, Sebrae e de emendas parlamentares dos deputados Joe
Valle e Rôney Nemer.
Tiago Oliveira

Douglas Louli

Tiago Oliveira

evaf

participação da Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal (Seagri-DF) na AGROBRASÍLIA
2013 foi garantida por palestras, orientações e grandes discussões na Casa Rural. Durante os cinco dias
do evento, técnicos da Seagri estiveram de plantão
para dar informações sobre: Regularização Fundiária, Vazio Sanitário da Soja,
Fundo de Desenvolvimento Rural, Fundo de Aval e
Fiscalização Sanitária. A
secretaria realizou, ainda,
a doação de mudas de plantas nativas do Cerrado.
A assinatura das primeiras cartas de aval
ocorreu durante solenidade realizada na Casa Rural,
estande da Secretaria de
Agricultura na AGROBRASÍLIA . O Fundo de Aval foi

criado pelo GDF para que
os agricultores familiares
o utilizem como parte da
garantia de pagamento
do crédito adquirido das
instituições financeiras.
“Muitas vezes, o agricultor familiar precisa de crédito para investir na terra
e crescer, mas não possui
meios de oferecer todas
as garantias exigidas. O
Fundo de Aval é uma ferramenta criada para que o
agricultor familiar possa
complementar as garantias exigidas e ter crédito
para investir”, salientou o
secretário adjunto da Agricultura, Nilton Guimarães.
Durante a AGROBRASÍLIA 2013, o secretário de
Agricultura, Lúcio Valadão,
anunciou também a adoção
do vazio sanitário para o
feijão no DF. A portaria nº
46, de 17 de maio, determi-

Douglas Louli

A

Casa Rural na AGROBRASÍLIA 2013

Seagri lança Fundo de Aval e estabelece vazio sanitário

na que não poderá haver
plantas vivas de feijão entre 15 de setembro e 20 de
outubro. A medida foi adotada para combater a proliferação da mosca branca.

Entre outras atividades, técnicos da Seagri-DF
orientaram os produtores
rurais que participaram do
Encontro de Piscicultores,
no último dia da Feira, so-

bre boas práticas na manipulação e higienização de
pescado e do local de processamento do alimento.
Cerca de cem pessoas participaram do evento.

