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AGROBRASÍLIA será palco do
Programa Mais Alimentos África
Neyfla Garcia

A

preocupação com a segurança alimentar tem
feito com que muitos países
invistam na produção para
garantir o abastecimento
da população. No Brasil, o
governo federal tem investido em políticas públicas
que promovam o desenvolvimento do setor da produção agrícola. Várias tecnologias têm garantido o
crescimento da propriedade e a geração de emprego
e renda.
A criação do Programa
Mais Alimentos proporcionou ao agricultor familiar a
sua inserção no cenário da
economia. Hoje, o pequeno
agricultor tendo acesso ao
crédito, é possível perceber
a modernização do campo.
O Mais Alimentos é uma linha de crédito do Pronaf
que financia investimentos
em infraestrutura da propriedade familiar.
Em 2010, durante a
AGROBRASÍLIA, vários produtores adquiriram equipamentos através desse benefício. No mesmo período, o
país realizava o encontro
Diálogo Brasil-África. Na
ocasião uma comitiva afri-

cana participou de atividades no Espaço de Valorização da Agricultura Familiar,
na AGROBRASÍLIA.
Em sua quarta edição,
a AGROBRASÍLIA cria o espaço Mais Alimentos África
como forma de intensificar ainda mais essa relação
entre o Brasil e os países
africanos. Segundo o coordenador do Programa Mais
Alimentos, Hercílio Matos,
esse espaço é fruto de um
diálogo que o governo brasileiro fez com os países do
Hemisfério Sul especialmente com os africanos.
“No caso, é uma tentativa
que o Brasil encontrou para
resgatar e pagar uma dívida histórica. Além de ser
uma oportunidade de levar
até aqueles países todo o
acervo tecnológico que nós
conseguimos desenvolver
ao longo dos últimos anos,
especialmente na forma de
tecnologias de produção e
de processos”, ressalta.
Cerca de U$ 640 milhões
serão disponibilizados para
os anos de 2011 e 2012, para
que os países africanos possam adquirir máquinas e
equipamentos de empresas
brasileiras. Na AGROBRASÍLIA terá o espaço Mais Ali-
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Comitiva africana em visita à AGROBRASÍLIA, em 2010

mentos África com exposição de equipamentos e área
exclusiva para dinâmicas
de máquinas. Hercílio Matos destaca que o Programa Mais Alimentos África
é baseado no tripé transferência da tecnologia, linhas
de financiamentos do tesouro nacional e linhas de
tecnologias dos produtos
industriais. “O governo se
dispôs a abrir um crédito
concessional onde os financiamentos poderão ser pa-

gos em até 15 anos com 2%
de juros ao ano com até três
anos de carência”, afirma.
A AGROBRASÍLIA se
afirma cada vez mais como
um pólo de difusão tecnológica do Centro-Oeste
brasileiro. Para o secretário
de Agricultura do Distrito
Federal, Lúcio Valadão, o
programa Mais Alimentos
tem como foco valorizar
o trabalho da agricultura
familiar. “O programa proporcionou a modernização

da propriedade a partir do
momento em que o produtor pode adquirir máquinas
e equipamentos. É muito
bom chegar na pequena
propriedade e encontrar
uma máquina nova. O Mais
Alimentos trouxe uma nova
perspectiva à atividade
agropecuária e, agora, temos a oportunidade de oferecer para outros países as
nossas tecnologias que os
ajudarão a desenvolver sua
agricultura”, pondera.

■■ Africanos visitam parque da AGROBRASÍLIA
Higor Sousa

C

om o objetivo de capacitar pessoas em agricultura tropical, em sua segunda
edição, o Programa Diálogo
Brasil-África em Segurança
Alimentar, Combate à Fome
e Desenvolvimento Rural
capacitou 49 técnicos africanos de 28 países no período
de 4 a 15 de abril.
Os cursos ofertados
foram de “Sistema de produção de milho para pequena propriedade rural,
produção comunitária de
sementes de milho e sis-

tema de coleta e conservação de água na proprie-

dade rural” e “Cultivo de
Soja”. Na primeira semana

DIVULGAÇÃO/EMBRAPA

No parque da Agrobrasília, os técnicos africanos puderam ver as
tecnologias disponíveis para pequenos agricultores

Agrobrasília2011

-

17 a 21 de maio

do evento, os participantes tiveram aulas teóricas
e expositivas em Brasília.
Já na segunda semana de capacitação, foram
formados dois grupos, um
com o foco no milho e outro na soja, e ambos foram
para unidades especializadas da Embrapa em Sete
Lagoas (Minas Gerais) e
Londrina (Paraná), respectivamente.
A etapa de Brasília,
incluiu visita ao PAD-DF,
onde os africanos tiveram
aula prática no Parque
Ivaldo Cenci, onde é re-

-

alizada a AGROBRASÍLIA
e conheceram as tecnologias para agricultores
familiares, que já estão
expostas. “Os técnicos ficaram admirados e interessados diante das tecnologias que viram. Eles não
paravam de fazer perguntas, pois queriam ter informações para transferir
para produtores em seus
países de origem”, disse
o gerente da Emater-DF e
vice-presidente do Comitê Gestor da AGROBRASÍLIA, Marconi Borges, que
acompanhou toda a visita.

www.agrobrasilia.com.br
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OPINIÃO

ESTÁ CHEGANDO A HORA
Estamos bem próximos
de mais uma AGROBRASÍLIA. De 17 a 21 de maio,
o Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci será palco de grandes
negócios, divulgação de resultados tecnológicos, encontros
de produtores, de técnicos,
de comunidades estrangeiras,
estudantes, políticos, enfim,
todas as cadeias ligadas ao
agronegócio estarão em um
só lugar.
A AGROBRASÍLIA é
a Feira que mais cresce no
país, e, por assim ser, temos
bastante novidades para esta
edição. Implantamos uma
área permanente de Café Irrigado, outra de ILPF que, por
sinal, é a maior área demonstrativa permanente dentro de
um parque ou evento do país
com 5 hectares, com várias
espécies de plantas. Empresas
estrangeiras estão reservando
espaços mas, talvez, a grande
sensação da Feira será a área
de dinâmica de máquinas
(5 hectares), voltada principalmente para o Programa
do MDA “Mais Alimentos
África”. O Ministério de Desenvolvimento Agrário está
apostando alto no evento, e

trará investidores estrangeiros do Continente Africano
para avaliar o desempenho
e adquirir diversos implementos e máquinas agrícolas da indústria brasileira. A
demanda é bastante diversa,
como por exemplo tratores,
grades, arados, plantadeiras,
pulverizadores, equipamentos
de irrigação, motoniveladoras, caminhões e outros. A
AGROBRASÍLIA proporcionará grandes oportunidades
para pequenas, médias e grandes empresas comercializarem
seus produtos. Portanto, caro
empresário, não fique de fora
pois, estar na AGROBRASÍLIA 2011, significa ter a
chance de realizar bons negócios. São, inicialmente, 640
milhões de dólares em máquinas e equipamentos que serão
comercializados. E, o nosso
visitante, de um modo geral,
também poderá aproveitar
essa dinâmica para melhor
optar na hora da compra.
É ISSO AÍ, É A AGROBRASÍLIA INTERNACIONAL!
Ronaldo Triacca,
coordenador geral da
Agrobrasília

Intensificação do uso da
pequena propriedade em
países africanos

A Agência Brasileira
de Cooperação (ABC), em
parceria com a AGROBRASÍLIA, promoverá a transferência de tecnologia para
técnicos africanos durante
o período de realização da
Feira. A ABC trará 20 técnicos de países da África
com os quais o Brasil tem
algum tipo de cooperação
técnica na transferência de
tecnologia para pequenos
produtores da agricultura
familiar.
Durante a AGROBRASÍLIA serão realizadas atividades de capacitação cursos
voltadas para o desenvolvimento e fomento à ativida-

de nos países africanos.
O curso será voltado
para técnicos de países da
África que têm interesse
em projetos para o desenvolvimento da agricultura
adotados em propriedades
brasileiras, com foco na
pequena propriedade. Desde a sua primeira edição,
a AGROBRASÍLIA, Feira de
Tecnologia Agropecuária,
tem destinado espaço exclusivo para mostrar ao
pequeno agricultor tecnologias que possam ser adotadas em sua propriedade,
o trabalho da extensão.
Mais informações no site:
www.agrobrasilia.com.br.
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“T

odas as iniciativas
que foram feitas
nos anos anteriores para
criar uma feira de agronegócio na região do Distrito Federal, não deram
certo. Nós sempre ficamos
esperando pela iniciativa
de alguém ou instituição,
para criar algo que fosse de
importância para o setor.
A AGROBRASÍLIA veio, ano
após ano, consolidando
essa ideia de um evento de
negócios, onde as empresas
podem mostrar aos produtores suas tecnologias. Ela
vai ser uma Feira que irá
se eternizar, e mais do que
isso, ela vai crescer e servir
para o produtor da região
ter proximidade com as
novas tecnologias e com as
novas máquinas. Eu tenho
certeza de que as maiores
e melhores empresas do
agronegócio não vão ficar
de fora da AGROBRASÍLIA.

Luiz Carlos Cenci

Mas eu acho
que ainda há algumas coisas que devem ser feitas. Talvez um apoio mais
forte do governo,
buscando
atrair
para a região, não
só produtores daqui, mas que a
Feira cresça no
sentido de internacionalização e busque atrair clientes
mundiais, pois em
Brasília existe uma Gilson Trennepohl
rede hoteleira espetacular. Por exemplo, se para ser uma mostra internós convidarmos um aus- nacional e que as entidades
traliano que trabalhe com como a Abimaq e o Sindimaq
agronegócio no país dele e entre outros, apontem quais
mandarmos uma passagem os lugares que nós devemos
e colocarmos ele num ho- ir buscar essas comitivas,
tel, ele virá. É assim que eles para mostrar que no Brasil
nos levam para os Estados nós também produzimos
Unidos, é assim que eles nos tecnologia.
levam para a Europa. Esse Gilson Trennepohl, presidente da
evento tem que canalizar Stara

FIQUE DE OLHO

radar

■■

■■ Presidente da Stara fala
sobre a AGROBRASÍLIA
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A

AGROBRASÍLIA
garante bastantes novidades para
2011. Em sua quarta edição, a
Feira tem procurado inserir tecnologias que atendam todos os segmentos do setor agropecuário do
Distrito Federal e Entorno. Para
este ano, o projeto Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF)
foi ampliado para 5 hesctares, se
tornando a maior área demonstrativa permanente dentro de um
parque. A implantação de uma
área permanente de Café Irrigado
também é outra novidade.

geNTE QUE FAz
divulgação

“

“

Lydia costa

A AGROBRASILIA é de suma importância, já que vai trazer
novas tecnologias e conhecimentos para os produtores de
todas as regiões. No que diz respeito à economia, a Feira
movimenta dinheiro em todos os sentidos, porque tudo
gira em torno da agricultura. A forma de divulgação do
evento tem que ser constante. Eu incentivo as pessoas a
comparecerem na AGROBRASILIA porque assim, além de
conhecerem as novas ferramentas de uso na agricultura,
também conhecem um pouco de cada empresa e o que
elas estão oferecendo”.
Genésio Müller, produtor do Núcleo Rural de Tabatinga

A importância da AGROBRASILIA é vista de vários ângulos. Um dos seus aspectos positivos são os benefícios que a festa traz para a nossa região. Com toda a tecnologia dos novos
equipamentos e maquinários que as empresas expõem durante a AGROBRASÍLIA, as pessoas acabam deixando de comprar em lugares mais distantes, como Ribeirão Preto (SP)
ou Cascavel (PR), para comprar aqui. Essa proximidade que nós temos com as empresas
é muito satisfatória. A cada nova edição da AGROBRASÍLIA, o número de pessoas cresce.
Isso comprova que, apesar de Brasília ser o centro do poder político, existem pessoas que
também se interessam pelo agronegócio”.
Darci Haas, produtor em Formosa(GO) e Cristalina(GO)
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■■ AGROBRASÍLIA: fruto da iniciativa dos
produtores rurais
Neyfla Garcia

A

AGROBRASÍLIA é uma
realização
conjunta
entre entidades públicas,
privadas e principalmente com a participação dos
produtores rurais. A agricultura no Distrito Federal
tem conquistado cada vez
mais destaque na economia
local. A Federação da Agricultura e Pecuária do DF
(Fape-DF) também faz parte desse processo. Ao todo,
os 11 sindicatos rurais estarão presentes na AGROBRASÍLIA para apresentar
à população os resultados
do desenvolvimento do setor agropecuário.
O presidente da FapeDF, Renato Simplício, fala
ao jornal AGROBRASÍLIA
sobre a importância e expectativas da quarta edição desta Feira que é considerada uma das maiores

Divulgação

vitrines tecnológicas do
Cerrado brasileiro.
A: Qual a importância
da AGROBRASÍLIA para o
setor agropecuário do DF?
Renato Simplício: A
AGROBRASÍLIA é fruto da
iniciativa dos empreendedores rurais do Distrito Federal,
mostrando que o produtor
tem um espírito empreendedor. Além disso, ela mostra
exatamente o desenvolvimento que a agricultura do
DF tem tido ao longo desses
anos. Quando os produtores
chegaram aqui, encontraram um Cerrado de terras
fracas e hoje nós temos uma
agricultura com índices de
produtividade invejáveis. A
AGROBRASÍLIA vem mostrar
a pujança da agricultura da
nossa região, que hoje responde por 93% das exportações do DF, além da sua
importância para o abastecimento interno.

A: Qual a importância do desenvolvimento agropecuário para a
economia do DF?
RS: A agricultura do
DF tem um importante
papel para o crescimento da economia. O uso
de novas tecnologias na
produção pode fazer com
que nos tornemos, futuramente, autosuficientes
para abastecer o mercado
local. As tecnologias voltadas para o aquecimento
da produção possibilitam
esse desenvolvimento.
A: O que a Fape-DF
pretende levar para a
quarta edição da AGROBRASÍLIA?
RS: Todos os nossos sindicatos estarão presentes
com mostras de produtos
que têm sido desenvolvidos
na região. O sindicato dos
Apicultores, por exemplo,

levará amostras
de mel, considerado o melhor do
país. Queremos
mostrar a qualidade do que é
produzido aqui.
Durante a AGROBRASÍLIA, estaremos disponíveis
para apresentar
aos visitantes os
trabalhos realizados pelos sin- Renato Simplício, presidente da Fape-DF
dicatos rurais, a
fim de divulgar
erros, mas acredito que a
ainda mais o setor agrope- AGROBRASÍLIA só tenha
cuário.
pontos positivos. Esse é o
A: O que a Federação momento de buscar noespera da AGROBRASÍLIA vas experiências. Esse ano,
por exemplo, haverá um
2011?
RS: Sucesso, como tem fórum, durante a Feira,
sido nos anos anteriores. onde a presidente da ConAcho até que mais, porque federação da Agricultura
as experiências vão solidi- e Pecuária do Brasil, Kátia
ficando o trabalho. Agora, Abreu, irá fazer a abertura,
em sua quarta edição é o o que será um diferencial
momento de corrigir os da AGROBRASÍLIA.

crédito

■■ BRB quer ampliar negócios na AGROBRASÍLIA 2011
Daniela Lima

O

Banco de Brasília participa da AGROBRASÍLIA
desde a primeira edição.
Este ano, a expectativa é superar as operações de crédito realizadas em 2010.
Para José Flávio Rabelo
Adriano, diretor de crédito
rural do BRB, a Feira aproxima o produtor rural das novas tecnologias, das políticas
de governo e das linhas de
crédito. “A AGROBRASÍLIA
reúne empresas, clientes,

crédito rural e fomenta, naturalmente, a economia local.
Além da venda de máquinas,

a Feira disponibiliza informação e conhecimento das
novas tecnologias que meAriel Costa

Estande do BRB na Agrobrasília 2010

lhoram a produtividade da
região e, consequentemente,
sua economia”, declarou.
O BRB espera um crescimento no volume de crédito concedido, com relação
a 2010, em pelo menos 20%.
“Com a prorrogação do BNDES PSI, temos uma linha de
crédito subsidiada com taxas
de 6,5% a.a. para a aquisição
de máquinas e equipamentos
além de outras linhas de financiamento com taxas bem
atrativas”, explicou. Uma
das linhas a ser divulgada na

AGROBRASÍLIA deste ano é o
pré-custeio, modalidade de
crédito voltada para a aquisição de insumos e fertilizantes,
antes do início da safra, possibilitando redução no custo
de produção e aumento da
margem de rentabilidade do
produtor.
“A AGROBRASÍLIA é um
Evento que possui muita relevância não só para o Distrito Federal como também
para toda a região geoeconômica do DF e Entorno”,
defende o dirigente.

GERAL

■■ AGROBRASÍLIA abre espaço para debate com a imprensa
Neyfla Garcia

D

espertar o interesse dos
meios de comunicação
social pelo setor agropecuário é o que visa a coordenação
da AGROBRASÍLIA. Para mostrar a necessidade de divulgar
mais o agronegócio, a AGROBRASÍLIA em parceria com o
Instituto Interamericano de

Lydia costa

Cooperação para a Agricultura (IICA) realizará um Fórum
para Jornalistas, no dia 17 de
maio, para discutir como a
mídia é um importante instrumento de divulgação do
agronegócio.
Para Marco Ortega, coordenador da área de Agronegócios do IICA no Brasil, o
Encontro de Jornalistas tem o

objetivo abrir um espaço para
a discussão sobre o papel das
comunicações e o jornalismo
na promoção do agronegócio
e, por meio dele, o desenvolvimento rural sustentável.
O evento visa fortalecer o papel do jornalista e
evidenciar a necessidade de
consolidar, organizar e institucionalizar essa classe e a

sua atuação e agrupar os profissionais no sentido de facilitar a discussão acerca das dificuldades que encontram para
realizar suas matérias.
O Ministério da Integração está apoiando a AGROBRASÍLIA no Fórum de Jornalistas com o intuito de
fortalecer e expandir o jornalismo rural no país.

Marco Ortega, especialista em
Agronegócio do IICA
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■■ Pioneer Sementes é mais que tecnologia e genética
Da niela lima

A

Pioneer Sementes é uma
empresa especializada
em sementes de milho e soja
e tecnologias de manejo da
produção, com base em pesquisas genéticas. Participa
da AGROBRASÍLIA desde o
primeiro ano do evento.
Para a Pioneer, a AGROBRASÍLIA é um evento que
aproxima o produtor rural
das novidades tecnológicas.
É uma grande oportunidade
de levar a eles resultados das
pesquisas genéticas realizadas pela empresa, tecnologias
Bt, informações agronômicas
e prestação de serviços. Tudo
isso são ferramentas úteis
para administração da propriedade agrícola.
Segundo Pedro Romeiro, engenheiro agrônomo e
Gerente Regional de Negócios da Pioneer, os produtos
são desenvolvidos com base
em estudos realizados nas
zonas ambientais homogêneas. “Essas zonas são regiões onde um ou mais produ-

tos se adaptam e respondem
de maneira estável, obtendo
assim um melhor posicionamento dos diversos híbridos
e cultivares oferecidos”, explicou Romeiro.
A empresa conduz pesquisas e melhoramentos
dos produtos para obtenção
de alta qualidade técnica e
genética, alcançando assim
estabilidade produtiva em
longo prazo. É por meio dessas pesquisas que a Pioneer
atende às mais específicas
necessidades do produtor
no momento de selecionar
os materiais. “Os híbridos
de milho Pioneer, assim
como as cultivares de soja
Pioneer, são desenvolvidos
com as mais altas tecnologias para que o produtor
produza cada vez mais, ano
após ano, safra após safra”,
exemplificou.
A Pioneer apresentará,
em seu estande, o Sistema
de Solução Completa, que
engloba a genética Pioneer,
as diversas opções de tecnologia Bt e o tratamento

Divulgação

Plantação com sementes de milho, híbrido da marca Pioneer

industrial de sementes. “É
a solução em dose máxima
para os agricultores. Todas
essas vantagens podem estar dentro de um mesmo
saco de sementes e, além
de prático, protege a lavoura e possibilita um melhor
ambiente para alcançar

maiores produtividades. É
semente pronta para plantar”, explicou.
O engenheiro agrônomo destacou também as
vantagens futuras no que
diz respeito às possibilidades de cultivar plantas com
melhores
características

nutricionais e utilização da
água e nutrientes. “Já estão
sendo desenvolvidas plantas que produzirão produtos farmacêuticos, tais
como hormônios e vacinas,
que poderão reduzir o custo
destes e melhorar a sua distribuição”, finalizou.

Máquinas

■■ Stara entrega primeiro Imperador da região
Luiz Carlos Cenci

F

ra, Gilson Trennepohl, é uma
máquina que vem atender às
necessidades dos agricultores que querem tecnologia e
velocidade nas aplicações.
A Stara é uma empresa
familiar criada em 1960, participa de todo o mercado nacional, exporta para 32 países

Luiz Carlos Cenci

oi realizado em Cristalina (GO) pela Stara e pela
Ciagril Máquinas, a entrega
do primeiro Imperador da
região aos irmãos Antonio
Marcos Ferraz de Araújo e
José Adalberto de Araújo,

proprietários da Fazenda
Água Bela. O evento ocorreu
no dia 24 de março e contou
com a presença de vários
agricultores. O Imperador
é o primeiro e único pulverizador autopropelido com
barras centrais do mundo.
Segundo o presidente da Sta-

Imperador, o primeiro pulverizador autopropelido com barras centrais.

Visite a AGROBRASÍLIA

e é líder em máquinas e implementos para agricultura
de precisão. Segundo Gilson,
o momento atual é pela busca
de tecnologias. “A Stara por
ser uma empresa brasileira,
tem hoje a possibilidade de levar para o produtor a certeza
de que ele pode produzir mais
gastando menos”, completou.
Segundo Jandir Augusto Leichtweis, proprietário
da Ciagril Máquinas, revenda Stara de Cristalina (GO)
e região, essa máquina é sinônimo de rentabilidade e
trabalho forte para o agricultor. “Nós estamos aqui para
trazer soluções para que o
agricultor possa aproveitar
ao máximo o potencial de
sua lavoura, focados no pósvenda, com uma assistência
técnica diferenciada, buscando sempre a satisfação do
cliente”, completou.
Este ano, quem visitar o

estande da Stara na Agrobrasília 2011, poderá conferir grandes novidades em
máquinas e implementos
para a agricultura de precisão. Segundo o responsável
pelo marketing da Stara, Roger Baumgratz, entre essas
novidades estão a plataforma de milho Brava Elektra,
que agora está com roçadeira, o rolo recolhedor lateral
e o monitor de colheita, o
qual mede a produtividade
dos grãos instantaneamente
no momento da colheita. A
linha de plantio também terá
duas novidades, a Victória
Top Pneumática e Absoluta,
uma plantadora articulada
com monitor de sementes
e taxa variável para a população de sementes, ela pode
variar de 27 a 35 linhas de
plantio, além dos pulverizadores autopropelidos como o
Imperador.

A grande Feira do Cerrado Brasileiro. no período de 17 a 21 de maio, no PAD-DF

