
A Cooperativa Agropecuária da Região de Palmeira dos 
Índios (Carpil), em Alagoas, trouxe cerca de 50 pessoas 

para conhecer a região do PAD-DF e adquirir conhecimen-
tos em tecnologias. Trata-se de intercâmbio tecnológico 
para que seja desenvolvida a Agricultura Familiar na região 
de Palmeiras dos Índios.
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O programa Mais Alimentos é, basi-
camente, uma linha de crédito do 

Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), que fi-
nancia investimentos em infraestrutura 
da propriedade familiar rural.

A agricultura familiar é responsável 
por 70% de toda a alimentação dos brasi-
leiros. O programa Mais Alimentos, além 
de financiar a infraestrutura, dá assis-

tência técnica por meio da Emater-DF 
com o intuito de educar e capacitar esses 
pequenos agricultores para o auto sus-
tento. “A Agrobrasília é grande parceira 
do governo federal com espaço reserva-
do para agricultura familiar através de 
projetos como o Espaço de Valorização 
da Agricultura Familiar”, diz Hercílio 
Matos, coordenador do Programa Mais 
Alimentos. 

 ■ Entrevista com o coordenador do 
Programa Mais Alimentos

Na tentativa de formar parcerias, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Distrito Federal (Seapa-DF), a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF) e a Cooperativa Agropecuária da 
Região (Coopa-DF) promoveram um encontro com o secretário de Turismo, 
Luis Otávio Neves, o secretário de Ciência e Tecnologia, Gastão Ramos, e o pre-
sidente da Central de Abastecimento (Ceasa), Júlio Menegotto. Na ocasião, to-
dos manifestaram o seu apoio para a realização da Agrobrasília.

 ■ Carpil participa de Dia 
de Campo da Emater no 
Parque da Agrobrasília

LYDIA COSTA

MÓNICA PINEDA
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Secretários conhecem o Parque Ivaldo Cenci, local onde é realizada a Agrobrasília

Produtores de Alagoas conhecem tecnologias do Planalto Central

GDF garante apoio à 
realização da Agrobrasília

73% DO ESPAÇO DA AGROBRASÍLIA 
JÁ ESTÁ COMERCIALIZADO
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EDITORIAL

GENTE QUE FAZ

“O que mais influencia os pequenos produtores vol-
tados para agricultura familiar, são as tecnologias 
e tendências de mercado apresentadas no evento, 
bem como o auxílio e acompanhamentos por técni-
cos agricultores. A expectativa para esse ano é uma 
maior participação do governo no evento. Acredi-
to que se o governo vestisse a camisa do agricultor 
como a Emater faz, o meio rural seria mais valoriza-
do e reconhecido pela importância não só no meio 
rural como principalmente no meio urbano”.

Antônio de Pádua da Siva Cortês, Núcleo Rural Ta-
quara, Planaltina - DF

“A Agrobrasília tem se fixado como um dos maiores 
eventos tecnológicos da agropecuária do Brasil, e 
principalmente tem divulgado a agricultura de al-
tíssima tecnologia do Entorno de Brasília. Por isso, 
esse evento em 2011 tem tudo para ser mais um 
grande sucesso”.

Alécio Maróstica, vice-presidente do Sindicato Rural 
de Cristalina e representante da CNA na Câmara de Insumos 
do Ministério da Agricultura.
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INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL Coopa-DF

A pujança atual do agro-
negócio brasileiro deve-se 
e muito ao cooperativismo. 
Desde a época da “Revolução 
Verde” (quando não sabíamos 
o que era Meio Ambiente), em 
que a ordem era desmatar e 
produzir, o cooperativismo, 
principalmente no Sul do país, 
já imperava, e organizava os 
produtores, ávidos na época, lá 
pelos idos dos anos 60 e 70 do 
século passado, pela monocul-
tura da soja. É fato que algumas 
cooperativas faliram, muitas 
vezes por má gestão e inexpe-
riência. Mas a maioria cresceu, 
consolidou-se, e contribuiu 
substancialmente para que 
seus associados, espremidos ou 
encurralados em áreas peque-
nas, pudessem vislumbrar e 
empreender em novas regiões 
do Centro-Norte do país.

Esse mesmo cooperati-
vismo hoje lidera, disparado, 
em organização de grandes 
eventos, até internacionais, 
voltados para o agronegócio. 
A Coopavel, cooperativa com 
mais de 3.000 associados e um 
faturamento de 953 milhões de 
reais em 2010, foi a primeira a 
ter seu Show Rural Coopavel; a 
Cotrijal, com um faturamento 
de mais de 644 milhões possui 
5.184 cooperados e, no RGS, 
realiza a Expodireto; a Comigo, 
em Rio Verde, com 5.000 coo-

perados, tem a TecnoShowCo-
migo; e por último, bem mais 
recente, mas já com grande 
importância, a Coopa-DF, com 
apenas 101 cooperados e um 
faturamento de  R$ 50 milhões 
no ano de 2010, realiza a três 
anos, a Agrobrasília. 

Destas, as duas primeiras 
são as maiores e mais organi-
zadas, com mais estruturas, e 
também as mais tradicionais. 
Todas têm o mesmo estilo. Al-
tamente técnicas, sem bebidas 
alcoólicas, com funcionamento 
somente no período diurno, 
e com muita, muita tecnolo-
gia para ser mostrada. Mas é 
importante ressaltar aqui o 
papel que a Coopa-DF, apesar 
de pequena perto de suas co-
irmãs, vem fazendo. A Agro-
brasília hoje, ainda criança, já 
tem visibilidade nacional e até 
internacional como as outras, 
e está no calendário de eventos 
da maioria dos empresários do 
segmento. E com um detalhe 
muito importante, apesar de 
ser nova e, por isso, ter de fa-
zer constantes investimentos: 
DENTRE TODAS AQUI CITADAS 
E OUTRAS DO SEGMENTO, É 
A FEIRA QUE TEM O MENOR 
CUSTO DO ESPAÇO PARA SEUS 
EXPOSITORES. 

Ronaldo Triacca, coordenador 
geral da Agrobrasília

A força do cooperativismo disseminando tecnologias

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

 ■ Agrobrasília é parceira do governo para 
divulgar o Mais Alimentos

DANIELA LIMA

Hercílio Matos, coordena-
dor do Programa Mais 

Alimentos, fala em entrevista 
ao Jornal Agrobrasília sobre 
a importância desta linha de 
crédito para a agricultura do 
Brasil e da Agrobrasília como 
ponto de convergência.

Qual a importância de 
se investir no pequeno pro-
dutor rural?

A razão desse investi-
mento é muito simples: 70% 
do que o brasileiro come 
todos os dias vêm da agri-
cultura familiar, nos termos 
da Lei 11.326/2006. Isso sig-
nifica que 89% da mandio-
ca, 56% do leite, 67% do fei-
jão, 46% do arroz, vêm da 
agricultura familiar. Então, 
investir no pequeno signi-
fica assegurar a soberania 
alimentar e nutricional do 
povo brasileiro. 

Como o Programa Mais 
Alimentos tem contribuído 
para o desenvolvimento da 
agricultura brasileira?

Considerando que o pro-
grama Mais Alimentos está 
focado na modernização da 
agricultura familiar, signifi-
ca dizer que injetar recursos 
nessa base produtiva que 
tem como foco o mercado lo-
cal garante também o abaste-
cimento interno, fomentan-
do assim o desenvolvimento 
local com o efeito multipli-
cador de renda. Mas não é 
só isso. Fomenta também o 
desenvolvimento tecnológi-
co do país na medida em que 
se desenvolvem produtos 
industriais para atender os 
interesses e necessidades da 
agricultura familiar em es-
cala. A consequência disso é 
a realização de um desenvol-
vimento com mais equilíbrio 
social. E, com base nisso, te-
mos os valores mais divididos 
entre as diferentes camadas 
sociais. Então, o Mais Alimen-
tos é uma oportunidade inte-
ressante porque conjuga uma 
série de interesses de políti-
cas públicas que convergem 
para um bem comum que é 
garantir a cidadania alimen-
tar nacional.  

Além da linha de crédi-
to, o Mais Alimentos prevê 
assistência técnica. Qual a 
importância da assistência 
com relação à sustentabili-
dade rural?

O Mais Alimentos vai 
além da linha de crédito. É 
também assistência técnica 
integral ao agricultor familiar 
e é a comercialização dessa 
produção. Criamos mecanis-
mos que asseguram ao agri-
cultor pagar o crédito, como 
por exemplo, o mecanismo 
de seguro contra oscilação de 
preços do mercado, contra 
intempéries, entre outros. O 
Mais Alimentos é uma política 
pública que transita transver-
salmente, dialogando com di-
versas políticas governamen-
tais, inclusive a valorização 
do homem no campo, assegu-
rando renda para ter melho-
res condições de vida e que a 
família fique onde está. Com 
relação à sustentabilidade, 
hoje não se avança em nada 
sem informação. É preciso 
que a gente mantenha perma-
nentemente esse serviço de 
assistência técnica para suprir 

a especificidade que é a agri-
cultura familiar. Precisamos 
dessa especificidade porque o 
agricultor familiar, entre ou-
tras características, tem uma 
diversidade de produção. O 
agricultor familiar não planta 
só milho, ou só feijão, como é 
natural dos grandes produto-
res. Assim, eles precisam de 
uma assistência técnica dife-
renciada e isso é dado, no caso 
do DF, por meio  da Emater.  

Quais são as oportu-
nidades de negócios que a 
Agrobrasília proporciona 
para o programa?

A Agrobrasília, em que 
pese a sua pouca idade, tem 
se mostrado como uma Feira 
tecnológica diferenciada e 
especialmente com relação 
à agricultura familiar. Esta-
mos com o Espaço de Valo-
rização da Agricultura Fa-
miliar, que demonstra toda 
prioridade de demanda vol-
tada para esse tipo de pro-
dutor. A Feira é uma grande 
vitrine tecnológica para os 
agricultores, técnicos, em-
presas e sociedade como um 
todo, não só do DF e Entor-
no, como também de Goiás, 
oeste da Bahia, noroeste de 
Minas, ou seja, regiões po-
larizadas pela Agrobrasília. 
Uma oportunidade ímpar 
para que as empresas ve-
nham para este espaço a fim 
de demonstrarem os seus 
produtos e com isso buscar 
negócios e, principalmente, 
oferecer e demonstrar aos 
agricultores familiares alter-
nativas tecnológicas de que 
eles dispõem no parque in-
dustrial brasileiro. 

O que o Mais Alimentos 
vai levar para a Agrobrasí-
lia este ano?

Levaremos, em princípio, 
o pavilhão do Mais Alimentos 
com equipamentos agrícolas 
das indústrias vinculadas ao 
Programa. Outras ações ainda 
estão sendo definidas.

DIVULGAÇÃO/MDA

Para anunciar 
no jornal da 

Agrobrasília e 
nos espaços da 

Feira ligue 

(61) 3447-1998

Hercílio Matos



3FEVEREIRO2011 - JORNAL AGROBRASÍLIA

EDER FRITSCH

Uma maneira de integrar 
culturas, adquirir co-

nhecimentos em tecnologias 

e trazer mais rentalibilidade 
está sendo proposta pela Co-
operativa Agropecuária da 
Região de Palmeira dos Índios 
(Carpil), em Alagoas. Trata-se 
de intercâmbio tecnológico 

entre a Carpil e a Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Distrito Federal 
(Emater-DF) para que seja de-
senvolvida a Agricultura Fa-
miliar na região de Palmeira 

dos Índios.
Cinquenta agriculto-

res de mais de 22 cidades 
de Alagoas vieram para 
Brasília conhecer a região 
do PAD-DF. Eles partici-
param de palestras sobre 
produção de Leite a Pas-
to, na Colônia Agrícola 
Capão Seco; conheceram 
tecnologias implantadas 
na fazenda Malunga, na 
Colônia Agrícola Lamarão, 
que é referência nacional 
na produção orgânica. No 
Parque Tecnológico Ivaldo 

Cenci, onde acontece a Agro-
brasília, conheceram técnicas 
de artesanato e o Espaço de 
Valorização da Agricultura 
Familiar. 

Para Luciano Monteiro, 
secretário de Agricultura de 
Palmeira dos Índios e presi-
dente da Carpil, essa é uma 
grande oportunidade para 
agricultores conhecerem as 
tecnologias aplicadas no pla-
nalto central. “Estamos muito 
empolgados para conseguir 
aplicar as tecnologias, princi-
palmente as voltadas para a 
valorização da agricultura fa-
miliar. O produtor precisa ver, 
sentir na pele e saber que ele 
pode, sim, progredir,” relata.

Segundo Luciano, há 
mais de 20 anos não existe 

nenhum sistema de irrigação 
na região. “Daqui copiaremos 
o modelo de produção e ges-
tão de modo a adequar as me-
todologias usadas para redu-
zir custos desde a produção 
até a comercialização,” diz.

Reinaldo Pena Lopes, 
presidente da Emater-DF, 
salientou que é de extrema 
importância apresentar os 
trabalhos desenvolvidos pela 
Emater-DF para agriculto-
res de outras regiões. “Essa 
é uma forma de expandir 
conhecimento, e ao mesmo 
tempo, ajudar regiões que 
não têm esse conhecimento 
em tecnologia. É a sociedade 
que nos paga e é nosso dever 
repassar o conhecimento,” 
comenta Reinaldo.

CAPA

Secretários do GDF se 
reuniram na região do 

PAD-DF com representan-
tes da Agrobrasília no dia 
3 de fevereiro. O encontro 
foi a convite do Secretário 
de Agricultura, Lúcio Vala-
dão, na tentativa de formar 
parcerias pela importância 
do evento nas políticas pú-
blicas. Além do secretário 
de Agricultura, estavam 
presentes na reunião, Luis 
Otávio Neves, secretário 
de Turismo; Gastão Ramos, 
secretário de Ciência e Tec-
nologia, o presidente da 
Emater-DF, Reinaldo Lopes, 
o presidente da Ceasa, Júlio 
Menegotto e representantes 
da Coopa-DF.

No que diz respeito à 
agricultura, o evento é es-
tratégico para o Brasil. Lo-
calizada na região central 
do país, a Agrobrasília reú-
ne empreendedores rurais 
de diferentes segmentos 
desde a agricultura familiar 
e do agronegócio, repre-
sentantes de cooperativas, 

pesquisadores e grandes 
empresas do Brasil. E, por 
ser representativo da agri-
cultura praticada no Cerra-
do brasileiro, o evento vem 
crescendo ao longo dos três 
anos agregando ideias sus-
tentáveis e negócios. “A 
participação governamen-
tal, em apoio a essa inicia-
tiva da Coopa/DF, é impor-
tante para a grandiosidade 
e importância do evento”, 
informa Lúcio Valadão.

A proposta da Agrobra-
sília aborda questões sociais, 
econômicas, tecnológicas 
e ambientais com abran-
gência regional, nacional e 
internacional. Isso, para o 
Brasil, segundo Lúcio Vala-
dão, viabiliza ao agricultor 
fazer negócio em condições 
favoráveis, agrega valores 
através do Espaço de Valo-
rização da Agricultura Fami-
liar e serve de exemplo para 
os demais segmentos de go-
verno. “Dessa forma, a gente 
consegue realmente alcan-
çar melhor produtividade, 

com sustentabilidade e a 
sociedade ganha com isso e 
fica mais bem abastecida”, 
completa Valadão.

O desenvolvimento do 
Espaço de Valorização da 
Agricultura Familiar dentro 
da Feira é de responsabilida-
de da Emater-DF. Reinaldo 
Lopes, presidente da Ema-
ter, destaca a importância 
da inclusão desses peque-
nos produtores em projetos 
como este. “É importante 
a gente buscar o desenvol-
vimento rural sustentável, 
tanto para empresários ru-
rais quanto para os agricul-
tores familiares. Ambos têm 
que estar inseridos no pro-
cesso evolutivo, não basta 
você ter um segmento da so-
ciedade rural devidamente 
incluída no processo e outro 
não”, explica. Apoiarão as 
atividades a Secretaria de 
Agricultura, o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, a 
Ceasa-DF e entidades repre-
sentativas dos agricultores 
familiares, entre outros.

Sustentabilidade

O Espaço de Valoriza-
ção da Agricultura Familiar 
é um dos mais importantes 
projetos da Agrobrasília. 
A área reúne tecnologias 
sustentáveis, inovadoras e 
de baixo custo e tem como 
objetivo capacitar e orien-
tar o agricultor familiar na 
legislação ambiental, nas 
tecnologias de produção 
de carne bovina, leite, aves 

e agroecológica, como de-
senvolvimento orgânico 
nos cultivos de frutas, fo-
lhas e hortaliças próprios 
da agricultura familiar. 
Com isso, o projeto viabiliza 
melhor qualidade de vida e 
renda para as famílias ru-
rais. Segundo Ricardo Luz, 
zootecnista responsável 
pelo Espaço da Agricultu-
ra Familiar, na edição da 
Agrobrasília 2010 foram 
atendidos mais de 3.200 
agricultores familiares pela 
Emater-DF. “A gente sabe 
muito bem que só retirar o 
dinheiro, sem assistência 
técnica, não adianta nada. 
Então, esses projetos que 
foram negociados dentro 
da Feira, são todos, em sua 
maioria, acompanhados 
pela Emater-DF”, explica 
Ricardo Luz.

A secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia pretende 
abranger suas áreas de es-
tudos através da Fundação 
de Apoio a Pesquisas (FAP) e 
ser parceira nos projetos da 
Agrobrasília. “Quando assu-
mi a secretaria, senti falta de 
parceiros como a Secretaria 
de Agricultura, a Embrapa e a 
Emater. A gente tem que ter 
uma visão mais ampla no que 
diz respeito à ciência e tecno-
logia”, diz Gastão Ramos.   

Internacional

No ano passado, a Feira 
contou com a participação 
de comitivas internacionais, 
por meio de ação do Itama-

raty. O próximo passo é ter 
uma ala internacional per-
manente dentro do evento.

O Brasil é parceiro no 
desenvolvimento agrícola 
da África, porque as con-
dições de solo e de clima 
das Savanas são parecidas 
com as do Cerrado brasi-
leiro. “Estiveram presentes 
40 ministros da agricultura 
dos países da África acom-
panhados de assessores e 
técnicos, interessados nas 
possibilidades de negócios 
e tecnologias da Agrobrasí-
lia”, conta Lúcio Valadão.

Segundo o secretário 
de Turismo, a transferên-
cia de informação sobre 
tecnologias apresentadas 
na Agrobrasília é impor-
tante para o agronegócio 
brasileiro e para o turismo. 
“Para nós do turismo, isso é 
importante porque a Feira 
divulga Brasília em outros 
países, assim como já está 
sendo divulgado em outros 
estados. Isso fomenta o tu-
rismo de negócios e tecno-
lógico”, esclarece Neves. 

A cada ano, o evento 
abre espaço para novas 
parcerias e novos negócios. 
Amplia sua área e número 
de visitantes, consequên-
cia de sua importância na 
região. E o governo como 
parceiro é importante para 
todos os envolvidos. “Afi-
nal, a Agrobrasília está 
no quintal da presidente 
Dilma”, finaliza Ronaldo 
Triacca, coordenador geral 
da Agrobrasília.

 ■ Agrobrasília em parceria com secretarias do GDF
DANIELA LIMA

Secretários da Agricultura, Ciência e Tecnologia e Turismo do GDF visitam o 
Parque Ivaldo Cenci

Carpil promove integração entre regiões

 ■ Carpil busca tecnologias no Planalto Central
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DANIELA LIMA

A Iharabras, empresa de insu-
mos agrícolas, participa da 

Agrobrasília desde sua primeira 
edição. Produz defensivos quí-
micos, herbicidas, fungicidas, 
inseticidas e adubos foliares.

Para a empresa, o evento 
é de grande importância, pois 
atende uma região de grande 
diversidade de culturas e de alto 
nível tecnológico. “Temos uma 
excelente expectativa, pois esta-
remos levando grandes novida-
des que, com certeza, ajudarão o 

produtor no campo”, 
diz Frederico Ru-
tkosky, administra-
dor da Iharabras.

O foco na Fei-
ra serão os produ-
tos de tratamento 
de sementes, onde 
a empresa apre-
sentará o produto 
para tratamento 

de doenças fungicas, inclu-
sive com ação para a doença 
mofo branco. Também serão 
apresentados tratamentos de 
sementes inseticidas com o 
produto pirâmide e o flumyzin 
no manejo de ervas daninhas 
nas culturas da região.

Segundo o administrador, 
utilizarão também o Planta For-
te Sobre Rodas que é um veículo 
equipado com os mais variados 
equipamentos que ajudam os 
produtores no campo. Dentre 
eles o destaque vai para um 
mini laboratório de tecnologia 
de sementes, tecnologia de apli-
cação de defensivos e instruções 
sobre o uso de EPIs.

INSUMOS

PECUÁRIAMÁQUINAS

NEYFLA GARCIA

Com um espaço significativo em 2010, o segmen-
to de pecuária mostrou que tem potencial para 

ser um dos espaços de grande destaque da Agrobra-
sília 2011. Para esta 4° edição, os organizadores pro-
metem um espaço maior, com mais expositores, e 
que atenda a todas as necessidades do criador.

Quem esteve presente no ano passado foi a 
fazenda Sanga Puitã, que expôs seu rebanho de 
ovinos. Conhecida na região por seu rebanho e 
pelo projeto de genética, a fazenda se tornou uma 
grande parceira da Agrobrasília. Para o proprietá-
rio, Wilfrido Augusto Marques, a Feira deve man-
ter esse espaço, pois existem muitos criadores no 
Distrito Federal que necessitam de um local onde 
possam encontrar tecnologias voltadas para esse 
segmento.

 “Não temos tecnologias disponíveis aqui no 
DF. Comecei a trabalhar com ovinos há cinco anos 
atrás e vi a necessidade de melhorar meu rebanho. 
Por meio da transferência de embrião, manejo, ali-
mentação e adequação ao meio ambiente, conse-
gui aumentar o tamanho do meu rebanho, passan-
do para 300 animais em um curto espaço de tempo 
e, até o final do ano, a meta é chegar a 1000 para 
manter a produção de corte de carne. Isso só foi 
possível graças às viagens que fiz para alguns paí-
ses onde conheci experiências tecnológicas volta-
das para a criação de ovinos e trouxe para minha 
propriedade”, relembra.

A fazenda Sanga Puitã implantou-se no Cen-
tro-Oeste e se tornou pioneira na integração entre 
agricultura, pecuária e biotecnologia, tornando-se 
uma referência para outros pecuaristas. Na Agro-
brasília 2010, Wilfrido Marques apresentou o seu 
projeto para outros produtores, fazendo com que 
a Feira não seja uma vitrine tecnológica somente 
para a agricultura, mas para a pecuária também. 
“Levei dez animais na edição passada e vendi to-
dos. Percebi que o setor necessita de animais que 
garantam alta produtividade”, ressalta.

Para Wilfrido, a Agrobrasília serve de ampa-
ro aos produtores que almejam expor e vender os 
seus produtos. “Vejo a Feira como um instrumento 
facilitador para comercialização, além da abertura 
de novos mercados”, destaca.

 ■ Agrobrasília 
mantém 
segmento da 
pecuária em 2011

LYDIA COSTA

Ovinos ganham destaque na Agrobrasília

DANIELA LIMA

A edição 2011 da Agrobra-
sília apresentará máqui-

nas práticas e inovadoras. 
Para isso, receberá empresas 
de grande porte do mercado 
nacional. A participação das 
empresas no evento é uma 
oportunidade de negociar com 
o público através da exposição 
de suas tecnologias.

Para este ano, a Cerrado 
Tratores estará fazendo a pon-
te de negócios entre consumi-
dores da região e empresas de 
máquinas agrícolas. “Vamos 
levar os clientes para conhecer 
os estandes com tecnologias 
das empresas Stara e Jumil”, 
diz Marcos Vasconcelos Castro, 
representante das empresas.

A empresa Jumil estará com 
um maior investimento tanto 
na estrutura de estande quanto 
no lançamento de novas tecno-
logias para o pequeno, médio e 
grande produtor na Agrobra-
sília. “Neste ano, a situação do 
mercado agrícola é positiva, o 
que nos deixa otimistas para 
realização deste próximo even-
to onde esperamos superar os 
valores atingidos nos anos an-
teriores”, explica Fábio Chinc-
ci, gerente de engenharia.

A Jumil prepara para este 

ano várias novidades: colhedo-
ra de forragens JM 60 Plenam, 
máquina que desintegra grãos, 
caules e sabugos, equipada com 
12 facas e 4 rolos alimentado-
res. Colhedora de forragens 
para grandes áreas JM MCF 
3000, acoplável à colheitadei-
ras de grãos automotrizes. Se-
meadora para plantio direto 
JM5023 e JM5027 - Semax, má-
quina indicada para o plantio 
direto de trigo, aveia, cevada 
e outras culturas de inverno. E 
a plantadora adubadora para 
plantio direto JM3060PD, má-
quina de médio porte, leve e 
compacta, desenvolvida para 
obter um bom plantio com me-
nor consumo de potência por 
linha e permitir uma boa trans-
posição de terraços.

A empresa Stara é pioneira 
em tecnologia para agricultura 
de precisão e todos os equipa-
mentos têm apelo tecnológico. 
“O mercado agrícola depende 
de vários fato-
res. Entre os 
principais está 
a economia e 
o clima. Nes-
te momento, 
temos expec-
tativas boas, 
acreditamos 
ter um volu-

me de negócios maior que em 
2010”, explica Cíntia Dal-Vasco, 
gerente de marketing. As novi-
dades estão na linha de plan-
tio e pulverização. O destaque 
vai para o pulverizador auto-
propelido imperador 3.100, o 
primeiro autopropelido com 
barras centrais. A Topper 4500, 
equipamento com tudo o que é 
necessário  para agricultura de 
precisão, como DGPS, contro-
lador da taxa variável, piloto 
e desligamento automático de 
seções. É o primeiro controla-
dor para a agricultura de pre-
cisão 100% brasileiro, criado e 
produzido pela Stara.

“A Agrobrasília é uma 
ótima oportunidade de levar 
nossos produtos e lançamen-
tos para perto dos clientes, 
pois temos um ótimo mer-
cado nessa região”, explica 
Cíntia Dal-Vasco, gerente de 
marketing. 

 ■ Máquinas agrícolas chegam à 
Agrobrasília com tecnologia 
inovadora e diversificada

Pulverizador autopropelido imperador 3.100

Stand Iharabras na Agrobrasília de 2010

 ■ A Iharabras levará produtos e 
equipamentos com tecnologias 
de aplicação
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