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Crédito rural é aposta
para a AgroBrasília 2015

Linhas de crédito voltadas ao agronegócio serão apresentadas nos estandes das instituições
financeiras presentes na oitava edição da Feira. Durante o evento, os produtores rurais
poderão conferir as novidades e as melhores condições de financiamento voltadas para o
setor. As expectativas são positivas para os futuros negócios gerados durante os cinco dias.
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editorial

Depoimentos

Chegou, com otimismo,
a AgroBrasília 2015,
apesar da crise nacional!

Nesta edição, confira o que os expositores e produtores falam sobre suas expectativas para a AgroBrasília 2015.

Saíram os números da indústria brasileira referentes aos primeiros meses de 2015; como já
era previsto, queda brusca em todos os índices, inclusive na venda
de máquinas agrícolas, que está
próxima a 30% de redução. As demissões coletivas começaram e o
que vem pela frente ainda camente, a qual considero
a mais tecnificada do país,
é uma incógnita.
Um bom termômetro tivemos momentos preodo nosso segmento são as cupantes durante o períograndes feiras que já acon- do de desenvolvimento das
teceram nesses primeiros lavouras, com veranico,
meses, nas quais houve de- mas que foram superados
créscimo de vendas com pelas boas produtividades,
percentual equivalente ao principalmente de soja ciclo médio, e mantém-se o
divulgado na imprensa.
A AgroBrasília aconte- otimismo com a safrinha
ce esta semana; esperamos que será safrão, com pretambém um decréscimo ços dos produtos agrícolas
nos negócios, mas nada que ainda em bom patamar.
Reflexo das boas produseja preocupante como o
tividades
é nossa tradicional
que vem acontecendo com
a economia brasileira. O pri- Competição de Cultivares,
meiro ponto a ser ressaltado cujo resultado está neste
referente à diminuição de exemplar do Jornal Agrovendas de máquinas agríco- Brasília, em que, mesmo
las não é porque o setor está com veranico intenso, tiveem crise, muito pelo contrá- mos variedades com exceprio, o agronegócio continua cional produtividade, tanto
vivendo um bom momento. no milho como na soja; não
O fato é que os produtores, deixem de conferir.
Aproveitem a grande dinesses últimos 4 ou 5 anos,
equiparam-se melhor e versidade de tecnologias excompraram mais, até pelas postas na AgroBrasília 2015
atrativas taxas de juros que e façam bons negócios!
estavam sendo praticadas.
Somente por isso, é natural Ronaldo C. Triacca
um pequeno decréscimo. Coordenador geral da
Na nossa região, especifi- AgroBrasília

A AgroBrasilia é uma ótima oportunidade de contato
com novos clientes e de potencializar nossas vendas na
região. Participar da Feira é importante para a Dimicron como forma de consolidar o nome da empresa e
também disseminar o nosso trabalho e produtos para os agricultores e visitantes. Convidamos a todos para visitar nosso estande,
conhecer nosso laboratório de sementes e nossos produtos.”
Charles Anderson Wolmann, sócio da Dimicron Fertilizantes Centro-Oeste Ltda

A AgroBrasília é a Feira de que participo e é uma das
melhores do Brasil. Está localizada perto das minhas
fazendas e, por isso, busco incentivar meus colaboradores a participarem para tirar dúvidas em relação às máquinas,
sementes, adubos, calcários e produtos químicos. Vou à Feira
todos os dias para me relacionar com os fornecedores de todos
os setores. É na AgroBrasília que aproveito as ofertas para fazer
compras de máquinas novas. Espero que a edição 2015 supere novamente as expectativas.”
Vilson Thomas, produtor e presidente do Grupo Faz. União de Planaltina/DF

Que esta Feira seja a melhor amostra de produtividade da
agropecuária de Brasília, em que mostraremos e encontraremos o que existe de melhor em tecnologia e produtividade. Nossas expectativas são de bons negócios, pelos belos exemplares que estaremos mostrando ao público especializado do setor. A
AgroBrasília vem atender à expectativa que o setor necessita."
Rogério Tokarski, diretor do Haras Rancho Tokarski

A AgroBrasília cresce a cada ano que passa e a expectativa para este ano é que continue crescendo e mostrando a força da nossa região no agronegócio brasileiro. É
uma feira que está se estruturando e alcançando um espaço importante no cenário nacional. Fazer parte da AgroBrasília é fazer
parte de uma das maiores agriculturas do mundo. As principais
empresas estão presentes no evento e trazem muitas coisas interessantes para o produtor e para aquele que quer conhecer um
pouco do agronegócio”.
Eduardo Brito Baron, produtor e presidente da Abrasgrãos

Esta Feira possui uma abrangência muito boa na região.
Já participamos de quatro edições e todas sempre resultaram vendas e fortalecimento do relacionamento
com clientes. Observamos que o público visitante e cliente aumenta anualmente. A AgroBrasília complementa a cobertura das
feiras do agronegócio, por atingir de forma direta esta região.”

Adriano Mallet, consultor técnico e distribuidor do Sistema de Exaustão Cycloar
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Crédito

Bancos apostam nas linhas de crédito
para captar negócios
PATRÍCIA TÁVORA

L

inhas de crédito voltadas
ao agronegócio poderão
ser conferidas na AgroBrasília 2015, em estandes de instituições financeiras como
Banco de Brasília (BRB),
Banco do Brasil (BB), Sicredi e Banco Cooperativo do
Brasil (Bancoob). Durante a
Feira, os produtores rurais
poderão conferir as novidades e as melhores condições
nas linhas de crédito voltadas para o financiamento
do setor. As expectativas
são positivas para os futuros
negócios gerados durante os
cinco dias.

maior número possível de
associados do Sicoob em
suas demandas. “A expectativa para o evento é positiva, esperamos contratar mais operações do que
a edição do ano passado”.
Já o BRB aposta na inovação para esta edição. “Nos
outros anos, focamos nas
linhas de crédito destinadas ao investimento. Este
ano, inovamos e, durante
o evento, estaremos recebendo propostas de custeio
agrícola que contempla
toda parte de insumos e sementes, aquecendo ainda
mais os negócios realizados
na Feira”, diz Thays Moura,
gerente de área do crédito
rural do BRB.

rá com a montagem de dois
estandes, sendo um para o
atendimento aos produtores da agricultura empresarial e o outro para a agricultura familiar.
“O BRB tem acreditado e
investido na força que vem
do campo. Crescemos significativamente a carteira de
crédito rural, nos últimos
anos, oferecendo linhas de
crédito que realmente atendem à necessidade do produtor”, relata Thays Moura,
gerente de área do crédito
rural do BRB.
Banco do Brasil(BB)

Banco de Brasília (BRB)

“A expectativa é muito boa, principalmente no
que se refere a propostas
de FCO, que continua com
taxas de 4,50% a.a. até
30/06. A meta é acolher R$
200 milhões em propostas”, afirma Alex Souza,
gerente de agronegócio do
Banco do Brasil. Segundo
Felipe Souza, consultor de
agronegócios do Bancoob,
o objetivo é atender ao

O BRB é uma das instituições financeiras que participa da AgroBrasília com
o objetivo de apoiar o produtor rural, oferecendo créditos voltados ao custeio,
investimento e à comercialização. Para sua participação na Feira, o Banco conta-

Presente desde a primeira edição da AgroBrasília, o Banco do Brasil vem
com uma estrutura completa, com terminais de autoatendimento e acolhimento de propostas. O estande
será um espaço de negócios e relacionamento, com
atendimento personalizado
aos participantes.
“O Banco do Brasil,
como maior agente financiador do agronegócio

brasileiro, tem a grande
satisfação de participar de
mais uma edição da AgroBrasília. É uma oportunidade de relacionamento
com os produtores rurais,
disponibilizando crédito
e contribuindo para a realização de negócios na
Feira”, conta Alex Souza,
gerente de agronegócio do
Banco do Brasil.
Durante a Feira, todas
as linhas de investimentos
estarão disponíveis, como
por exemplo, Programa
de Construção de Armazéns (PCA), ABC, Inovagro,
Finame, FCO, Pronamp e
Pronaf Mais Alimentos. No
entanto, o principal foco
será nas operações de PCA,
FCO e ABC, que possuem
taxas de juros de 4,00%,
4,50% e 5,00% a.a., respectivamente.
Banco Cooperativo do Brasil
(Bancoob)

Pertencente ao Sistema Sicoob, o Bancoob estará presente na feira com
um estande de 200 metros

quadrados e uma equipe
completa para atender aos
associados e para esclarecer à comunidade sobre os
benefícios do cooperativismo financeiro.
“O Bancoob tem dois
grandes objetivos ao participar da Feira AgroBrasília:
o primeiro, institucional,
ao disseminar a marca Sicoob e o cooperativismo
financeiro; e o segundo,
comercial, atendendo à demanda de seus associados
por meio da realização de
negócios”, diz Felipe Souza, consultor de agronegócios do Bancoob.
O Bancoob irá ofertar,
por meio das cooperativas
presentes, as linhas disponíveis para operações
de custeio, investimento e
comercialização. Dentre as
novidades, levará os novos
programas que o Plano Safra 2014/2015 trouxe, como
o PCA e o Inovagro, além
das linhas tradicionais do
BNDES. Além disso, contará
com recursos disponíveis
do FCO para atender ademandas específicas.
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EVENTOS
Auditório Buriti – Principal

Tarde

Manhã

12/05 (terça-feira) 13/05 (quarta-feira)

15h - Solenidade
de Abertura da
AgroBrasília 2015

14/05 (quinta-feira)

9h às 13h - Seminário de
Bioativação
Realização: Pernegetic

9h às 12h - II Seminário
de Economia Agrícola da
AgroBrasília

14h às 18h - “Circuito 100% PMGZ”

15h às 17h Roberto Rodrigues
Realização: Charrua e
Basf

15/05 (sexta-feira)

16/05 (sábado)
9h às 12h - Palestra: Contabilidade Básica do Setor Rural
Palestrante: Adriano Marrocos – Vice Presidente do CRC/DF
Palestra: Legislação Trabalhista e Previdenciária Rural
Palestrante: Ester Lima
Realização: Senar/DF

16h às 18h - Bonasa

13/05 (quarta-feira)

14/05 (quinta-feira)

15/05 (sexta-feira)

16/05 (sábado)

9h às 12h - Transferência de
tecnologias para apoiar as
redes de ater que atuam na
agricultura familiar de base
tecnológica

9h às 12h Sustentabilidade na
Agropecuária

8h às 12h - Workshop
“Suinocultura de Baixa
Emissão de Carbono”

8h às 12h - Palestra “Vazio
Sanitário da Soja e do Feijão”
Palestrante: Lara Line P. Souza
Realização: Seagri-DF

8h às 12h - Palestra: “Doenças de Notiﬁcação
Obrigatória”
Palestrante: Ricardo da Silva Raposo
Realização: Seagri-DF

14h às 15h - Palestra:
"Certiﬁcação da Soja
Responsável"
Palestrantes: Jonh Landers

14h às 17h - Fórum sobre
Suinocultura
Palestrantes: Luciana Bessa
Realização: Associação e
Sindicato de Criadores de
Suínos do DF

13/05 (quarta-feira)

14/05 (quinta-feira)

15/05 (sexta-feira)

Manhã

10h - Reunião do Secretário
de Agricultura com prefeitos
e secretários de Agricultura
do Entorno.

10h - Reunião do
Conselho de
Desenvolvimento Rural CDRS

9h - Oﬁcina Centrer
(Emater)
Culinária Rural - Doce de
queijo em calda e
ambrosia

9h - Oﬁcina Centrer (Emater)
Culinária Diet e light Kafta
com molho de iogurte

13h - Oﬁcina Centrer
(Emater) - Culinária Diet e
light - Pizza de couve ﬂor e
brigadeiro funcional.

13h - Oﬁcina Centrer
(Emater) - Culinária Rural
- Escondidinho de milho
com ora-pro-nobis

14/05 (quinta-feira)

15/05 (sexta-feira)

16h - Lançamento do Plano
de Manejo de Água e Solo,
com lanche patrocinado
pelo BRB

16h - Palavra do Secretário
às empresas privadas
prestando Assistência
Técnica na implementação
do CAR

Tarde

Manhã

12/05 (terça-feira)

Tarde

Auditório Buriti

13h às 18h - Continuação.
Realização: Embrapa Cerrados

14h às 18h Sustentabilidade na
Agropecuária
Realização: AgroBrasília

13h às 14h - Palestra: Como reduzir até 20% dos
investimentos em máquinas e equipamentos da
propriedade
Palestrante: Luiz Vicente Gentil, PhD-UnB
15h às 16h - Palestra: Frota de Máquinas Agrícolas:
Dicas para sobreviver melhor em 2015.
Palestrante: Francisco Faggion-PhD-UnB

Mini auditório do EVAF
12/05 (terça-feira)

16/05 (sábado)

Sala de reuniões na Casa Rural
12/05 (terça-feira)

13/05 (quarta-feira)

Tarde

14h - “Discussão do
Plano de Intervenção da
Bacia do Descoberto”.
SUDECO e Sec.
Agricultura do Entorno

16/05 (sábado)

II Seminário de Economia
Agrícola acontece na AgroBrasília
PATRÍCIA TÁVORA

A

Feira Internacional dos
Cerrados, AgroBrasília,
realiza, no dia 14/05 (quinta-feira), o II Seminário de
Economia Agrícola. O tema a
ser discutido será ‘A infraestrutura no setor agropecuário brasileiro’. O evento se
inicia a partir das 9h no auditório Buriti e será aberto
ao público visitante da feira,

com capacidade de lotação
máxima para 300 pessoas.
Haverá o credenciamento
na entrada do auditório.
O objetivo é proporcionar, dentro do Parque com
diversas tecnologias que podem ser vistas na prática, um
ambiente de discussão acadêmica e institucional que
permita a alunos e profissionais de diversas áreas do setor agropecuário debaterem

as perspectivas e os gargalos
de infraestrutura que podem
impulsionar este setor que é
fundamental para o país.
O seminário contará com
a palestra “Transformações
Econômicas e Tecnológicas
da Agricultura Brasileira ao
longo do tempo”, com José
Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, pesquisador do IPEA.
O doutor é também autor
de livros e artigos publica-

dos em periódicos e anais
de congressos sendo que os
mais recentes concentram-se na área de ciência, tecnologia e agricultura. A segunda palestra tratará sobre a
“Logística Agroindustrial”,
com José Vicente Caixeta
Filho, coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão
em Logística Agroindustrial
(ESALQ-LOG). Sua área de
atuação, em termos de en-

sino, pesquisa e extensão
é voltada para temas e instrumentais analíticos relacionados à Logística Agroindustrial, com destaque para
os trabalhos focados nos seguintes temas: transporte,
armazenamento e pesquisa
operacional. Na oportunidade também acontecerá um
debate, moderado pelo Doutor em Ciências Sociais, Marlon Vinícius Brisola (UnB).
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TECNOLOGIA

Aplicativo facilita localização na Feira
Viviana Braga

O

s visitantes da AgroBrasília 2015 contam com
uma nova tecnologia para
melhor aproveitar a Feira.
Por meio de um APP criado
especialmente para o evento, o público pode acessar o
mapa e dados da Feira, programação, notícias, push de
mensagem em tempo real,
lista de expositores com sistema de busca e apontamento de localização, lista de
hotéis, como chegar à Feira,
dentre outras informações.
O APP AgroBrasília é oferecido gratuitamente e possibilita ao usuário acessar informações atualizadas da Feira.
O software pode ser baixado

e instalado em segundos no
celular ou tablets para as plataformas e IOS e Android. “A
ascendência da internet móvel e dos smartphones fazem
dos aplicativos uma grande
ferramenta de auxílio, entretenimento e informação na
mão do usuário”, destaca Flávio Pagotto, diretor executivo
do Grupo Casa de Comunicação, responsável pela criação
do aplicativo.
Outra vantagem do APP
AgroBrasília é que, em cada
visita a um estande, o usuário
acumula pontos que podem ser
resgatados em forma de cupons
nos balcões de atendimento da
Feira e concorrer a prêmios.
“Assim que o usuário baixar o
aplicativo, ele tem a opção de

Banco do Brasil na Agrobrasília.
Crédito com as melhores condições
do mercado esperando por você.
Porque onde tem produtor rural
tem Banco do Brasil.
Operações sujeitas a análise de crédito e alterações sem aviso prévio.

se cadastrar; dessa forma, estará apto a capturar os QR Codes
em cada estande. Esses códigos
identificam a empresa expositora. O usuário deverá capturar
o QR Code da empresa que visitar e, assim, acumular pontos
para concorrer aos prêmios”,
explica Pagotto.
Para capturar os QR Codes das empresas visitadas é
muito fácil. Ao visitar um estande, o usuário deverá abrir
o aplicativo, tocar em “Menu”
e depois “QR Code”, em seguida “Scan QR Code”, apontar o
celular para o QR Code do estande e aguardar a leitura do
mesmo. Quanto mais estandes
visitar, mais pontos acumulará e mais cupons receberá
para concorrer a premiações.

Além de ser tos de impressão de mateuma
ferramenta riais, trazendo ganho ao
moderna que faci- meio ambiente”, finaliza
lita a visitação dos Flávio Pagotto.
usuários na AgroBrasília 2015,
o aplicativo
tem outras
vantagens.
Com ele, a
organização da Feira
poderá cadastrar e conhecer
de fato quem é o público visitante da AgroBrasília.
“Por meio desse APP será
possível fazer uma pesquisa de satisfação, bem como
saber qual a área que mais
atrai os visitantes. Além disso, haverá redução com cus-
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ESTRUTURA

Expositores 2015
Espaço de Valorização da Agricultura
Familiar – EVAF
Agro5
AgroCity
Alcione
Amorval - Emater Gama
Amorval - Emater Valparaíso (GO)
Antônia Clementina
Antônio de Carvalho
Antônio de Carvalho
APAE
APPRUL - Emater Novo Gama
Artesanato Emater Novo Gama (GO)
Artesanato Emater-MG
Artesanato Indígena
Artur Maishe Pires
As Custozinhas
Assentamento Renascer
Assentamento Vereda I Padre
Bernardo (GO)
Assoc. Programa de Assent. XV de
Novembro (MG)
Associação Claudio Coelho
Associação de Artesãos de
Cristalina
Associação Maria do Barro
Associação São Sebastião
Beatriz Aparecida Pereira Brandão
Bernadete Mª S. Ghisolfi
Café Orgânico Suzuki
Cantinho Sio Novo
Circuito Rajadinha
Claudete Payão
Clube de Mães e Kilombola Cidade
Ocidental (GO)
Coelho Central
Comunidade Rural da Fazenda
Pontezinha (GO)
Copas
Crepe da Gleu
Daine R. Falqueto
Darlene
Delícias da Primavera
Denise Maldaner
Diana
Domingas Oliveira Carvalho
Edileuza L. Bezerra
Edna Fernandes da Silva
Eliane de Fátima Custódio
Elieje Cola Altoé
Elvis Borges Melo
Elza Aparecida Rodrigues Alves
Erisvaldo Araújo Domingos
Ernesto Pinheiro Coelho Eva
Estande Coletivo de Produtos de
Agroindústria e Artesanato do DF
Eunice de Lourdes Custódio
Evani Raimunda
Fabiane do Nascimento Batista Silva
Fazendinha Cogumelo
Flávia Perroni Fedel
Flávia Silva
Flávia Silva
Francisca da Silva Oliveira
Francisco de Assis Couto
Geni Dias Pinheiro
Geraldo José Tristão
Larissa Neres Bitencourt Maciel
Glória de Fátima Araújo
Gracilene
Grupo Familiar Araújo
Grupo Mulheres de Gaia - PAD-DF
Guaracy Telles
Henrique Pinato Matoso
IAMB
Idalete
Idalete Silva
Inalva Bezerra Bernadino de Sousa
Iraci Barbosa de Melo
Irene
Ismael Falqueto
Jaci Carlos A. Domingos
Janaina Pereira Dias
Jaqueline Maria de Jesus
José Gomes Rodrigues
Joselea Souza
Joseleia Silva Souza
Josenildes da Silva Amaral
Jucideia de Sousa Medeiros
Keyla Maria S. Avelino
Lázara de Souza Brasileiro
Lázara Pereira da Rocha
Leonice Damasceno Kill
Liane
Lizete
Lourival Araújo Caldas Filho
Lúcia Rodrigues Alves de Sousa
Lúcia Rodrigues Alves de Souza
Márcia Medeiros Marinho

Maria Aparecida da Silva Freiman
Maria Aucilene Fernandes da Silva
Maria de Lourdes
Maria de Lourdes G. Moura
Maria dos Ângelos
Maria Fátima de Araujo
Maria Gorete do N. Braga
Maria Marly Cardoso
Marilzete
Marinilde Pires
Marlinda Creuza e Castro
Michele de Sales Nunes de Melo
Michelly S. Ornelas de Matos
Neia Perroni
Neide
Nivaldo Araújo Domingos
Normaleide
Olívia de Araújo Pereira Diniz
Outros
Patrícia Caetano Cordeiro
Patrícia Naiara
Paulina Rosa dos Santos Silva
Phietro Paulo Maldaner
Quitéria
Rachel de Andrade Tristão
Ana Lídia Moreira da Silva
Raquel Assis Brandt
Raquel de Oliveira dos Santos
Maria de Lourdes Rodrigues Alves
Martins
Raquel de Oliveira dos Santos
Maria de Lourdes Rodrigues Alves
Martins
Lúcia Rodrigues Alves de Sousa
Rede Mulher de Ceilândia
Rede Terra - Cristalina (GO)
Regina Claudia C. Santiago
Rodrigo Gonçalves
Rosemary Morais dos Reis
Rosemary Morais dos Reis
Rosilene Freitas
Rosilene Sande Ribeiro
Sabor Paracatu
Sandra Chaves Cassiano
Sandra Chaves Cassiano
Sandra Maria Caetano de Faria
Sandra Maria Caetano de Faria
Sebastiana Caixeta de Rezende
Sebastiana Caixeta de Rezende
Simone Amorim de Sousa
Sônia Teresinha Sobrino Rodolfo
Vanda Veloso de Andrade
Vera
Vilma S Ribeiro De Melo
Viturina
Willian Francisco Souto
Yumi Keike
Cafeicultura
Viveiro Sacoman
Cooperativas
Coagril
Coanor
Cooperorg
Criadores e Pecuária
ABCZ
Agroleite
Associação Cavalo Crioulo
Braford
Guzerá da Capital
Haras Rancho Tokarski
Romancini
Rony Rock Artes
Selaria Medeiros
Simbrasil
União Agropecuária
Embaixadas
Embaixada da Colômbia
Embaixada do México
Embaixada do Sudão
Instituições
Adasa
Conab
DER
EAU
Emater – GO
Emater – MG
Emater-DF
Embrapa
Embrapa Agroenergia
Embrapa Arroz e Feijão
Embrapa Cenargen
Embrapa Cerrados
Embrapa Hortaliças
Embrapa Recursos Genéticos e

Biotecnologia
Escola Técnica de Brasil
Escola Técnica de Unaí
Factu
Fape
Iapar
Inmet
Instituto Federal de Brasília
Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento
Agrário
Organização das Cooperativas
Brasileiras
Organização das Cooperativas do
Distrito Federal
Sebrae-DF
Senar-DF
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - Sescoop
Sindicados dos Criadores de Ovinos e
Caprinos do DF (Sincco)
Sindicato de Turismo Rural e
Ecológico do DF (Ruraltur)
Sindicato dos Apicultores do DF
(Sindiapes)
Sindicato dos Avicultores do DF
(Sindiaves)
Sindicato dos Floricultores,
Fruticultores e Horticultores do DF
(Sindfhort)
Sindicato dos Produtores Orgânicos do
DF (Sindiorgânicos)
Sindicato dos Produtores Rurais de
Cristalina (GO)
Sindicato dos Suinocultores do DF Sindisuínos
Sindicato Rural do Distrito Federal
(SRDF)
UFVJM
Unicef
Universidade de Brasília
Instituições Financeiras
Banco de Brasília (BRB)
Banco do Brasil
Bancoob
Caixa Econômica Federal
Sicoob Brasília
Sicoob Crediparnor
Sicoob Crediunaí
Sicoob Noroeste
Sicredi Planalto Central
Insumos
Agrichem
Agromaster
Ballagro
Basf
Bayer
Brasmax Genética
Charrua
Coodetec
Dimicron
Dow Agrosciences
Dupont Pioneer
FMC
Ihara
Koppert do Brasil
Monsanto
Morgan
Nidera Sementes
Nufarm
Roundup
Santa Clara
Stoller
Syngenta Proteção de Cultivos
Tec Agro
Máquinas e Equipamentos
Acople
Agricotec Tecnologia
Agrimec
Agroleite Cabinas e Vidros
Agrovec
Balanças Açores
Balanças Capital
Baldan
Bauer Irrigation
BH Máquinas
Bindgalvão
Borgato
Bristol
Budny Tratores
Busa
Calli do Brasil
Campo & Negócios
Carbom Brasil Fertilizantes
Casale

Cesar Implementos
Colven Vigia
Conframaq
Cummins DCCO
Curinga Pneus
Dimaq
Ecoserra Ind. Serrarias
Ernest Novidades
Fockink
Geodril Poços
Gihal
Grazmec
Grimaldi
Group Schumacher
GTS do Brasil
Hanashiro Máquinas
Hilfe Implementos Agrícolas
Hupro
Imep
Inroda
Ipacol
Irrigação Penápolis
Jacto
Jan
JF Máquinas
John Deere
Jumil
Kamaq
KO
Krebs Sistemas de Irrigação
Kuhn
Lindsay
LiuGong
Locagyn Máquinas
Lonking
LS Tractor
Madeiras Brasil Central
Madeiras Mata Verde
Maqcampo
Marcher Brasil
Marini Ind. Máq. e Implementos
Masal
Massey Ferguson
Menta Máquinas
Mepel
Miac
Micron
Motocar
Multiagro
Multiforça
Nativa Agrícola
New Holland
Nogueira Máquinas Agrícolas
Orion
Pagé
Palini & Alves
Pinhalense
Pivot Case Ih
Pivot Valley
Pla do Brasil
Planti Center
Pro Solus
Rede Brazil Máquinas
Regional Tratores
Rochfer
Rodoplastyk
Safra Tratores
Scarabelot
Selaria Goiana
Semeato
Simers
Solo
Solomaq
Stabra
Stara
Tatu Marchesan
Terex DCCO
TKA Guindastes
Tramontina
Tramontini
Trino Motors
Unimaq
Universal CSJ
Valtra
Vence Tudo
Yanmar Agritech
Móveis
Amazon Arts
Jorge Móveis
Maria Barbosa Antiquários
Móveis Rústicos Mato Grosso
Terra de Minas
Pavilhão de Negócios
ABCZ
Aeagro
Agrobase Eng. e Agronegócio
Agrovant

Altech
Aminoagro
Art Facas
Bardahl
Bio Soja
Bonasa
Borner
bremen
Britacal
Buffet Paraíso das Cucas
Calcário Itaú
Casp
Cisbrafol
Comando Auto Peças
Comil Silos e Secadores
Compo do Brasil
Cruza
Ferraz Representações
Fertilizantes Heringer
Gabinete Dep. Joe Valle
Gatec
Geo Agri Tec. Agrícola
Geociclo
Gravia
Green Peças
Inpev
Joscil
Juma Agro
JW.ORG
Laboratório Farroupilha
Magnojet
Marketbook
Millena Tapetes
Miniaturas em Perfeições
Mosaic Fertilizantes
Nutrimax
Nutrion
Ostera Tecnologia
Padrão AP
Pazpazini
Penergetic do Brasil
R&S Florestal
Ruralbras
Satis
Spraytec Fertilizantes
Terra Nossa
Toledo do Brasil
Suinocultura
ER-BR
Leão
Recolast
Sansuy
Veículos
Abradif
Abrafor
Adhara Veículos
Amorin e Alves
Brasal Veículos
Fiat
Ford
Grupo Saga
Imavi
Jeep
Jorlan
Kyoto Motors
Mardisa
Max Caminhões
Mercedes
Nasa Caminhões e Ônibus
Nissan
Planeta Chevrolet
Rodofederal
Scania
Suécia
Tecar Volkswagen
Toyota
Varella Veículos
Volkswagen
Volvo
Veículos de Comunicação
Canal Rural
Editora Abril
Editora Globo
Jornal Tribuna Rural
Revista A Granja
Revista Agrimotor
Revista Campo e Negócio
Revista Canamix
Revista Cultivar
Revista DBO
Revista Gestão Cooperativa
Site Agrolink
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AgroBrasília anuncia vencedores
da Competição de Cultivares

Mais de 300 pessoas participaram do Dia de Campo da Competição de Cultivares 2015
Com o objetivo de auxiliar o produtor rural no planejamento da próxima safra, visando obter melhor desempenho nas lavouras, a AgroBrasília 2015 apresenta o
resultado da Competições de Cultivares de soja e de híbridos de milho. Em 2015, oito empresas participaram da ação. Foram plantados 36 materiais, sendo 13 variedades
de soja RR Intacta, outras 13 de soja RR e 10 híbridos de milho, que receberam, rigorosamente, os mesmos cuidados. Os resultados obtidos na competição ajudam na
divulgação das pesquisas e na visibilidade institucional, devido à credibilidade dos ensaios conduzidos pela organização da Feira.

ensaio de soja intacta

ENSAIO DE MILHO SEQUEIRO

ENSAIO DE SOJA RR CONVENCIONAL

classificação

EMPRESAS

CULTIVARES

SACAS /HA

classificação

EMPRESAS

CULTIVARES

SACAS /HA

classificação

1º

Morgan

MG580PW

224,3

1ª

Brasmax

PONTA IPRO

71,6

1º

2º

Morgan

MG 652PW

197,9

2ª

Nidera

RR7237IPRO

71,4

2º

3º

Nidera

NS92PRO

175,2

3º

Nidera

RR7300IPRO

70,5

3º

4º

Dowagrosciences

2B810PW

167,3

4º

Embrapa

BRS7780IPRO

67,9

5º

65,7

Dowagrosciences

2B610PW

158,5

Dow/
morgan

5G7315IPRO

5º

6º

Brasmax

FLECHAIPRO

64,1

Syngenta

SYN7305TL
VIPTERA

157,1

7º

Nidera

RR7000IPRO

NS92PRO2

82,0

6º
7º

Nidera

EMPRESAS

CULTIVARES

SACAS /HA

Nidera

RR7901

69,9

Coodetec

CD2737RR

63,1

Coodetec

CD2687RR

61,4

4º

Nidera

RR7200

58,1

5º

Syngenta

SYN1163

57,5

6º

Dow/
morgan

5D634

57,0

61,5

7º

Embrapa

BRS7380RR

56,5

8º

Nidera

RR7670

53,6

9º

Dow/
morgan

5D615

50,5

8º

Dow/
morgan

5D6215IPRO

59,9

9º

Syngenta

SYN1360IPRO

58,6

10º

Nidera

RR5959IPR0

57,1

10º

Singenta

SYN1059VTOP

50,5

11º

Nidera

RR6909IPR0

47,3

11º

Brasmax

DESAFIORR

48,7

12º

Coodetec

CD2728IPRO

37,2

12º

Embrapa

BRS7480RR

44,5

13º

Embrapa

BRS7680RR

38,0

RÉDI O

URAL CAIXA

COM VOCÊ EM TODOS OS MOMENTOS
SAC CAIXA – 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões
e elogios) | Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474 | caixa.gov.br | facebook.com/caixa | twitter.com/caixa

Orkestra SC
TM

O fungicida ideal contra a Ferrugem-asiática.
O fungicida ideal contra o complexo de doenças.
O fungicida ideal para a sua produtividade.

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de
produtos. Incluir outros métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas
(MIP) quando disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: nº 08813.

A carboxamida da BASF para o controle eficiente
de importantes doenças da soja:
• Ferrugem-asiática • Antracnose • Mancha-alvo
• Oídio • Mela • Crestamento-foliar • Septoriose
0800 0192 500
www.agro.basf.com.br

14

Jornal Agrobrasília - Maio2015

PECUÁRIA

Pecuária será fortalecida na AgroBrasília 2015

Celso Jaloto em exposição da raça Braford

Viviana Braga

O

público
interessado
em novidades e negócios pecuários terá muito
que visitar na 8ª edição da
AgroBrasília. Em 2015, leilões, provas e uma maior
participação de criadores
de variadas raças fazem
parte da programação do
evento.
De acordo com Ronaldo
Triacca, coordenador geral
da AgroBrasília, a Feira possui um espaço dedicado aos
produtores de gado de corte
e de leite, bem como equinos e ovinos. “Contaremos
com a presença de associações e criadores das raças
Braford, Simbrasil e Zebu.
Inclusive, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu
(ACBZ) estará presente”,
conta Triacca.
Um dos destaques do
setor pecuário na AgroBrasília 2015 será o Circuito
100% PMGZ (Programa de
Melhoramento Genético
dos Zebuínos), promovido pela ABCZ. Realizado
periodicamente em vários
estados do país, em Brasília, o Circuito acontecerá
no dia 13 de maio como
parte da programação da
Feira. A ação tem o intuito
de reforçar a ideia do melhoramento genético como
ferramenta prática para

a evolução dos rebanhos
zebuínos, além de levar
conhecimento a um maior
número de criadores, bem
como mostrar seu impacto
na produtividade e também na sustentabilidade da
atividade pecuária.
Para a ABCZ, o aumento de produtividade é tido
como foco principal nos
trabalhos de melhoramento genético da entidade.
Realizado há 30 anos, o Circuito passa por uma reformulação conceitual, visando a se tornar a principal
referência entre os programas de melhoramento genético. “Essa nova fase do
Circuito busca valorizar a
ética e o tratamento igualitário, por meio de uma
conduta técnica profissional comprometida com
agilidade na produção de
informações e resultados
do cliente. O PMGZ é um
programa flexível e aberto
a inovações”, destaca Cristiano Botelho, gerente comercial do PMGZ.
Segundo Botelho, a
participação na AgroBrasília é fundamental para
divulgação da nova fase
do Circuito 100% PMGZ.
“A AgroBrasília é uma exposição importante e de
representatividade na região Centro-Oeste. Escolhemos a dedo cada evento

do qual o PMGZ fará parte, porque buscamos ter
o melhor aproveitamento
possível”, completa.
Criador da raça Braford
desde 2013, Ademir Cenci
será um dos expositores da
Feira. Para tanto, uma estrutura fixa com estande e
curral está sendo montada
no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. O objetivo é atrair
o público do evento para a
mostra de bezerros, touros
e embriões desta raça que
está crescendo no Planalto
Central. “Apesar da criação
de Braford ainda ser recente nesta região, os animais
têm se mostrado aptos ao
nosso clima e estamos bastante confiantes na realização de negócios”, diz Cenci.
Outro destaque da raça
Braford durante a Feira será
o 1° Leilão Braford Tropical Genética Adaptada, que
ocorrerá paralelamente à
AgroBrasília 2015. Ao todo,
44 touros, todos registrados
na Associação Brasileira de
Hereford e Braford (ABHB),
serão expostos no dia 15 de
maio, às19h30, no CTG Sinuelo da Saudade, no PAD-DF. Neste dia, antes do início do leilão, será feita uma
palestra ministrada por
um veterinário e técnico
da ABHB, apresentando as
potencialidades das nossas
raças. “Esse é um momento

especial para a pecuária. Os
preços estão aquecidos e os
criadores estão motivados a
fazer investimentos. Nossa
expectativa é a melhor possível. Acredito que a participação na AgroBrasília
só vem a fortalecer o setor
pecuarista da nossa região”,
acrescenta Ademir Cenci.
Segundo o diretor de
eventos da ABHB, Celso Jaloto, a Associação está representada na AgroBrasília
por meio dos proprietários
de três empresas criadoras
da raça Braford e que possuem um projeto “Braford
Tropical” em andamento,
na região de Arinos-MG. A
Fazenda Sucupira, localizada no município de Buritis-MG, a Agropecuária Santa
Ana de Uruguaiana-RS e a
Estância Luz de São João de
São Gabriel-RS.
Durante a AgroBrasília, além de divulgar a genética Hereford e Braford
aos visitantes da Feira, os
criadores vão orientar aos
produtores interessados
na genética quanto às potencialidades das raças,
apresentando o projeto

“Braford Tropical”, expondo de maneira prática
quais são os retornos econômicos que estão sendo
obtidos, além de demonstrarem de que forma é
possível implantar um
projeto semelhante a este
na região do Brasil Central. Também realizarão
uma degustação das carnes Hereford e Braford nos
dias 14 e 15 de maio.
“As empresas presentes
na AgroBrasília também
participam do “Brazilian
Hereford & Braford” (BHB),
que é um projeto exportador fomentado pela Apex
Brasil. Como a Feira tem
caráter internacional, elas
estão aptas a tratar de exportação de genética das
raças Hereford e Braford,
pois têm participado de
feiras e eventos internacionais dentro e fora do Brasil. Logo, além dos contatos
com pecuaristas do Brasil
Central e negócios com
criadores desta região, será
possível contato com empresários internacionais
interessados em nossas raças”, conta Jaloto.
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MÁQUINAS

AgroBrasília 2015 apresenta novidades no
setor de máquinas e implementos agrícolas

Feira oferece diversidade de máquinas e implementos agrícolas

PATRÍCIA TÁVORA

A

8ª edição da Feira Internacional dos Cerrados - AgroBrasília - contará com a participação
de diversos expositores de
máquinas e implementos
agrícolas que apresentarão
novidades para aumentar a
produtividade e reduzir os custos para
o produtor rural.
Durante os cinco
dias de feira, os
visitantes terão
a oportunidade
de conhecer as
mais modernas
máquinas
e
implementos
agrícolas.
Na Agro-

Brasília 2015, a Pivot Case
IH irá apresentar a nova
plantadeira Easy Riser 2200,
com uma autonomia 30%
maior, melhor rendimento
operacional e baixo índice
de manutenção. Apresentará, também, o novo Trator
Puma 230 e a nova linha de
Trator Farmal A com potências de 110 a 130 cv. “Vamos
apresentar todas as linhas
de produtos com tecnologia
para fazer o produtor obter
um melhor aproveitamento nos processos de plantio
e colheita”, afirma Marcilei
Faria, gerente comercial Pivot Case IH.
A LS Tractor também
estará presente na Feira.
Como a região possui produtores de café e de horti-

fruti, a empresa promete
trazer, nesta edição, seus
novos lançamentos como
os tratores estreitos de 40
e 50 cv, que estão fazendo
grande sucesso nas feiras
em que já foram apresentados. “Apostando no mercado do Distrito Federal e região, vamos mostrar toda a
nossa linha de tratores que
vão de 40 cv a 100 cv, cabinados ou não”, diz Ronaldo
Pereira, gerente nacional
de vendas da LS Tractor.
Diante das dificuldades
para as vendas em 2015, a
Pivot Case IH espera manter o mesmo volume de faturamento do ano de 2014.
“Estamos com metas bem
agressivas com os vendedores para conseguir este

objetivo”, diz Marcilei Faria. Para o gerente, a maior
dificuldade para o setor,
hoje, é a indefinição política, o que está fazendo com
que o produtor retraia nos
investimentos. O outro
ponto seria a lentidão do
crédito e o aumento das
taxas de juros. “Há uma
demora além do normal
para a liberação das propostas de financiamentos
apresentadas nos bancos”,
explica Ronaldo Pereira.
A aquisição dos equipamentos provoca grandes
mudanças para quem trabalha no campo. E é em feiras
como a AgroBrasília que os
produtores conhecem as novas tecnologias que estão no
mercado. Para as empresas,

as feiras são importantes
canais de apresentação de
seus produtos e uma ótima
oportunidade para fechar
negócios. “Cerca de 40% do
nosso faturamento anual
são as vendas realizadas nas
feiras”, destaca o gerente
comercial da Pivot Case IH.
Segundo o gerente nacional
de vendas da LS Tractor, a
AgroBrasília é importante
porque está no epicentro de
uma grande região produtora, abrangendo os estados
de Goiás, Minas Gerais e o
Distrito Federal. “Possui
uma produção agropecuária forte, dinâmica, por
isso ela é importante no
nosso planejamento de
vendas”, enfatiza.

