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Recursos hídricos:
hídricos:
Recursos

grande valor
valor da
da preservação
preservação
oo grande

ISABELLA CANTARINO

O

s recursos hídricos são as
maiores riquezas da humanidade e, nos dias de hoje, é tema
frequente nos noticiários brasileiros. Diante dos problemas no
abastecimento de água enfrentados em diversas localidades do
Brasil, o Distrito Federal está passando por uma crise sem precedentes. Desse modo, conservação
e economia são as melhores opções para enfrentar este período.
A falta de chuvas, o consumo
desenfreado dos recursos hídricos
e a má gestão das bacias hidrográficas têm afetado a população,
que, em contrapartida, precisam
pensar em maneiras sustentáveis
para poupar água, principalmente
no momento em que se aproxima
o período de seca. Os produtores
das áreas rurais estão se adequando e reduzindo o consumo, utili-

zando técnicas e ferramentas para
economizar água.
Diante desse cenário, estão
sendo realizados algumas ações
que visam à melhoria na captação e irrigação na agricultura.
De acordo com Marconi Borges,
gerente da Emater no PAD-DF, o
órgão está realizando um trabalho em parceria com a Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural no sentido de fazer com que
os produtores mudem o sistema
de irrigação para gotejamento, o
que significa uma economia de,
aproximadamente, 2/3 da água.
“O que nós temos trabalhado na agricultura, de maneira
geral, são aspectos relacionados à reservação de água, para
aumentar a capacidade do solo
em absorver a água, sem deixar
que desperdice e vá direto para
o córrego”, conta Marconi.

Atitudes que impactam
Preservação e cuidado são
sempre as melhores escolhas
para utilizar a água da melhor
maneira possível. Os produtores precisam se conscientizar
para que não haja problemas
no futuro e nas plantações.
Dileta Cossa é produtora e
sabe da importância do recurso
hídrico. Dileta, que é aposentada, cuida com carinho de uma
nascente próxima à sua propriedade. “Nós não tivemos crise de
água aqui, a água não secou. O
único córrego que continua o
mesmo é o nosso, porque está
sendo preservado. Estamos aqui
há 40 anos e eu vejo córregos
morrendo, secando, porque não
estão sendo preservados” diz.
Para Dileta, preservar é o
melhor caminho: “É muito importante a preservação porque
as chuvas estão diminuindo, as

Governador Rodrigo
Rollemberg promove
encontro entre
embaixadores e
representantes da
AgroBrasília
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águas estão secando; não dá para
ficar de braços cruzados, temos
que agir. Porque, se você cuidar,
a água não seca, e, se você deixar secar, a água não volta mais.
Tem que preservar, preservar
cada vez mais”, pontua.
AgroBrasília 2017
De olho na importância do
tema, a AgroBrasília 2017 traz
para o debate, como um dos temas
centrais da Feira, o uso, importância e conscientização quanto aos
recursos hídricos.
“A AgroBrasília é sempre
palco de discussões dos gargalos,
dos fomentos e do que está por vir
no agronegócio brasileiro. Então,
decidimos escolher os recursos hídricos como assunto principal da
feira neste ano, justamente porque é o que mais tem importância
para o produtor rural hoje. Sem a
água, a nossa região se enfraquece

muito”, diz o coordenador geral
da AgroBrasília, Ronaldo Triacca.
Segundo Triacca, o debate
que envolve esse tema é de suma
importância: “teremos a participação de diversos órgãos reguladores e ambientais participando
do evento e ótimos palestrantes.
Será um evento muito importante
e de grande porte”, diz.
Incitando as discussões relacionadas ao assunto, a AgroBrasília realizará um evento voltado
para os recursos hídricos: “o Fórum das Águas do Cerrado será
um grande encontro entre irrigantes e técnicos para avaliar as
novas formas de irrigação diante
desse quadro de desafio para os irrigantes, nessa falta de água. Neste
momento, esse encontro vem bem
a calhar”, pontua José Guilherme
Brenner, vice-presidente da Cooperativa Agropecuária da Região
do Distrito Federal (Coopa-DF).

Sucessão familiar:
a importância do
envolvimeno entre
pais e filhos
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EDITORIAL

MEMÓRIA
AGROBRASÍLIA 2012

Mais um ano de superação

N

ovamente o empresário rural está
mostrando seu poder de
superação em mais um
ano difícil, com pouca
chuva, com crise hídrica, crise na exportação
de carnes e baixos preços das commodities.
Mas, a superação vem
no acréscimo gradativo
de tecnologias, fazendo
com que o Brasil venha
a colher a maior safra
da história, bem como o
aumento de produtividade na pecuária.
Em maio, realizaremos a 10ª AgroBrasília.
Um marco para a região
mais tecnificada do país.

Em 2012, a AgroBrasília recebeu 77 mil visitantes durante os cinco dias do evento. O total de
expositores chegou a 370 e, além disso, foram fechados R$ 400 milhões em negócios, volume 88%
superior ao de 2011. Naquele ano, várias comitivas estrangeiras visitaram a Feira.

AGROBRASÍLIA 2013
Pelo que estamos acompanhando e trabalhando,
teremos também, nesta
data comemorativa, a
maior AgroBrasília de todas! Venha conferir!

A AgroBrasília 2013, consolidada como uma das maiores feiras agropecuárias, recebeu um total
de 79 mil pessoas. Foram 385 expositores, um recorde para a sexta edição do evento. A Feira movimentou R$ 590 milhões em negócios e superou em quase 50% o volume de 2012.

Boa Leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral da
AgroBrasília

ESPECIAL

Governador Rollemberg promove encontro
com embaixadores para apresentar a AgroBrasília

Encontro reuniu embaixadores e representantes da AgroBrasília

ISABELLA CANTARINO

C

om o objetivo de convidar e
intensificar a participação
de organismos internacionais na

Feira Internacional dos Cerrados, além de incentivar e apresentar a capacidade do agronegócio da região, o governador do
Distrito Federal Rodrigo Rollem-

berg promoveu encontro em sua
Residência Oficial com representantes da AgroBrasília e embaixadores de diversos países.
Durante o evento, foi apresentado o panorama da região
e os números da AgroBrasília,
já consolidada como uma grande vitrine de inovações tecnológicas para os mais diversos
segmentos do agronegócio. O
governador Rollemberg reforçou o convite aos representantes dos países presentes e classificou a Feira como uma das
mais importantes do Brasil.
“No momento que a AgroBrasília completa dez anos, nós
queremos ampliar sua impor-

tância, ampliando a participação
dos países estrangeiros, dando a
oportunidade de integração e de
interação cada vez maiores entre
os manejos executados em cada
país, os produtos, as tecnologias
utilizadas, buscando ampliar os
laços culturais, econômicos e políticos do Brasil, especialmente
com os países da América Latina
e da África”, explica Rollemberg.
O ministro Conselheiro da
Embaixada de Angola no Brasil, José Pinto, confirma a presença de Angola na Feira de
2017 e considera a AgroBrasília
uma grande oportunidade para
os países: “Nós agradecemos
imensamente o apoio que o Bra-

sil tem dado a Angola no sentido de aprimorar e aprendermos
um pouco da experiência do
Brasil em desenvolvimento tecnológico agrícola”, diz.
Neste ano, a área internacional da AgroBrasília está
sendo fortalecida, principalmente no quesito participação de expositores estrangeiros, buscando estreitar laços
e promover união e troca de
experiências entre as mais
variadas culturas. “Eu tenho
certeza que nós iremos fazer
o possível para que essa Feira seja realmente diferente”,
comenta Leomar Cenci, presidente da Coopa-DF.
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AgroBrasília 2017 realizará eventos sobre temas variados
ISABELLA CANTARINO

A

AgroBrasília, em 2017, ao
comemorar dez anos como
referência em inovações para os
mais variados setores do agronegócio brasileiro, chega com muitas novidades que irão deixar os
visitantes e expositores cada vez
mais satisfeitos com a grade de
programação. Neste ano, grandes
eventos estarão em pauta, trazendo para o debate questões de interesse e relevância socioambiental.
Muitas localidades do Brasil
estão passando por uma crise
hídrica sem precedentes. E, na
região que abrange a Feira Internacional dos Cerrados, não é
diferente. Devido à importância

do tema, a AgroBrasília realizará, durante os dias de evento, o
Fórum Águas do Cerrado, que
vai explorar questões como
uso e conservação do recurso
hídrico, tão significativo, especialmente num momento de
colapso dos reservatórios que
atendem à demanda local.
Além disso, outro tema que
faz parte da campanha de dez
anos da Feira - a sucessão familiar na propriedade rural - será
debatida no IV Seminário de Economia Agrícola da AgroBrasília.
Neste ano, os organismos internacionais estarão ainda mais
presentes na Feira. Tendo em
vista a importância da visibilidade no exterior, a AgroBrasília

realizará o Diálogo Internacional,
que vai explorar questões como
oportunidades, tecnologias e
transmissão de conhecimento
entre as mais diversas culturas.
Ronaldo Triacca, coordenador
Geral da Feira, convida: “A AgroBrasília, como em todos os anos,
conta com uma pauta com grandes eventos relacionados ao agronegócio, não deixe de participar”.
Área Internacional
Em 2017, diversos países
marcarão presença na AgroBrasília. Além disso, organismos
internacionais prestigiarão a
maior feira do cerrado brasileiro. Dentre eles, o Instituto Interamericano de Cooperação para

a Agricultura (IICA), que firmou
parceria com a Feira, estará presente com estande e terá, ainda,
participação nas palestras.
A área internacional da
AgroBrasília estará mais forte

neste ano. Países como: México,
Angola, Colômbia, Peru, Honduras e Romênia confirmaram
presença no evento, mostrando
a força da Feira em âmbito nacional e internacional.

Evento realizado na AgroBrasília 2016 atrai grande número de visitantes

ENTREVISTA

Para governador Rodrigo Rollemberg,
AgroBrasília é uma das maiores feiras do Brasil
ISABELLA CANTARINO

A

Governador Rodrigo Rollemberg classifica a importância da AgroBrasília

AgroBrasília reflete diretamente na agenda
político-econômica do Distrito Federal, consolida-se
como um espaço em que o
público pode conhecer as
melhores tecnologias disponíveis e possui ações voltadas para a agricultura comercial e familiar.
Firmando o compromisso
com o desenvolvimento social
e econômico da região onde
a AgroBrasília está localizada, a Feira se caracteriza por
sua grande importância e por
abranger diversos setores do
agronegócio.
O Governo do Distrito Federal (GDF) é apoiador da Feira
Internacional dos Cerrados e, no

ano em que completa dez anos,
terá atenção especial, principalmente para a área internacional, que virá com grande
força neste ano. Segundo o governador Rodrigo Rollemberg,
a AgroBrasília possui grande relevância para o Distrito Federal.
Confira, abaixo, o depoimento:
Importância da AgroBrasília
A AgroBrasília é uma das
feiras mais importantes, hoje,
no Brasil. É a oportunidade de
as pessoas conhecerem o que
há de mais moderno, do ponto de vista de tecnologia para
o agronegócio, de tecnologia
embarcada, de agricultura de
alta precisão. E, ao mesmo
tempo, é a oportunidade de
conhecer o que há de mais
moderno em tecnologias so-

2017

FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS

ciais, voltadas a agricultura
familiar. Além disso, é uma
oportunidade de negócios e
é também uma oportunidade
de visitação.
Área Internacional
No momento que a AgroBrasília completa dez anos,
queremos aumentar sua importância, ampliando a participação dos países estrangeiros, dando a oportunidade
de integração e de interação
cada vez maiores entre os
manejos executados em cada
país, os produtos apresentados, as tecnologias utilizadas,
buscando ampliar os laços
culturais, econômicos e políticos do Brasil, especialmente com os países da América
Latina e da África.

16 a 20
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DESTAQUE

Sucessão familiar: o desafio da atualidade

Troca de conhecimento entre pai e filha auxilia no trabalho do dia a dia

ISABELLA CANTARINO

N

o ano em que completa dez
anos de história, a AgroBrasília 2017 traz como tema a
Sucessão Familiar, assunto que
está sempre em pauta, principalmente no meio rural. Na edição passada do jornal, em fevereiro, você conheceu um pouco
da história da família Baron e
como pai e filho têm lidado com
o processo de sucessão. A par-

tir de agora, traremos até você
outras histórias de produtores
rurais e suas famílias que acreditam e colocam em prática a
passagem da propriedade para
outros membros.
Para fixar e manter o jovem
no campo, é necessário muita
paciência e determinação de
ambos os lados. O processo de
sucessão deve ser realizado com
calma para que as necessidades da propriedade e do serviço

rural sejam atingidas de forma
gradativa e satisfatória. O crescimento do negócio depende da
força de vontade dos envolvidos.
Leomar Cenci, presidente da
Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), entende o quão importante
é o processo da sucessão para
a manutenção dos negócios da
família: “nós temos o privilégio,
principalmente no âmbito da
Coopa-DF, de ter, até hoje, uma
empresa familiar. Sabemos da
importância disso no nosso dia a
dia e na comunidade. Queremos
passar para nossa geração não só
a questão da sucessão, mas também algumas questões no nosso
dia a dia, por exemplo, a afinidade que nós temos e a relação com
os associados e funcionários”,
opina Leomar.
Mudanças de estrutura
Com o passar dos anos, a

estrutura e funcionamento das
propriedades rurais se modifica. Com a inserção do jovem
no campo, tecnologias e novas
funcionalidades estão, aos poucos, se inserindo na produção.
Camila Cenci é agrônoma e
trabalha ao lado do pai nos negócios da família. Segundo Camila, seu pai, Valdemar Cenci,
é o diretor da ‘empresa’ e ela é
coordenadora administrativa.
“Hoje em dia, a empresa
rural não é mais o que era antigamente. Anteriormente, você
ficava o dia inteiro, a semana
inteira na fazenda. Hoje em dia,
com a burocracia que existe, demanda muito contrato, cartório,
banco. É uma série de coisas que
dependem de recursos da cidade”, pontua Camila.
A vontade de trabalhar ao
lado do pai surgiu desde pequena, ao acompanhá-lo nas
lavouras. “Ao acompanhar, eu

já conhecia as doenças, como
era o processo e como faziam
algumas coisas. Depois que me
formei e vim para cá, eu fui
me encaixando mais na parte
administrativa”, finaliza.
Para Valdemar, ver o interesse de seus filhos em seguir
com os negócios da família é
uma grande satisfação. “Chega uma fase da vida em que o
negócio precisa prosseguir. A
gente tenta fazer o possível
para passar o que a gente conhece para eles, para que continuem tocando o trabalho.
Nessa hora, a gente alia juventude com experiência”, diz.
A intenção, segundo ele,
é de manterem, juntos, a propriedade, além de se desenvolver, crescer com as novas tecnologias, resolver os problemas
e introduzir inovações na fazenda, buscando sempre maior
rentabilidade nos negócios.

Dirigentes da Valagro consideram a AgroBrasília
como uma das maiores Feiras do mundo
ISABELLA CANTARINO

A

AgroBrasília é considerada uma das maiores feiras
agrícolas do país e, com isso, tem
desempenhado, ano após ano,
papel importante para o agronegócio nacional ao levar as melhores tecnologias existentes no
mercado para o grande, médio e
pequeno produtor. A AgroBrasí-

lia vem crescendo, não só a nível
nacional, como também no cenário internacional.
Com o sucesso da Feira Internacional dos Cerrados, grandes
empresas veem na AgroBrasília
a oportunidade de apresentarem seus melhores produtos,
como por exemplo: máquinas,
soluções para o plantio, genética
animal e vegetal, sementes, insumos e muito mais.

Valagro produz soluções para o cuidado e nutrição das plantas

A Valagro é uma dessas
empresas que veem na AgroBrasília a oportunidade de se
projetar no mercado da região. Além disso, dirigentes da
empresa a consideraram uma
das maiores feiras do mundo.
No ano em a AgroBrasília
que completa dez anos de história, a Valagro marcará presença,
pela primeira vez, apostando no
potencial e na força da Feira.
Para 2017, segundo Renato Dallasta, representante
Regional de Vendas GO/DF da
Valagro, a empresa estará comprometida em mostrar, através
de seu estande e de seu campo
demonstrativo, as soluções inovadoras e eficazes para a nutrição e cuidados com as plantas,
com respeito às pessoas e ao
meio ambiente, além de apresentar ao mercado brasileiro

seu mais novo produto, o YieldON, que representa a resposta
original da Valagro à necessidade de aumentar, de maneira
sustentável, a produtividade de
culturas como as de soja, milho,
trigo, arroz, girassol e algodão.
“A AgroBrasília é uma feira de grande porte e de grande
visibilidade para a Valagro, em
que será possível compartilhar
experiências com produtores,
empresas de agronegócio, bem
como colaborar para o desafio
do mercado agrícola brasileiro,
que é alcançar uma produtividade elevada sem sacrificar o
zelo pela sustentabilidade da
produção”, diz Renato.
De acordo com Paulo Guimarães, gerente da Valagro no
Centro-Oeste, a AgroBrasília é
a oportunidade de crescimento e aumento de visibilidade da

marca da Valagro no cerrado
brasileiro. E, ainda, possibilita
a expansão de seu território
comercial no centro oeste.
A Valagro
A Valagro é uma multinacional de origem Italiana que
produz soluções para o cuidado e nutrição das plantas. Atualmente, a Valagro responde,
de forma abrangente, às exigências específicas do cliente,
que refletem nas novas e crescentes necessidades da cultura
num contexto de recursos cada
vez mais escassos e preciosos.
“Na Valagro, decidimos assumir um desafio - ser capaz
de levar o desenvolvimento e
bem-estar utilizando menos
recursos e produzir mais e melhor para a necessidade mundial”, completa Paulo.

