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A  AgroBrasília  2014 surpreendeu a todos. Inovou na programação dos debates técnicos, expandiu a área de 
exposições e bateu recorde de público, negócios e empresas participantes. Tecnologia de ponta e 400 expositores, 
fizeram da Feira, que movimentou R$ 700 milhões, uma verdadeira vitrine do agronegócio brasileiro para o mundo. 
A internacionalização foi o foco dessa edição que teve vários países expositores, visitas de comitivas estrangeiras, 
intercâmbios e rodadas de negócios. Vigorosa e organizada, a Feira aumentou o espaço dedicado à agricultura familiar 
e acolheu muito bem os 95 mil visitantes. 

AgroBrasília 2014:
novos recordes e perspectivas
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Secretaria de Agricultura
e Desenvolvimento Rural

O Mundo do Agronegócio no coração do Brasil

Resultados 2014
Expositores: 400
Volume de Negócios: R$ 700 milhões
Público: 95 mil pessoas
Área: 500 mil m²

Nosso agradecimento aos parceiros, expositores
e visitantes da AgroBrasília 2014

www.agrobrasilia.com.br
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EDITORIAL

gEnTE quE FAz

A AgroBrasília vem crescendo e  inovando todos os anos e trazendo surpresas para os participantes. Neste ano, a data coincidiu com o plantio do 
feijão devido ao vazio sanitário e eu acho que isso afetou um pouco a frequência dos produtores, mas a qualificação tem sido de nível elevado. Foi 
uma excelente feira de bons negócios. Quem vem à feira, é para fazer negócios. Quero parabenizar a Coopa-DF e todos os envolvidos na AgroBrasília”.

José Américo, expositor e proprietário da Cerrado Verde Sistemas de Irrigação e Armazenagens

A AgroBrasília nos surpreende em questão de público. Neste ano, observamos um crescimento do público nos últimos dias, comparado aos anos anteriores 
que superou 10%. A visitação que tivemos no estande foi muito grande e o volume de negócios também. É uma feira muito profissional e que ganhou corpo”.

Cláudio Alves, diretor Executivo da Safra Tratores

A AgroBrasília é extremamente importante para a região do Cerrado e para o Planalto Central. É uma grande oportunidade para apreciarmos diversas 
cultivares de soja, milho, sorgo, entre outros e também equipamentos expostos aqui. É uma oportunidade para ver diversas marcas, lançamentos e 
produtos novos num só lugar.  Temos feito bons negócios durante a Feira. A direção da Coopa-DF e os organizadores estão de parabéns e a tendência 
da AgroBrasília é crescer porque tem atendido às expectativas dos produtores da região”.

Antério Mânica, produtor rural

Expositores e produtores rurais falam sobre a AgroBrasília. Eles expõe seus pontos de vista sobre a importância da Feira para o agronegócio da região.

 Agrobrasília 2014, mais uma vez 
um grande e organizado evento!

A AgroBrasília em sua 
sétima edição, mostrou mais 
uma vez que é uma das gran-
des feiras do agronegócio 
brasileiro, não só em gran-
deza, mas principalmente 
em qualidade, em diversida-
de de tecnologias apresenta-
das. Recebemos mais de 95 
mil pessoas, um incremento 
de mais de 20 % em relação 
à edição passada, 400 expo-
sitores, que realizaram 700 
milhões de reais em negó-
cios. Recebemos inúmeras 
comitivas estrangeiras (só 
da Colômbia vieram em tor-
no de trinta pessoas, entre 
empresários, técnicos e o 

simpático governador de Vi-
chada), expositores interna-
cionais, rodada internacio-
nal de negócios com grande 
êxito segundo a Apex Brasil. 
Tivemos a oportunidade de 
homenagear o Japão, apro-
veitando a comemoração 
de 40 anos de parceria com 
nosso país, em prol do de-
senvolvimento sustentável 
da agricultura no cerrado 
brasileiro; também não po-
díamos deixar de mencionar 
a comemoração dos 50 anos 
do IICA – Instituto Ameri-
cano de Cooperação para a 
Agricultura no Brasil, aliás, 
um dos nossos grandes par-

ceiros. Nosso tradicional dia 
de campo sobre tecnologias 
do plano ABC - Agricultura 
de Baixo Carbono, focando 
principalmente na ILPF, su-
perou nossas expectativas, 
com público acima do espe-
rado. Nosso novo EVAF – Es-
paço de Valorização da Agri-
cultura Familiar, mais amplo 
e melhor, contou com dez 
rotas tecnológicas, onde de-
zenas de técnicos da Emater, 
da Secretaria de Agricultura 
e do Ceasa atenderam a mais 
de 8 mil agricultores fami-
liares. Na área de pesquisa 
também o evento cresceu, 
a Embrapa veio com novo 

formato, mais técnico, com 
diversas tecnologias, assim 
como o Iapar.

A avaliação geral da 
Feira, segundo pesquisa re-
alizada, mostrou que 89 % 
dos expositores avaliaram a 
Feira como boa ou ótima, já 
o público visitante atingiu 
100% de satisfação. É claro 
que não são só flores, temos 
ainda muito a melhorar, 
como por exemplo em tele-
fonia e internet, que foram 
os quesitos mais citados ne-
gativamente na avaliação.

O que podemos afirmar, 
é que não mediremos esfor-
ços para que a 8ª edição da 

AgroBrasília, que será reali-
zada em maio de 2015, seja 
ainda melhor. Em nome da 
nossa equipe, e do nosso 
comitê gestor, obrigado a 
todos que participaram e 
aos que de alguma forma 
contribuíram para que esse 
evento mais uma vez tenha 
alcançado êxito.

Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral da 
AgroBrasília
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AgroBrasília 2014 discute sustentabilidade, 
expõe novidades e emplaca recordes

RAFAEL WALENDORFF

Intensidade e foco são 
palavras que definem a 

AgroBrasília 2014. Segundo 
balanço da coordenação da 
Feira, 95 mil pessoas visi-
taram o evento. Máquinas, 
equipamentos e insumos 
agrícolas movimentaram 
cerca de R$ 700 milhões, 
atendendo às expectativas 
iniciais da organização. In-
tercâmbios internacionais, 
seminários técnicos e a 
agricultura familiar foram 
destaque este ano.

O presidente da Coo-
perativa Agropecuária da 
Região do Distrito Federal 
(Coopa-DF), Leomar Cen-
ci, afirmou estar surpreso 
com o total de visitantes e 
de negócios fechados. Ele 
ressaltou a qualidade da 
organização, que acolheu 
com segurança o público 
visitante, expositores e tra-
balhadores do evento. “A 
AgroBrasília 2014 foi um su-
cesso e a Feira de 2015 já co-
meçou para nós. A maioria 
dos expositores confirmou 

presença no próximo ano.”
Cenci falou também, 

com entusiasmo, sobre o 
papel desempenhado pe-
los produtores rurais bra-
sileiros no abastecimento 
alimentar do planeta e na 
sustentação da economia 
do país. Apesar de fatores 
pontuais como a queda 
de preços de commodi-
ties agrícolas, ataque de 
pragas nas lavouras e as 
péssimas condições de in-
fraestrutura e logística do 
Brasil, o uso intenso de 
tecnologias e a busca pela 
sustentabilidade, segundo 
ele, fazem com que a pro-
dução, principalmente no 
Cerrado, emplaque cada 
vez melhores resultados. 

O levantamento feito 
junto às instituições fi-
nanceiras que participa-
ram da Feira aponta para a 
efetivação de negócios da 
ordem de R$ 620 milhões. 
Somam-se a este montan-
te os financiamentos em 
bancos próprios das em-
presas e também compras 
diferenciadas, principal-

Venda de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas movimentaram cerca de R$ 700 milhões

empresas de insumos expuseram seus produtos

Cerca de 95 mil pessoas visitaram a AgroBrasília 2014
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mente de insumos. 
O ministro da Agri-

cultura, Neri Geller, que 
participou da abertura da 

Feira, ressaltou: “estou 
impressionado com a or-
ganização e com o público 
que faz parte da Feira, que 

está cada vez mais forte 
em termos de apresenta-
ção de novas tecnologias 
e de articulação do setor.”



4 Jornal AgroBrasília - Junho2014

Cooperativas promovem intercooperação

Sistema Fape-DF/Senar-DF 
marca presença na AgroBrasília
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grande número de pessoas que visitou o estande do sistema 
Fape-DF/senar-DF surpreendeu

Visitantes puderam conhecer o cooperativismo no DF

CAROLiNE EssER

A AgroBrasília, Feira In-
ternacional dos Cerra-

dos, completou sua 7ª edição 
e desde 2008, no primeiro 
ano da Feira, a Federação de 
Agricultura e Pecuária do 
Distrito Federal e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Sistema Fape-DF/
Senar-DF) estiveram presen-
tes com diversos atrativos 
para os visitantes. Neste ano, 
com um estande de 400 m², 
o Sistema Fape-DF/Senar-DF 
apresentou, durante o even-
to, sete oficinas, com desta-
que para a de filetamento de 
peixes, corte de suínos e ovi-
nos, adestramento de cães, 
apicultura e piscicultura.

O Sistema Fape-DF/
Senar-DF também realizou 
dois cursos voltados exclu-
sivamente para o artesana-
to. Um dos cursos teve como 
matéria prima a folha de ba-
naneira e o outro ensinava a 
fazer bolsas e bijuterias com 
couro de tilápia. 

De acordo com o supe-
rintendente do Sistema Fa-
pe-DF/Senar-DF, Mansueto 
Lunardi, foram oferecidos 
vários cursos na área da pis-
cicultura com grande parti-
cipação das pessoas. “Além 
do curso de filetamento, 
também foi oferecido o cur-
so de curtimento do couro 
de peixe que pode ser utili-
zado para artesanato agre-
gando valor ao produto”, 

comentou Lunardi.
Além dos cursos e semi-

nários, todos os sindicatos 
filiados à Fape-DF estiveram 
presentes na AgroBrasília. 
Segundo Rayane Araújo 
Barreto, gestora do Sindi-
cato Rural, foram realizadas 
ações para promover a ima-
gem dos sindicatos. “Fize-
mos uma ecobag com todos 
os informativos e sorteamos 
uma cesta com brindes de 
todos os sindicatos da Fape-
-DF”, explicou Rayane.

De acordo com Mansue-
to Lunardi, a 7ª edição da 
AgroBrasília surpreendeu. 
“Não esperávamos tamanho 
público, mas foi uma felici-
dade enorme ver o estande 
sempre lotado”, afirmou.

InsTITuIçõEs

LUiZ CARLOs CENCi

Durante o evento, coo-
perativas de diferentes 

ramos do Distrito Federal 
tiveram a oportunidade de 
expor seus produtos e ser-
viços, além de promover 
a intercooperação. Nesta 

edição, quatro cooperativas 
filiadas ao Sindicato e Or-
ganização das Cooperativas 
do Distrito Federal (OCDF) 
e ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coope-
rativismo (Sescoop/DF) es-
tiveram presentes na Feira.

Colaboradores do Sis-

tema fizeram atendimento 
ao público interessado em 
constituir cooperativas. 
Além disso, promoveram 
atividades interativas vol-
tadas ao público jovem. O 
Sistema OCDF/Sescoop-DF, 
em parceria com a Orga-
nização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) também 
realizou oficina sobre o 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) que reuniu agriculto-
res e produtores rurais.

O Presidente do Sistema 
OCDF-Sescoop/DF, Roberto 
Marazi, considera importan-
te a participação das coope-

rativas na AgroBrasília. “A 
Feira é o espaço para que as 
cooperativas troquem ex-
periências, promovam a in-
tercooperação e apresentem 
o que elas têm de melhor. É 
uma vitrine para mostrar a 
importância das cooperativas 
para a sociedade”, avaliou.

Parabeniza pelo sucesso da AgroBrasília, a Feira Internacional dos CerradosParabeniza pelo sucesso da AgroBrasília, a Feira Internacional dos Cerrados

Rua Tocantins, s/n. Rod. BR 050 - Cristalina/GO
(61) 3612-2441 (61) 9978-0975 
www.dukarimplementos.com.br
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PRêmIO AgROBRAsíLIA

Prêmio AgroBrasília homenageia parceiros da Feira
RAFAEL WALENDORFF

Ronaldo Triacca, coordenador-geral da AgroBrasília, 
entrega troféu AgroBrasília para  Armando Carlos maran 
- gerente Regional de Vendas, representando o Fernando 
Gonçalves neto, presidente da Jacto

Joe Valle, deputado distrital, entrega troféu AgroBrasília para 
José Afiune, gerente de Vendas da semente Agroceres, 
representando Rodrigo santos, presidente da monsanto

Categoria Pioneirismo - Máquinas Categoria Pioneirismo – Insumos Categoria Empresário Rural

Joe Valle, deputado distrital, entrega troféu AgroBrasília para 
magda Eva soares de Faria Wehrmann, diretora da Agrícola 
Wehrmann, representando Verni Wehrmann, presidente da 
Agrícola Wehrmann

Categoria Parceria Internacional
Categoria Destaque Cooperativismo

Categoria Valorização das Parcerias 

Categoria Valorização das Parcerias 

Categoria iLPF Categoria iLPF

Categoria iLPF Categoria iLPF

Categoria iLPF

Categoria iLPF

Leomar Cenci, presidente da Coopa-DF, entrega troféu 
AgroBrasília para Daniel Torres, representando  manuel 
Otero, Representante do IICA no Brasil

Leomar Cenci, presidente da Coopa-DF, entrega troféu 
AgroBrasília para ernesto José pierdoná, presidente da 
Coopertinga

Lúcio Valadão, secretário de Agricultura, entrega troféu 
AgroBrasília para Paulo Roberto Evangelista de Lima, 
presidente do BRB

Leomar Cenci, presidente da Coopa-DF, entrega troféu 
AgroBrasília para Paulo Hermann, presidente John Deere 
para a América Latina

Leandro maldaner, vice-presidente da Coopa-DF, entrega 
troféu AgroBrasília para marília Prado de Lima, superintendente 
de negócios de Varejo e Governo, representando Osmar dias, 
vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil

Leandro maldaner, vice-presidente da Coopa-DF, entrega 
troféu AgroBrasília para Fernando Penteado Cardoso, 
presidente Honorário da Fundação Agrisus

Leandro maldaner, vice-presidente da Coopa-DF, entrega 
troféu AgroBrasília para João Arthur, representando João 
marchesan, presidente da Tatu marchesan

Ronaldo Trecenti, consultor da Campo, entrega troféu 
AgroBrasília para Luiz Carlos Balbino, representando João 
Kluthcouski, pesquisador de iLP/iLPF da Embrapa Cerrados

Leomar Cenci, presidente da Coopa-DF, entrega troféu 
AgroBrasília para Jonh Landers, diretor da APDC

Ronaldo Triacca, coordenador-geral da AgroBrasília, 
entrega troféu AgroBrasília para sebastião Conrado de 
Andrade, produtor rural - Fazenda Dom Bosco

Categoria Liderança Empresarial

Ronaldo Triacca, coordenador-geral da AgroBrasília, entrega 
troféu AgroBrasília para Francisco matturro, vice-presidente 
da Abag
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A diretoria da Coopa-
-DF e a comissão 

organizadora da Agro-
Brasília realizaram, no 
dia 13 de maio, a en-
trega do Prêmio Agro-
Brasília. Criada este 
ano, a premiação visa a 
homenagear empresas, 
instituições e persona-
gens com contribuição 
fundamental para o su-
cesso do evento e com 
atuação de destaque no 
agronegócio nacional. A 

cerimônia foi realizada 
no Centro de Tradições 
Gaúchas Sinuelo da Sau-
dade. Durante o evento 
foi servido coquetel aos 
convidados.

“A Feira se consolidou 
e formamos uma rede fun-
damentada na confiança 
de pessoas e de empresas. 
Queremos compartilhar 
com esses parceiros o su-
cesso do evento”, decla-
rou o presidente da Coo-
pa-DF, Leomar Cenci. 
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Workshop para jornalistas aborda desenvolvimento sustentável e comunicação

EVEnTOs

Dia de Campo esclarece produtores sobre sistema 
de produção sustentável

CH
An

ELDâmAREs VAZ

Com o objetivo de apresen-
tar o Plano Agricultura de 

Baixa Emissão de Carbono 
(Plano ABC), suas tecnologias 
e as linhas de crédito dispo-
níveis no Plano Agrícola e 
Pecuário 2013-2014 (PAP), 
a Coopa-DF e a AgroBrasília 
promoveram juntamente 
com o MAPA, Embrapa, IFB e 
a Campo, no dia 16 de maio, 
o Dia de Campo Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta. A 
intenção do evento, realizado 
no Parque Tecnológico Ivaldo 
Cenci, foi apoiar as mudanças 
necessárias para a construção 
de um sistema de produção 
agropecuária mais tecnifica-
do e sustentável.

Cerca de 400 pessoas, 
entre produtores, técnicos 
e estudantes, passaram por 
cinco estações temáticas, 
onde receberam informa-
ções sobre o sistema de 
plantio direto, de integra-

ção lavoura-pecuária e de 
integração lavoura-pecu-
ária-floresta. Engenheiro 
agrônomo da Campo, Ro-
naldo Trecenti avalia que 
o evento conseguiu dar 
uma visão coesa sobre os 
sistemas de produção, com 
assuntos bem conectados. 
“O ILPF é uma alternati-
va para que os produtores 
possam aumentar sua ren-
da. É um sistema adaptá-
vel a qualquer tamanho de 
propriedade, com maior 
vantagem para o agricul-
tor familiar, que pode di-
versificar sua produção e 
aumentar a rentabilidade.”

As instituições finan-
ceiras também estiveram 
presentes no evento, disse-
minando informações aos 
produtores sobre as linhas 
de crédito disponíveis no 
PAP 2013-2014. Para Thia-
go Basílio de Fontoura, do 
Banco de Brasília, participar 
de dias de campo tem sido 

Os participantes receberam orientações para a adoção do sistema de plantio direto e ILPF

essencial para alcançar pro-
dutores rurais. “É a oportu-
nidade de explicarmos ao 
produtor como ele pode efe-
tivamente adotar um siste-
ma diferente de produção.”

Para Hélio Pinha, da Cre-
dibrasília/Sicoob, o banco 
alcança, além de potenciais 
novos clientes, mais pessoas 

interessadas em se tornar 
cooperativistas. “Este dia de 
campo apresenta um novo 
sistema e estamos aqui para 
oferecer alternativas de fi-
nanciamento ao produtor.”

André Prates, da área 
de Crédito Rural da Cai-
xa, explica que o investi-
mento do Banco no setor 

do agronegócio é recente, 
mas que as expectativas 
são grandes. “A Caixa é 
uma parceira recente do 
agronegócio e veio para 
simplificar, ao máximo, 
informações sobre finan-
ciamento.” O Banco do 
Brasil também participou 
do dia de campo.

DâmAREs VAZ

A AgroBrasília pro-
moveu, no dia 14, o 

Workshop para Jornalistas, 
evento que reuniu cerca de 
30 jornalistas, profissionais 
de comunicação e estudan-
tes em torno do tema “Mo-
delos de comunicação e de-
senvolvimento sustentável 
da agricultura”. Os partici-
pantes assistiram a pales-
tras que, juntas, formaram 
um panorama da comuni-
cação para o meio rural e 

também apontaram falhas 
e soluções para a área.

O professor da Univer-
sidade de Passo Fundo, Be-
nami Bacaltchuk, proferiu 
a palestra de abertura do 
workshop sobre o mesmo 
tema. Ele usou conceitos 
e teorias de comunicação 
para explicar os desafios da 
comunicação no meio rural. 
“Se o jornalista não conse-
guir tirar o conhecimento 
da cabeça do pesquisador e 
levar até o produtor, então 
é uma profissão sem fun-

ção. Gerar conhecimento é 
a nova função e é preciso se 
adaptar.” Bacaltchuk falou 
ainda da importância de se 
criar formas de fixar pro-
fissionais de imprensa na 
cobertura do setor e assim 
aumentar a qualidade do 
que é produzido.

Em sua palestra “Agri-
cultura Familiar e Desen-
volvimento Sustentável”, o 
secretário de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural do 
Distrito Federal, Lúcio Vala-
dão, avaliou que a comunica-

ção no setor rural é, muitas 
vezes, truncada, carregada 
de estereótipos, deficiente 
na interpretação e tradu-
ção de informações. “É pre-
ciso identificar o público a 
quem queremos transmitir 
a mensagem. Trata-se de um 
agricultor familiar ou de um 
assentado de reforma agrá-
ria com um conceito de sus-
tentabilidade bem firmado? 
Ele entende o que está sendo 
falado, ou está mais interes-
sado em ter sua renda, tratar 
de sua família, ter um míni-

mo de dignidade na vida?”
Também foram pales-

trantes a repórter e co-
mentarista do Canal Rural, 
Daniela Castro, que falou 
sobre “A Agricultura e o 
Novo Código Florestal”, e o 
consultor do IICA e doutor 
em Comunicação Pública 
da Ciência, André Kau-
ric, que abordou o tema 
“A Comunicação Pública 
de Conteúdos Complexos 
(CPCC) como Modelo Al-
ternativo de Comunicação 
da Agricultura”.
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Seminário aborda aumento sustentável 
da produtividade agrícola brasileira

Tecnologia e sustentabilidade são chave 
para sucesso da agricultura, diz Paolinelli

EVEnTOs

RAFAEL WALENDORFF

O setor agropecuário bra-
sileiro tem potencial 

para expandir a produção 
com sustentabilidade, suprir 
parte da crescente demanda 
mundial por alimentos e ain-
da garantir ganhos socioeco-
nômicos aos trabalhadores 
do campo. Tais conquistas só 
serão possíveis com o aumen-
to da produtividade agrícola 
por meio da implementação 

de estudos acadêmicos, de 
pesquisas, da organização 
do segmento, do uso intenso 
de tecnologias e de políticas 
públicas. Essas foram as cons-
tatações dos palestrantes do 
1º Seminário de Economia 
Agrícola da AgroBrasília.  O 
evento reuniu cerca de 150 
produtores e estudantes.

Para o mediador do even-
to, o coordenador do Mes-
trado Profissional em Agro-
negócio da FGV São Paulo, 

Angelo Costa Gurgel, o dis-
tanciamento existente entre 
a informação da universidade 
e o produtor rural impede ga-
nhos de produtividade. 

O agricultor brasileiro 
precisa ter acesso às informa-
ções sobre tecnologia e sus-
tentabilidade para aumentar 
a produtividade das lavouras, 
segundo Eduardo Delgado 
Assad, secretário de Mudan-
ças Climáticas e Qualidade 
Ambiental do Ministério do 

Meio Ambiente. “Temos uma 
reserva de tecnologias muito 
grande no Brasil. O que está 
faltando é a informação che-
gar até o agricultor.”

O professor de economia 
da PUC-RJ, Juliano Assunção, 
ressaltou que o Brasil avan-
çou na preservação dos re-
cursos ambientais e também 
na produção agropecuária 
nos últimos anos. Para José 
Garcia Gasques, pesquisador 
do Ipea e do Ministério da 

Agricultura, é extremamen-
te necessário o debate sobre 
aumento de produtividade 
alinhado à sustentabilidade. 
Ele destacou, ainda, a impor-
tância dessa discussão ser 
feita na AgroBrasília, já que 
o Distrito Federal apresenta 
os maiores rendimentos em 
culturas como feijão, milho e 
trigo. “Aqui é um lugar onde 
a tecnologia está muito pre-
sente. Ela é muito mais im-
portante que expandir área.”

RAFAEL WALENDORFF

O ex-ministro da Agricul-
tura, Alysson Paolinelli, 

ressaltou a necessidade de o 
setor agropecuário brasilei-
ro prezar pelo uso intenso 
de tecnologias de ponta e 
técnicas de produção sus-
tentáveis para perpetuar os 
bons resultados no campo. 
Durante palestra na Agro-
Brasília 2014, ele fez um ba-
lanço histórico da atividade 
no país e mostrou os desa-
fios para o futuro. 

Paolinelli avaliou que a 
crescente demanda mundial 
por alimentos e a cobrança 

do mercado consumidor 
por consciência ambien-
tal exigem dos agricultores 
mais qualidade e excelên-
cia no trabalho. “O sucesso 
da agricultura brasileira e 
mundial se baseia no uso 
de tecnologia. Mas, ou nós 
melhoramos nossa produ-
ção ou o mundo não vai ter 
comida suficiente. E, se não 
houver elevação de produti-
vidade com preservação de 
recursos naturais, o mundo 
não terá futuro.”

Para o ex-ministro, o su-
cesso da atividade agrícola 
brasileira no futuro depen-
de de produção integrada, 

pesquisa e organização do 
setor, por meio de associa-
ções e cooperativas. Apesar 
do grande desafio, Paolinelli 
confia na capacidade do pro-
dutor brasileiro e, principal-
mente, na abundância de re-
cursos no país, que precisam 
ser foco de políticas públicas 
de apoio ao setor. 

O evento contou, tam-
bém, com a exposição de 
Antonio Licio, PhD em eco-
nomia e ex-diretor do Mi-
nistério da Agricultura, e foi 
realizado pela Abrasgrãos 
(Associação Brasileira dos 
Produtores de Grãos). Licio 
avaliou que as perspectivas 
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de acordo com o ex-ministro da Agricultura, a demanda mundial 
de alimentos aumentará 20% nos próximos anos

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 • SAC 0800 729 0722 
Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

@bancodobrasil bb.com.br/agronegocios/bancodobrasil

Parceria é isso, oferecer 
as melhores soluções 
para o seu negócio.

de aumento da demanda 
por produtos agrícolas e dos 
preços das commodities são 
positivas para o produtor 
rural brasileiro. “As proje-
ções para o futuro são mui-

to boas e o Brasil terá papel 
de destaque para suprir 
essa demanda por alimen-
tos no mundo, com o uso de 
tecnologias para aumento 
da produtividade.” 
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InTERnACIOnAL

Projeto Comprador movimenta US$ 736 mil
RAFAEL WALENDORFF

As rodadas internacio-
nais do Projeto Com-

prador geraram negócios 
de US$ 736 mil. Empresas 
brasileiras exportaram má-
quinas agrícolas produzi-
das no Brasil para países da 
América Latina e da África. 
O volume superou as expec-

tativas do Simers (Sindicato 
das Indústrias de Máquinas 
e Implementos Agrícolas 
do Rio Grande do Sul) e da 
Apex-Brasil (Agência Bra-
sileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos), 
realizadores da ação, em 
parceria com a Feira.

De acordo com as pros-
pecções para os próximos 
12 meses, os negócios de-

vem ultrapassar os R$ 6 mi-
lhões. A partir do diálogo 
iniciado na AgroBrasília, 
empresários de Peru, Co-
lômbia, Bolívia, Senegal e 
Guiné Equatorial podem fe-
char novas compras.

Segundo o assessor da 
Presidência do Simers, Hercí-
lio Matos, o objetivo da ação, 
além de gerar negócios efeti-
vos, é confirmar o caráter in-

AgroBrasília celebra 40 anos do Prodecer

DâmAREs VAZ

A Coopa-DF realizou 
uma homenagem 

ao governo japonês 
pelos 40 anos de cria-
ção do Prodecer (Pro-
grama de Cooperação 
Técnica Nipo-Brasilei-
ra para o Desenvolvi-
mento dos Cerrados), 
no dia 15. O presiden-

te, Leomar Cenci, en-
tregou um álbum com 
fotografias históricas 
do programa ao em-
baixador do Japão no 
Brasil, Kunio Umeda.

“O Prodecer é um 
projeto histórico, um 
dos de maior escala e 
sucesso realizados pelo 
governo japonês. Os 
Cerrados eram infér-

teis e hoje o Brasil é um 
dos maiores produto-
res e exportadores de 
alimentos e contribui 
para a segurança ali-
mentar do mundo”, 
afirmou Umeda.

O então ministro 
da Agricultura à época 
da criação do Prode-
cer, Alysson Paolinelli, 
esteve presente na so-

O Simers realizou, ain-
da, um encontro com em-
baixadores africanos para 
apresentar o Programa 
Mais Alimentos Interna-
cional. Criado em 2010, 
prevê o financiamento de 
tecnologia adaptada às re-
alidades socioambientais 
da agricultura familiar 
local, com vistas à amplia-

ção de produção.
A ação contou com o 

apoio e participação da Câma-
ra de Comércio Afro-Brasileira 
(AfroChamber), representada 
pelo diretor de inteligência 
comercial, Rui Mucaje. Partici-
param também representan-
tes dos governos de Senegal, 
de Cabo Verde, de Botswana e 
do Zimbabwe.

Kunio umeda, embaixador do Japão no Brasil recebe álbum com fotografias 
históricas do Prodecer, das mãos de Leomar Cenci, presidente da  Coopa-DF

Embaixador do Japão no Brasil visita estande do japão e passeia pelo Parque Ivaldo Cenci

Empresários de Peru, Colômbia, Bolívia, senegal e guiné Equatorial podem fechar compras com 
negociações iniciadas na AgroBrasilia
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foi montado em 1974. 
Em 1980, os recursos 
brasileiros haviam se 
esgotado e o programa 
só não foi interrom-
pido porque existia o 
governo japonês, cujo 
aporte de recursos e 
de assistência técnica 
foi permanente. Além 
disso, os japoneses fo-
ram responsáveis pela 
chegada de conceitos 
como sustentabilidade 
e manejo dos recursos 
naturais sem destruir.“

Para Emiliano Bo-
telho, presidente da 
Campo (Companhia de 
Promoção Agrícola), 
empresa coordenado-
ra da implantação, o 

programa é exemplo 
de sucesso e duração. 
“Dificilmente se en-
contra um programa 
de cooperação entre 
dois países que teve 
mais de 20 anos de 
duração. O Prodecer 
teve 25 anos e tivemos 
sucesso na geração 
de alimentos.” Sete 
estados brasileiros 
abrigam 21 projetos 
do Prodecer: Minas 
Gerais, Goiás, Bahia, 
Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocan-
tins e Maranhão.

O produtor Arthur 
Kikuchi, de Campo 
Alegre (GO), é um dos 
pioneiros do Prode-
cer. Produzia, com a 

família, no norte do 
Paraná, mas quando 
chegou ao Cerrado, 
se deparou com con-
dições totalmente no-
vas. "Tudo era bastan-
te diferente e ainda 
não havia tecnologia. 
O apoio financeiro e 
técnico dos governos 
e da Campo foi funda-
mental." Kikuchi ain-
da está em atividade 
e espera ver filhos e 
netos dando continui-
dade à produção.

O representante da 
Organização das Na-
ções Unidas para Ali-
mentação e Agricultu-
ra (FAO) no Brasil, Alan 
Bojanic, também parti-
cipou da homenagem.

África

ternacional da AgroBrasília. 
“Queremos consolidar o con-
ceito de internacionalização 
da Feira.” Vinte fabricantes 
gaúchas e catarinenses par-
ticiparam do projeto. As em-
presas filiadas ao Simers são 
responsáveis por 65% da pro-
dução de maquinário agrícola 
no Brasil.

Para o coordenador de 
vendas da Brashelio, uma 
das participantes das roda-
das de negócios, Vander-
lei Janning, a ação abre um 
acesso importante ao públi-
co internacional. A Braselio 
fechou negócios de US$ 309 
mil com empresários perua-
nos e colombianos.
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Troca de experiência para a 
melhoria da agricultura no mundo

InTERnACIOnAL

bRUNO sAViOtti

A troca de experiências, a 
importância da agricul-

tura sustentável e segurança 
alimentar foram alguns dos 
temas debatidos pelos re-
presentantes de 16 países da 
América Latina e Caribe. Uma 
comitiva de 27 pessoas esti-
veram na AgroBrasília para 
participar do intercâmbio in-
ternacional sobre agricultura 
sustentável. Antigua e Barbu-
da, Bolívia, Botsuana, Chile, 
Colômbia, Cuba, México, Suri-
name, Peru, Guatemala, Equa-
dor, Sudão, República Domi-
nicana, Uruguai, Paraguai e 
Venezuela foram os países 
representados pela comitiva.

A iniciativa foi uma ação 
do Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e do Instituto Inte-
ramericano de Cooperação 
para a Agricultura (IICA).
Segundo o diretor do De-
partamento de Sistemas de 
Produção e Sustentabilidade 
– DEPROS/SDC/MAPA José 
Guilherme Tollstadius Leal, 
o intercâmbio foi importante 
para alinhar os países envol-
vidos. "Durante o intercâm-
bio sobre agricultura susten-
tável, foi possível conhecer 
como os países da América 
Latina estão trabalhando no 
incentivo às práticas susten-
táveis para agropecuária e 
também pudemos demons-
trar os programas do Brasil 
no tema, com destaque para 
o Plano ABC e para Agricultu-
ra Orgânica. Temos a expec-

Comitiva de 16 países estiveram na Feira para participar do 
intercâmbio internacional e trocar experiências

Comitiva Internacional realiza dia de campo em fazendas da região para 
conhecer o Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono
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Custeio fáCil Caixa.
Crédito rápido Com a segurança 
de quem é mais que um banCo.

Encontre as agências da CAIXA que disponibilizam 
o Crédito Rural no site www.creditoruralcaixa.com.br
Crédito sujeito a análise.

Um tour pela agricultura da região
A comitiva também vi-

sitou fazendas próximas à 
AgroBrasília. Eles tiveram a 
possibilidade de conhecer de 
perto diferentes técnicas de 
plantio de grãos e hortaliças 
e a criação de animais. A Fa-
zenda Miunça, do produtor 
Rubens Valentini, destaque 

nacional em suinocultura, a 
Fazenda Malunga, do depu-
tado distrital (PDT) Joe Val-
le, referência na produção 
orgânica no Distrito Federal, 
e a produção de grãos na 
Agrícola Werhmann foram 
alguns dos locais conhecidos 
pelos técnicos estrangeiros.

tativa de avançar em projetos 
de cooperação com os Países 
que estiveram presentes na 
Agrobrasília 2014”, destaca.

Jorge Rafael, da Guate-
mala destacou que os pro-
jetos apresentados podem 
ser levados para os outros 
países. “Na Guatemala esta-
mos trabalhando a agricul-
tura familiar na parte social 
e a agricultura sustentável, 
aqui vi situações que pode-
mos aprender e melhorar os 
procedimentos aplicados nos 
nossos programas”, concluiu. 

As práticas de produção 
integrada, como a iLPF (In-
tegração, Lavoura, Pecuária 
e Floresta) demonstrada no 
Dia de Campo e a estrutu-
ra da Feira, surpreenderam 
Marcella Freeland, represen-
tante de Antigua e Barbuda. 
Freeland teve a oportunida-
de de conhecer o Espaço de 
Valorização da Agricultura 
Familiar (EVAF) da AgroBra-
sília, onde observou as tec-
nologias para criação de pei-
xes, atividade que interessa 
à nação de origem dela.

Já a coordenadora na-
cional do Programa de For-
mação Universitária da 
Universidade da Venezuela, 

Olga Domene, afirmou que o 
aprendizado adquirido com 
o intercâmbio na AgroBrasí-
lia vai ser primordial para o 
desenvolvimento da agricul-
tura sustentável na América 
Latina e Caribe. Ela desta-
cou o papel da Embrapa e os 
programas institucionais do 
governo brasileiro para for-

talecimento do setor, prin-
cipalmente da agricultura 
familiar. “Foi fabulosa a ex-
periência de campo. O inter-
câmbio foi muito satisfatório 
e estou muito contente, pois 
aprendemos sobre agricultu-
ra sustentável que é essencial 
para manter a vida no plane-
ta”, destacou.

Colômbia, mais uma vez, presente na AgroBrasília

O estado de Vichada, na Colômbia, trouxe uma comitiva de 32 pessoas com o objetivo de conhecer as tecnologias utilizadas na região do Cerrado 
Brasileiro e abrir as fronteiras agropecuárias do estado colombiano, além de realizar acordos comerciais e de cooperação em áreas de formação técni-
ca, transferência de tecnologia e apoio logístico, entre outros temas.Com um estande moderno, permitiu aos visitantes conhecer muitos aspectos da 
economia e do turismo do país sulamericano
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O Ano Internacional da Agricultura Familiar foi destaque

GDF presente na AgroBrasília

EVAF
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sessão solene realizada na AgroBrasília contou com um grande 
número de pessoas

Casa Rural recebeu governador do Distrito Federal, Agnelo queiroz, que apresentou medidas para promover a atividade agrícola

PAtRÍCiA tÁVORA

O produtor orgânico e 
deputado distrital Joe 

Valle (PDT) realizou duran-
te a AgroBrasília 2014 uma 
sessão solene em comemo-
ração ao Ano Internacional 
da Agricultura Familiar.

Durante a sessão solene 
o deputado distrital ressal-
tou a importância das polí-
ticas públicas para melhorar 

a vida no campo. “É impor-
tante que consiga entender 
que o nosso partido é a terra. 
Não queremos quantidade, 
mas qualidade nas políticas 
públicas para possibilitar o 
crescimento da nossa agri-
cultura familiar”.

O ano de 2014 foi insti-
tuído Ano Internacional da 
Agricultura Familiar pela 
Organização da Nações Uni-
das para a Alimentação e 

Agricultura (FAO), com o 
objetivo de colocar a agri-
cultura familiar no centro 
das políticas sociais, econô-
micas, agrícolas e ambien-
tais dos países membros.

“Durante esse ano, serão 
organizados diversos even-
tos regionais, nacionais e 
globais para discutir alterna-
tivas para apoiar os agricul-
tores”, disse Joe Valle para o 
público que esteve presente.

CAROLiNE EssER

Na Casa Rural, formada 
pela Secretaria de Agri-

cultura e Desenvolvimento 
Rural, Emater e Ceasa foram 
realizadas palestras e ativida-
des interativas. "A Casa Rural 
é um espaço onde a Secreta-
ria de Agricultura acolhe os 
agricultores do Distrito Fede-
ral, juntamente com outros 
parceiros do governo, para 
prestar informações e discutir 
questões da área rural do DF. 
Além disso, organizamos, em 
parceria com a Emater-DF e 
a Ceasa-DF, o Espaço de Va-

lorização da Agricultura Fa-
miliar, com diversos circuitos 
tecnológicos e de organização 
social, onde os agricultores 
familiares puderam conhecer 
as tecnologias e as aplicações 
que vão dar sustentabilidade 
para esse segmento importan-
te da produção local", explica 
Lúcio Valadão, Secretário de 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural do Distrito Federal.

Nesse ambiente, o Go-
verno do Distrito Federal 
(GDF) anunciou uma série 
de medidas para fortale-
cer ainda mais a atividade 
rural. As medidas contem-

plam ações em prol do meio 
ambiente, pavimentação de 
estradas, educação, regula-
rização fundiária, amplia-
ção da assistência técnica, 
comercialização, entrega de 
veículos, maquinários, equi-
pamentos, além de linhas de 
financiamento e endereça-
mento das áreas rurais.

“Queremos que as pes-
soas que moram na área 
rural vivam de forma dig-
na, com acesso aos mesmos 
serviços de quem mora na 
área urbana. As pessoas que 
vivem no campo são traba-
lhadoras e responsáveis por 

abastecer as cidades, por 
isso queremos e elas mere-
cem viver cada vez melhor”, 
destacou o governador do 
Distrito Federal, Agnelo 
Queiroz. 

Outra ação realizada foi 
a concessão de 69 Contratos 
de Uso de Imóveis Rurais e 
a instituição da Câmara Se-
torial da Piscicultura. Além 
disso, foi assinado o Decreto 
que permite aos produtores 
rurais instalados em macro-
zona urbana permanece-
rem na atividade rural com 
as ocupações regularizadas 
mediante Concessão de Uso.
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Encantamento e abertura de 
novas perspectivas na visita ao EVAF

EVAF
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no Ano Internacional da Agricultura Familar a AgroBrasília destinou uma área de 40 mil m²  ao setor

 Foi construído uma minifazenda para os visitantes do circuito do leite

no EVAF os visitantes conheceram uma estufa para o cultivo de flores

ChRistiANE RibEiRO

Após anos e anos de tra-
balho como caseiros, 

José Simão Machado e Am-
brosina iniciam, com entu-
siasmo, uma nova etapa de 
suas vidas. Juntamente com 
os filhos, o casal se prepara 
para trabalhar com agricul-
tura orgânica, na chácara 
de um alqueire que rece-
beu, no Assentamento de 
Goialândia. E eles iniciarão 
a atividade conscientes da 
importância de investir em 
tecnologia, diversificar a 
produção e atuar com foco 
nas práticas sustentáveis 
de desenvolvimento. Tudo 
isso, os dois aprenderam na 
AgroBrasília 2014, ao per-
correr o Espaço de Valoriza-
ção da Agricultura Familiar 
(EVAF), visitado por mais de 
oito mil pequenos agriculto-
res e assentados do Distrito 
Federal, Goiás, Minas Gerais, 
Tocantins, Alagoas e Bahia.

No período de 13 a 17 de 
maio, todos tiveram a opor-
tunidade de passar pelos 
11 circuitos compostos por 
tecnologias fáceis de ser im-
plantadas e com retorno fi-
nanceiro garantido, além de 
conhecer políticas públicas 
voltadas ao produtor rural 
familiar.  José e Ambrosina 
aproveitaram a feira para 
adquirir um minitrator, 
pelo programa Pronaf Mais 
Alimentos, em condições 
de pagamento facilitadas. 
“Vamos conseguir realizar o 
nosso sonho”, comemoram, 
encantados com toda a es-

trutura montada no espaço 
de quatro hectares, coorde-
nado pela Emater-DF.

Além de palestras, ofici-
nas e informações diversas, 
em cada rota o visitante en-
controu uma demonstração 
palpável do que é possível 
construir em sua proprie-
dade. Ao passear pela mi-
nifazenda cuidadosamente 
construída no circuito do 
leite, por exemplo, o pro-
dutor teve a noção exata 
do que é o pastejo rota-
cionado, as pastagens com 
braquiarão, tífton e mom-
baça, a integração lavoura 
e pecuária, silagens e ma-
nejo do gado, com implan-
tação de sombrites para o 
conforto animal. 

A rota da olericultu-
ra demonstrou diferentes 
sistemas de produção de 
hortaliças, a céu aberto, 
em estufas e com telas de 
sombreamento, além de um 
sistema caseiro de irrigação 
localizada e a possibilidade 
do cultivo consorciado, para 
melhor aproveitamento de 
espaço e  adubação. “O me-
lhor dessa feira é que ela 
faz a gente enxergar possi-
bilidades que não via antes. 
Tem muita tecnologia sim-
ples que podemos colocar 
em prática”, declara o hor-
ticultor João Carlos Oliveira, 
que voltou para Cabeceiras, 
em Goiás, consciente de que 
pode montar uma estrutura 
semelhante na propriedade.

A mesma sensação 
experimentaram os agri-
cultores, ao passar pelos 

circuitos de Psicultura, 
Floricultura, Apicultura, 
Avicultura, Agroecologia, 
Preservação Ambiental, 
Crédito Rural, Dinâmica 
de Máquinas e Implemen-
tos Agrícolas. “Este espa-
ço é maravilhoso! É mes-
mo para pessoas rurais 
que têm poucos recursos 
e estão lutando para con-
seguir alguma coisa na 
vida”, encanta-se Iolanda 
Lopes, do Assentamento 
São Francisco, ao passar 
com a família pelo Circuito 

de Tecnologias Adaptadas. 
Ali, aprendeu como mate-
riais facilmente encontra-
dos nas propriedades ru-
rais podem se transformar 
em ferramentas úteis e 
com baixo custo de fabri-
cação. “Queremos colocar 
em prática o que vimos. Se 
encontrarmos você aqui 
no ano que vem, vamos 
falar assim: deu certo!”, 
finaliza a produtora.

Nos cinco dias de even-
to, o Espaço de Valoriza-
ção da Agricultura Familiar 

(Evaf), coordenado pela 
Emater-DF, cadastrou mais 
de 8 mil produtores. De 
acordo com Marcelo Pic-
cin, Presidente da Emater-
-DF, o objetivo do espaço é 
desenvolver a capacidade 
dos agricultores em iniciar 
uma atividade produtiva, 
“são 40 mil m² de tecnolo-
gias adaptadas para a rea-
lidade da agricultura fami-
liar”. O espaço permanente 
será utilizado para estudos, 
apropriação de tecnologia e 
capacitação de agricultores.
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Bancos liberam recorde de recursos na AgroBrasília 2014
RAFAEL WALENDORFF

As instituições financei-
ras Banco de Brasília 

(BRB), Banco do Brasil (BB), 
Caixa Econômica Federal e 
as cooperativas de crédito 
Sicredi e Sicoob   registra-
ram liberação recorde de 
financiamentos na AgroBra-
sília 2014. Linhas específicas 
para o produtor, juros atra-
tivos e as facilidades ofere-
cidas pelos bancos garanti-
ram o bom desempenho. E o 
montante final deve aumen-

tar com a contabilização dos 
negócios no pós-Feira.

O BRB superou a meta 
já no terceiro dia da Feira. O 
montante total atingiu os R$ 
300 milhões – R$ 280 para a 
agricultura empresarial e R$ 
9,7 milhões na familiar. O di-
retor de Desenvolvimento, 
Governo, Crédito Imobiliá-
rio e Agronegócio do banco, 
Ronaldo Borges de Souza, 
atribui o sucesso às linhas de 
financiamento do governo, 
aos bancos, que têm liberado 
o crédito, e ao próprio produ-

tor. “O agricultor forma um 
público cada vez mais inte-
ressado em investir pesado.”

As cooperativas de cré-
dito Sicredi e Sicoob movi-
mentaram R$ 22 milhões. 
As instituições também 
aproveitaram a Feira para 
buscar novos associados e 
divulgar o trabalho de for-
talecimento do setor agro-
pecuário. O Sicoob mobi-
lizou quatro cooperativas 
da região: Sicoob Brasília, 
Sicoob Noroeste de Minas 
(Unaí-MG), Sicoob Credi-

parnor (Paracatu-MG) e 
Credichapada (Chapada 
Gaúcha-MG). Apenas o Si-
coob Noroeste de Minas foi 
responsável por mais da 
metade desse valor. 

Segundo o gerente de 
negócios da cooperativa mi-
neira, Fernando Antônio Ne-
ves, “a grande abrangência 
da unidade e a necessidade 
de expansão dos negócios dos 
produtores dos vários muni-
cípios atendidos pela insti-
tuição estimularam o volume 
expressivo de negociações.”

O gerente regional de 
Desenvolvimento do Si-
credi, Sérgio Isotton, ava-
liou que a participação na 
AgroBrasília atendeu às ex-
pectativas não apenas em 
relação aos negócios. “Es-
tivemos na Feira para aco-
lher novos produtores.”

Para a gerente de agro-
negócio da Caixa, Islene 
Mendes, “a participação da 
Caixa na AgroBrasília foi 
positiva e a expectativa é 
de crescimento nas próxi-
mas edições.”

Empresas de máquinas investem no Planalto Central
RAFAEL WALENDORFF

O setor de maquinário 
agrícola responde pela 

maior parte dos negócios 
fechados na AgroBrasília. 
Este ano, os bons resultados 
da safra de grãos, as condi-
ções especiais de empresas 
e bancos para aquisição de 
máquinas e a busca cons-
tante dos agricultores por 
equipamentos modernos 
culminaram em novo des-
taque para o segmento. De 

grande, médio ou pequeno 
porte, produtores aposta-
ram na renovação da frota 
para impulsionar a produ-
ção no DF e região. Mas foi o 
investimento das fabrican-
tes na região que mais cha-
mou a atenção.

A certeza da realização 
de bons negócios na Agro-
Brasília garante a confiança 
de importantes empresas 
brasileiras de máquinas e 
implementos. Além das ex-
posições cada vez maiores e 
vigorosas, empresários fize-

ram anúncios importantes 
durante a Feira.

A Tatu Marchesan pres-
tou uma homenagem aos 
diretores da AgroBrasília 
e aos produtores rurais do 
PAD-DF. Participaram da 
cerimônia o presidente da 
Coopa-DF, Leomar Cenci, o 
vice-presidente, Leandro 
Maldaner, o coordenador-
-geral da Feira, Ronaldo 
Triacca e o coordenador do 
Parque, Carlos Vitor Silva. 
Eles receberam uma placa 
em tributo aos agricultores 

que sempre trabalharam 
pelo bem do setor. “Sem sa-
ber quem irá ganhar a Copa 
do Mundo e as eleições de 
2014, elegemos os produtores 
como nossos campeões”, dis-
se o gerente nacional de ven-
das da empresa, João Arthur.

Já o presidente da Stara, 
Gilson Trennepohl, tornou 
oficial, na AgroBrasília, a 
transformação de duas re-
vendas da região em con-
cessionárias. Ele assinou os 
contratos com as parceiras 
Inovação, de Unaí (MG), e 

Elo Forte, de Formosa (GO). 
Com isso, os produtores 
rurais terão acesso ainda 
mais fácil e rápido ao aten-
dimento especializado da 
equipe técnica da fabrican-
te gaúcha de máquinas e 
implementos. “Estou extre-
mamente feliz com esse mo-
mento histórico. Espero que 
a Stara continue crescendo 
e que a gente sempre con-
siga trazer para a AgroBra-
sília implementos para pro-
duzir mais alimentos para o 
povo e para o mundo.”

EVAF

www.agrobrasilia.com.br
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