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GERAL

EDITORIAL

TECNOLOGIA

tudantes da UnB mapearam
as árvores frutíferas no centro de Brasília.
Destacamos, também, a
criação de caprinos e de cavalos árabes no Distrito Federal,
além do intercâmbio esportivo realizado no PAD-DF e o
plantio da competição de cultivares da AgroBrasília 2020.
Boa leitura!

Projeto ABC Cerrado colhe bons frutos
A tecnologia mostra resultados positivos ao incrementar tecnologias
que contribuem com a baixa emissão de carbono
FOTO: LEONARDO NOVAIS

N

esta edição do Tribuna
Rural, apresentamos o
grave problema enfrentado pelos produtores rurais
com os furtos nos cabos elétricos de pivôs de irrigação.
Você vai conhecer o turismo rural do Lago Oeste
e a Semana Acadêmica de
Agronomia do Icesp.
Usando tecnologia, es-

MULHER RURAL

Produto do Cerrado recebe
premiação internacional

FOTO: LEONARDO NOVAIS

O Jatonana se destaca pelo sabor e pelos
ingredientes
O ABC Cerrado promove o desenvolvimento do agronegócio
Mário Benisti

P

Bolo de jatonana feito de nativos do cerrado
Cecília Gelenske

O

Cerrado é rico em biodiversidade e através
dele, muitas famílias tiram
o sustento, como é o caso da
produtora rural Juliana de
Souza.
Com o bolo de jatobá
com banana, Juliana venceu
o concurso Mulheres Rurais,
campanha idealizada pelo
Ministério da Agricultura,
com o objetivo de fortalecer
o poder feminino no combate à pobreza e à desnutrição.

A campanha já é realizada
por outros países do continente americano.
A receita do bolo feita
de Jatobá com Banana, apelidado de Jatonana, é composta de farinha de jatobá,
banana, aveia e é sem lactose.
“O cerrado tem uma riqueza que é pouco explorada, nós trouxemos então os
frutos de uma forma mais
aceita ao paladar para que
as pessoas pudessem ir se
adaptando com o sabor”,
afirma Juliana.

roduzir com o uso de tecnologias e de forma sustentável - esse é o desafio dos
produtores. Com esse propósito, instituições desenvolveram projetos voltados para a
Agricultura de Baixo Carbono (ABC. Recentemente, os
resultados do ABC Cerrado
foram divulgados, mostrando inúmeros benefícios ao
meio ambiente e à produção,
de forma geral.
Na avaliação da ministra
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina, o grande feito do ABC
Cerrado é que além de produzir mais, o produtor pôde
contribuir com a preservação ambiental. “O principal
legado será a sua continuidade, porque ele é um projeto
que ficou de pé. O produtor
rural acreditou porque viu
que, investindo na recuperação das suas pastagens de-

gradadas, da sua cultura que
estava com o solo exaurido,
percebeu que esse investimento lhe traz renda de volta”, destacou.
Em concordância com
a ministra, o presidente
da Embrapa, Celso Moretti, enfatizou que o uso de
tecnologia traz estímulo ao
agro brasileiro. “O que mostramos com esse resultado
do Projeto ABC Cerrado foi
como a tecnologia agropecuária pode apoiar o desenvolvimento do agro brasileiro”, destacou o presidente
da Embrapa.
Capacitação
A qualificação foi um dos
principais fatores que contribuíram para o bom desempenho do projeto. “Atualmente,
temos várias metodologias
de capacitação e colocamos
na nossa plataforma sete
cursos à distância que já estão disponíveis. Devemos
abrir as matrículas no início

Elo entre o campo e a cidade
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do próximo ano e as nossas
capacitações, por intermédio das nossas regionais, já
estão sendo realizadas. Estamos nos preparando, mas
o nosso desafio é aumentar
o corpo técnico”, ressaltou
Daniel Carrara, diretor-geral
do Senar Nacional, durante a
apresentação dos resultados.
Produtores
Ao todo, cerca de 8 mil
produtores de sete estados
e do Distrito Federal aderiram ao projeto, que juntos
recuperaram uma área equivalente a 100 mil campos de
futebol. “Pensando na questão que está na moda - de sequestro de carbono - imagine quanto que uma floresta,
juntamente com o cultivo da
soja, não está sequestrando
de carbono! Eu acho que todo
mundo deveria fazer isso
sim, pois produzimos e preservamos o meio ambiente”,
defende o produtor Rodrigo
Werlang.
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POLÍTICA
SEGURANÇA

Furtos de cabos elétricos trazem prejuízo aos produtores
FOTO: LEONARDO NOVAIS

O número de furtos a cabos elétricos do PAD-DF tem aumentado nos últimos dias, o que causa a insegurança dos
produtores da região

Pivô danificado pela ação de marginais resulta em prejuízo para o produtor
Cecília Gelenske

O

s produtores agora estão
lidando com frequentes

furtos nas propriedades. O
alvo principal dos criminosos
são os cabos elétricos que são
usados nos pivôs de irrigação.
Segundo o produtor rural Le-

omar Cenci, o prejuízo é imediato pois, para continuar
com a produção, é necessária
a aquisição de novos cabos.
“Normalmente se gasta, de-

pendendo do tamanho do
pivô, mais ou menos de 15 a
20 mil reais”, afirma Leomar.
Para colocar em funcionamento um equipamento de irrigação é necessário licenciatura, outorgas e a instalação.
Ou seja, muito investimento.
Além do investimento em
novos materiais e instalação,
o produtor rural, quando
tem seu equipamento furtado, precisa esperar em até 20
dias para que o sistema volte
a funcionar. Segundo Leomar,
nesse caso, se houver culturas
implantadas, principalmente
em época de estiagem, o produtor perde cerca de 200 a 300
mil reais, em virtude de perda
parcial ou total da lavoura.
De acordo com o superintendente da Federação da Agricultura e Agropecuária do DF, o

policiamento das áreas rurais é
tão escasso quanto o da cidade.
“Dentro da cidade já falta policial militar, e no campo, muito
mais”, reforça Carlos Alberto.
Para realizar este trabalho falta pessoal e material
para dar mais segurança no
campo. Atualmente, há apenas dois batalhões equipados
para a demanda rural.
Fazer o boletim de ocorrência quando ocorre um furto é fundamental, pois ajuda a
identificar a autoria do crime
e as localidades com maior índice de incidência. “Quando
os registros são feitos, conseguimos perceber que há uma
autuação em comum naquela
região e é possível tentar fazer
um trabalho para identificar
os autores”, afirma Jane Klébia, delegada da 6ª DP.

PESQUISA

Lançamento da CropLife Brasil
FOTO: LEONARDO NOVAIS

A expectativa é que o agronegócio brasileiro tenha um aumento no crescimento e desenvolvimento

Lançamento da CropLife em Brasília

Cecília Gelenske

E

mpresas e entidades ligadas ao setor agropecuário
se uniram e criaram a CropLife Brasil. Fundada na Bélgica
e com escritórios em diversos
países, a CropLife atua constantemente na melhoria do
agronegócio. No Brasil, a expectativa é que a junção entre

empresas e entidades continue impulsionando cada vez
mais o setor.
A associação tem a missão
de fomentar a modernização
e a inovação tecnológica nas
lavouras brasileiras, além de
apresentar informações para
desmistificar o agronegócio
do país.
“Essa união das empresas em busca da inovação e

de novas tecnologias só vai
trazer ganhos para o setor,
porque, se nós não tivermos
esse desenvolvimento e o investimento em inovação e
pesquisa, nossos produtos vão
perder competitividade e isso
vai trazer redução de ganhos
para todos os produtores”,
afirma Ana Maria Valentini,
Secretária de Agricultura de
Minas Gerais.
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MERCADO
OVINOS

Casal aposta na produção de derivados do leite de cabra
As cabras produzem, aproximadamente, 80 litros de leite por dia

FOTO: DIVULGAÇÃO

Mário Benisti

Produtos conquistam o paladar dos brasilienses

EDUCAÇÃO

A

s cabras chegaram ao Brasil
durante o período colonial.
Animais fáceis de se adaptar aos
mais variados tipos de climas,
são curiosos e dóceis. Características como essas conquistaram o casal Aurelino Sampaio
e Giovana Navarro, que decidiram investir na sua criação para
produzir derivados do leite.
O valor do deite de cabra
também chamou a atenção do
casal. “O leite de cabra, em termos nutricionais, é muito semelhante ao leite de vaca. No
entanto, ele possui algumas características específicas como
o teor de gordura em virtude
de seus glóbulos serem pequenos em proporção ao do leite de
vaca, o que confere ao leite de
cabra uma alta digestibilidade”,
explica Aurelino Sampaio.

Amor pela produção
Além da riqueza nutricional
está a paixão com a criação das
cabras da raça Saanen. “Essa é
uma atividade muito prazerosa.
As cabras são animais altamente produtivos”, diz Aurelino. Os
oitenta litros de leite produzidos por dia são transformados
em doces, queijos, entre outros
produtos que levam a marca Cabríssima. “A cada dia, fico mais
apaixonada pela produção de
derivados de leite de cabra”, declara Giovana.
Comercialização
Um dos pontos de venda
dos queijos artesanais no DF é
o “Teta Cheese Bar”. “O queijo
Flor de Figo, feito por Giovana
e Aurelino, é o que mais faz
sucesso”, afirma Marina Cavechia, proprietária do “Teta
Cheese Bar”.

FORMAÇÃO

ICESP realiza a Semana Acadêmica de Agronomia
Cecília Gelenske

O

Centro Universitário ICESP
realizou a II Semana da
Agronomia, que tem por objetivo proporcionar aos alunos
uma oportunidade de ampliar
os aprendizados e de conhecer o
mercado de trabalho, uma forma
diferente do que é ensinado em
sala de aula.
“A Semana Acadêmica é
muito importante para o curso

e para os alunos porque atua na
área de extensão e todo curso
superior precisa de ensino, pesquisa e extensão. Também possibilita maior integração entre
os alunos e os profissionais que já
estão no mercado de trabalho”,
afirma Marcelo Marinho, coordenador do curso de Agronomia
do ICESP.
O evento contou com palestras de variados temas como o
controle de pragas, a importância da polinização, cultivos orgâ-

nicos, registro profissional, além
de divulgar a importância do
agronegócio no Distrito Federal.
“É muito importante participar dos eventos ofertados
durante a semana, porque podemos agregar conhecimentos por
meio de palestras e minicursos. É
uma dinâmica diferente e, para
os alunos, isso é importante porque torna-se mais interessante e
há um incentivo maior pela faculdade”, diz Vitória Watanabe,
estudante de agronomia.

FOTO: LEONARDO NOVAIS

O projeto visa a melhorar a formação dos profissionais da área

Evento leva novos conhecimentos aos estudantes

SOMOS O AGRONEGÓCIO. SOMOS O TRIBUNA RURAL

DOMINGO 8h30 | Band Brasília 10h | TV Climatempo
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TURISMO
NATUREZA

Grupo de empresários se unem para criar o “Viva Lago Oeste”
FOTO: DIVULGAÇÃO

O projeto tem como finalidade impulsionar o ecoturismo do DF

os empresários foram proativos
ao criar o Viva Lago Oeste. “Este
não foi um projeto que o Sebrae
entregou diretamente. Eles é
que foram ao Sebrae solicitar o
nosso apoio, fundamental para
o sucesso da iniciativa”, pontua.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Diversificação
O Viva Lago Oeste conta
com a participação de diversos tipos de empreendimentos, desde produção agrícola
até espaços de gastronomia e
lazer. Edison Rodrigues, pro-

dutor de cogumelos, acredita
no projeto para fomentar o
turismo local, mostrar as belezas do cerrado e aumentar as
oportunidades de vendas.
Já o proprietário do Recanto Maria Flor, Marcus Vinícius,
valoriza as comparou as belezas
naturais que o Lago Oeste possui. “As pessoas não sabem que
dentro do nosso quadradinho,
tem esse paraíso. Pirenópolis é
lindo, a Chapada é linda, mas a
nossa Chapada aqui também é
maravilhosa”, defende.

Evento atraiu empresários e profissionais do setor
Mário Benisti

E

mpreendedores de diversos segmentos se reuniram
para criar o “Viva Lago Oeste”. A iniciativa foi idealizada
para aproximar a população
das belezas turísticas que o DF

possui. Ao todo, o grupo conta com a participação de treze
empresas, mas o número pode
aumentar nos próximos meses.
Na avaliação da secretária
de Turismo do DF, o programa
Viva Lago Oeste surge como
uma opção para alavancar a
ecoturismo no Planalto Cen-

tral. “É um fomento importante para gerar emprego e renda, nas comunidades que são
influenciadas por eles e para a
nossa cidade, pois vamos atrair
mais turistas”, diz Vanessa
Mendonça.
A analista do Sebrae-DF,
Natália Hallack, destacou que

Uma mostra das belezas do Lago Oeste

HORTIFRUTI
COLHEITA

FOTO: LEONARDO NOVAIS

Cultivo de folhosas em túneis garante a produção

Produção é mantida em qualquer época do ano

Cecília Gelenske

O

sistema de plantio em
túneis é parecido com
o plantio em estufas. A diferença é que o túnel pode ser
aberto durante o período de
seca. Quando chega a chuva o

plástico é abaixado e mantém
a produção.
Atualmente nove produtores estão usando o sistema
com apoio técnico da Emater-DF e estão satisfeiros com os
resultados. “Os produtores
têm gostado bastante da tecnologia e o método têm atra-

ído outros agricultores”, afirma Renata Cabus, engenheira
Agrônoma da Emater-DF.
Segundo o produtor rural
Rilvon Nunes, com os túneis as
verduras não são afetadas pelas condições climáticas, além
disso gera a economia de água
e energia.
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Comprar sua própria casa e trocar de carro. Ter um trator na fazenda e um caminhão novinho
na empresa. Pegar uma estrada com aquela moto que você tanto quer. Organizar uma festa
inesquecível. São diversas opções de consórcios, de acordo com o seu objetivo, sem juros e
com as melhores condições. E você ainda conta com a solidez da maior instituição ﬁnanceira
cooperativa do Brasil.
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PECUÁRIA
PREMIAÇÃO

Haras Rancho Tokarski promove exposição de animais premiados
FOTO: EMANUEL CORRÊA

No evento foram apresentados equinos, ovinos e bovinos de alto valor genético

é conhecido também por puro-sangue árabe. No esporte, ele
se destaca no enduro equestre.
“Tokarski possui um dos melhores garanhões do Brasil e a
produção deste animal é muito
requisitada. Eu sempre procuro participar desses eventos’’,
diz Renato Sérgio Mello, criador esportista.
A qualidade e o alto valor
genético são características

marcantes dos animais, resultado dos frutos de anos de
trabalho. “Hoje, estamos fazendo uma apresentação de
alguns exemplares de animais
premiados, somente animais
campeões. Mostramos aqui o
que há de melhor na genética
para poder oferecer ao público e estamos satisfeitos com
os resultados”, pontua Sarah
Rocha, veterinária.

“A qualidade e o alto valor genético são
características marcantes dos animais,
resultado dos frutos de anos de trabalho”.

FOTO: EMANUEL CORRÊA

Rogério Tokarski.

Beleza dos animais encanta
Juliana Souza

O

Haras Rancho Tokarski
realizou exposição com
objetivo de apresentar ao público animais premiados com
vários títulos. Além dos ca-

valos árabes, foram expostos
ovinos das raças Santa Inês,
Dorper, White Dorper e bovinos da raça Wagyu. “Nós procuramos apresentar animais
de grande valor; sempre procuramos o que há de melhor
no meio; temos comprado sê-

men de grandes raçadores”,
ressalta Rogério Tokarski,
criador.
O evento reuniu apreciadores, criadores e esportistas que
se encantaram com a beleza e
a elegância dos cavalos árabes.
Além da beleza, o cavalo árabe

TECNOLOGIA
INOVAÇÃO

Fruit Map: o aplicativo que mapeia frutas
FOTO: DIVULGAÇÃO

O aplicativo já tem registrados 60 mil árvores frutíferas

Ferramenta colaborativa permite o cadastro pelo usuário

Cecília Gelenske

E

studantes da Universidade Brasília criaram um
aplicativo colaborativo, que
registra a localização de árvores frutíferas. Ele funciona de
maneira colaborativa e todas
as pessoas que tiverem o programa no celular podem, além
de encontrar frutas, cadastrar
novas árvores frutíferas.
Além de árvores frutíferas,
o aplicativo também possui cadastro de hortas comunitárias.
“A equipe Fruit Map incentiva a

criação de hortas comunitárias,
porque é uma forma de aproximar a comunidade em prol de
um objetivo em comum, que é
produzir seus próprios alimentos perto de casa”, comenta
Julyana Amaral, integrante do
Fruit Map.
Segundo uma das criadoras da ferramenta, o objetivo
é unir as pessoas por meio da
natureza. “Pode ser indo para
o trabalho ou dando uma volta
no parque; você vai conseguir,
por meio do aplicativo, verificar
quais árvores frutíferas estão ao
redor”, afirma Larissa Machado.
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ESPAÇO COOPA-DF
CULTIVARES

FOTO: LEONARDO NOVAIS

Competição de Cultivares de 2020 tem início com plantio de soja

Plantio para competição de cultivares ocupa área de 17 hectares
Dâmares Vaz

A

fim de auxiliar agricultores na tomada de decisão no momento do plantio,
a AgroBrasília realiza anual-

mente a Competição de Cultivares, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Distrito
Federal (Emater-DF). Os resultados serão divulgados logo no
início da Feira, que em 2020

ocorre de 12 a 16 de maio.
O plantio das cultivares de
soja foi realizado no período
de 18 a 20 de novembro. Participam do torneio 19 empresas,
com 69 cultivares – cinco do
tipo RR e 64 Intacta RR2.

“A soja RR é tolerante ao
herbicida Glifosato. A soja Intacta RR2 é tolerante ao glifosato e apresenta capacidade de
controle de algumas lagartas
que atacam a cultura”, explica
o gerente da AgroBrasília, José
Roberto Gonçalves. Ao todo,
são 17 hectares plantados.
As empresas participantes são Agroeste, Arena Sementes, Basf (Credenz), Basf
S/A (Soytech Sementes),
Brevant Sementes, Corteva
Agriscience (Cordius), Dimiagro, Dois Marcos Sementes, Embrapa, FTS Sementes
S/A, Ho Genética, Koopert,
Limagrain, Nidera Sementes,
Pioneer, Riber Kws Sementes
LTDA, Syngenta, Triunfo Tec
Agro e WB Sementes.
De acordo com o gerente
do escritório da Emater no
PAD-DF, Marconi Borges, houve um atraso no cultivo em
razão das chuvas, mas a or-

ganização da competição foi
rigorosa no plantio, para que
os materiais fossem cultivados no mesmo período e sob
condições semelhantes.
“Esse tratamento garante
que seja conhecido o potencial genético de cada cultivar
e é importante para que o
produtor possa avaliar bem as
sementes. As empresas também se mostram bastante interessadas em participar, pois
o torneio lhes permite exibir
seus resultados aos produtores e aumentar as vendas”,
afirma Borges.
A área para cultivo de milho safrinha também está sob
preparação. Esse plantio será
feito depois da colheita da soja.
Resultados parciais serão
exibidos no Dia de Campo da
Competição de Cultivares,
ainda sem data definida. Mais
detalhes serão divulgados em
breve.

ESPORTE
Cecília Gelenske

A

Associação Cultural Esportiva Master do PAD-DF
(ACEM) recebeu a delegação
Master de Quixadá, do Estado
do Ceará, para um intercâmbio esportivo. As equipes entraram em campo e fizeram
bonito no futebol.
Esse é um momento de in-

tegração e confraternização. As
equipes já se reúnem há algum
tempo. “A importância é manter o esporte vivo e a amizade,”
diz Hélio Amâncio, diretor de
esportes da ACEM.
O presidente da Associação, Emílio Maldaner, revela
a grandiosidade do intercâmbio. “Esse evento é de suma
importância para o companheirismo e para as famílias,

porque é isso que fortalece o
grupo nesses 14 anos de trabalho”, pontua.
E quem veio de longe ressalta a estima pelo momento
de confraternização. “Temos
uma grande satisfação de sair
do nosso estado e vir para cá
e sentir essa demonstração de
união. É muito gratificante”,
ressalta Carlos Oliveira, jogador do Master Quixadá.

FOTO: LEONARDO NOVAIS

Torneio esportivo promove integração

Mais do que uma partida de futebol. É uma reunião de amigos.

Farinha de Trigo
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