
Cristalina aposta na 
força da juventude 
para melhorar 
a qualidade de 
vida da população 
e fortalecer o 
agronegócio.  
Confira a entrevista 
com o prefeito 
Daniel do Sindicato 
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Emater-DF auxilia produtores no combate ao Aedes 
aegypt
Mutirões de limpeza serão retomados no final de janeiro
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Mais de 1,5 mil famílias foram beneficiadas com o mutirão no ano passado 

O novo ano deve 
ser promissor.  

Mesmocom o viés 
de crise que assom-
bra alguns setores, 
o agronegócio tem 
se mantido forte e 
as expectativas para 
2017 são as melhores 
possíveis.

Dentro desse ce-
nário de superação, 
o Tribuna Rural visi-
tará as prefeituras do 
entorno para conhe-
cer os projetos e me-
lhorias que os novos 
gestores estão tra-
zendo para os muni-
cípios que envolvem 
Brasília. 

N o  m ê s  d e 
janeiro, destacamos 
a entrevista com o 
prefeito eleito de 
Cristalina-GO, Daniel 
Sabino, um sangue 
novo nas veias da 
capital da irrigação 
do Centro-Oeste.

Ainda nesta edi-
ção, apresentamos 
a publicação da Lei 
que regulariza as 
terras rurais do DF, a 
apicultura brasilien-
se, que tem crescido 
nos últimos anos, as 
ações da Coopa-DF e 
muito mais.

Boa leitura!

Thiago Silva

Buscando manter as pro-
priedades rurais do DF, 

livres do mosquito Aedes 

aegypt(transmissor da den-
gue, dozika vírus, da febre 
amarela e dachikungunya.), 
aEmater-DF já está preparan-
do as ações para o combate ao 
mosquito em 2017. 

Em 2016, só na área rural, fo-
ram realizadosvinte e três muti-
rões de limpeza durante a cam-
panha de combate ao mosquito 
Aedes aegypt. Pouco mais de 1,5 
mil famílias foram favorecidas 
com a atividade, que chegou a 
praticamente todos os núcleos 
rurais do Distrito Federal.

As ações contam com palestras 
de conscientização, atendimentos, 
e recolhimento de utensílios agrí-
colas e demais objetos que possam 
servir de criadouros do mosquito.

Com informações da ASCOM Emater-
-DF

Endereço para correspondência 
SBS Qd 2 Bloco A Sala 1106 
Ed. Casa de São Paulo 
CEP: 70.078-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 3039-1258 - 3039-1050
Telefax: (61) 3447-1998

redacao@tribunarural.com.br       
tribunarural@tribunarural.com.br 
www.tribunarural.com.br

É permitida a reprodução parcial ou 
total das matérias desde que citada  
a fonte. Os artigos assinados são de in-
teira responsabilidade de seus autores.

REGUlARIzAÇÃo

Publicada lei de Regularização de terras rurais no DF
Milhares de produtores serão beneficiados 
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Medida traz segurança para agricultores 

Thiago Silva

A lei nº 5.803/2017, publi-
cada no Diário Oficial do 

Distrito Federal, traz consi-
go alegria para milhares de 
produtores rurais do DF. O do-
cumento institui a Política de 

Regularização de Terras Pú-
blicas Rurais que pertencem 
ao governo local ou à Terra-
Cap. O intuito da legislação é 
promover a regularização e 
ordem de ocupação e explo-
ração rural. 

O texto da nova Lei de-
termina que as propriedades 

deverão cumprir função so-
cial, ou seja, ter destinação 
rural para serem regulariza-
das, com o efetivo exercício 
da atividade de agricultura, 
pecuária, agroindústria, tu-
rismo rural ou ecológico, 
preservação ambiental ou 
reflorestamento, além das 
atividades de suporte à pro-
dução, entre outros requisi-
tos, conforme regulamento. 

De acordo com a Seagri-
-DF, cerca de seis mil pro-
dutores locais podem ser 
beneficiados com a Lei . 
Mas, os dados afirmam que, 
aproximadamente,dois mil 
ainda não manifestaram in-
teresse. Para mais informa-
ções, os agricultores devem 
procurar a Sala do Produtor 
na sede da Secretaria. 

Agricultores de Ceilândia recebem 
concessão de uso de terra 

Thiago Silva

O  governo de Brasília 
promoveu a entrega 

de vinte e dois contratos de 
concessão de uso probató-
rio de terras para famílias do 
Assentamento Distrital San-
tarém, localizado no Trecho 
3 do Sol Nascente, Fazenda 
Guariroba, em Ceilândia.

Os beneficiados com a 
concessão terão, além da 
tranquilidade do direito da 
terra assegurado, acesso a 

crédito rurais e aoutros pro-
gramas de incentivos ofere-
cidos pelo governo.

Os agricultores terão que 
garantir a guarda e proteção 
do imóvel, recuperação de 
áreas degradadas, preserva-
ção e manutenção de reser-
vas, entre outras. Seguindo as 
orientações e estando dentro 
dos quesitos estipulados pela 
concessão, no prazo de dois 
anos, poderão receber o con-
trato de uso definitivo.

Com informações da ASCOM 
Seagri

Direito de uso de terra beneficia vinte e duas famílias em ceilândia 
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PolíTICA

Thiago Silva

O município de Cristalina-
-GO, assim como vários 

outros no Brasil, iniciou o ano 
de 2017 com uma nova gestão 
frente ao executivo local. O 
então vereador Daniel Sabino 
Vaz tomou posse como prefeito 
municipal da cidade. Daniel do 
Sindicato (PSB), como é conhe-
cido, possui uma longa trajetó-
ria no sindicato rural da cidade 
e como vereador. 

Daniel é considerado a es-
perança da maior parte dos 
cristalinenses para fazer da ci-
dade um lugar melhor para se 
viver. Conhecida como a capital 
irrigada de Goiás e responsável 
por um dos maiores recordes de 
produção agrícola nacional, a 
cidade vive dificuldades quando 
o assunto é gestão pública. 

Daniel Vaz apresenta, nesta 
entrevista ao Jornal Tribuna Ru-
ral, como encontrou as contas 
públicas do município, os de-
safios que tem pela frente na 
nova gestão e a melhorias que 
pode trazer para o município. 
Confira: 

Porque você adotou, em sua 
campanha, o nome de Daniel 
do Sindicato? 

Esse apelido veio do traba-
lho que eu fiz frente ao Sin-
dicato Rural de Cristalina, no 
qual, por 17 anos, tive o prazer 
de compor o quadro de fun-
cionários, e posteriormente, 
fui diretor. Lá, pude desen-
volver um trabalho junto ao 
agronegócio de Cristalina, 
desenvolvi projetos a fim de 
melhorar as condições para 

os produtores rurais, tanto o 
pequeno, médio, o assentado 
e isso me deu esse nome que 
carrego com muito carinho e 
muito orgulho. 

Transição de prefeitura é 
sempre muito difícil. Como 
você encontrou a adminis-
tração de Cristalina?

Eu tinha noção da dificulda-
de que iria encontrar, mas não 
a tal ponto como encontrado. O 
município de Cristalina é rico 
e próspero. O agronegócio vem 
crescendo ano após ano com 
geração de empregos e renda, 
mas, infelizmente, encontra-
mos um município com muita 
falta de gestão e de responsa-
bilidade fiscal com a cidade. A 
folha de dezembro em aberto 
com os funcionários, a gara-
gem de máquinas totalmente 
destruída sem máquina alguma 
apta a rodar; temos “pa-
trolas”, caminhões, pás-
-carregadeiras e nenhuma 
com condições de uso, ao 
passo que Cristalina tem mais 
de 1.000 km de estradas vici-
nais precisando de manuten-
ção. A cidade está cheia de 
buracos; a saúde precisa de 
médicos e ambulâncias; falta 
até uma simples seringa para 
aplicação de medicamentos. 

Quais setores precisam de 
melhorais? 

Quanto à educação, é pre-
ciso realizar um trabalho de 
valorização de profissionais, 
readequar o transporte esco-
lar. Enfim, são desafios que 
eu sabia que iria encontrar, 
mas fui surpreendido. Por 
isso, peço que a população 

tenha paciência, estamos no 
primeiro mês de gestão e eu 
acredito que, dentro de três 
meses, normalizamos tudo e, 
a partir daí, vamos investir 
no município. Sei do desafio, 

mas traçamos metas e vamos 
cumprir nossas propostas de 
campanha e de governo junto 
com a comunidade e vamos 
buscar o crescimento de Cris-
talina com a valorização do 
agronegócio, do empresário 
e do cidadão de nossa cidade. 
Continuaremos a trabalhar 
dia após dia, com muita res-
ponsabilidade e pés no chão. 

O alto potencial produtivo de 
Cristalina gera um PIB visto 
com bons olhos por investido-
res e grandes empresas. O que 
fazer para atrair mais indús-
trias e gerar mais empregos 
na cidade? 

É preciso aproveitar o que 
há de bom aqui. Esses núme-
ros que o agronegócio tem 
mostrado para o estado e para 
o país precisam ser capitaliza-
dos. Sabendo que Cristalina é 
uma das maiores produtores 
de batata, cebola, cenoura, 
milho doce e feijão, é preci-
so incentivar os produtores 
rurais e os empresários da 
cidade para industrializar os 

alimentos. É necessário olhar 
mais para os produtores que 
tanto investem em Cristalina, 
que fazem a diferença na eco-
nomia da cidade e impulsioná-
-los a industrializar sua própria 

produção. E há os 
outros setores, 
como por exem-
plo, o da habita-
ção, que precisa 
de crescimento, 
para o qual bus-
caremos trazer 
empresas do ramo 
para a cidade.

Você veio do agronegócio e há 
uma preocupação, por parte 
dos empresários, se o foco do 
seu governo será apenas para 
os produtores rurais. Como vê 
essa situação?

Apesar de ter saído do setor 
do agronegócio, eu conheço todas 
as dificuldades do município. Por 
exemplo, o próprio meio rural é 
um grande gerador de empregos 
e de renda, e sofreu demais nos 
últimos anos com a falta de apoio 
político. Agora, como vamos dar 
empregos para a população de 
Cristalina? A irrigação precisa 
continuar crescendo, o agronegó-
cio precisa continuar crescendo 
e, consequentemente, o comércio 
local vai continuar crescendo. É 
uma engrenagem que caminha 
junto, não há como um setor 
crescer sem a ajuda do outro. 
É preciso respeitar o espaço de 
cada um, sem privilégio para 
ninguém. Precisamos de escolas 
para nossos filhos, de saúde para 
a comunidade, de ruas em boas 
condições de circulação dentro 
do município, de segurança, de 
boas estradas vicinais para o es-

coamento da safra. Então, não é 
governar para um só setor e sim 
saber valorizar o que é o segredo 
para o crescimento do município. 

A maior parte dos vereadores 
da cidade pertence à sua base 
política. Até que ponto essa 
maioria pode auxiliar na sua 
gestão? 

Com certeza, haver uma Câ-
mara coesa, que dialoga com o 
executivo, isso é o que penso 
em fazer em Cristalina; levar os 
problemas aos vereadores para 
que tenham ciência do que está 
acontecendo é importante para 
qualquer prefeito. E os colegas 
vereadores podem ter certeza 
de que sempre os respeitarei, na 
sua função de fiscalização e eu 
na função de execução. Sabendo 
respeitar os limites de cada um, 
tenho certeza de que teremos 
uma boa gestão na cidade. 

Deixe uma mensagem para a 
população Cristalinense. 

Quero dizer a toda a co-
munidade cristalinense que 
estamos focados no bem estar 
da cidade. Iniciamos o ano rea-
lizando todo o trabalho de lim-
peza, de varrição, de tira entu-
lhos, tapa buracos. Não estava 
havendo partos no hospital do 
município e, desde o inicio do 
ano, já foram realizados mais 
de 15 partos. Colocamos técni-
cos à frente das secretarias de 
governo e é dessa forma que 
pretendemos trabalhar. Mes-
mo com a população muito an-
siosa por resultados, peço que 
tenham paciência e nos deem o 
prazo de adaptação para mon-
tarmos o secretariado e reali-
zarmos um bom governo. 

Prefeito de Cristalina-Go revela os desafios da gestão 2017/2020
Como a maioria dos municípios brasileiros, a cidade precisa driblar a crise e continuar crescendo

Daniel sabino quer fazer uma cidade melhor para todos 
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Prefeito eleito de cristalina, Daniel sabino 

É necessário olhar mais para os 
produtores que tanto investem em 
Cristalina, que fazem a diferença na 
economia da cidade e impulsioná-
los a industrializar sua própria 
produção.
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toneladas de grãos, de 
um total de 213 milhões 
de toneladas projetadas 
para a safra 2016/2017. A 
soja e o milho são as prin-
cipais culturas do Centro-
-Oeste. Entre os estados, 
Mato Grosso aparece como 
maior produtor, com a co-
lheita estimada em 52,7 
milhões de toneladas.
Os números do terceiro le-

vantamento da safra da Conab divul-
gados em dezembro do ano passado 
apontam o Sul como o segundo maior 
polo agrícola do país, com colheita 
projetada em 75,2 milhões de tone-
ladas de grãos. O Sudeste ocupa o 
terceiro lugar no ranking nacional 
da agricultura, com 22,3 milhões de 
toneladas de grãos. O Nordeste apa-
rece em quarto, com 16,1 milhões de 
toneladas, e o Norte, em quinto, com 
8,7 milhões de toneladas de grãos.

MERCADo

Produção de grãos pode chegar a 213 milhões de toneladas

RANKING

Centro-oeste lidera produção agrícola 
brasileira
Região deve produzir 90,6 milhões de toneladas de 
grãos

ASCoM Mapa

De acordo com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Mapa), o Centro-Oeste 
deve liderar, mais uma vez, a pro-
dução agrícola brasileira. Dados 
apresentados pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), 
a região produzirá 90,6 milhões de 
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Compra de alimentos beneficia produtores do DF
Cerca de 360 produtores venderam suas mercadorias para o governo 

RENDA

Produtos orgânicos foram os mais comprados em 2016 

Thiago Silva

Em tempos difíceis decrise 
econômica, os agricultores 

do Distrito Federal têm muito o 
que comemorar. Em 2016, o Go-
verno de Brasília comprou mais 
de R$ 5,9 milhões em alimentos, 

produzidos no DF, por meio de 
três programas: o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), o 
Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae) e o Progra-
ma de Aquisição da Produção da 
Agricultura (Papa-DF).

A vantagem para os pro-
dutores que estão cadastrados 

nesses programas é que o valor 
pago pelos produtos são justos 
e não há atraso de pagamentos. 
Os agricultores podem continuar 
produzindo e vendendo em feiras, 
por exemplo, e contar com uma 
renda extra que vem das compras 
realizadas pelo governo. 

Segundo informações da Se-
cretaria de Estado da Agricultu-
ra, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural (Seagri/DF), dos 
três programas, o Papa-DF repre-
sentou o maior montante nesse 
ano. Por meio dele, os órgãos do 
Governo de Brasília compraram 
mais de R$ 2,9 milhões em ali-
mentos e produtos artesanais de 
agricultores familiares.
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TECNoloGIA

Defesa on line já está disponível 
para uso
Utilização do sistema só é possível  

após cadastro dos produtores 

Portal Defesa on line oferece emissão de guias e documentos 
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Thiago Silva

A plataforma Defesa on line, 
lançada pela Seagri/DF, já 

está disponível para uso dos 
produtores rurais. A proposta 
da Secretaria com o uso do siste-
ma é permitir que os agriculto-
res tenham acesso a emissão de 
guias e documentos via internet, 
antes disponibilizados apenas 
nos escritórios de Defesa Agro-
pecuário e na sede da Secretaria. 
Além disso, o site Defesa on line 
é um meio de gestão das pro-

priedades rurais, tornando-se 
uma aliada dos produtores. 

A emissão de produtos 
como guia de trânsito animal 
e declarações de vacinação an-
tirrábica e contra febre aftosa 
já estão disponíveis no site que 
é administrado pela Seagri.  
De acordo com a Seagri, antes 
de acessar o Defesa on line, o 
produtor deve comparecer a 
um dos escritórios regionais 
de Defesa Agropecuária ou à 
sede da Secretaria da Agricul-
tura e realizar o cadastro para 
utilizar o portal.

Ainda de acordo com a Se-
agri/DF,oDistrito Federal 

ultrapassou a meta estipulada 
pelo Governo Federal de alcan-
çar 5% em produtos orgânicos. 
Entre os produtos não conven-

cionais, o mais adquirido, em 
quilogramas, foi a abóbora 
seca, seguida da mandioca, do 
morango, do tomate, da abo-
brinha italiana, da cenoura e 
da alface, nessa ordem. Já entre 

os orgânicos, os mais compra-
dosdos produtores pelo PAA 
foram: alface, abobrinha me-
nina, couve, repolho, batata, 
cebolinha e tomate. 

Com informações da ASCOM Seagri

Produtos orgânicos foram os mais comprados em 2016

PRoDUÇÃo

Produtores apostam na apicultura no DF 
Alimentos derivados do mel serão usados na rede pública 
de ensino

Da redação

A apicultura tem ga-
nhado espaço nas 

propriedades rurais do 
Distrito Federal. A apos-
ta dosprodutores ru-
raisnão é só em alimen-
tos; as abelhas têmum 
papel fundamental na 
agricultura. De acordo 
com dados da Emater-

-DF,os resultados têm 
aparecido na fauna, na 
flora, na melhoria da 
qualidade de vida e da 
renda dos apicultores.

Para fortalecer a 
apicultura no Distrito 
Federal, em 2017, o mel 
produzido por agricul-
tores familiares do DF 
estará presente no lan-
che de estudantes da 
rede pública, por meio 

Apicultura tem papel importante para a agricultura 

do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae).

De acordo com o exten-
sionista rural da Empresa 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do DF (Emater-
-DF),Névio Guimarães, o mel é 
uma fonte de vitalidade. Quem 
oconsome, por exemplo, pode 
aumentar a imunidade e con-
trolar a obesidade. Já para o 
campo, a abelha pode levar 
resultados ainda maiores. “O 
agricultor que tem abelhas na 
produção de hortaliças chega 
a dobrar a produtividade em 
função das polinizações. Isso é 
uma visão de futuro”, afirma.

A Emater incentiva a cul-
tura e oferece cursos, treina-
mentos e assistência técnica 
para os produtores rurais 
que desejam iniciar nesse 
segmento.

*Com informações da ASCOM Emater-
-DF
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UNAí Executivo e legislativo de Unaí se 
preparam para gestão 2017/2020
Prefeito eleito ressalta a diminuição de gastos 
na prefeitura

Giancarlo Faria (Vitrine Mais) 

Os vereadoreseleitos em Unaí-
-Andréia Machado (PSD), 

Alino Coelho (PSDB), Eugênio 
Ferreira (PMDB), Ilton campos 
(PHS), Paulo Arara (PSB), Paulo do 
SAAE (PSL), Petrônio Nego Rocha 
(PMDB), Carlinhos do Demóstenes 
(PTB), Shilma Nunes (PDT), Olím-
pio Antunes (PSC), Valdir de Souza 
Porto (PTB), Diego Ramiro da Silva 
(PR), Sebastião Marques de Souza 
(PRP), Silas Professor (PRB) eVal-
dir Mix (PMN) -foram empossados 
na Câmara Municipal da cidade.

Além dos representantes 
do legislativo, o prefeito José 
Gomes Branquinho e o seu 
vice, Waldir Novais, também 

tomaram posse para a gestão 
2017/2020. Em seu discurso, 
Branquinho falou da trajetória 
durante a campanha, das parce-
rias conquistadas e do aprendi-
zado adquirido tanto na derrota 
das eleições passadas, quanto 
na vitória nas eleições de 2016. 

Branquinho frisou, por várias 
vezes, que o objetivo é sanar as 
dívidas da prefeitura de Unaí, da 
ordem de mais de 50 milhões e, 
para isso, o governo irá enxugar 
as despesas: “Num primeiro mo-
mento, não iremos nomear toda a 
nossa equipe de governo. Vamos 
nomear aqueles secretários para 
as emergências de Unaí. Sabemos 
que temos que pagar as contas e 
isso só se faz diminuindo os gastos 
da prefeitura” destacou o gestor. 

População quer uma Unaí limpa e melhor
Cidadãos e representantes do governo promoveram um fato histórico 
na cidade

Prefeito Branquinho ao lado de moradores de unaí após o mutirão de limpeza

Giancarlo Faria (Vitrine Mais) 

Representantes de clubes de 
serviços, instituições reli-

giosas, secretários de governo, 

do legislativo e várias outras 
lideranças mobilizaram equi-
pes para o mutirão da limpeza 
de Unaí. O objetivo foi limpar e 
organizar a cidade para a con-
fraternização do aniversário de 
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73 anos do município.
Cada grupo cuidou de um 

setor da cidade, o que se cons-
tituiu um fato histórico, quan-
do a própria população abra-
çou a cidade de Unaí. Para o 
prefeito José Gomes Branqui-
nho, o mutirão tem um valor 
incalculável: “A ideia surgiu 
da nossa vontade de come-
morar o aniversário de Unaí. 
Faremos uma grande con-
fraternização e, como a pre-
feitura não tem dinheiro e a 
nossa meta é pagar as dívidas, 
a sociedade organizada é que 
solicitou para que nós fizés-
semos o mutirão. As pessoas 
abraçaram a nossa cidade e eu 
estou muito feliz”, declarou o 
prefeito Branquinho.

Sicredi Planalto Central traça 
metas para 2017
Ações do ano passado resultaram em números 
expressivos para a Cooperativa

Thiago Silva

O SicrediPlanalto Central, 
com sede em Cristalina-

-GO, fechou o ano de 2016 
superando as expectativas 
e entregou resultado além 
do esperado para os coope-
rados.  Para o presidente da 
cooperativa, Pedro Caldas, 
os números alcançados são 
sinal de alegria para todos.  
“Para nós, é motivo de gran-
de satisfação terminar o ano 
com esses números. Tivemos, 
praticamente, R$ 9 milhões de 
resultado final”, celebra.

Além do valor divulga-
do por Pedro Caldas, o in-
cremento depositado no 

capital dos cooperados do 
Sicredi  Planalto Central 
foi de 9%. De acordo com o 
presidente, a cooperativa já 
traçou metas para melhorar 
aindamais esses números.  
“Para este ano, estamos pas-
sando por uma transformação 
tecnológica e de marca, com 
um jeito de ser mais simples, 
mais próximo e mais ativo, 
para atingir o maior número 
de pessoas”, revela. 

O Sicredi Planalto Central 
está presente nos estados de 
Goiás, Minas Gerais, Bahia e 
no Distrito Federal.Mais de 
17 mil pessoas são atendidas 
pela entidade que conta com 
um quadro de 160 colabora-
dores.

CRISTAlINA

Sindicato Rural atua em prol dos produtores 
de Cristalina 
Nova etapa de irrigação marca o início de 2017

Thiago Silva

Reconhecida como a capital 
da irrigação, Cristalina se 

tornou referência no uso de pi-
vôs centrais para a agricultura.  
Com essa iniciativa, os produto-

res conquistaram números de ex-
pressão, mas foi preciso longos 
anos de estudos e, principalmen-
te, a formação dos agricultores 
para o uso consciente da água e 
assim fortalecer o agronegócio 
local, o que tornou a cidade co-
nhecida internacionalmente. 

Essas e muitas outras conquis-
tas são frutos do trabalho realiza-
do pelo Sindicato Rural de Cristali-
na.  E, em 2017, não será diferente. 
De acordo com Alécio Maróstica, 
presidente da instituição, este ano 
é o momento de capacitar ainda 
mais os agricultores, visando ao 
crescimento da produção, com 
meios inovadores de gestão e ad-
ministração do uso da água. 

“Estamos cadastrando e con-
versando com todos os produto-
res, principalmente os irrigan-
tes. Agora vamos começar uma 
nova etapa de irrigação com um 
modelo totalmente diferente, 
que inclui organização, gestão, 
planejamento e conhecimento. 
Esses pontos são fundamentais 
para poupar água e continuar 
irrigando”, ressalta Maróstica. 

sindicato Rural vai adotar novos sistemas de irrigação em  2017
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Ferramentas Tecnológicas para Nutrição de Plantas
Uso de Aminoácidos – fator determinante para a garantia da produção agrícola do futuro

HoRIzoNTE CoMERCIAl AGRíColA

Marco zanata

A demanda por alimentos no 
mundo deve crescer cerca 

de 60% até 2050, este aumento da 
demanda nos leva a percepção 
do potencial de crescimento do 
setor agrícola para os próximos 
anos, com cada vez mais opor-
tunidades sendo geradas para os 
produtores agrícolas e para toda 
a cadeia de insumos. Entretan-
to, neste mesmo cenário temos 
também fatores como: diminui-
ção das reservas de matérias-
-primas fertilizantes, limitação 
das áreas agricultáveis, maior fre-
quência de condições climáticas 
extremas, etc. Todos estes fatores 
levam ao aumento de custos e ris-
cos da produção agrícola.

A busca pela maior eficiên-
cia no uso dos recursos minerais, 
humanos e genéticos, para a pro-
dução de alimentos torna-se pri-
mordial para a sobrevivência da 
atividade agrícola, e em última 
análise, torna-se primordial para 
a sobrevivência da humanidade.

A constante busca de no-
vas tecnologias voltadas para a 
agricultura moderna, através da 
análise dos problemas vividos 
pelos produtores e com respos-
tas baseadas em pesquisas, visa à 
obtenção de diferentes práticas 
e substâncias para melhorar a 
eficiência da produção agrícola.

As formulações desenvol-
vidas pela Biosul visam traba-
lhar as questões nutricionais e 
fisiológicas das plantas.

 No que diz respeito às ques-
tões nutricionais as mesmas re-
lacionam-se com a eficiência na 
absorção, transporte e utilização 
dos nutrientes pelos vegetais.

Para a produção de fertili-
zantes especiais que visam altos 
rendimentos e melhor absorção 
são utilizados extratos vegetais, 
agentes quelantes diferenciados 
e matérias primas de altíssima 
qualidade e pureza, assim como 
processos inovadores de produ-
ção, garantindo desta forma a 
melhor eficiência agronômica.

Já, para as questões fisioló-
gicas das plantas, se busca esti-
mular e proteger o metabolismo 
das mesmas, buscando o melhor 
desempenho em cada fase crítica 
de desenvolvimento da cultura. 
Para isso, a Área de Pesquisa e 
Desenvolvimento utiliza concei-
tos relativos aos processos fisio-
lógicos das plantas, entre eles, 
balanço hormonal, capacidade 
de incremento de absorção de 
água e nutrientes, manejo do es-
tresse abiótico (altas ou baixas 
temperaturas, déficit hídrico, 
ausência de luz) e biótico (ata-
que de pragas e patógenos), os-
moproteção, incremento fotos-
sintético, aumento da produção 
e raízes e parte aérea, manejo 
reprodutivo visando redução 
de abortamento de estruturas, 
manejo da translocação de fo-
toassimilados e relação fonte x 
dreno, dentre outras estratégias.

A grande ferramenta para o 
manejo fisiológico das plantas 
são os chamados aminoácidos, 
que são ácidos orgânicos que 
possuem em sua molécula um 
carbono central, geralmente 
assimétrico, ligado a um grupa-
mento carboxila, um grupamen-
to amina e um átomo de hidrogê-
nio. Além destas três estruturas, 
os aminoácidos apresentam um 
radical genericamente conheci-
do como “R”, que os diferencia. 
Estas substâncias são constitui-
tes das proteínas, mas possuem 
também varias funções no me-
tabolismo vegetal, atuando prin-
cipalmente na síntese proteica 
e na precursão de substâncias 
que regulam o metabolismo do 
vegetal, como por exemplo, os 
hormônios vegetais.

Os aminoácidos proporcio-
nam equilíbrio no metabolismo 
das plantas, melhoram a fotossín-
tese, diminuem a fitotoxicidade 
de alguns agrotóxicos, conferem 
as plantas maior tolerância às 
pragas e doenças, promove uma 
melhor absorção e translocação 
de nutrientes aplicados via foliar, 
tornam o sistema radicular mais 
desenvolvido e com maior vigor, 

regula atividades hormonais das 
plantas, proporciona maior to-
lerância ao estresse hídrico e de 
geadas, maior florescimento das 
plantas e aumenta a qualidade dos 
produtos colhidos.

Os aminoácidos, dentre outras 
funções, têm interação com a nu-
trição de plantas, aumentando a 
eficiência na absorção, transpor-
te e assimilação dos nutrientes. A 
quelação de cátions com aminoá-
cidos gera moléculas sem cargas, 
reduzindo o efeito das forças de 
atração e repulsão da cutícula da 
folha, elevando a velocidade de 
absorção dos nutrientes. Além 
disso, estes quelatos formados por 
cátions+aminoácidos aumentam a 
capacidade de circulação de nu-
trientes pelas membranas, culmi-
nando em um importante compo-
nente da nutrição das plantas, a 
translocação de nutrientes pouco 
móveis pelos vasos do floema.

Existem cerca de 20 aminoá-
cidos essenciais nas plantas, pos-
suindo concentrações e funções 
distintas. o triptofano, por exem-
plo, é precursor do mais impor-
tante hormônio de crescimento 
radicular e da parte aérea das 
plantas, a auxina. Ou a metionina, 
precursora do etileno, responsá-
vel pela maturação dos frutos. Ou-
tros aminoácidos como a tirosina 
e a fenilanina são os precursores 
dos compostos fenólicos envol-
vidos na defesa das plantas e na 
síntese de lignina, que aumenta 
a resistência ao acamamento das 
plantas. A glicina é precursora da 
síntese de clorofila, além de agir 
nos mecanismos de defesa das cul-
turas. Focado no desenvolvimento 
inicial, a valina afeta diretamen-
te a germinação das sementes e a 
arginina age sobre o desenvolvi-
mento radicular e eleva a solubi-
lidade e absorção de nutrientes, 
sendo ainda o principal aminoá-
cido de translocação no floema.

Na literatura, tem-se citado 
inúmeros benefícios quanto ao 
uso de aminoácidos, entre elas 
podemos citar as respostas dos 
aminoácidos em situações de 
estresses bióticos, como rela-

cionados ao ataque de pragas e 
doenças, e abióticos, como de-
sordens nutricionais, climáticas, 
deficiências hídricas ou estresses 
relacionados à aplicação de de-
fensivos, em especial herbicidas, 
conferindo aos aminoácidos o 
título de agentes antiestressan-
tes. Em especial podemos citar a  
recuperação de  soja transgênica 
com sintomas de fitotoxidez, cha-
mado de “yellow flashing”, cau-
sado pelo herbicida glyphosate.

Com as novas tecnologias 
para a produção de fertilizantes 
especiais temos conseguido ga-
nhos que variam de 5 a 12% em 
produtividade nas mais diver-
sas culturas e regiões brasileiras.  
Este aumento de produtividade 

não é estranho, quando se vê um 
planta com um sistema radicu-
lar mais exuberante, com maior 
acúmulo de biomassa, maior fi-
xação das estruturas de repro-
dução, vagens e frutos mais bem 
formados, além de condições fi-
tossanitárias melhores.

A nutrição de plantas é uma 
ciência multidisciplinar e em 
desenvolvimento, onde a in-
teração da indústria com os 
órgãos oficiais de pesquisa e 
produtores rurais será o dife-
rencial para o desenvolvimento 
de produtos cada vez mais efi-
cientes que contribuirão para 
superar os desafios e aproveitar 
as oportunidades geradas nas 
próximas décadas.
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Joãozinho e o arroz
O professor pergunta o Joãozinho:
- Arroz é com S ou com Z?
E o Joãozinho responde:
- Aqui na escola eu não sei, mas lá 

em casa é com feijão.

Último sorriso
Um senhor morre e o seu melhor 

amigo vai ao velório.
Ele pra fazer bonito resolve dizer 

algumas palavras...
mas sua dentadura cai sobre o cai-

xão e para não pagar mais mico ainda, 
diz:

- Vai amigo, leva meu último sor-
riso.

Velhinha na Farmácia

Uma senhora já de idade bastante 
avançada chega na farmácia e per-
gunta:

- Tem remédio para mal de Alzhei-
mer?

O farmacêutico responde:
- Tem sim.
E ela pergunta:
- Tem o quê?

O Bêbado e a Polícia
Dois policiais estavam fazendo 

ronda pela cidade quando encontram 
um bêbado. Um dos polícias diz:

- Mãos para cima!
E o bêbado completa:
- Cintura solta, dá meia volta, dan-

ça Kuduro!
Os policiais sem entender nada co-

locam o bêbado na viatura e o bêbado 
continua:

- Agora eu fiquei doce igual rapa-
dura, tô tirando onda na viatura!

Os policiais se olham e um deles 
pergunta:

- Quem é esse cara?
E o bêbado responde:
- Esse cara sou eu!

Passageiro Desinformado
Um motorista de ônibus em seu 

trabalho parou em um ponto onde 
embarcaram vários passageiros. Um 
homem com malas nas costas e saco-
las na mão se aproxima dele e per-
gunta:

- Esse ônibus vai até onde?
O motorista já pronto para partir 

responde:
- Do parachoque dianteiro até o 

parachoque traseiro.

Na Loja de Produtos Veterinários
O sujeito entra na loja de produtos 

veterinários e diz:
- Quero um remédio para pulgas.
- Pois não. Do que é que suas pulgas 

sofrem?

ENTRETENIMENTo

RECEITA

Rosca Caseira Mineira

Ingredientes 
 
- 4 ovos
- 1 kg de farinha de trigo
- 2 colheres de fermento bio-
lógico
- 1 copo de óleo morno
- 1 copo de água morna
- 1 copo de leite morno
- 1 copo de açúcar
- 1 pitada de sal

Modo de preparo

Misture a água, o fermento, 
o leite, o açúcar, o sal e os 
ovos. Deixe descansar por 10 
minutos.
Coloque aproximadamente 1 
Kg de farinha de trigo, amas-
se, alternando com o óleo 
morno, um pouco de farinha, 

um pouco de óleo morno, até 
ficar uma massa lisa.  
Enrole as roscas em forma 
de tranças, deixe crescer até 
dobrar o tamanho
Asse em forno pré-aquecido, 
a 180°
Faça uma calda rala de açúcar, 
passe nas roscas com um pin-
cel assim que tirar do forno. 

Tempo de preparo:  
1 hora

Tempo de cozimento:  
40 minutos

Tempo total:  
1 hora 40 minutos

 
Fonte: WWW.receitasdecomidas.com.br

PIADAS
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Coopa-DF se prepara para receber Safra 
2016/2017
Capacidade de armazenamento teve aumento de 10%

Produtos orgânicos foram os mais comprados em 2016 

Thiago Silva

A Cooperativa Agrope-
cuária da Região do 

Distrito Federal (Coopa-
-DF), já iniciou a preparação 
para receber a produção de 
grãos da Safra 2016/2017.  
Pode parecer cedo, mas os ar-

mazéns da cooperativa passa-
ram por reforma e ampliação 
que totalizaram 10% a mais 
na capacidade de armazena-
mento. 

Para o gerente de opera-
ções da Coopa-DF, Samuel 
de Paula, a expectativa de 
recebimento para 2017 é 
maior que a do ano anterior.  
“No ano passado os produto-
res enfrentaram problemas 
com a quebra de safra, e não 
chegamos a usar toda a ca-
pacidade do nosso armazém, 
mas tudo indica que esse ano 
será bem melhor”. 
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Produtores comemoram lei que regulariza o 
uso de terras rurais
Momento não é só de celebrar, mas também de cobrar a execução 
afirmam produtores 

Região do PAD-DF,  onde está a sede da coopa-DF, uma das maiores áreas de produção 
agrícola do DF

Thiago Silva

Após 40 anos de espera, os 
produtores rurais associa-

dos à Coopa-DF, puderam, enfim, 
respirar aliviados.  O Governo de 
Brasília publicou a Lei que regu-
lariza o uso das terras rurais do 
Distrito Federal.  Os agricultores 

se referem à conquista como um 
sonho alcançado.  

E não é só no papel que os 
agricultores querem ver a Lei nº 
5803/17. De acordo com Derci Cen-
ci, que é secretário da Coopa-DF 
e produtor rural,  não se pode só 
festejar, mas também cobrar que 
a nova legislação seja executada.

“Esta Lei veio de encontro ao 
produtor, mas nós não podemos 
nos contentar apenas com essa 
publicação. Com a Lei em mãos, 
nós precisamos fazer com que ela 
ande. Agora temos a verdadeira 
possibilidade de um dia adquirir 
essas áreas onde nós produzimos 
há tantos anos.”, explicou Derci. 
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Safra de grãos do DF corre 
risco de quebra  
Previsão de queda é de 10% 

Thiago Silva

Já se passou mais da metade do 
mês de janeiro e as chuvas ainda 

não foram suficientes para garan-
tir a qualidade e aumento da safra 
no Distrito Federal.  Produtores 
rurais já estão com receio de te-
rem perdas nas lavouras. Na maior 
das plantações,este é o momento 
deformação ou enchimento de 
grãos. Sem a chuva, as plantas 
perdem a força e podem produzir 
grãos com menos peso, o que, para 
os produtores, é sinal de prejuízo. 

De acordo com Cláudio Ma-
linski, agrônomo da Coopa-DF, 
a falta de chuvas pode gerar 
quebra na produção de soja, do 
milho e, principalmente, do fei-
jão, que tem sofrido com a crise 
hídrica. “O feijão sofreu muito, 

com uma quebra que pode che-
gar a aproximadamente 30%. O 
milho sequeiro também vai per-
der um pouco. Não vai ser uma 
produção pequena, mas ele não 
vai atingir o potencial máximo 
que era esperado, de 12 a 13 mil 
quilos por hectare”, revela.

Segundo o agrônomo, mes-
mo devido ao fator natureza, o 
produtor rural toma prejuízo. 
“O agricultor investe muito em 
adubação, tratos culturais e se-
mentes de qualidade, e esse fa-
tor climático de falta de chuvas 
e temperaturas muito elevadas 
acaba limitando o potencial das 
plantas e também gera perda de 
valores. Ainda é cedo para dizer 
qual será a quebra, mas eu esti-
mo que, no total, já tenha alcan-
çado 10%”, explicou Malinski.

*Com informações da Coopa-DF

Produção pode ser comprometida com a falta de chuvas
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