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02 / 01 / 20 
 

Fort realiza ação de Natal em Rio Verde 

Como costuma fazer todos os anos, a empresa Fort Aviação Agrícola, de Rio Verde (GO), 
distribuiu 50 cestas básicas de Natal para famílias carentes da cidade. A ação ocorreu no 
dia 23 de dezembro e marcou o encerramento das ações de responsabilidade social da 
empresa durante o ano. 

Além disso, em 2019 a Fort recebeu cinco visitas de turmas de estudantes (desde a 
Educação Infantil até universitários), dentro do trabalho de divulgar a importância e 
segurança do setor aeroagrícola para a sociedade, além das oportunidades no setor para 
futuros profissionais do agro. Já também com calendário de visitas programado para 2020. 

As ações de aproximação com a sociedade tiveram ainda visitas a instituições de ensino 
da região, além do apoio a eventos acadêmicos. Aliás, o foco da empresa na qualidade 
inclui também a certificação ISO 9001 e o selo do programa Certificação Aeroagrícola 
Sustentável (CAS). 
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03 / 01 / 20 
 

TV Justiça: aviões contra mosquitos entre os 

grandes julgamentos no STF em 2019 

O debate no Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a constitucionalidade das 
pesquisas para o uso de aeronaves nas estratégias nacionais para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti foi o tema do último programa da série Grandes Julgamentos de 
2019. Ele foi ao ar no dia 16 de dezembro, pela TV Justiça, com reprises nos dias 19, 21 
e 22. Ao todo, foram 23 programas no ano, na série que evidencia os principais temas 
decididos na suprema corte. 

Clique AQUI para conferir o vídeo 

O assunto também foi tratado a fundo na Revista Aviação Agrícola – veja AQUI 

O tema que tramitava na suprema corte brasileira desde 2016, pela Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5592, proposta pela Procuradoria Geral da República. O 
Sindicato Nacional das Empesas de Aviação Agrícola (Sindag) teve atuação decisiva no 
esclarecimento aos ministros da casa sobre a importância, segurança e experiência do 
setor aeroagrícola nesse tipo de operação. 
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O próprio assessor jurídico do Sindag, Ricardo Vollbrecht defendeu em plenário a 
constitucionalidade das pesquisas, previstas na Lei Federal 13.301/2016. Ele respaldou a 
argumentação com a experiência ocorrida no Brasil nos anos 70, quando o combate aéreo 
a mosquitos salvou vidas no litoral paulista. E falou sobre a experiência de diversos países 
(Estados Unidos, Alemanha, França e muitos outros) que têm hoje a aviação como uma 
das principais ferramentas de saúde público contra vetores. 

O julgamento entrou e saiu da pauta do plenário do STF diversas vezes desde 2017 e 
acapu sendo definido em duas sessões. Começou em 5 de abril de 2019 e teve a decisão 
final em 11 de setembro – justamente no dia em que o Ministério da Saúde divulgou o 
relatório apontando mais de 1,4 milhão de casos de dengue registrados no País em 
apenas 9 meses (6 mil casos por dia). Relatório, aliás, enfatizado pelo presidente do STF, 
Dias Toffoli, ao manifestar o último voto (em um placar que terminou 8 a 3, favorável às 
pesquisas). 

05 / 01 / 20 
 

Preparativos para 2020 e retrospectiva 2019 na 

AgAir Update de janeiro 

Os preparativos para o 2º Fórum Científico da Aviação Agrícola (dentro do congresso 
aeroagrícola deste ano no Brasil), com a chamada para pesquisas e formação das equipes 
avaliadoras, e as principais ações do Sindag para 2020 estão entre os destaques da 
edição de janeiro da revista AgAir Update. Na agenda do sindicato aeroagrícola para o 
ano, aliás, a revista destaca o foco na comunicação, grande expectativas para o 
Congresso Mercosul e Latino-Americano de Aviação Agrícola, a entrega aos associados 
de uma ferramenta digital de gestão para suas empresas, a terceira Academia de Líderes 
da Aviação Agrícola e a legislação para o uso de drones nas lavouras no Brasil. 

A edição também traz uma retrospectiva das 12 edições da AgAir Update em 2019 e a 
participação dos brasileiros na convenção da Associação nacional de Aviação Agrícola 
dos Estados Unidos (NAAA, na sigla em inglês), ocorrida em dezembro. Entre vários 
outros temas. Confira abaixo: 

07 / 01 / 20 
 

Sindag, Ibravag e Unicruz definem premiação 

para pesquisas em aviação agrícola 

Segundo Fórum científico da Aviação Agrícola terá em fevereiro sua chamada de 

trabalhos e será um dos destaques do congresso aeroagrícola deste ano, de 28 a 30 

de julho, em Sertãozinho/SP 
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A Universidade de Cruz Alta (Unicruz), no Rio Grande do Sul, junto com o Instituto 
Brasileiro da Aviação Agrícola (Ibravag) e o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola (Sindag), que têm sede em Porto Alegre, devem lançar em fevereiro a Chamada 
de Pesquisas para o 2º Fórum Científico da Aviação Agrícola, que ocorrerá em julho, em 
Sertãozinho, São Paulo. O encontro será dentro do Congresso da Aviação Agrícola do 
Brasil, do dia 28 a 30, no Centro de Eventos Zanini. “A premiação este ano será de R$ 3 
mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro, no tema 
Controle de Deriva em Aplicações Aéreas”, explica o coordenador do Fórum e professor 
da Unicruz, Maurício Pasini. 

Os valores e o tema foram definidos ainda do final de dezembro e, a partir desta semana, 
o Sindag deve enviar uma pré-chamada às faculdades de Agronomia de todo o País. O 
objetivo agora é oferecer aos pesquisadores apoio do sindicato aeroagrícola na indicação 
de empresas associadas que possam ajudar nos trabalhos de campo – aproveitando as 
operações da safra ou no caso de alguns voos para testes mais específicos. “Com isso 
os possíveis participantes ganham tempo para ajustar algum estudo que já esteja em 
andamento ou irem esboçando um novo trabalho”, explica Pasini. 

 
Pasini (esq) e Colle definiram ainda em dezembro novos detalhes do projeto, em 

reunião no Sindag 

O Fórum Científico nasceu no ano passado, dentro do congresso aeroagrícola brasileiro 
– ocorrido em agosto, também em Sertãozinho. Primeiro para um diagnóstico de 
demandas técnicas em campo e de informações que auxiliem a eliminar mitos e a 
aproximar o setor da sociedade. “Traçamos um plano, inicialmente, para três anos, 
apontando e priorizando essas demandas”, destaca o coordenador. “Em 2020 focando no 
controle de deriva (prevenir que a aplicação desvie do alvo), 2021 tendo como tema 
Eficiência Econômica e Ambiental e reservando para 2022 o foco em gerar 
recomendações técnicas a partir da ‘tradução’ de diversos trabalhos acadêmicos sobre 
aplicações aéreas.” 

Nas próximas semanas, serão formadas as Comissões Acadêmica e Técnica para julgar 
os trabalhos. A primeira terá a função de avaliar os estudos do ponto de vista da 
metodologia científica, validando cada pesquisa como tal.  
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Já a Comissão Técnica terá a incumbência de classificar os trabalhos considerando seu 
potencial de aplicação imediata em campo e os benefícios práticos (operacionais ou 
institucionais) para o setor aeroagrícola. 

A premiação este ano será de R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 

mil para o terceiro, no tema Controle de Deriva em Aplicações Aéreas 

“Na parte acadêmica, a equipe está sendo formada a partir de parcerias com órgãos como 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), universidades e consultores 
que são referência no setor”, adianta Pasini. Já para avaliar os benefícios práticos de cada 
pesquisa, além de profissionais do setor, os contatos abrangem agentes que fazem a 
ponte do agro com a sociedade. “Desde representantes do Ministério Público até o próprio 
Ministério da Agricultura, além de jornalistas e outros profissionais”, completa o 
coordenador. 

VITRINE 

O diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colle, ressalta que a iniciativa de premiar pesquisas 
em aplicações aéreas é inédita no País e uma das grandes apostas das entidades para 
aprimoramento da eficiência e, principalmente, divulgação da segurança das tecnologias 
do setor. “Além disso, o Fórum Científico oferece aos professores e acadêmicos uma 
vitrine grande e seleta: Congresso da Aviação Agrícola do Brasil se tornou em 2019 o 
maior encontro aeroagrícola do mundo, com 3,1 mil participantes e 142 expositores na 
mostra de tecnologias e equipamentos”, lembra Colle. Ao todo, foram técnicos, 
empresários, pesquisadores e fornecedores de 12 países, muitos deles líderes mundiais 
em suas áreas. Um rol que vai desde fabricantes de aviões e de equipamentos 
embarcados até desenvolvedores de tecnologias de gestão, empresas de drones e 
multinacionais de insumos, entre vários outros segmentos. 

Para completar, a edição 2020 do encontro aeroagrícola abrangerá também o Congresso 
Mercosul e Latino-Americano de Aviação Agrícola – como ocorre a cada três anos, em 
um revezamento entre Brasil, Argentina e Uruguai. Lembrando ainda que o País tem a 
segunda maior frota aeroagrícola do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca 
de 2,2 mil aeronaves que, além da alta tecnologia embarcada, possuem exigência legais 
que incluem um engenheiro agrônomo na coordenação das operações em cada empresa 
e a presença de pelo menos um técnico agrícola com especialização em operações 
aéreas em cada missão em campo. Além do piloto agrícola com formação específica, um 
encarregado da segurança operacional e vários outros requisitos – a aviação é a única 
ferramenta para trato de lavouras com regulamentação específica (e bastante ampla). 

08 / 01 / 20 
 

Privado: Padre utiliza avião agrícola para 

pulverizar água benta sobre comunidade rural nos 

EUA 

Ideia é tornar a bênção aérea uma tradição local e fiéis de paróquias vizinhas também 

pediram para serem atendidos da mesma maneira 
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Uma igreja da Diocese de Lafayete, no norte-americano da Louisiana teve uma maneira 
inusitada para abençoar seus fiéis durante o Natal. O padre Matthew Barzare abençoou 
cerca de 380 litros de água, que foram pulverizadas por um avião agrícola sobre a 
comunidade da Paróquia de Saint Anne, em Abbeville. Seguindo as instruções do 
religioso, o piloto pulverizou água benta sobre a cidade e fazendas da região. 

 
Diversos fiéis acompanharam a bênção da água a ser pulverizada – Foto: Diocese de 

Lafayete 

A bênção na pista do aeródromo local foi acompanhada por diversos fiéis, que também 
levaram água de casa para ser abençoada. A repercussão foi tão positiva que o pároco 
pretende tornar a bênção aérea uma tradição nos próximos anos. Além de ter tido uma 
reportagem no jornal local The Guardian, a cerimônia foi publicada na página da Diocese 
no Facebook – onde diversos fiéis pediram que a bênção pelo ar fosse feita também em 
outras paróquias. 

Segundo o padre, o uso do avião foi uma maneira de conseguir atender todas as 200 
famílias em uma paróquia com áreas isoladas e moradores distantes uns dos outros. “Ao 
invés de metragem quadrada, calculamos (a pulverização) também por número de 
famílias”, comentou. 

Barzare lembrou que o ato de abençoar as lavouras com água é também uma antiga 
tradição católica. Vem dos chamamos de Dias das Têmporas, quando os padres viajavam 
pelas paróquias rurais, principalmente na época da colheita, e abençoavam os campos, 
as plantações e a comunidade. 
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Ações promovidas ou apoiadas pelo Sindag 

movimentaram 1,9 mil pessoas em dezembro 

Um total de 1,9 mil participantes em 17 eventos promovidos ou apoiados pelo Sindag em 
cinco Estados brasileiros. Esses são alguns números do Relatório de Atividades de 
dezembro de 2019, divulgado nessa terça-feira (7) pelo sindicato aeroagrícola. O 
documento ainda destaca, em seu resumo, que o foco das ações durante o mês foi 
principalmente na promoção do setor (maior público atingido pelos encontros – 1840 
pessoas). O segundo maior público esteve nas ações de qualificação (282 pessoas) e, 
em terceiro, a articulação (que abrange, por exemplo, visitas a autoridades, políticos e 
lideranças do agro) onde representantes do Sindag conversaram com 208 pessoas. 

No mais, o relatório traz um apanhado do que foi notícia nas plataformas da entidade. A 
lista tem, por exemplo, a nota de repúdio do setor às montagens feitas por entidades 
contra a ferramenta, que recortaram aviões em operações tecnicamente seguras e 
aplicaram em cenas colocando os aviões atacando pessoas. O relatório traz ainda notícias 
sobre as ações de aproximação coma imprensa, os eventos de associados que receberam 
estudantes e comunidade em suas empresas e ainda promoveram diversos cursos de 
capacitação para seus colaboradores, o novo Código Ambiental Gaúcho (que teve 
colaboração do setor aeroagrícola) e diversos outros temas. 

Clique AQUI para conferir o relatório 
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Vantagens da aviação agrícola e perspectivas para 

2020 em entrevista de Thiago Magalhães ao Global 

Crop Protection 

O foco do trabalho do Sindag na melhoria contínua das empresas do setor aeroagrícola 
(desde aprimoramento de seus gestores até a aproximação com a sociedade), fomento 
de pesquisas, geração de conhecimento, consolidação da reputação de seriedade 
inclusive junto à imprensa e instituições normalmente críticas sobre o agronegócio e 
outras ações para 2020 deram o tom da entrevista do presidente do sindicato 
aeroagrícola, Thiago Magalhães, ao portal Global Crop Protection. 

Abrindo a série de entrevistas do site para este ano, Magalhães falou sobre as vantagens 
da aviação agrícola para o produtor, as culturas que mais utilizam a ferramenta e o seu 
potencial de expansão. O dirigente aeroagrícola também sobre avanços tecnológicos, o 
uso de drones e até as expectativas com as indefinições sobre a produção de gasolina de 
aviação peal Petrobras e outros temas. 

Surgido em 2013, o Clobal Crop Protection é hoje um dos principais provedores de 
informações sobre o mercado de defensivos.  Voltado para produtores rurais, lideranças 
do agro e outras pessoas que precisam de informações sobre mercados e proteção de 
cultivos, o canal pertence ao grupo Yeb Inteligência de Mercado, que atua no mercado 
b2b em insumos, TI e aviação.   

Clique abaixo para ler a entrevista na íntegra: 
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Fapesp destaca fórum do Sindag e tecnologia da 

SkyDrones 

O crescimento do mercado e as oportunidades e avanços dos veículos aéreos não-

tripulados em lavouras haviam sido tema da edição de setembro da revista da 

entidade de fomento à pesquisa 

O crescimento, nos últimos dois anos, do uso de drones na agricultura brasileira e a 
expectativa de uma explosão de tecnologias para pulverização não-tripuladas nos 
próximos dois anos foram em 2019 na revista Pesquisa Fapesp. Tendo como ponto de 
partida a realização do Fórum sobre drones no Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, 
ocorrido entre setembro e agosto, em Sertãozinho/SP, a matéria teve a fala do diretor-
executivo do Sindag, Gabriel Colle, destacando o cenário da aviação agrícola e o potencial 
da ferramenta remota como complemente das aeronaves tripuladas.   

A matéria deu destaque ainda para a empresa gaúcha SkyDrones, associada ao Sindag 
– aliás a primeira e, possivelmente, ainda a única empresa de aparelhos não tripulados 
membro de uma entidade aeroagrícola.  No caso da SkyDrones, o foco foi a novidade da 
tecnologia swarming – expressão inglesa que significa algo como enxameamento, que 
permite os drones operando em esquadrilha, de maneira coordenada e “conversando” 
entre si na lavoura. 

A revista também se debruçou sobre a área pulverizada de lavouras no Brasil – estimada 
em 375 milhões de hectares, dos quais pelo menos 62% tratados por via terrestre – e o 
trabalho do Ministério da Agricultura, Sindag e outras entidades, além de especialistas do 
setor (e da própria SkyDrones) na elaboração do regramento para os chamados veículo 
aéreos não-tripulados (vants) na agricultura. Como há mais de 50 anos ocorre com a 
aviação agrícola (única ferramenta para o trato de lavouras com regulamentação 
específica). 

Editada mensalmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a 
revista da Fapesp é especializada em ciência e tecnologia e tem como objetivo justamente 
difundir e valorizar a produção científica e tecnológica brasileira. A Fundação, por sua vez, 
é uma das mais importantes agências de fomento à pesquisa do Brasil. 

A matéria sobre drones foi publicada ainda em setembro, na edição 283 da revista. 

Clique AQUI para ler a matéria em PDF… 

…e AQUI para conferir a edição completa, em virtual paper 

 
 
 

mailto:sindag@sindag.org.br
http://www.sindag.org.br/
https://www.facebook.com/sindag.aviacaoagricola
http://sindag.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Pulveriza%C3%A7%C3%A3o-Revista-Fapesp-283.pdf
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/09/06/folheie-a-edicao-283/


Rua Felicíssimo de Azevedo, nº 53, sala 705 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - (51) 3337.5013 
/ (51) 3342.9096 sindag@sindag.org.br 

www.sindag.org.br | Facebook | Youtube | Twitter | Instagram  16 
 

12 / 01 / 20 
 

Sindag participa de encontro sobre a seca no RS 

A coordenadora de eventos do Sindag, Marília Güenter, representou a entidade no 
encontro da federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) 
que discutiu a seca no Estado. A programação foi na quinta-feira (9) e teve a presença, 
entre prefeitos, deputados, autoridades da Defesa Civil e outras, do deputado federal 
Heitor Schuch. Parceiro da aviação agrícola e apoiador de iniciativas sustentáveis em prol 
da produção gaúcha (de grandes e pequenos agricultores), Schuch engrossou o coro de 
parlamentares que pedem maior atenção do governo federal em relação ao Estado. 

O foco é garantir recursos para projetos de prevenção, como poços artesianos e 
esquemas para irrigação, além de seguro safra – que muitos produtores consideram 
desnecessário. O Rio Grande do Sul está vivendo uma das estiagens mais sérias dos 
últimos sete anos. Trinta e dois municípios do Estado já decretaram situação de 
emergência por causa da seca. 

Segundo o Ministério da Agricultura, produtores do estado comunicaram 5.551 avisos de 
sinistros para as companhias seguradoras e instituições financeiras que operam o 
Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural (PSR) e o Proagro. Além de prefeitos 
de praticamente todas as regiões do Estado, o encontro de quinta na Famurs teve também 
representantes de entidades de produtores de soja, milho, arroz e outras culturas, 
entidades de extensão rural. 

 
Schuch destacou ações necessárias para minimizar o problema no Estado e Marília 

conversou com o deputado sobre as preocupações do setor aeroagrícola 
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Encontro ocorreu na sede da Famurs, na capital gaúcha 
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Nova safra de pilotos em Inverness, na Florida 

Reportagem em jornal local mostra um pouco da realidade da formação de 

profissionais em uma das cinco escolas de pilotos agrícolas dos EUA 

Os Estados Unidos possuem cinco escolas para pilotos agrícolas e a idade medida desses 
profissionais no País é de 55 anos. Além disso, o curso (que lá também tem como pré-
requisito a licença de piloto comercial) custa US$ 18 mil Eagle Vistas LLC, que fica no 
aeroporto de Inverness, no condado de Citrus, no Estado da Florida. As informações estão 
em uma reportagem publicada na última sexta-feira (10) pelo jornal Citrus County 
Chronicle, que conversou com um piloto do Estado de Oregon que fez uma viagem de 2,8 
mil quilômetros (praticamente de costa a costa) para estudar ali. 
Aos 28 anos, Caleb St. Hilaire contou ao jornal que escolheu Inverness porque a escola 
ali funciona o ano todo e tem uma pista mais comprida do que o normal, com pouco mais 
de 1,5 mil metros. Segundo ele, útil para praticar pousos e decolagens. 
Conforme o instrutor da Eagle Vistas, Randy Miller, há escassez de pilotos agrícolas no 
País, provavelmente porque é uma categoria muito especializada, paralelo ao fato de que 
há outras categorias na aviação que também oferecem boa remuneração. No entanto, a 
escola recebe alunos de vários Estados e até de outros países – África do Sul, Costa Rica 
e Alemanha, para citar alguns exemplos. 

Clique abaixo para ler a reportagem original: 
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Roteiro de visitas pelo norte gaúcho 

Diretor-executivo do Sindag conversou com empresários sobre ações da entidade, 

perspectivas do mercado e demandas e oportunidades loais 

A última semana foi de visitas do diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colle, a empresas 
aeroagrícolas do norte gaúcho. Nos encontros, as conversas abrangeram as ações do 
sindicato aeroagrícola no Estado e no resto do País, os cenários do setor, a seca no Rio 
Grande do Sul (que vem preocupando produtores e operadores), além de demandas, 
perspectivas e oportunidades locais. 

A ação também integra o projeto do Sindag de completar visitas a todas as empresas 
associadas, em todo o País, por representantes da entidade. Além disso, a região norte 
do Estado vem se tornando nos últimos anos um importante polo aeroagrícola gaúcho, 
com incremento no número de empresas na área e aumento da opção dos agricultores 
pela ferramenta aérea para garantir produtividade. Além do aprimoramento das próprias 
empresas locais de aviação agrícola. 

O roteiro de Colle durou dois dias e começou na quinta-feira (8), com a visita à AgroFly 
Aviação Agrícola, em Carazinho. Na sexta, as visitas se iniciaram pela São Bento Aviação 
Agrícola, em Palmeira das Missões. Dali o diretor foi para Cruz Alta, onde teve encontros 
com empresários e gestores nas bases da Chuí Aviação Agrícola, Destaque Aviação 
Agrícola e KNA/Nativa Aviação Agrícola.     
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Abapa movimentou 15 mil pessoas em ações de 

capacitação e conscientização sobre a o agro 

Ações da entidade baiana em 2019 tiveram a parceria do setor aeroagrícola, onde a 

ABA Manutenção deve dobrar este ano as visitas de 900 crianças de crianças e 

jovens recebidas em seus hangares 

A aviação agrícola esteve em algumas das mais de 500 atividades que em 2019 
abrangeram cerca de 15 mil pessoas no oeste baiano, promovidas pela Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Os números foram divulgados na última 
semana pela entidade e apontaram um crescimento de mais de 66% sobre os 9 mil 
estudantes e profissionais atendidos 2018. Um recorde que, ao que tudo indica, terá vida 
curta: A meta da Abapa para 2020 é chegar a 17 mil pessoas em seus projetos. 

Uma das parceiras da Abapa e do Sindag, a ABA Manutenção de Aeronaves, em 
Barreiras, recebeu no ano passado cerca de 900 estudantes, que aprenderam sobre a 
importância e a segurança da aviação agrícola. A atividade ocorreu entre agosto e 
setembro e a entidade algodoeira anunciou agora que pretende dobrar as ações com o 
setor aeroagrícola este ano. 
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Estudantes conheceram a importância e a segurança do setor, além das 

oportunidades profissionais para futuros técnicos 

Para isso, conforme o sócio-gerente da empresa, Ruddigger Alves da Silva, as atividades 
com os estudantes ocorrerão já a partir de março. Os jovens (com idades entre 10 e 18 
anos) visitam os hangares da ABA e assistem a apresentações sobre a aviação, como é 
o trabalho aeroagrícola e a produção agrícola no Estado. A empresa utiliza materiais de 
divulgação do sindicato aeroagrícola e os estudantes têm ainda a oportunidade de ver de 
perto os aviões agrícolas e conhecer toda a tecnologia embarcada nos aparelhos. 

INCREMENTO 

Segundo o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato (em notícia no site da Abapa), o 
incremento das ações em 2019 foi devido em boa parte à ampliação de seu Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnologia (CT), situado em Luís Eduardo Magalhães. 
“Juntamente com a mobilização de parceiros, a entidade vem valorizando e investindo no 
social com o aperfeiçoamento e melhoria contínua dos profissionais do setor agrícola, 
garantindo mais produtividade, segurança, qualidade e bem-estar para quem trabalha em 
prol do desenvolvimento da agricultura baiana”, completa. 
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Sindag terá avião agrícola em seu estande na 

Abertura Oficial da Colheita do Arroz 

Participação da aeronave foi confirmada nessa terça, depois de uma vistoria técnica 

para avaliar o espaço e planejar a logística do transporte da aeronave 

Em parceria com a empresa Mirim Aviação Agrícola, de Pelotas, o Sindag terá um avião 
agrícola em seu estande na 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, em Capão do 
Leão, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada nessa terça (14), 
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depois de uma vistoria feita por técnicos da Mirim e de representantes da organização 
do evento no local da mostra. A programação vai ocorrer de 12 a 14 de fevereiro, na 
Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. Como o local não tem uma área 
de pouso, o avião será transportado por terra, de uma pista na região, até o estande do 
Sindag. 

A aeronave será uma das atrações no roteiro das Vitrines Tecnológicas – onde produtores 
rurais, dirigentes do agro, técnicos e agrônomos, além de autoridades e políticos 
conhecem de perto as tecnologias, pesquisas e novidades para melhorar a eficiência e 
sustentabilidade das lavouras. “Estivemos verificando as condições do trajeto e a logística 
necessária para o transporte”, conta o diretor do Sindag Nelson Coutinho Peña. Sócio-
gerente da Mirim, Peña destaca a importância da presença do avião na mostra. “A 
programação começa no dia 12 e esperamos posicioná-lo já na segunda-feira, dia 10”, 
completa. Além de ceder o aparelho para a exposição, a empresa também é a principal 
patrocinadora do estande do Sindag. 

DRONES E REALIDADE VIRTUAL 

O espaço contará ainda uma mostra de aviação com óculos de realidade virtual, onde os 
visitantes poderão ter a sensação de estar dentro de uma operação aérea – desde o 
planejamento até o voo sobre lavouras, passando pela preparação da aeronave.  O 
sindicato aeroagrícola também terá uma mostra de drones de pulverização e de dados 
por imagens. Nesse caso, por conta da Allcomp Geotecnologia e Agricultura, de Porto 
Alegre – outra parceira no estande. 

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz é promovida pela Federação das Associações de 
Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), em parceria com o Instituto Riograndense 
do Arroz (Irga). Apesar de historicamente participar do evento, este será o quarto ano em 
que o Sindag conta com estande nas Vitrines Tecnológicas. E a segunda vez em que leva 
um avião para a mostra – a primeira foi em 2018, em parceria com a Embraer, na edição 
ocorrida na Estação Experimental do Irga, em Cachoeirinha. 

O Brasil tem a segunda maior frota aeroagrícola do planeta, com cerca de 2,2 mil 
aeronaves (atrás apenas dos Estados Unidos). No ranking por Estados, o Rio Grande do 
Sul fica em segundo, com 427 aviões. Além disso, o Estado é berço do setor no Brasil 
– cujo voo inaugural foi justamente em Pelotas (vizinha a Capão do leão) em 19 de agosto 
de 1947. 
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Esta será a segunda vez em que o sindicato tem uma aeronave em seu estande no 

evento- primeira foi em 2017 
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Sindag mobilizou mais de 65,5 mil pessoas em 

eventos e encontros em 2019 

Segundo o relatório do ano, crescimento de público foi 197,8% em relação a 2018 e 

número de ações triplicaram quadruplicaram no período 

O Sindag teve um público de 65.564 pessoas em eventos promovidos ou apoiados pela 
entidade em 2019. Os dados estão no relatório consolidado das atividades do ano, no 
último dia 9 pelo sindicato aeroagrícola. Os números representam um crescimento 
de 197,7% em relação às 22 mil pessoas que haviam sido mobilizadas no ano anterior. 
Já na quantidade de ações, encontros, dias de campo e outras atividades, o crescimento 
foi superior ao dobro: 483 eventos em 2019 contra 119 em 2018. 

O documento confirma ainda a tendência dos relatórios mensais divulgados pela entidade, 
com foco das atividades principalmente na promoção do setor (maior público atingido 
pelos encontros). Em segundo lugar na mobilização vieram as ações de articulação (que 
abrange, por exemplo, visitas a autoridades, políticos e lideranças do agro) e, em terceiro, 
as ações de qualificação. Temas que devem continuar em alta em 2020. 

Clique AQUI para acessar o relatório completo 

O sindicato aeroagrícola também trabalhou forte no ano passado em temas como 
regulamentação e pesquisa e inovação – também com expectativa de reforço este ano, 
principalmente por conta do Fórum Científico da Aviação Agrícola. Seguem em destaque 
ainda serviços oferecidos aos associados, e ações de associativismo e governança. 

Na sequência, o relatório segue o modelo dos informativos mensais com um apanhado 
do que foi notícia nas plataformas da entidade. Com destaque para os diversos encontros 
de articulação com autoridades e parceiros em Brasília e nos Estados, além do sucesso 
do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, entre julho e agosto, e a participação da 
entidade brasileira na convenção anual da Associação Nacional de Aviação Agrícola dos 
EUA (NAAA), em novembro. 
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Nota de pesar – Sidney Gianini Júnior 

O Sindag manifesta seu pesar pelo falecimento, nessa sexta-feira, dia 17, do piloto Sidney 
Gianini Júnior, filho do empresário Sidney Gianini, sócio da empresa Aliança Aviação 
Agrícola, de Primavera do Leste/MT. Sabemos que é imensurável para os pais e familiares 
a perda repentina de seu filho querido e, para os colegas e amigos, a partida de um 
profissional tão competente e dedicado.  
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Mas esperamos que o carinho manifestado por todos ajude a aplacar a dor tão forte nesse 
momento. E que as boas lembranças o mantenham sempre vivo entre nós. 

O velório está ocorrendo na Capela Santa Rita, em Primavera do Leste/MT. O enterro 
está marcado para às 13h30 deste sábado (hora local, 14h30 pelo horário de Brasília). 
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Sindag prepara campanha para impulsionar 

programa de pontos para pulverização aérea 

No ano passado, 13 milhões de pontos ficaram parados na plataforma de marketplace, 

que poderiam ter sido trocados por serviços aeroagrícolas para produtores 

O Sindag deve lançar nas próximas semanas uma campanha para reforçar a divulgação 
da parceria da entidade com a plataforma Orbia – fruto da joint venture entre indústria 
química Bayer e a Bravium, especialista em comércio eletrônico e programas de 
fidelização. A estratégia é fornecer materiais informativos e de propaganda para que as 
empresas associadas possam prospectar ou fidelizar clientes a partir da troca de pontos 
na Orbia por serviços de pulverização. 

O serviço é uma evolução da antiga Rede AgroServices, da Bayer, e funciona 
basicamente como um sistema de milhagem, onde o agricultor pode trocar os pontos 
acumulados por produtos ou serviços fornecidos por empresas conveniadas. Para o setor 
aeroagrícola, o objetivo principal é lembrar aos produtores que os créditos podem ser 
trocados também por serviços aeroagrícolas. “Até porque em 2019 foram 13 milhões de 
pontos parados na plataforma”, explica o secretário executivo do Sindag, Júnior Oliveira. 
“Nós vamos intensificar a divulgação dessa oportunidade principalmente nas rodadas do 
Sindag na Estrada” completa Oliveira, referindo-se aos encontros com empresários 
aeroagrícolas promovidos pelo sindicato em todo o País. 

O Sindag é parceiro da marketplace da Bayer desde setembro de 2016 – ainda 
na AgroServices. Para fazer parte o operador precisa ser associado ao Sindag e ter 
aderido ao programa Certificação Aeroagrícola Sustentável (CAS). Atualmente, 19 
empresas fazem parte da iniciativa e a ideia é também ampliar esse número. 

OPORTUNIDADE 

A Orbia tem 80% de participação da Bayer e herdou os 140 mil produtores cadastrados 
na antiga AgroServices. O que representa 65% da área plantada brasileira. A expectativa 
da multinacional é movimentar cerca de R$ 70 bilhões pela plataforma nos próximos dois 
anos. Some-se a isso um dado importante no retrospecto desses quase três anos e meio 
da parceria do Sindag: Os produtores que buscam o serviço aeroagrícola na troca por 
pontos (cujo pagamento é feito, então, pela plataforma) sempre contratam mais do que os 
créditos que têm, pagando a diferença diretamente ao operador. Em outros casos, os 
pontos são usados por produtores que nunca utilizaram serviços aeroagrícolas. Eles 
testam, gostam e viram clientes. 
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Para fazer parte da Orbia, o empresário aeroagrícola pode entrar em contato com o 
Sindag pelo fone (51) 3337-5013 ou pelo e-mail sindag@sindag.org.br. 

Clique abaixo para acessar a plataforma: 

 

 
19 / 01 / 20 

 

NAAA tem novo presidente 

Empresário do estado de Montana, Darrin Pluhar assumiu o cargo no lugar de Perry 

Hofer, da Dakota do Sul 

O empresário Darrin Pluhar é o novo presidente da Associação Nacional de Aviação 
Agrícola dos Estados Unidos (NAAA, na sigla em inglês). Proprietário desde 1996 da 
Flying Service Inc, situada em Ekalaka (no sudeste do Estado de Montana), ele divide o 
tempo entre o serviço administrativo e o cockpit, pilotando na maior parte das operações 
sobre lavouras milho, trigo, girassol, açafrão e pastagens, em temporadas de abril e a 
novembro. 

O novo líder da NAAA recebeu o cargo do presidente de 2019, Perry Hofer, empresário 
da Dakota do Sul (de quem foi vice).  Desde 2000 membro do Conselho da Associação 
de Aplicadores Aéreos de Montana (AMAA), entre 2008 e 2009 Pluhar passou pelo 
Programa de Treinamento de Lideranças da NAAA em parceria com a Syngenta. Depois 
disso, presidiu a AMAA de 2010 a 2011 e ingressou no Conselho de Administração da 
associação nacional como representante de seu estado em 2013. Daí por diante, passou 
por diversos comitês da NAAA (Fianças, relações governamentais, segurança e outros) 
até chegar a vice-presidente da entidade, no ano passado. 

Com o título O homem da hora, o presidente de 2020 é o tema da reportagem e capa da 
revista Agricultural Aviation, editada pela NAAA. Na matéria que conta sua trajetória, ele 
fala da inspiração de seu pai, piloto militar na época da Segunda Guerra Mundial, começou 
com seu tio a voar um Piper PA-18 para combater gafanhotos na fazenda da família,  
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logo após a guerra. Seu irmão mais velho acabou entrando para a aviação agrícola em 
1976 e ele tornou-se piloto em 1986. Não por acaso, em sua mensagem como novo 
presidente destacou a importância de prestar homenagem “àqueles que nos 
apresentaram a esse grande setor de aviação agrícola”. 

  

Clique abaixo para ler a versão digital da revista da NAAA, 

com a matéria sobre o novo presidente 
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Revista Agroanalysis destaca entrevista com 

presidente do Sindag 

Publicação da Fundação Getúlio Vargas é uma das mais importantes do País sobre 

economia rural e Thiago Magalhães falou sobre história, crescimento e perspectivas 

do setor 

A entrevista do presidente do Sindag é destaque de janeiro da revista Agroanalysis, do 
Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A edição número 469 (volume 
40/nº 1) dedica três páginas para a conversa com Thiago Magalhães, que falou sobre a 
história, o crescimento e as perspectivas para o setor aeroagrícola no País.   
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Destaque para as expectativas de novos recordes no congresso aeroagrícola deste ano, 
de 28 a 30 de julho, novamente na paulista Sertãozinho – desta vez com abrangência 
latino-americana, e o potencial de crescimento da aviação no rastro das projeções para o 
agronegócio. “As projeções do próprio Mapa apontam que a produção deve chegar a 300 
milhões de toneladas em 2028/29. (…)Em um cálculo simplista, a frota brasileira, de 2,2 
mil aeronaves, precisará de duzentos a quatrocentos novos aparelhos para atender essa 
demanda”, ressalta Magalhães na entrevista. 

Quem quiser receber a versão impressa da revista, é só enviar a solicitação para o e-
mail contato@agroanalysis.com.br 

O presidente fala também sobre articulações com as esferas governamentais, o 
crescimento da participação da aviação nos combates a incêndios e a relação 
aviões/drones nas lavouras. Com 40 anos de estrada, a Agroanalysis é uma das mais 
importantes publicações do País sobre economia rural. A publicação também havia 
dedicado um espaço grande ao setor aeroagrícola na edição do último mês de setembro, 
com a cobertura do Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola 2019.   

Clique abaixo para ler a entrevista 

 
 

Quem quiser receber a revista em casa ou na empresa, basta enciar um email com asolicitação 

para o endereço contato@agroanalysis.com.br 
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Fórum Científico e agenda 2020 do Sindag na 

revista argentina Aviación Agrícola 

Publicação da federação aeroagrícola do país aborda também matérias sobre chuva artificial, 

segurança operacional, ações com a comunidade, comparativo com meios terrestres e vários outros 

assuntos 

A chamada de pesquisas para o 2º Fórum Científico da Aviação Agrícola e a agenda do 
Sindag para este ano estão na edição 28 da revista Aviación Agrícola, da Federação 
Argentina de Câmaras Agroaereas (Fearca), publicada neste mês. No espaço (páginas 
54 e 55) dedicado pela entidade argentina à coirmã brasileira, a revista fala sobre a 
iniciativa de do Sindag, em parceria com a Universidade de Cruz Alta (Unicruz), de premiar 
os melhores trabalhos acadêmicos que forem apresentados até julho. A tempo para serem 
avaliados e destacados no próximo Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, em São 
Paulo – que, aliás, abrangerá também o congresso Mercosul e Latino-Americano de 
Aviação Agrícola. 

O próprio Congresso é destaque também na página sobre as ações do Sindag para 2002. 
A lista inclui a realização da terceira Academia de Líderes da Aviação Agrícola e a 
preparação de um fórum sobre a legislação para o uso de drones nas lavouras no Brasil. 
Além visitas de diretores aos órgãos de imprensa por todo o País, a realização de dias de 
campo para formadores de opinião, autoridades e lideranças comunitárias, o lançamento 
de uma ferramenta de gestão para os associados e outras novidades. 

A revista da Fearca conta com reportagens sobre uso de aviões para fazer chuva, 
comparativos entre pulverizações aéreas e terrestres, além de várias ações institucionais 
do setor no país vizinho, muitas vezes frente a situações enfrentadas também pelos 
operadores brasileiros. A lista de matérias da publicação tem ainda reportagens sobre a 
elaboração e uma nova legislação para fitossanitários, segurança operacional, eventos 
locais e histórias da aviação argentina. 

Confira abaixo a versal digital da revista 

21 / 01 / 20 
 

Joelize – piloto agrícola, instrutora de voo e a mais 

nova colunista do Sindag 

A piloto agrícola e empresária Joelize Friedrichs é a mais nova colunista do site do Sindag. 
Uma das seis únicas pilotos agrícolas mulheres existentes no País, ela também é a única 
atualmente atuando como instrutora em curso de piloto agrícola (no Aeroclube e 
Carazinho/RS). Gaúcha de Não-Me-Toque, no norte do Estado, sua coluna de estreia é 
justamente sobre as características do trabalho aeroagrícola no Rio Grande do Sul. 
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Com a entrada de Joelize, o time de colunistas do Sindag agora conta com 71 integrantes. 
Uma equipe que brinda os leitores com textos abordando temas como agronomia, 
aviação, comunicação, direito, política e várias outros. 

Clique AQUI para acessar a coluna de Joelize… 

… e AQUI para conferir todo o time de colunistas 

22 / 01 / 20 
 

Congresso AvAg 2020: entusiasmo e expectativas 

entre os expositores estrangeiros 

A Turbine Conversions, situada no estado norte-americano de Michigan, é uma das 
dezenas de empresas que já reservaram seu espaço para o Congresso da Aviação 
Agrícola do Brasil 2020, que vai ocorrer em Sertãozinho, São Paulo. A vice-presidente de 
Marketing da Turbine, Ann Hatfield – Grahek contou que a edição 2019 foi a maior que 
havia presenciado (a empresa participa do evento desde 2017). Segundo ela, o evento foi 
excelente tanto para mostrar seus produtos aqui, quanto pelas parcerias para levar 
produtos brasileiros aos Estados Unidos. 

Não por acaso, ela já saiu da edição 2019 com o espaço reservado para este ano, quando 
a feira será no mesmo pavilhão do entro de Eventos Zanini. Com um indicativo a mais de 
novo recorde para 2020: o encontro aeroagrícola brasileiro, de 28 a 30 de julho, abrangerá 
ainda o Congresso Mercosul e Latino Americano de Aviação Agrícola – segundo o 
revezamento anual do Brasil com a Argentina e Uruguai. 

Confira abaixo a entrevista de Ann Grahek para o Momento Aeroagrícola: 

24 / 01 / 20 
 

Fórum Científico da AvAg é destaque no programa 

Bem da Terra, do canal Terra Viva 

A chamada de pesquisas e a premiação para os trabalhos do 2º Fórum Científico da 
Aviação Agrícola foram temas na entrevista do diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colle, 
ao programa Bem da Terra, do Canal Terra Viva, da Band. O programa, que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira pela manhã, dedica sempre as quintas para matérias sobre 
tecnologias e inovações. 

Assista a íntegra da entrevista no final do texto 
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Em conversa ao vivo com a jornalista Renata Maron, Colle falou sobre os objetivos de não 
só fomentar estudos em universidades de todo o país e trazer à mostra trabalhos 
acadêmicos sobre o setor. “Mais do que isso: que essas pesquisas sejam implementadas 
no dia a dia das propriedades rurais. A aviação vem num crescente grande nos últimos 
anos e o investimento na ciência na pesquisa pode alavancar ainda mais esse 
desenvolvimento”, destacou. 

“Um dos caminhos mais importantes para desenvolver o setor como toda a agricultura é 
desenvolver a pesquisa.  Nesse sentido foi criado o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola 
(Ibravag), que tem o Fórum Científico como seu primeiro grande projeto, completou o 
diretor, enfatizando que premiações vão ocorrer no Congresso da Aviação Agrícola do 
Brasil, em julho, em Sertãozinho, São Paulo. 

Clique abaixo para assistir o vídeo da entrevista: 

 

  

25 / 01 / 20 
 

Sindag prestigia dia de campo do Irga em 

Cachoeirinha 

Atividade teve como tema os 80 anos do Irga na orizicultura gaúcha, e serviu de prévia 

para evento da Colheita do Arroz, em fevereiro, em Capão do Leão 

O secretário executivo do Sindag, Júnior Oliveira, representou a entidade no Dia de 
Campo Estadual do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), ocorrido na quarta-feira (22), 
em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A movimentação ocorreu na 
Estação Experimental do Arroz, do Irga, e reuniu cerca de 1,2 mil pessoas, entre técnicos, 
agrônomos, produtores e representantes de entidades do agro. 

Clique AQUI para conferir a cobertura do evento no portal do Irga 
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Oliveira acompanhou o roteiro pelas áreas experimentais de cultivares, abordando desde 
os cultivares que marcaram história nos 80 anos do Irga até as técnicas atuais de arroz e 
soja em terras baixas, incluindo manejo integrado de pragas e sementes certificadas. O 
encontro foi também uma prévia para a 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, marcada 
para fevereiro em Capão do Leão e promovida pela Federação das Associações de 
Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz). 

 
Encontro teve apresentações sobre variedades e plantio de arros e soja em terras 

baixas – Fotos: Sergio Pereira/Irga 

Aliás, os preparativos para o evento no sul do Estado também foram tema, em 
Cachoeirinha, da conversa entre Oliveira e o presidente da Federarroz, Alexandre Velho. 
O representante do Sindag também visitou no local a mostra da empresa AllComp 
Geotecnologia e Agricultura, onde conversou com o diretor da empresa, Roberto Santini 
Júnior. 

A AllComp estará no estande do sindicato aeroagrícola na Abertura Oficial da Colheita do 
Arroz, no próximo mês. Ela vai apresentar a tecnologia de drones de pulverização e o 
espaço terá ainda a mostra de um avião agrícola e sua tecnologia embarcada, levada pela 
empresa Mirim Aviação Agrícola. O Rio Grande do Sul produz mais de 70% do arroz 
irrigado do Brasil e a cultura é extremamente dependente da aviação agrícola. O que 
também contribui para o Estado ter a segunda maior frota aeroagrícola do País.  
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Oliveira conversou em Cachoeirinha com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho… 

 
… e com o diretor presidente da AllComp, Roberto Santini, atualizando os preparativos 

para o evento do próximo mês no sul do Estado 

.. 
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Congresso AvAg como vitrine para a África do Sul 

Empresário sul-africano utiliza tecnologia brasileira em seus helicópteros de 

pulverização e busca novidades no evento do Sindag 

Principal vitrine do setor aeroagrícola brasileiro, fomentando empresas nacionais e 
atraindo fornecedores de fora para no segundo maior mercado do setor no mundo, o 
Congresso da Aviação Agrícola do Brasil também é referência para quem quer levar a 
tecnologia de ponta daqui para outros países. É o que relata o empresário sul africano 
Eugene Kalafatis, em entrevista ao Momento Aeroagrícola. Proprietário da Heli 
Tractor (na província de KwaZulu-Natalm no oeste de seu país), Kalafatis foi um dos cerca 
de 3,1 mil visitantes da edição 2019, em Sertãozinho, São Paulo. No vídeo, ele fala sobre 
o crescimento do congresso brasileiro e o quanto a tecnologia daqui é importante para a 
África do Sul. 

Confira abaixo o vídeo 

Cliente da gaúcha Travicar Tecnologia Agrícola – de quem comprou sistemas 
eletrostáticos de pulverização (SPE), Kalafatis ressalta que vem também para aprender. 
“O Brasil é realmente um líder quando se trata de agricultura e são muitas as ideias que 
levamos de volta à África do Sul depois de visitar o congresso”, assinala. O empresário 
sul africano trata 100 mil hectares de lavouras (especialmente de cana-de-açúcar) com 
seus helicópteros e ainda fornece sistemas de asas rotativas para diversos países. 
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Evento em Rosário do Sul leva público a 

acompanhar operações aeroagrícolas reais 

Aero Agrícola Rosariense promoveu final de semana de portões abertos, 

mostrando  instalações, rotinas de segurança e intensidade do trabalho, junto com um 

encontro de paramotores e show de acrobacias 

Um final de semana de portões abertos, com as pessoas podendo acompanhar operações 
aeroagrícolas reais e ainda apreciar um encontro de paramotores e um show de 
acrobacias. Assim foi a movimentação promovida pela Aero Agrícola Rosariense no último 
sábado e domingo (dias 25 e 26), em sua base no aeroporto de Rosário do Sul. Conforme 
o sócio-gerente da Rosariense, Ledo Paulo da Rosa, a ideia foi justamente mostrar ao 
público as rotinas e a segurança da aviação agrícola expondo suas operações normais. 
“Durante as operações, delimitamos as áreas de segurança, evitando que as pessoas 
entrassem no pátio de descontaminação, área de abastecimento, área de manobra dos 
aviões e, claro, na pista. Mas tudo era visível e relativamente próximo”, ressalta. 
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O trabalho no sábado e domingo abrangeu aplicações de defensivos e de ureia em 
lavouras da região. Toda a parte de líquidos foi operada a partir da base. Quanto aos 
sólidos, o pessoal acompanhava as saídas e chegada das equipes para as pistas no 
interior. Além disso, nos dois dias, os visitantes tiveram oportunidade de ver de perto e 
até entrar nas aeronaves agrícolas, além de conferir toda a tecnologia embarcada. “As 
pessoas fizeram muitas perguntas e muitos se mostraram admirados com a intensidade 
e a segurança das operações”, destacou Ledo. Tivemos a visita inclusive da prefeita Zilase 
Rossignollo (PTB), vereadores e outras autoridades 

APRESENTAÇÕES AÉREAS 

A parte esportiva ficou por conta de clubes de paramotores de Porto Alegre, Uruguaiana, 
São Gabriel, Santo Cristo e toda a região. Além do show de acrobacias do empresário 
José Leonardo Kaczmarck (Grifo Aviação Agrícola, de São Gabriel), com uma aeronave 
Zlin Z-50 LS. Para isso, as áreas em torno do aeroporto, junto e em parte da pista foram 
divididas em zonas para coordenar a movimentação do público, aeronaves e os voos 
tráfego de aviões e paramotores. 

O show acabou sendo uma prévia para o Encontro de Paramotores de Uruguaiana, que 
vai ocorrer nos próximos dias 8 e 9 de fevereiro. “Esse pessoal se organiza muito rápido 
pelo WhatsApp. A gente convida, eles se organizam e vêm”, ressalta Ledo, sobre a 
mobilização do último final de semana. O fechamento da programação ficou por conta das 
acrobacias do empresário José Leonardo Kaczmarck (Grifo Aviação Agrícola, de São 
Gabriel), com uma aeronave Zlin Z-50 LS de Leonardo Kaczmarck. “Um grande parceiro. 
Ele veio no domingo, almoçou com a gente e fez a apresentação de encerramento”, 
destaca Ledo. “Em 25 anos que operamos aqui, nunca houve uma movimentação dessas 
no aeroporto”, completa, adiantando que agora o evento será anual.   
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Xico Graziano no Poder 360 – Sem aviação, Ceará 

usa oito vezes mais calda com pulverizadores 

costais 

O aumento em oito vezes da calda de produtos aplicados por pulverizadores costais nas 
lavouras de banana do Ceará e a maior frequência nas pulverizações feitas pelos 
trabalhadores à pé estão entre as consequências da proibição, desde o ano passado, do 
uso de aviação agrícola no Estado. A constatação foi apontada hoje na coluna do ex-
deputado federal e professor da Fundação Getúlio Vargas, Xico Graziano, em coluna no 
portal Poder 360. Segundo maior produtor nacional de bananas, o Ceará teve a 
pulverização aérea proibida após aprovação do projeto do deputado estadual Renato 
Roseno (PSOL), no conjunto de várias leis aprovadas em pacote em dezembro de 2018. 

A questão vinha sendo discutida havia anos e o própria Sindag havia participado de 
audiências justamente para desmistificar argumentos de que a aviação provocava 
aumento no uso de produtos (quando é justamente o contrário), ou que sofria o risco de 
deriva – que é inerente a qualquer aplicação, mesmo a costal, quando não observados 
parâmetros climáticos e técnicos.  Apesar do esforço, a lei acabou passando pela 
manobra de final de ano na Assembleia Legislativa e agora o Estado sobre com a perda 
de lavouras, além do risco social. 

Confira abaixo a coluna: 
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Termina sexta o segundo lote da venda de espaços 

para o Congresso AvAg 

Cerca de 60 empresas já reservaram seus espaços e a, partir do dia 1º, começa a 

rodada do terceiro lote, com desconto menor e parcelamento passando de seis para 

quatro vezes 

Termina nessa sexta-feira (31) o prazo para os expositores que ainda quiserem aproveitar 
o segundo lote de reservas de estandes para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 
2020. Cerca de 60 empresas já aproveitaram as condições diferenciadas dos dois 
primeiros lotes de negociações, garantir preços e parcelamentos diferenciados para 
exporem no maior evento aeroagrícola do mundo. Segundo a coordenadora de Eventos 
do Sindag, Marília Güenter, até sexta ainda é possível reservar espaço por preço menor 
e pagamento em até seis vezes. “A partir de 1º de fevereiro, entra o terceiro lote de 
reservas, com preço um pouco mais alto e parcelamento em até quatro vezes”, ressalta. 

 A programação vai ocorrer de 28 a 30 de julho, em Sertãozinho, São Paulo, este ano com 
uma vitrine ainda maior para o mercado internacional. É que o evento, que em 2019 se 
tornou o maior do mundo no setor, abrangerá também o Congresso Mercosul e Latino-
Americano de Aviação Agrícola (que vem para o Brasil a cada três anos). 

VITRINE AMPLIADA 

Some-se a isso o fato de que o Congresso AvAg 2020 terá também o ponto de 
convergência de diversas agendas institucionais do Sindag que ganharam força desde o 
ano passado. Caso, por exemplo, do Fórum Científico da Aviação Agrícola, que terá no 
evento a premiação das melhores pesquisas acadêmicas sobre o setor (entre 
concorrentes de todo o País). 

Além de inovações para dar mais visibilidade aos expositores, como a versão digital do 
Catálogo Digital das Empresas Expositoras (clique AQUI para conferir), que é distribuído 
em todas as mídias do sindicato aeroagrícola. No caso do Catálogo 2020, a atualização 
(e divulgação) ocorre automaticamente sempre que novos expositores garantem seu 
espaço no Congresso”, destaca Marília. 
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Congresso deste ano será de 28 a 30 de julho, em Sertãozinho, prometendo novos 

recordes de participação 
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Sindag, associadas e prefeitura discutem parceria 

para melhorias em aeroporto 

Reunião nessa quarta, em São Lourenço do Sul/RS, alinhavou próximos passos para 

cercamento da  área e outras obras exigidas pela Anac 

O Sindag e quatro empresas aeroagrícolas devem ajudar o Município de São Lourenço 
do Sul/RS (a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre) com melhorias que devem ser 
feitas no aeroporto da cidade. Essa foi a pauta de uma reunião ocorrida na quarta-feira 
(29) na Prefeitura, envolvendo o secretário executivo do Sindag, Júnior Oliveira e os 
secretários municipais de Turismo, Indústria e Comércio, Luis Carlos Citrini Braga; de 
Obras e Urbanismo, Lélio Blank, e o secretário de Gabinete do Prefeito, Eduardo Schneid 
da Silveira. O encontro teve a participação ainda do representante da empresa 
Camponesa Aviação Agrícola, Marcelo Thiel, e do presidente do Sindicato Rural do 
município, Richard Serpa. 

Conforme Oliveira, as melhorias devem incluir o cercamento de toda a área do aeroporto 
e outras exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A ideia é que os 
trabalhos contem com a ajuda das quatro empresas aeroagrícolas que atuam no local – 
além da Camponesa, a Lusa, Santa Vitória e a Mirim Aviação Agrícola. O grupo também 
discutiu a possibilidade de ajuda na gestão do espaço. No entanto, segundo Oliveira, o 
primeiro passo agora será orçar todas as obras necessárias no aeroporto e daí 
estabelecer os papeis de cada um, prioridades e cronograma dos trabalhos. 
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Encontro foi com dois secretários municipais, o chefe de Gabinete da Prefeitura e 

contou ainda com o presidente do Sindicato Rural 
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Checagem para a Abertura Oficial da Colheita do 

Arroz 

A quarta-feira (29) foi de checagem do espaço do Sindag na área que vai receber a 
programação da 30ª Abertura Oficial da Safra do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em 
Capão do Leão/RS. O secretário executivo do Sindag, Júnior Oliveira, passou antes na 
sede da Mirim Aviação Agrícola, em Pelotas, e em seguida foi conferir o local onde a 
aeroagrícola colocará o avião que ficará no estande do sindicato aeroagrícola durante o 
evento. A Abertura Oficial da Colheita do Arroz será de 12 a 14 de fevereiro, na Estação 
Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. 
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Além do avião da Mirim, o estande terá ainda uma mostra de drone de pulverização da 
Allcomp Geotecnologia e Agricultura, de Porto Alegre. Além de conferir os aparelhos e 
toda a tecnologia embarcada utilizada pela aviação agrícola, o público que visitar o 
estande terá também um panorama das vantagens, segurança e cenário da aviação 
agrícola nacional. E poderá ainda acompanhar de dentro uma operação aeroagrícola em 
realidade virtual, com os óculos do programa aviação Agrícola 360 Graus. 

 
Oliveira visitou a Mirim… 

 
…e foi conferir o local onde a empresa colocará o avião, junto ao espaço do Sindag 
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