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A PEC 215, que atribui ao Congres-
so Nacional a decisão sobre demarca-
ções de terras indígenas será um dos 
principais assuntos da agenda da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA) em 
2015. os parlamentares tentaram votar 
o texto nesta semana, mas a discussão 
na Comissão especial que analisa o 
texto ficou para o ano que vem. depois 
da aprovação pelo colegiado, o texto 
ainda precisará ser votado pelo Plenário 
da Câmara dos deputados. Página 5.

A União da indústria de Cana-de-
-açúcar (Unica) prevê que a moagem da 
safra 2014/2015 no Centro-Sul, que se 
encerra oficialmente em 31 de março, 
totalizará 567 milhões de toneladas, 
queda de 5% frente as 597 milhões de 
toneladas observadas no ciclo anterior. 
os números foram apresentados dia 18, 
em São Paulo. Página 6.

unica PrEvê quEda 
dE 5% na MoaGEM 
de cana no centro-
Sul EM 2014/2015

Srb E dow viSitaM ProPriEdadES do 
MS Para conhEcEr SiStEMaS dE ilPf

crotalária é uMa boa altErnativa 
Para a rEnovação dE canaviaiS

Página 3. Página 8.

o valor total da produção 
da aquicultura (criação 
de animais aquáticos para 
fins comerciais) nacional 
foi R$ 3,055 bilhões no 

ano passado. os dados fazem parte da 
pesquisa Produção da Pecuária Municipal 
(PPM), divulgada dia 16/12 pelo instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE), 
que pela primeira vez inclui dados relativos 
à aquicultura.

de acordo com os dados, a criação de 
peixes liderou o setor, com participação de 
66,1% do valor total da produção, seguido 
da criação de camarões (25%). A sondagem 
mostra que nas 27 unidades da Federação 
2.618 municípios praticam a aquicultura. 
o iBGE começa, a partir de agora, a fazer 
o levantamento anualmente.

Um dos pesquisadores do instituto, o 
engenheiro agrônomo octavio oliveira, 
disse à Agência Brasil que a aquicultura é 
uma atividade “recente e crescente” no país, 
com grande potencial de expansão, devido 
à vasta extensão territorial (8,5 milhões de 
quilômetros quadrados).

Em 2013, a produção da piscicultura 
atingiu 392,493 mil toneladas. Em uma 
análise regional, o Centro-oeste liderou o 
ranking (105,010 mil toneladas), seguido da 
Região Sul (88,063 mil toneladas), Nordeste 
(76,393 mil toneladas) e Norte (72,969 mil 
toneladas). No Sudeste, a produção de 
peixes somou 50,058 mil toneladas. Para 

a pesquisa, 2.490 municípios forneceram 
informações sobre produção e valor da 
produção de peixes.

Por municípios, Sorriso, em Mato Gros-
so, liderou a produção nacional de pescado, 
com 21,524 mil toneladas de peixes. A prin-
cipal espécie cultivada é a tilápia (43,1%), 
seguida do tambaqui (22,6%) e do grupo 
tambacu e tambatinga (15,4%). Embora Mato 
Grosso liderasse a produção de piscicultura, 
em 2013, o maior produtor de tilápia foi 
o município cearense de Jaguaribara, que 

deteve 8,3% da produção nacional.
oliveira disse que o litoral brasileiro 

concentra mais a criação de camarão mari-
nho, ostras, vieiras e mexilhões. os maiores 
produtores de camarão em cativeiro são 
Ceará e Rio Grande do Norte. Juntos, os 
dois estados somaram 78,7% da produção 
nacional, em 2013. o destaque da sonda-
gem é o município cearense de Aracati, que 
produziu 8,126 mil toneladas de camarões 
– equivalentes a 23,9% do total estadual e 
a 12,6% do total do país, no ano passado.

Peixes em cativeiro 
liderou o setor, seguido 
da criação de camarões

lEvantaMEnto inédito do ibGE: Produção 
da aquicultura SoMou r$ 3 bi. EM 2013

Curiosidades: dia da aqüicultura no Brasil é 20 de março. o Paraná foi pioneiro na piscicultura 
comercial e um dos primeiros a produzir filé de tilápia

Foto: Seab
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Nesses anos de consultoria 
nos deparamos várias ve-
zes com gestores em início 
de trabalho, assumindo a 
fazenda, com os desafios 

implícitos desta fase. Muitas vezes pela 
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transição pai-filho ou até em início de 
uma nova frente (realizando o sonho de 
ter uma fazenda). inegavelmente é uma 
fase dif ícil, podendo ser até traumática 
quando mal realizada, porém facilmente 
administrável quando se tem as ferramen-

tas certas em mãos.
Como já dizia o professor Jan Bonsma, 

considerado o zootecnista do século: “os 
três fatores de sucesso na pecuária são ME-
diR, MEdiR e MEdiR”. Só conseguimos 
saber de uma atividade através de FAToS 
e dAdoS, e não com o achismo. Brasileiro 
tem a mania de se basear no achismo em 
tudo o que faz. Quantas vezes escutamos 
“Vou suplementar este ano porque acho 
que sai mais barato que confinar”, ou, 
“Acho que o meia-cruza com Charolês é 
melhor que o Hereford” e tantas outras 
conclusões sem a menor consciência e 
vontade de procurar medir ou entender 
o que está dizendo.

Questiono você que está lendo este 
artigo: Se lhe perguntar qual estratégia de 
entressafra é melhor, mostrando-lhe os 
benef ícios e riscos de cada uma, além do 
resultado esperado e investimentos neces-

sários, é mais fácil tomar a decisão entre a 
Cana Hidrolizada, Suplementação Proteica, 
ou Semi-Confinamento?

É claro que sim. A relação benef ício-
-custo (para cada X investido há um retorno 
de Y) e o nível tecnológico que estamos 
dispostos a encarar é o que rege a análise. 
Aqui não defendo uma nem critico a ou-
tra estratégia, simplesmente mostro um 
exemplo do cotidiano para ilustrar uma 
das decisões que tomamos diariamente 
em uma fazenda. Porém, só conseguimos 
tomar essa decisão se tivermos os números 
(confiáveis) em mãos.

Com isso a GESTão BASEAdA EM 
NÚMERoS é o agente facilitador do proces-
so inicial do gestor ao assumir uma fazenda. 
Entendendo muito ou pouco do processo 
agropecuário um gestor que tem em mãos 
os principais números, indicadores e parâ-
metros dos processos que está realizando 
com certeza sai na frente e ganha pontos de 
experiência por isso. Afinal se soubermos o 
nosso indicador e o parâmetro, consegui-
mos ver se estamos acima, ou na média, ou 
abaixo do que é preconizado, ou do que os 
melhores conseguem. 

o processo de controle gerencial onde 
os dados são coletados a campo, passam 
por um escritório para serem tabula-
dos e geram informações para o gestor 
possibilita o mesmo a tomar decisões 
melhor embasadas. Pode ser feito de vá-
rias formas, mas sempre se mostra mais 
eficaz nas formas mais simples e diretas 
ao realiza-lo. Antes de se iniciar o con-
trole devemos nos perguntar: QUANdo, 
CoMo E PARA QUÊ estamos fazendo 
isso? Esta indagação tem o propósito de 
nortear a verdadeira necessidade do que 
está sendo controlado. É muito comum 
nos depararmos com “muito papel” e 
pouca informação ou mesmo com muitas 
informações, porém dispostas de uma 
maneira confusa ou inacessível. 

Finalizando, deixo um macete bastante 
divulgado em nossos cursos e clientes que 
é o macete da d.i.C.A. (dados -> informa-
ção -> Conclusão -> Ação), ou seja, dados 
confiáveis e a tempo geram informações que 
possibilitam tirar conclusões e assim tomar 
uma decisão. Só assim conseguiremos ter 
o que muitos falam que fazem (mas na 
verdade pouquíssimos realizam) que é ter 
uma FAZENdA-EMPRESA.

Bruno Longo é zootecnista e consultor na 
Terra desenvolvimento agropecuário

GEStão baSEada EM nÚMEroS: uM alicErcE 
fundaMEntal Para novoS GEStorES

Por Bruno Longo*

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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crotalária é uMa boa altErnativa Para a rEnovação dE canaviaiS
Buscar alternativas para melhorar 

as condições e a fertilidade do solo 
cultivado com cana-de-açúcar é um 

desafios enfrentados pelos cientistas e pro-
dutores. Uma das alternativas é aproveitar 
os momentos de renovação dos canaviais 
para o cultivo de outras espécies vegetais, 
que possam contribuir com isso.

 A crotalária é uma planta leguminosa de 
rápido crescimento, que tem sido utilizada  
para adubação verde e por apresentar exce-
lência no controle dos nematóides do solo 
(pequenas larvas que atacam as plantas) e na 
fixação biológica de nitrogênio, reduzindo 
a necessidade de aplicação de fertilizantes 
nitrogenados. A grande produção de massa 
verde faz da crotalária excelente planta 
para cobertura do solo, para produção de 
matéria orgânica e para o controle natural 
das plantas daninhas.

 Na renovação dos canaviais, que ocorre 
a cada quatro ou cinco anos, a crotalária 
pode ser cultivada entre os meses de outubro 
a março, quando o solo não está ocupado 
com a cana-de-açúcar, beneficiando o ca-

navial que será posteriormente replantado.
 Esse assunto foi destaque no curso 

intitulado "Crotalárias: Melhorias no am-
biente de produção da cana-de-açúcar", 
que aconteceu no dia 11 de dezembro, na 
Agrícola Nova América, em Caarapó. A 
parceria entre Embrapa Agropecuária oes-
te e a Biosul, com o apoio da Agrícola Nova 
América viabilizou a realização do curso, 

que contou com a participação de cerca 
de 25 pessoas diretamente ligadas ao setor 
sulcroenergético de Mato Grosso do Sul.

 durante o curso, que contou com aulas 
teóricas e práticas, foram apresentadas  in-
formações sobre a forma correta de cultivo e 
manejo desse importante adubo verde. Par-
ticiparam das atividades os pesquisadores 
da Embrapa Agropecuária oeste: César José 

da Silva, Rodrigo Arroyo Garcia, Germani 
Concenço e  Guilherme Lafourcade Asmus.

Conforme explica o pesquisador César 
José da Silva, coordenador desse projeto de 
pesquisa,  "a crotalária apresenta bons resul-
tados financeiros, tem ótima produção de 
massa e pode ser cultivada numa época em 
que as lavouras das usinas estão ociosas, o que 
faz dessa espécie uma alternativa viável para 
a melhoria das condições de conservação do 
solo". Segundo ele, o cultivo de crotalária con-
tribui com a recuperação e desenvolvimento 
das lavouras, ampliando a produtividade, por 
meio do enriquecimento do solo. 

 Programação - No curso, que 
terá continuidade em outras etapas durante 
2015, foram apresentadas as características 
das três espécies mais comuns de crotalária: 
ochroleuca, juncea e spectabilis. "Falamos 
sobre a importância da qualidade de semen-
te, critérios e formas de realizar a regula-
gem de máquinas, inclusive com atividade 
prática, controle de plantas daninhas e de 
nematóides fitopatogênicos pela crotalária", 
explicou o pesquisador Rodrigo Arroyo.

Projeções do instituto Agronô-
mico (iAC), órgão da Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta), apontam 
que entre o fim deste ano e mar-

ço de 2015 as chuvas em São Paulo ficarão 
em torno da média, com ligeiro acréscimo 
da temperatura.

Esse volume de água, no entanto, será 
insuficiente para a recomposição dos reser-
vatórios e pode prejudicar as safra agrícola 
no Estado. As análises, feitas a partir de 
dados do iAC e de órgãos especializados, 
levam em consideração o déficit hídrico no 
Estado ocorrido em igual período, entre o 
fim de 2013 e o início de 2014.

o levantamento do iAC realizado em 
13 regiões do Estado de São Paulo mostrou, 
por exemplo, uma redução de mais de 50% 
nas chuvas nas regiões de Ribeirão Preto e 
Campinas, que registraram, em 2014, a pior 
estiagem em 77 anos e 123 anos, respectiva-

mente. Até mesmo em Ubatuba, no Litoral 
Norte paulista, o total pluviométrico foi 18% 
inferior ao esperado no período, segundo 
o pesquisador do iAC orivaldo Brunini.

Segundo o pesquisador, as chuvas den-
tro da média até março de 2015 "indicam 
cenário agravante para o período de abril a 
setembro de 2015, época de redução acen-

tuada de chuvas em quase todo o território 
paulista", informou Brunini, ressaltando que 
a seca em 2014 se prolongou até outubro, 
com picos de estiagem naquele mês, além 
de março e julho.

"Em outubro iniciou-se a estação chu-
vosa e as anomalias em torno da média 
histórica deveriam ser zero ou próximo a 

este valor. Porém, o índice de precipitação 
ficou abaixo do esperado, com pouquíssi-
mas localidades com anomalias positivas".

o pesquisador explicou que outros 
períodos de seca já ocorreram no Estado, 
como em 1954, 1961, 1963, 1974, 1985 e 
2001. "Nossos dados apontam que este é, 
sem dúvida, um dos piores episódios de 
seca registrados. isso se intensificou pelo 
alto grau de urbanização, aumento popu-
lacional, falta de preservação dos recursos 
naturais, entre outros fatores. Assim, é de 
extrema importância o estabelecimento de 
programas e políticas públicas para promo-
ver a segurança hídrica", afirma.

agricultura - Entre as culturas 
agrícolas prejudicadas pela seca, a maior 
preocupação é com a cana-de-açúcar, da 
qual São Paulo é o maior produtor do País. 
o impacto da estiagem pode ocorrer nas 
regiões de Ribeirão Preto, Araçatuba e São 
José do Rio Preto.

Para as culturas de inverno, que exigem 
irrigação, não há indicação de recuperação 
de bacias hidrográficas, o que pode afetar a 
produção de batata e tomate. o desenvolvi-
mento das lavouras de citros e de café pode 
ser afetado se o aumento de temperatura 
ocorrer acima do normal.

chuva dEntro da Média não rEcuPEra 
rEPrESaS E dEvE PrEjudicar Safra

Foto: Reprodução

Levantamento do IAC 
foi realizado em 13 
regiões do Estado de 
São Paulo

a crotalária é uma planta leguminosa de rápido crescimento, que tem sido utilizada para adubação verde
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integrante de um partido de oposição, 
o presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), deputado Luiz Car-
los Heinze (PP-RS), afirma que a entidade 
sempre colaborou com os ministros da 
Agricultura. "Ela optou por um caminho 
mais próximo do governo. Eu fui para um 
lado diferente. de uma certa forma apro-
xima, mas não impede que nós tenhamos 
nossas cobranças para questões que tem 
que ser resolvidas."

Mas uma eventual indicação de Kátia 
Abreu não é unanimidade. Nesta segunda-
-feira (15/12), um grupo de integrantes 
de movimentos sociais chegou a invadir 
a sede da CNA em protesto contra uma 
possível ida da senadora para o Ministério 
da Agricultura. "Eu lamento", disse Kátia, 
criticando a postura dos manifestantes, em 
conversa com jornalistas após a cerimônia 
que marcou sua posse em mais um mandato 
à frente da CNA.

outro crítico é o presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag), Alberto Broch. Re-
centemente, ele classificou como "péssima" 
a possibilidade da senadora pelo PMdB de 
Tocantins assumir a pasta da Agricultura.

o Valor Bruto da Produção (VBP) 
cafeeira  de Minas Gerais deve 
alcançar R$ 9,5 bilhões em 2014, 

segundo estimativa do Ministério de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
com base em levantamento realizado 
no mês de novembro. de acordo com a 
Superintendência de Política e Economia 
Agrícola (Spea) da Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a 
cifra é 16% superior à registrada em 2013.

o VBP é o resultado da multiplicação 
do volume estimado da produção pela 
cotação média do produto. Conforme o 
levantamento, os dados totais das lavouras 
mineiras somam R$ 28,1 bilhões, pratica-
mente o mesmo valor registrado no ano 
passado. Para o Brasil, o VBP estimado das 
lavouras em 2014 deve ficar em R$ 290,3 
bilhões, retração de 1,6%.      

Destaque Do estaDo - Principal 
produto de exportações do agronegócio 
mineiro e segundo colocado nas vendas 
externas totais do Estado, depois do mi-
nério de ferro, o café tem sido beneficiado 

por altas cotações como consequência 
da redução da oferta ocasionada pela 
seca nas lavouras. o tomate também 
apresenta bom desempenho, com o va-
lor bruto de R$ 2,2 bilhões, crescimento 
de 21,5%. Para o algodão, a previsão é 
de um aumento de 11,1% até alcançar 
o valor de R$ 193 milhões. Já o trigo 
mostra variação positiva de 36,1%, com 
o VBP estimado de R$ 130 milhões.

No quadro do VBP dos principais 
produtos pecuários de Minas Gerais, 
o leite comparece com a cifra estimada 
de R$ 7,2 bilhões, aumento de 12,2% em 
relação ao valor de 2013. os bovinos 
respondem por R$ 4,5 bilhões, variação 
positiva de 2,7%, e ovos devem alcançar 
R$ 884 milhões, valor 8% superior ao 
obtido no ano passado. As atividades 
totais da pecuária mineira somam R$ 
16,4 bilhões, uma progressão de 2,3%. 
Nos dados do Brasil, os principais 
produtos pecuários mostram VBP de  
R$ 171,4 bilhões, cifra 10,3% superior 
em à registrada em 2013.

Para lidErançaS, Kátia abrEu EStá Muito 
PróxiMa dE SEr a MiniStra da aGricultura

valor bruto da Produção do café 
EM MinaS dEvE SoMar r$ 9,5 bilhõES

PEc quE EStiMula inovação 
E dESEnvolviMEnto 
ciEntífico é aProvada

Foto: CNA

"as pessoas estão percebendo que a produção de carne tem seu lugar no sistema", diz Kim stackhouse-Lawson, 
diretora de pesquisa em sustentabilidade da NCBa

Pelo tom dos discursos de dil-
ma Rousseff e Kátia Abreu, 
a senadora - reempossada 
nesta segunda-feira (15/12) 
presidente da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) - 
está muito próxima de ser a nova ministra 
da Agricultura. Foi a avaliação de repre-
sentantes e lideranças do agronegócio que 
estiveram presentes à cerimônia, na sede 
da entidade, em Brasília (dF).

durante a solenidade, dilma e Kátia 
trocaram elogios e palavras de agradeci-
mento. "Tenho certeza de que estaremos 
mais próximas do que nunca", disse a pre-
sidente depois de ouvir a senadora vincular 
seu nome a diversos benef ícios concedidos 
ao agronegócio nos últimos anos. Cha-
mada de "minha amiga" por dilma, Kátia 
afirmou que tem com ela uma relação de 
cumplicidade construída com "sinceridade, 
franqueza e sem exageros". Afagos trocados 
em meio a uma possível ida da presidente 
da CNA para o ministério, o que ela chama 
de especulação.

"A Kátia se aproximou com a CNA 
muitíssimo do governo federal. Há uma 
integração muito grande", lembrou o ex-

-presidente da Sociedade Rural Brasileira, 
Cesário Ramalho, para quem a senadora é a 
"mais musculosa liderança do agronegócio 
hoje". Na avaliação de Ramalho, as conversas 
em torno do nome de Kátia Abreu indicam 
que o setor está "bem estruturado" na sua 
relação com o governo federal. "A agricul-
tura tem que ter força política", acrescentou 
sem esconder a preferência pelo nome da 

presidente da CNA no Ministério.
o ex-ministro da Agricultura, Alysson 

Paolinelli concorda. "Ela sai daqui muito 
mais próxima. Estou contando que isso é 
certo e, para mim, é uma escolha acertada", 
diz ele. "o Ministério da Agricultura tem 
que ter peso, não tem que ficar pedindo a 
terceiros. Tem que negociar com a presi-
dente", acrescentou.

o Senado federal aprovou no fim 
da noite do dia 17/12 proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que 

insere no texto constitucional a obrigação 
dos estados e municípios, além da União, de 
fomentarem a inovação tecnológica, a pes-
quisa e a inovação. A PEC prevê incentivo 
ao desenvolvimento científico em diversas 
formas, inclusive estabelecendo que os 
entes federados devem concorrer para criar 
legislação nesse sentido e são responsáveis 
por empenhar recursos financeiros para tal 
finalidade.

o texto prevê que o Estado brasileiro 
deverá promover a atuação no exterior de 
instituições públicas de ensino, pesquisa e 
inovação científica e tecnológica; estimular a 
formação e o fortalecimento da inovação nas 
empresas; organizar um Sistema Nacional de 
Ciência, Tecnologia e inovação, com a cola-
boração entre os entes; além de estabelecer 

que estados, municípios e União colaborem 
entre si, inclusive com o compartilhamento 
de recursos humanos e capacidade instalada 
para promover esses três itens.

o relator, senador Eduardo Braga 
(PMdB-AM), considerou que a PEC chega 
“tardia” e diz que seu mérito é “indiscutível, 
ao introduzir em sede constitucional o 
debate sobre inovação científica e tecno-
lógica que é condição indispensável para 
o aumento da renda nacional por meio do 
aumento da produtividade da economia”.

o relator considera ainda que se não to-
mar as medidas necessárias para o estímulo 
à inovação, o Brasil correrá o risco de ficar 
para trás no cenário internacional. A PEC 
foi aprovada em dois turnos com quebra de 
interstícios hoje, por meio de acordo com 
os parlamentares. Ela recebeu 50 votos 
favoráveis em cada turno e vai agora para 
promulgação.
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Foto: Reprodução Internet

PEc daS dEMarcaçõES 
indíGEnaS fica Para 2015

A PEC 215, que atribui ao Con-
gresso Nacional a decisão 
sobre demarcações de terras 
indígenas será um dos prin-
cipais assuntos da agenda da 

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) 
em 2015. os parlamentares tentaram votar 
o texto nesta semana, mas a discussão na 
Comissão especial que analisa o texto ficou 
para o ano que vem. depois da aprovação 
pelo colegiado, o texto ainda precisará 
ser votado pelo Plenário da Câmara dos 
deputados.

o relatório, de autoria do deputado 
osmar Serraglio (PMdB-SC), é favorável à 
aprovação. A Frente Parlamentar da Agro-
pecuária defende a aprovação da matéria, 
argumentando que a Fundação Nacional do 
Índio (Funai), não pode ter o que chamam 
de poder absoluto sobre a questão.

Já parlamentares, lideranças e insti-

Agilidade nos registros de defensivos e tributação de 
alimentos também estão na agenda da Frente Parlamentar, 
deve reforçar cobranças

tuições ligadas aos indígenas são contra, 
alegando que fere o direito dos índios. Em 
meio à discussão sobre a PEC 215, a Articu-
lação dos Povos indígenas do Brasil (Apib) 
divulgou um comunicado em que critica 
os deputados ligados ao agronegócio e o 
próprio governo de omisso na orientação 
se sua base no Congresso Nacional.

o documento também reivindica, 
entre outras coisas, que sejam feitas as 
demarcações "pendentes", a aplicação de 
convenções internacionais relacionadas aos 
povos indígenas e a aprovação do projeto 
que prevê o Conselho Nacional de Política 
indigenista. 

“É um problema sério que, por ideologia, 
não se resolve”, argumenta o presidente 
da Frente Parlamentar da Agropecuária, 
deputado Luiz Carlos Heinze, que passará 
o bastão da entidade para Marcos Montes 
no ano que vem. “Milhares de produtores 

rurais brasileiros sofre uma verdadeira 
agonia em vários estados”, diz.

Ainda sobre a questão indígena, o par-
lamentar cobra a adoção da Portaria 303, 
feita pela Advocacia Geral da União (AGU) 
e validada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), o que também desagrada entidades 
e lideranças ligadas aos indígenas. Com 
base na decisão relativa à Reserva indígena 
Raposa Serra do Sol, em Roraima, foram 
estabelecidas condicionantes para outras 
demarcações de terras.

Ao todo, o texto estabelece 19 condi-
cionantes. Entre elas, proíbe a ampliação 
de áreas anteriormente demarcadas, pro-
íbe cobranças de tarifas sobre trânsito de 
não-índios nas áreas e estabelece regras de 
usufruto e de atuação do poder público nos 
locais demarcados. “Falta vontade política 
para resolver essa questão.”

A atuação da Fundação Nacional do 
Índio deve também ser alvo de questiona-
mento. Luiz Carlos Heize defende a abertura 
de uma Comissão Parlamentar de inquérito 
(CPi) para investigar a instituição.

Registros e tributação
outro assunto importante da agenda da 

FPA, de acordo com o deputado, é a agili-
dade nos registros de defensivos agrícolas 
ou medicamentos veterinários. Luiz Carlos 
Heize diz que esse tipo de decisão não pode 
demorar, sob pena de prejudicar a produção 
agrícola no país. “Não pode levar oito a dez 

meses para registrar. isso faz com que não 
tenhamos produtos na hora certa.”

A tributação sobre alimentos também 
estará na pauta de discussões no ano que 
vem. Produtor de arroz, Luiz Carlos Heinze 
afirma que, apenas sobre a produção de uma 
saca de arroz, incide 24% de impostos. “isso 
dentro da porteira. Fora tem mais e quem 
paga isso é o consumidor”, diz. Na avaliação 
do deputado, é preciso “criar uma fórmula” 
para que nem o produtor nem o consumidor 
seja prejudicado.

depois de passar pela Comissão especial, PeC 
215 deverá ser votada no plenário da Câmara dos 
deputados

http://www.adames.com.br
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unica PrEvê quEda dE 5% na MoaGEM 
de cana no centro-Sul em 2014/2015

A União da indústria de 
Cana-de-açúcar (Unica) 
prevê que a moagem da safra 
2014/2015 no Centro-Sul, 
que se encerra oficialmente 

em 31 de março, totalizará 567 milhões 
de toneladas, queda de 5% frente as 597 
milhões de toneladas observadas no ciclo 
anterior. os números foram apresentados 
dia 18, em São Paulo.

o volume, contudo, supera as 546 mi-
lhões de toneladas estimadas pela entidade 
em agosto. Até 1º de dezembro, o volume 
processado na região atingia 555 milhões 
de toneladas. A moagem menor ante 

Estado, o maior do País, foi o mais afetado 
pela estiagem que castigou o Centro-Sul do 
Brasil em 2014.

Conforme Padua, foram os problemas 
em São Paulo que levaram a entidade a 
estimar, em agosto, uma moagem de 545 
milhões de toneladas para todo o Centro-
-Sul na atual temporada. Naquele mês, a 
quebra de produtividade agrícola no Estado 
alcançava 15,7%, abaixo de 80 toneladas 
por hectare.

Chuvas um pouco mais regulares a 
partir de setembro, contudo, melhoraram 
os prognósticos e, hoje, a quebra de pro-
dutividade é de 12,1%. Por conta disso, a 
Unica informou nesta quinta-feira que o 
processamento em 2014/15 deve alcançar 
567 milhões de toneladas, 5% menos ante 
2013/14, mas ainda assim superior às 545 
milhões de toneladas projetadas em agosto.

Perda de receita com 
a quebra da safra é 
calculada em R$ 3 
bilhões

2013/2014 deve-se à severa seca que atingiu 
regiões produtoras do Centro-Sul neste 
ano. Conforme o diretor técnico da Unica, 
Antonio de Padua Rodrigues, "o impacto 
da estiagem sobre a safra de cana só não 
foi maior porque houve aumento de área e 
produtividade em algumas regiões que não 
foram atingidas pela falta de chuvas", como 
Goiás e Mato Grosso.

Até o final de novembro, a quebra na 
produtividade agrícola no Centro-Sul atin-
gia 7,8%. A Unica prevê que a produção de 
etanol supere ligeiramente a de 2013/2014: 
25,81 bilhões contra 25,58 bilhões de litros. 
A de açúcar, por sua vez, deve diminuir 
6,8% em 2014/15, para 31,94 milhões de 
toneladas.

o mix de produção no ciclo deve ficar 
em 43,21% para açúcar e 56,79% para etanol. 
Com relação aos níveis de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR), espera-se aumento 
de 2,2%, para 136,80 quilos por tonelada 
processada.

receita - Ainda de acordo com a 

Unica, o faturamento médio das usinas de 
São Paulo com a comercialização de açúcar 
e etanol entre o início da safra, em abril, e o 
mês passado foi de R$ 104,25 por tonelada 
de cana, ante R$ 98,05 em igual período do 
ano passado (+6%). A redução de moagem 
em 30 milhões de toneladas, no entanto, fez 
com que as usinas do Centro-Sul deixassem 
de faturar R$ 3 bilhões em 2014/2015.

"A menor produtividade fez com que boa 
parte das unidades produtoras operassem 
com capacidade ociosa, pressionando os 
custos de produção e dificultando qualquer 
retomada de margens nesse momento", 
destacou Rodrigues.

clima - o diretor técnico da União 
da indústria de Cana-de-açúcar (Unica), 
Antonio de Padua Rodrigues, frisou que o 
"problema da safra de cana (deste ano) se 
concentrou em São Paulo". o canavial do 

http://www.leiloboi.com.br
http://www.fazenda3r.com
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ProfESSor canadEnSE EStiMula aSSociação EntrE 
cooPErativaS E Educação coMo EStratéGiaS dE MErcado

Qual a percepção do mundo em rela-
ção ao cooperativismo brasileiro?

Claude-Andre – É um cooperativismo 
muito dinâmico e que quer aprender cada 
vez mais. isso é desafiador porque, às vezes, 
quando as empresas são maduras, pensam 
que já atingiram seu pico e podem parar de 
buscar inovação e tecnologia. Vejo isso em 
muitos lugares. E essas são coisas que não 
podemos deixar de lado. Aqui no Brasil, há 
um desenvolvimento e uma dinâmica no 
país que favorece o crescimento do coope-
rativismo. Tive a oportunidade de visitar 
cooperativas no estado de Pernambuco. Em 
todos os locais onde estive, os cooperados 
sempre perguntaram o que poderiam fazer 
para crescer. A curiosidade deles é o reflexo 
da vontade de ser melhor, mais competitivo, 
mais desenvolvido. A chave para a busca da 
melhoria contínua é, sem dúvida, a educação. 
É esse o segredo para o sucesso do coopera-
tivismo. Sem educar o quadro social sobre 
o que é cooperar e sem inserir os jovens no 
processo, corremos um sério risco. 

Creio que há iniciativas muito boas, 

no Brasil, e há um potencial imenso. Por 
exemplo, elas devem trabalhar com as 
pessoas que moram em seu redor. Assim, 
elas melhoram a sociedade na qual estão 
inseridas. Além disso, volto a frisar que 
é importante não se esquecerem de seus 
princípios. No ramo dos negócios, há muitas 
interferências de interesses e até da política, 
mas isso não pode desvirtuar a atividade 
da cooperativa, pois cooperar exige que 
os cooperadores consigam ir além dessas 
pequenas dificuldades.

Quais os desafios do cooperativismo 
brasileiro diante do cenário econômico 
mundial?

Claude-Andre – Em termos de con-
corrência é muito importante ter clara 
a ideia de que não sabemos de onde ela 
virá especialmente se falarmos em níveis 
mundiais. Ela é uma realidade e precisa 
ser considerada nos processos decisórios. 
o mundo globalizado exige isso.

Entretanto, creio que as cooperativas 
têm uma vantagem sobre as empresas 
mercantis. Nós trabalhamos na economia 
de produção de bens primários ou com ser-
viços, com foco nos próprios cooperados. 
isso é forte, porque as demais empresas não 
têm esse objetivo. Elas querem apenas mais 

vendas e mais lucros.
As cooperativas não são e nem podem 

ser assim. Precisam é trabalhar para que 
cada cooperado esteja melhor e mais reali-
zado, hoje, do que quando a fundaram. E, em 
contrapartida, os cooperados não podem 
se esquecer de que são donos. Por isso, é 
importante participar de todo o processo 
decisório e compartilhar suas experiências.

É importante destacar que as empresas 
mercantis não visam à preservação do meio 
ambiente ou do bem social, buscam apenas 
o lucro, como já dissemos, então, estamos 
diante de dois mundos bem distintos. Por 
isso, minha recomendação é que as coope-
rativas não percam de vista esse propósito 
de melhorar a vida de seus cooperados e das 
comunidades onde estão inseridas.

No Brasil há um desenvolvimento in-
crível. No Canadá chamamos esse desen-
volvimento de Milagre Brasileiro, porque 
quarenta milhões de pessoas melhoraram de 
vida em menos de 20 anos. isso é incrível. A 
chave para que os princípios cooperativistas 
não sejam perdidos é a educação de seus 
cooperados, sem a menor sombra de dúvidas.

De que forma o cooperativismo pode 
ser visto como um modelo de negócios?

Claude-Andre – Cada vez que uma 

cooperativa vende um produto, tem de 
ser para melhorar a situação dos coope-
rados e, também, dos seus clientes. Se 
vende um produto ou um serviço ruim, 
o cliente vai buscar a concorrência. isso é 
a lei do mercado. Por exemplo, no Ramo 
Agropecuário, há clientes que compram e 
pagam os produtos e também há clientes 
que são os próprios cooperados. É preciso 
manter um equilíbrio entre os princípios da 
cooperativa. Às vezes os dirigentes querem 
aumentar os lucros e não se preocupam com 
a finalidade do cooperativismo, impactando 
na rotina do cooperado e do cliente. Há 
apenas uma maneira de superar isso: é a 
educação cooperativista, como tanto já 
dissemos. Além dos mais, os cooperados 
precisam ter uma vida democrática muito 
ativa para assegurar que seus princípios e 
objetivos sejam respeitados.

No Canadá, por exemplo, as coopera-
tivas com mais sucesso e altos índices de 
desenvolvimento têm uma vida democrá-
tica muito ativa. isso significa que elas se 
movem e se adaptam ao longo do caminho 
sempre de acordo com os interesses dos 
seus cooperados. Ter isso em mente é muito 
importante para não perder o rumo de onde 
se quer chegar.

ENTREVISTA:
Claude-André Guillotte

http://www.ocbms.org.br
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rEPrESEntantES da dow aGroSciEnSES 
E SociEdadE rural braSilEira viSitaM 
MS Para conhEcEr SiStEMaS dE ilPf

o roteiro começou pela Em-
brapa Gado de Corte onde 
conheceram, de Cleber 
oliveira chefe geral da uni-
dade e dos pesquisadores, 

os trabalhos aplicados na região, estudos 
concluídos e em andamento dos últimos 
20 anos. 

Ainda no dia 25 visitaram a Fundação 
MS em Maracajú, para conhecer a pesquisa 
aplicada no campo. o presidente da insti-
tuição Luiz Alberto Moraes Novaes, Mandi 
como é conhecido pelos produtores, citou 
seu exemplo, como se adequou as mudanças, 
o que teve de implementar e até a forma de 
pensar em sua propriedade, que precisava ser 
vista como empresa que fosse mais eficiente 
e que produzisse mais em um menor espaço 
de tempo. 

Vila e Risolia, também visitaram mais 
duas propriedades a Sapé Agropecuária e 
Fazenda Água Tirada. Na Sapé Agro, fo-
ram recebidos pelo gerente, Arthur Falfete 
administra a propriedade sob a tutela dos 
acionistas, a mãe, dona Seila Corrêa da Costa 
e os irmãos Alexandre, Eduardo e Patrícia 
Correa Riedel. Na propriedade a pecuária é 
de ciclo completo (cria, recria e engorda), 
a agricultura, faz revezamento com a área 
de pastagem, segundo Falfete, nenhum 
hectare fica mais de três anos sem reforma. 
Para Eduardo Riedel, sócio proprietário da 
Sapé, os modelos de produção podem servir 
de exemplo para outros produtores. Riedel 
afirma ainda que um de seus projetos é a 

mando-as em verdadeiras empresas rurais. 
Para ele a iLPF é a ferramenta a ser explorada 
para conseguir melhores resultados. Risolia 
ressalta ainda que os ingredientes indispen-
sáveis para isso é o empreendedorismo e a 
busca por conhecimento e novas tecnologias.

“Nós tivemos uma imersão de conheci-
mento nas últimas 48 horas e nosso trabalho é 
absorver tudo o que nos foi mostrado, digerir 
e formatar uma metodologia para ser aplica-
da em doses homeopáticas, às várias outras 
realidades do resto do Brasil. Mato Grosso do 
Sul tem o privilégio de ter lideranças ativas 
e que sabem conduzir e induzir o produtor 
ao desenvolvimento de sua fazenda. outros 
fatpres importantes são a sucessão familiar 
e a valorização das pessoas na propriedade, 
estas são peças fundamentais de uma com-
plexa engrenagem, que fazem o motor todo 
funcionar de forma harmoniosa e eficiente. 
e que de forma alguma pode ser deixada de 
lado.” Finaliza Francisco Vila.

Nos dias 25 e 26 de novembro estiveram em MS,  
Roberto Risolia da Dow Agroscienses e Francisco 
Vila diretor da Sociedade Rural Brasileira, que 
vieram conhecer os modelos de gestão e integração 
lavoura, pecuária e floresta. 

construção de instalações na propriedade 
para receber visitantes do Brasil e do mundo, 
através de um programa de turismo tecnoló-
gico que surgiu por conta do modelo implan-
tado e da procura pelo conhecimento e pela 
informação. "o visitante poderá conhecer e 
vivenciar o modelo de produção no dia-a-
-dia, como ele realmente é", afirma Riedel.  

Já no dia 26 Cleber oliveira, Vila e 
Risolia visitaram uma outra propriedade 
a fazenda Água Tirada, do produtor Arte-
mio olegário que também faz integração 
lavoura pecuária. Artemio herdou a fazenda 
do seu pai, sr Libório Ferreira que por sua 
vez herdou do sr. Adolfo Alves Ferreira 
no início do século 20. Artemio conta que 
em 1989, o grupo Água Tirada resolveu 
entrar na atividade agrícola, pois as áreas 
de Maracajú encontravam-se degradas e 
com baixa produtividade. A metodologia 
adotada foi do sistema de plantio direto, 
tanto antecedendo lavoura quanto pasta-
gens já corrigidas por culturas anteriores. 
os trabalhos começam em setembro com 
a dessecação e com o plantio de soja nas 
primeiras semanas de outubro e finalizando 
em novembro. A colheita é realizada a par-
tir de fevereiro, quando se inicia o plantio 
do milho safrinha e finaliza com plantio 
de aveia e Brachiaria Ruziziensis, onde 
são oferecidas aos animais para pastoreio 
controlado de inverno.

No sistema de produção agrícola conta-
-se com uma unidade armazenadora e be-
neficiamento com capacidade para atender 

toda área de produção. os subprodutos são 
destinados aos animais durante o inverno, 
tanto para manutenção como engorda de 
animais descartados depois de uma avaliação 
de fertilidade, realizada em todas as matrizes 
três meses após o término da inseminação 
e a retirada dos touros. isto é feito aproxi-
madamente em maio.

A ração também é produzida na proprie-
dade a partir de produtos agrícolas oriundos 
daquela temporada. A ração é fornecida para 
toda a tropa de trabalho, carneiros e também 
para os animais de cocheira e de piquetes que 
estão destinados para os leilões de nelore Po.

Na volta para Campo Grande, Vila e 
Risolia debateram com Cleber oliveira a re-
alidade das propriedades e como os sistemas 
de integração impactam na rentabilidade e 
na sustentabilidade da “fazenda-empresa”. 
Para Roberto Risolia a vista serviu para ver 
como as novas gerações estão explorando a 
propriedade de seus pais e avós e transfor-

integração lavoura pecuária consórcio milho e pastagem

https://www.facebook.com/agroincomunicacao
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ParcEria EntrE SEbraE/MS, PrEfEitura dE caMPo 
GrandE E GovErno dE MS lança ProGraMa PEixE vida
Para organizar, 
regulamentar e 
estimular as atividades 
de piscicultura em 
Mato Grosso do Sul, 
produtores rurais 
foram treinados e, no 
dia 11/12, receberam 
certificados durante o 
1º Encontro Regional de 
Piscicultura do Estado. 

o treinamento é resultado 
do projeto Peixe Vida, uma 
iniciativa de inclusão e de 
desenvolvimento da cadeia 
produtiva do Estado, como 

explicou Paulo Engel, titular da Seprotur 
(Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Agrário, da Produção, da indústria, do Co-
mércio e do Turismo). "Esse programa tem 
uma importância fundamental para a cadeia 
produtiva do Estado. Não estamos muito 
avançados, mas estamos no caminho", afir-
mou. "Não há dúvida de que o Peixe Vida 
trará benef ícios não só econômicos, para 
produtores e para Mato Grosso do Sul, mas 

também benef ícios sociais. Nosso trabalho 
foi organizar esse tipo de produção para 
explorar o grande potencial do Estado", 
completou. 

o titular da Sedesc (Secretaria Mu-
nicipal de desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Turismo e do Agro-
negócio), Natal Baglioni afirmou, “Hoje 
possuímos programas estruturados, e as 
entidades estão priorizando as parcerias, 
dando apoio político, técnico e financeiro 
para o pequeno produtor”.

Segundo Baglioni, os programas que 
atendem a piscicultura estão sendo contem-
plados por equipes preparadas e que vem 

almejando trazer o aumento desta atividade 
no Estado, que possui um grande potencial 
dentro do mercado.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta 
com 800 piscicultores, sendo 25 certifica-
dos pelo Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas em 
Mato Grosso do Sul). A instituição ofereceu, 
e ainda fornece, consultorias, treinamentos 
e orientações através de seus técnicos, en-
sinando a prática do cultivo e do manejo 
desse tipo de produção. 

exPectativas Do ProDutor 
- Para Claudinei Helmann, produtor na 
região das Três Barras, “o sonho esta se 

tornando realidade, tínhamos as ideias, mas 
não possuíamos o capital, e o projeto Peixe 
Vida vem capacitar e organizar a cadeia 
produtiva,” comemorou.

Já Antonio Carlos Soares Andrade, 
produtor do assentamento Estrela, esta 
iniciando a produção, pelo beneficio gerado 
no Projeto Peixe Vida, que possibilitou o 
apoio financeiro para desenvolver o manejo 
do pescado, ”A junção da nossa força de 
vontade, com o apoio do poder público faci-
litou o sonho de cada produtor, precisamos 
desse apoio financeiro e técnico”, afirmou.

entrega De veículos - Na so-
lenidade foram entregues também quatro 
pickups Estrada (Fiat) para Campo Grande, 
dourados, Laguna Carapã e Mundo Novo 
para auxiliar os produtores além de um 
caminhão tanque para o município de 
dourados.

ProDução - Ao todo, 6 mil tone-
ladas de pescado foram produzidas no 
Estado durante este ano. "Esse é o número 
oficial, mas essa quantia é de cerca de 10 
mil toneladas, já que existem registros que 
não acabam entrando nas estatísticas ofi-
ciais", explica o superintendente de Pesca 
e Aquicultura da Seprotur, Cé sar Moura. 
"Esse índice é 30% maior do que a produção 
do ano passado, no entanto, o potencial 
do Estado é muito maior. Temos como 
crescer muito ainda", garante. "Prova disso 
é que nosso estado vizinho, Mato Grosso, 
colhe 70 mil toneladas de pescado por ano 
e ainda usa tecnologia de Mato Grosso do 
Sul", segundo o superintendente. o número, 
para ele, indica a vocação de Mato Grosso 
do Sul para a piscicultura. Para auxiliar no 
atendimento aos produtores, automóveis 
foram cedidos pelo Governo do Estado 
a algumas cidades, como foi o caso de 
dourados, Laguna Carapã, Mundo Novo 
e Campo Grande. A entrega simbólica foi 
feita durante o encontro.

Produtor José Claudio Cesco recebendo o certificado do superintendente do senar rogério Beretta

http://www.cruzeirodosulms.com.br/
http://www.agro-cartoons.blogspot.com.br
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sucroenegÉtico. Em situação 
“desfavorável” desde 2008, o setorenfren-
tou na safra que termina um agravamento 
do quadro. Mas, aos poucos, esse cenário 
deve ficar para trás. Representantes do 
setor esperam volta do diálogo com o go-
verno federal e definição de uma política 
de longo prazo para o setor. 

PecuÁria. A falta de chuva desde 
2013 prejudica não só a engorda dos 
animais, mas também a taxa de prenhez 
e o desenvolvimento de bezerros e garro-
tes, que atravessaram períodos de baixa 
nutrição. o resultado aparece na queda 
tanto do número de animais ofertados 
para abate quanto do peso das carcaças. 

suínos. Como alguns avaliam, 
“2014 foi um ponto acima da curva” para 
a suinocultura. Para 2015, são esperados 
custos de produção um pouco maiores e 
preços domésticos do suíno semelhantes 
ou, dependendo do momento, um pouco 
abaixo dos níveis elevados de 2014. 

Frango. 2014 não foi tão bom 
quanto para a suinocultura, mas seu 
balanço também é positivo. Para o novo 
ano, é previsto maior equilíbrio entre 
oferta e demanda, podendo resultar 
em preços maiores que os de 2014. A 
liderança brasileira nas exportações, 
que absorvem cerca de 30% da produção 
nacional, não sofre ameaças, devendo 
manter-se em marcha firme. 

leite.  É um dos poucos setores 
que acenam, desde já, para redução dos 
preços em 2015. Em todo o segundo 
semestre de 2014, os preços do leite ao 
produtor estão, em termos nominais, 
bem abaixo dos praticados em 2013; na 
virada do ano, aproximam-se mesmo 
dos de 2011. 

PaPel estratÉgico. o desem-
penho do agronegócio brasileiro impacta 
não apenas a quem trabalha diretamente 
no ou com o setor. importante gerador 
de divisas estrangeiras – responde por 
40% do faturamento das exportações 
brasileiras e grande responsável pelos 
superávits comerciais do País –, o agro-
negócio é que poderá abrir espaço para 
o crescimento dos 
demais setores 
dependentes de 
importações, por-
tanto, das divisas 
que o agronegócio 
gerar. 

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
ano novo. Em 2015, o Agrone-

gócio pode ser o grande condicionante 
do desempenho da economia nacional. 
Representando 23% do PiB brasileiro, 
ele pode ser o único setor com cresci-
mento mais expressivo, dado que muitos 
segmentos da indústria não conseguem 
avançar e os serviços estão em processo 
de exaustão. Estimativas do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), da Esalq/USP (Piracicaba), 
apontam que, no próximo ano, o agro-
negócio pode crescer 2,8%. Para 2014, o 
Cepea revisou para baixou a expectativa 
de crescimento; para no máximo, 2,6%.

Previsões para 2015:
soJa. Pequeno aumento tanto da 

área quanto da produtividade deve gerar 
mais uma safra recorde, acima de 90 
milhões de toneladas. o processamento 
interno e as exportações de soja em grão 
também devem ser históricos, assim 
como a produção e o consumo interno 
de farelo e de óleo de soja. 

milHo. Área cultivada na 1ª sa-
fra diminui, em favor principalmente 
da soja. Além dos preços vigentes no 
período de decisão da safra de verão, 
essa redução ocorre também devido às 
chuvas escassas no Sudeste e em parte do 
Centro-oeste. dados da Conab apontam 
que, no final de janeiro de 2015, haverá 
estoques na casa de 15,3 milhões de 
toneladas, o que equivaleria a 48% do 
que foi colhido na safra verão 2013/14. 

algoDão. deve, novamente, per-
der espaço na temporada 2014/15. desde 
meados de 2014, as cotações regionais 
estão abaixo do preço mínimo oficial; 
se isso não bastasse, dados do Cepea 
apontam situação apertada quando se 
comparam receitas e custos da nova 
temporada. 

caFÉ. A forte estiagem reduziu 
consideravelmente a produção da atual 
temporada (2014/15): em torno de 10%. 
Para a safra 2015/16, produtores estimam 
nova baixa da oferta de arábica, com as 
lavouras ainda sob os efeitos da seca. 

citros. Em 2014, novamente, 
muitos produtores deixaram a atividade; 
houve também diminuição da área cul-
tivada e, comumente, vê-se redução dos 
tratos culturais. o motivo é a sequência 
de anos de rentabilidade negativa, e a 
consequência, de curto prazo, deve ser 
menos laranjas produzidas em 2015/16. 

Opine: mauricio.galhardo@hotmail.com.br. Boa semana e um forte abraço!

GruPo dE 23 ProdutorES do 
Mato GroSSo do Sul rEcEbE 
cErtificação EM orGânicoS 
Ministério da 
Agricultura entregou os 
certificados em evento 
dia 8 no Sebrae-MS em 
Campo Grande

A produção de 23 integrantes 
do projeto PAiS (Produção 
Agroecológica integrada 
Sustentável), iniciativa do 
Sebrae e da Fundação Banco 

do Brasil, e que também fazem parte da 
organocoop (Cooperativa dos Produtores 
orgânicos da Agricultura Familiar de Cam-
po Grande), será certificada pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). 

Em evento que aconteceu no último 
dia 8, na sede do Sebrae na Capital, foram 
entregues os certificados orgânicos da 
modalidade oCS - organismo de Controle 
Social, em solenidade realizada pela orga-
nocoop com o apoio do Mapa (através da 

Superintendência Federal de Agricultura 
no estado – SFA)/MS), Sebrae, e Prefeitura 
Municipal.

“É a primeira certificação que o Mapa 
entrega nesta modalidade no estado, ex-
clusivamente para a venda direta, ou seja, 
comercialização em feira, Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, 
afirma Roberta Marca, analista técnica do 
Sebrae e gestora do PAiS no Mato Grosso 
do Sul.

Segundo ela, outros 13 produtores do 
projeto possuem Certificação por Auditoria 
– a qual, além dos benef ícios da modalidade 
oCS, também permite venda a supermer-
cados – e irão renová-la no ano que vem. 
o Sebrae subsidia, através do programa 
Sebraetec, 80% dos custos do trâmite para 
certificar, restando ao produtor investir um 
valor médio de R$ 170.

“Muitos produtores podem começar 
com a oCS e à medida que aumentarem 
a produção demandar a Certificação por 
Auditoria, que serve para aqueles que 
possuem uma escala maior, destinada ao 
varejo”, explica Marca.

Modalidade oCs garante venda de 
orgânicos certificados em feira

https://www.facebook.com/agroincomunicacao
http://www.agro-cartoons.blogspot.com.br
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Social

Felipe Mesquita 
(representando seu 
pai, Ariosto Mesquita), 
recebendo das mãos do 
governador André Puc-
cinelli, o prêmio pelo 3º 
Lugar na Categoria Web 
do 1º Prêmio Fundect de 
Jornalismo Científico, 
pela matéria  " Pesquisa 
pioneira sugere uso do 
crambe na alimentação 
de bovinos" veiculada no 
Portal Agroin.

Pedroca e Rafinha Coelho 
Possik visitam o Parque de Ex-

posições que recebe o nome do 
seu tataravô Laucídio Coelho. 

São 5 gerações de pecuaristas 
do nosso MS.

http://www.estanciatoquedemidas.com.br
http://www.fazendaramalhete.com.br
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CLASSIFICADoS 
AGRoIN

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JoRNAL AGRoIN
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLTIMAS 
NoTíCIAS
Notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JoRNAL AGRoIN 
AGRoNEGóCIoS
Acesso para downloand rápido.

PRóxIMoS EVENToS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGRoIN No FACE
Fan page da Agroin 
Comunicação no 
Facebook. Curta essa 
ideia.

BANNER 
PuBLICITáRIo
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PuBLICITáRIoS
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PuBLICITáRIoS

Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNER 
PuBLICITáRIo
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

GALERIAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

NoTíCIAS EM DESTAQuES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGRoIN WEB SITES 
Ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

www.agroin.com.br

http://www.agroinwebsites.com.br
http://www.agroin.com.br

