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bndES vai lançar nova linha dE r$ 1 
bilhão Para SEtor SucroalcoolEiro
Ao todo, banco bai liberar R$ 6 bi este ano para o setor

o vice-presidente do Ban-
co Nacional de desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNdES), Wagner 
Bittencourt, anunciou dia 

27, no Ethanol Summit, que a institui-
ção lançará, em parceria com a Agência 
Brasileira de inovação (Finep), uma nova 
linha de fomento para a inovação do setor 
sucroenergético, com recurso inicial de 
R$ 1 bilhão e destinado exclusivamente à 
pesquisa e desenvolvimento agrícolas. A 
nova linha foi batizada de "Paiss Agrícola" 
e será semelhante ao Plano de inovação dos 
Setores Sucroenergético e Sucroquímico 
(Paiss), que destinou recursos para a inova-
ção industrial das duas cadeias produtivas. 

Segundo o diretor do departamento de 

Biocombustíveis do BNdES, Carlos Eduar-
do Cavalcanti, o Paiss indústria teve uma 
demanda de R$ 3,1 bilhões, e R$ 2,4 bilhões 
já foram aprovados. Com isso, o executivo 
avalia que a demanda e a aprovação de crédito 
do Paiss Agrícola devem superar o montante 
de R$ 1 bilhão previsto inicialmente. "As 
novas rotas de tecnologia de primeira gera-
ção chegaram ao limite e as tecnologias de 
produção precisam mudar de nível no País. 
Para isso, precisam de incentivo", disse. 

Prorenova - o BNdES oficializa-
rá, na próxima semana, as normas para o 
Prorenova, linha de fomento da instituição 
para a renovação de canaviais, para a safra 
2013/2014 da cultura. Segundo o diretor 
do departamento de Biocombustíveis do 
BNdES, Carlos Eduardo Cavalcanti, uma 

circular com as regras, editada após a apro-
vação pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), que deve ser reunir nesta sexta-
-feira, será enviada às instituições bancárias 
repassadoras na segunda-feira (1º/07). 

Cavalcanti espera uma demanda total 
dos R$ 4 bilhões destinados ao Prorenova 
para a safra 2013/2014 de cana-de-açúcar, 
ante uma aprovação de R$ 1,5 bilhão no ano 
passado, o primeiro do programa, para a safra 
2012/2013. "Além de ser uma linha nova, no 
ano passado tivemos limitações pela lei de 
propriedade de terras, cujas restrições não 
existem mais", afirmou. Este ano, os juros 
para a linha são de 5,5% ao ano, ante mais 
de 7% na linha anterior, o que deve ajudar a 
ampliar a demanda pelo programa. 

o diretor do departamento de Biocom-
bustíveis do BNdES afirmou, ainda, que 
várias empresas e produtores se adianta-

ram e já protocolaram as cartas-consulta 
na instituição em busca dos recursos do 
Prorenova. "É bom lembrar que todas as 
operações aprovadas terão a liberação re-
troativas ao início do ano", concluiu. 

Crédito - Ao todo, o banco deve libe-
rar R$ 6 bilhões ao setor sucroalcooleiro em 
2013, conforme informou o vice-presidente da 
instituição, Wagner Bittencourt, nesta quinta-
-feira (27/6). Trata-se de um crescimento de 
42,85% ante os R$ 4,2 bilhões liberados em 
2012 - montante que foi o menor desde 2007. 

"Só no primeiro semestre deste ano 
foram liberados R$ 3,3 bilhões. Assim, 
devemos, neste ano, voltar aos nossos pa-
tamares históricos de desembolso", disse 
Bittencourt. No início do ano, a expectativa 
era de que R$ 5 bilhões fossem destinados 
ao setor. Essa quantia inclui todas as linhas 
de crédito do banco, como o Prorenova.

Prorenova, linha de 
fomento da instituição 
para a renovação de 
canaviais, deve ter 
recursos de R$ 4 bi do 
BNDES para a safra 
2013-2014
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Volume de animais abatidos chegou a 8,1 milhões 
de cabeças, alta de 12,7%

o abate de bovinos no primei-
ro trimestre de 2013 foi o 
maior já registrado para o 
começo do ano pelo insti-
tuto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (iBGE). A entidade  dia 25/6 as 
Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais 
e Aquisição de Leite, Couro e Produção 
de ovos, cuja série histórica começou em 
1997. Nos três primeiros meses deste ano, 
foram abatidas 8,1 milhões de cabeças, um 
crescimento de 12,7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

o peso acumulado chegou a 1,9 milhão 
de toneladas, valor 13,2% maior que o do 
mesmo período de 2012. Apesar disso, 
houve recuo de 2,4% na comparação com 
o último trimestre do ano passado. 

o crescimento do abate ocorreu em 
todas as regiões do país. o Sudeste teve a 
maior alta, de 18,1%, seguida pelo Centro-
-oeste, com 17,5%. Norte (6,2%), Sul (8%) 
e Nordeste (2,3%) avançaram menos que a 
média nacional. Entre os estados, destacou-
-se Mato Grosso – além de ser o maior 
produtor teve alta de 20,5%. 

o abate de frangos caiu 1,2% na mesma 
comparação e ficou em 1,3 bilhão de cabe-
ças, quantidade que supera em 3,4% o último 
trimestre de 2012. o peso acumulado das 
carcaças alcançou 2,9 milhões de toneladas, 
0,9% menor que o do primeiro trimestre 
de 2012 e 4,3% maior que o do último. A 
produção foi concentrada no Sul (60,2%) e 
no Sudeste (20,1%). 

o abate de suínos subiu 1,7% em relação 
ao primeiro trimestre de 2012, para 8,9 
milhões de cabeças, mas caiu 1,9% frente 
ao último período de 2012. o Sul também 
concentra a maior parte da produção do 
setor, com 65,8%. 

A aquisição de leite cru teve queda de 
1,4% na comparação com os três primeiros 
meses de 2012 e de 2013, e caiu 2% ante o 
trimestre imediatamente anterior. Nordeste, 
Centro-oeste e Norte tiveram redução na 
produção. Cerca de um quarto (25,7%) do 

total produzido no país veio de Minas Gerais. 
Já a aquisição de couro subiu 8,4% em 

relação ao mesmo trimestre de 2012 e 4,1% 
sobre o os últimos três meses de 2012, com 
9,1 milhões de peças inteiras de bovinos. 

A produção de ovos caiu 0,7%, ante o 
primeiro trimestre, e subiu 0,8% sobre o 
quarto trimestre de 2012. São Paulo (29,4%), 
Minas Gerais (10,5%) e Paraná (9,5%) lide-
ram a produção.

No Centro-oeste, o volume de bovinos abatidos cresceu 18% no período

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

o Ministério da Agricultura lançou 
duas cartilhas em formato eletrô-
nico para alertar aos passageiros 

em aeroportos e aos produtores brasilei-
ros sobre os riscos da influenza aviária. 
A iniciativa visa a manter a produção de 
aves brasileira livre da doença. A cartilha 
elaborada pelo departamento de Saúde 
Animal e disponível no site do Ministério 
da Agricultura contém informações sobre 
sinais da doença entre as aves. 

Objetivo é manter as aves 
brasileiras livres da doença

Alguns dos sinais são o aumento re-
pentino da mortalidade em um período de 
72 horas e mudanças de comportamento. 
A redução no consumo de ração e andar 
"cambaleante" das aves também devem são 
sinais de alerta. o Ministério da Agricultura 
explica que o vírus se propaga a partir de 
contato prolongado com animais infecta-
dos, suas secreções ou excreções. 

"Seres humanos podem eventualmente 
ser afetados pelo vírus, mas a transmissão 
de uma pessoa para outra ainda não foi 
comprovada. o vírus também pode ser 
difundido por meio de equipamentos, 
vestimentas, ração, água e outros objetos 

contaminados, podendo ser disseminado 
a aviários não infectados", diz o governo. 

Segundo o Ministério da Agricultura, 
em caso de suspeitas o produtor deve isolar 
a área e procurar um médico veterinário 
do Serviço Estadual de defesa Sanitária 
Animal ou da Superintendência Federal 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do seu estado. outra forma é entrar em 
contato com a ouvidoria do Ministério da 
Agricultura pelo telefone 0800 704 1995.

o Brasil é o maior exportador mundial 
de carne de frango. Em 2012, foram vendi-
dos US$ 7,2 bilhões do produto para mais 
de 140 países. 
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bioSEv, GiGantE da bioEnErGia 
inauGura uSina tErMElÉtrica 
Movida a baGaço dE cana-dE-
açÚcar no Mato GroSSo do Sul

A unidade de co-geração de 
energia da usina termelétrica 
(UTE) Passa Tempo, inaugura-
da dia 19 pela empresa Biosev, 
no município de Rio Brilhante 

(MS), será capaz de produzir até 50 MW de 
energia elétrica excedente, o que é suficiente 
para abastecer uma cidade com população 
de até 300 mil habitantes. 

Com o início da operação da usina no 
município, em 2008, 77,8 MW gerados são 
usados para abastecer a UTE; agora, com 
a inauguração da unidade de co-geração, a 
usina passa a ser mais eficiente na produção 
de energia. Para tanto, o empreendimento 
contou com investimentos de R$ 163 milhões, 
com aporte financeiro do FCo (Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro-oeste).

A Passa Tempo usa como combustível o 

bagaço de cana – obtido após a moagem para 
a fabricação de açúcar e etanol - proveniente 
do processo de produção. o processo é dife-
renciado em relação ao das demais térmicas 
que, em vez do bagaço, fazem uso de carvão 
ou gás natural. A eletricidade é gerada por 
meio do aquecimento das caldeiras produ-
toras de vapor, que movimentam as turbinas 
responsáveis pela geração da energia. 

A Biosev é uma das 24 empresas asso-
ciadas à Biosul (Associação dos Produtores 
de Bioenergia de Mato Grosso do Sul), cuja 
toda produção de cana-de-açúcar moída 
atualmente no Estado está ligada à entidade. 
“o setor sucroenergético do Estado produz 
bioeletricidade equivalente a todo consumo 
residencial da população sul-matogrossense, 
e o fato de a Passa Tempo co-gerar energia, 
de forma sustentável, prova que é possível 

aliar a expansão do setor sucroalcooleiro à 
preservação ecológica”, acredita o presidente 
da Biosul, Roberto Hollanda Filho.

A UTE possui, ainda, um sistema de 
transmissão de interesse restrito (linhão) com 
aproximadamente 76 quilômetros de exten-
são, interligado à Subestação Sidrolândia, de 
propriedade da Brilhante Transmissora de 
Energia, que irá receber a energia exportada, 
conforme definido no leilão A-3 de 2011 pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Em períodos de entressafra ou de baixo es-
toque de bagaço, a UTE poderá operar com 
menor capacidade, com apenas uma ou duas 
unidades geradoras.

Segundo Evandro Pause, Coo da Biosev, 
a inauguração da UTE Passa Tempo é mais 
uma comprovação da qualificação dos ativos 
da empresa. "Além de garantir a produção 
de energia para consumo próprio da nossa 
usina, o investimento da companhia nesta co-
-geração também reforça nossa preocupação 
em fornecer energia limpa e sustentável para 
o desenvolvimento do País e das regiões onde 

atuamos", explica.
Hoje, com o início da operação da UTE 

Passa Tempo, a Biosev amplia sua capacidade 
de cogeração e as 12 termelétricas da empresa 
podem gerar mais de 540 MW, capazes de 
abastecer uma cidade com mais de 1,5 milhão 
de habitantes.  

a Biosev - A Biosev, empresa do grupo 
Louis dreyfus Commodities, é a segunda 
maior processadora de cana-de-açúcar do 
mundo, com 12 unidades em operação estra-
tegicamente organizadas em pólos industriais 
localizados nas regiões Sudeste, Nordeste e 
Centro-oeste do Brasil. A empresa tem capa-
cidade de processamento de 37,9 milhões de 
toneladas/ano de cana-de-açúcar, 2,8 milhões 
de toneladas de açúcar, 1,8 milhão de metros 
cúbicos de etanol e 1.134 GWh/ano de energia 
elétrica renovável excedente, gerada a partir 
da utilização do bagaço de cana-de-açúcar. 
Para armazenagem e movimentação de açú-
car, a empresa possui uma joint venture no 
TEAG - Terminal de Exportação de Açúcar 
do Guarujá Ltda.

Passa Tempo produz 77,8 MW para abastecimento interno; 
excedente de 50 MW será comercializado para consumo

Rubens Martins 
(Fazenda Celeiro), 
Christophe 
Akli (CEO da 
Biosev) e Rafael 
Possik (Fazenda 
Ramalhete)

Foto: Toniazzo Produções
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arabiStaS da aMÉrica E EuroPa SE 
rEÚnEM EM uM GrandE EvEnto no MS

Com mais de 40 anos dedicados 
a seleção da raça Árabe, a 
comercialização e ao esporte 
equestre, Laucídio Coelho 
Neto e seus convidados vol-

tam a promover um grande evento da cate-
goria. Juntos, cavaleiros e amazonas do Brasil, 
França e Uruguai, e os melhores exemplares 
de selecionadores nacionais em dois eventos 
simultâneos da categoria: o Festival interna-
cional de Enduro e o Leilão Haras Engenho. 
A programação acontece no dia 6 de julho, 
com largada do enduro às 6h e leilão às 14h, 
no Haras Engenho – Maracaju/MS. 

Este é o segundo ano que o Haras Enge-
nho participa da seletiva internacional de 
enduro equestre, após 12 anos promovendo 
competições da categoria. A prova é uma 
seletiva para o Campeonato Pan-americano 
2013, que acontece em outubro no Uruguai, 
e também observatória para o Campeonato 
Mundial (World Equestrian Games - WEG), 
que acontece em 2014 na França.   

Segundo o médico veterinário e integran-
te da equipe organizadora do evento, Paulo 
Zandavalli, estão sendo esperados cerca de 
100 participantes de diversas regiões do Bra-
sil (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 
do Sul), além da França e Uruguai. “Temos 
inclusive a confirmação do único endurista 
cego confederado do mundo e que já foi 
campeão brasileiro, Luiz Alberto Melchert 
de Carvalho e Silva”, antecipa o veterinário 
ao sinalizar a qualidade do evento. Ele con-
firmou também a participação do técnico 
da Confederação Brasileira de Hipismo, o 
francês Jean Louis Leclerc. 

Mantendo a tradição dos 26 anos de cer-
tame no Estado, Laucídio Coelho Neto e seus 
convidados colocam em pista uma seleção 
de animais de reprodução e competição que 
estão entre os melhores do país. Seguindo a 
programação do dia 6 de julho, a partir das 
14h, serão ofertados 23 lotes, sendo 20 animais 
(17 fêmeas e 3 machos), 2 óvulos e 1 embrião. 
É um evento de extrema qualidade que traz 
exemplares de alto valor zootécnico de cria-
tórios do Estado, Minas Gerais e São Paulo. 

do Haras Engenho, Laucídio Coelho 
Neto traz 13 lotes de sua seleção e tem como 
convidados Alexandre Puga de Barcelos, 
Haras Cruzeiro, Haras Estância Mita Porã, 

Leonardo dias Moreira de Abreu, Mauro 
Luiz Barbosa dodero, Moacyr de Almeida Fi-
lho, Ueze Elias Zahran e Walter dias Ribeiro.

o certame será promovido pela Leiloboi 
e transmitido ao vivo pelo Canal AgroBrasil 
TV (antigo Agromix). Frederico Guaritá, 
da Leiloboi, informou que o evento terá a 

disposição a ferramenta de pré lance, onde o 
interessado pode acessar o catálogo com os 
lotes ofertados e dar lance no exemplar de sua 
preferência (os lances são simultâneos de R$ 
50,00). dessa forma o leilão será aberto com o 
pré lance. Não havendo novas ofertas em pista 
o lance final será o do pré lance (o comprador 

que optar pelo pré lance terá 5% de desconto 
para pagamento). os lotes serão divididos em 
30 parcelas – sendo 2 + 2 + 2 + 24. Todos os 
lotes já estão disponível para pré lance pelo 
site da leiloeira – www.leiloboi.com/leiloes.

Lazer e Negócios: A resistência, 
qualidade, e beleza do cavalo 
árabe juntos 

serviÇo
Aos atletas e demais interessados 

em participar do Festival internacio-
nal de Enduro, a taxa de inscrição nas 
categorias FEi é de R$ 400,00 (além 
da taxa de R$ 200,00 de cocheira) e 
nas categorias CBH e Estadual é de 
R$ 250,00 (além da taxa de R$ 200,00 
de cocheira). Mais informações pelo 
telefone 67 9963-4759.

os interessados no Leilão Haras 
Engenho podem conferir o catálogo 
com a seleção dos animais da raça 
Árabe à venda nos sites www.hara-
sengenho.com.br/leilao-geral, www.
leiloboi.com/leiloes/, www.abcca.com.
br e www.cavaloarabems.com.br. Mais 
informações pelos telefones 67 9963-
4759/3342-4113. o Haras Engenho 
fica localizado há 134 km de Campo 
Grande/MS, com acesso pela BR-060/
km 493 (estrada Sidrolandia - Nioaque).

Foto: Roberto Mattos
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braSil PrEciSa iMPortar 200 Mil t 
dE fEijão Para Equilibrar MErcado

o ministro da Agricultura, 
Antônio Andrade, disse que 
a redução de 10% para zero 
na Tarifa Externa Comum 
(TEC) sobre as compras de 

feijão feitas de países de fora do Mercosul é 

importante por causa da quebra da safra na 
região Nordeste e no norte de Minas Gerais. 
Segundo ele, para equilibrar o mercado, o 
Brasil precisa importar 200 mil toneladas 
de feijão até o fim de outubro. 

"No caso do feijão, temos uma dificul-
dade em criar estoques reguladores porque 
quanto mais velho pior é a qualidade do 
grão. Esperamos voltar a um equilíbrio da 
produção na próxima safra", disse Andrade 
ao chegar ao Ministério de Minas e Emer-

gia, para reunião do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE). 

os levantamentos da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) mostram 
que houve retração na área plantada de feijão 
tanto na safra de verão (-7,2%), semeada no 
segundo semestre do ano passado, como na 
segunda safra, que foi plantada no primeiro 
trimestre deste ano (-9,5%). 

A projeção da Conab é de aumento 
no plantio da safra de inverno (+1%), que 

está sendo semeada, mas insuficiente para 
compensar a retração das duas outras safras. 
A estimativa total da Conab é de recuo de 
235,2 mil hectares no plantio de feijão, para 
3,026 milhões de hectares. A expectativa é 
de queda de 2,7% na produção, para 2,84 
milhões de toneladas. 

hStorE rEcEbE ProdutorES Para PalEStra SobrE a iMPortância 
da SuPlEMEntação EStratÉGica no PEríodo da SEca
A HStore Beckhauser sediou no dia 

27 de maio uma reunião de produ-
tores rurais promovida pela Macal 

Soluções em Nutrição, em Campo Grande 
(MS). o evento teve como principal objetivo 
mostrar a importância da suplementação 
estratégica no período da seca. 

Na ocasião foram apresentadas diver-
sas análises e projeções de ganho para as 

categorias animais que estão nas fases de 
crescimento, terminação e reprodução. o 
tema principal do encontro foi conduzido 
pelo gerente comercial da Macal, Fernando 
Luiz de Souza (Mota), que orientou os pecu-
aristas a darem atenção a dois importantes 
aspectos produtivos: taxa de lotação e ganho 
médio diário. “Com uma boa análise desses 
dois fatores, a tomada de decisão fica mais 

assertiva do ponto de vista econômico, visan-
do o aumento de rentabilidade do sistema, 
baseado na oferta e qualidade de forragem 
durante o ano e no capital imobilizado em 
animais”, explicou Mota. Mais de 40 pessoas, 
entre pecuaristas, estudantes e profissionais 
do setor participaram do evento. 

soBre a Hstore - A HStore, loja 
conceito da Beckhauser em Campo Grande, 

conhecida como a “casa do manejo racional 
e produtivo” é a primeira concessionária de 
troncos e balanças do Brasil. o espaço foi 
concebido para ser um local de referência 
para quem busca informações sobre prá-
ticas que fazem a diferença no campo e 
contribuem para a melhoria do manejo, 
refletindo diretamente na qualidade e na 
rentabilidade da pecuária.

Houve retração na área 
plantada na primeira e 
segunda safra

Foto: Reprodução
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fEicortE 2013 tEvE Sua Edição MaiS abranGEntE

SoftwarE inÉdito quE raStrEia 
aniMal do naSciMEnto à Gôndola 
PEla intErnEt É lançado na fEicortE

A 19ª Feicorte, maior evento 
indoor do gênero do mundo, 
promovida pelo Agrocentro, 
no Centro de Exposições 
imigrantes, em São Paulo 

(SP), de 17 a 21 de junho, teve sua edição 
mais abrangente.

Além da presença de 4 mil animais de 20 
raças bovinas e duas ovinas, a Feicorte sediou 
eventos como a 2ª Feimuares (Feira de Muares 
e Asininos), com a exposição de jumentos, 
burros e mulas; Feinco Preview com leilões de 
ovinos, cursos, palestras, julgamentos, Espaço 
Gourmet e concurso de carcaças e um shopping 
de cavalos lusitanos. “Foi a edição mais completa 
da Feicorte, consolidando a feira como o grande 
encontro da cadeia produtiva da carne”, avalia a 
gerente do Agrocentro, Carla Tuccilio. 

Em 50 mil m², 250 empresas de referência 
nos segmentos de genética, saúde e nutrição 
animal, órgãos de desenvolvimento e pesqui-
sas, máquinas e equipamentos, frigoríficos e 
entidades representativas apresentaram suas 
novidades. A feira recebeu 26 mil visitantes, 

A exigência crescente por rastre-
abilidade dos alimentos é uma 
tendência que ganha cada vez mais 

força, porém ainda é grande a dificuldade da 
cadeia produtiva, especialmente da carne, 
de viabilizar esse processo. Para atender 
essa demanda, três empresas das áreas de 
tecnologia de informação, etiquetas inteli-
gentes e identificação e pesagem de animais 
se uniram para desenvolver um software 
inédito no mercado que tornará possível e 
viável rastrear os animais do seu nascimento 
à gôndola do supermercado.

durante a 19ª Feicorte foi feito o lança-
mento oficial do BoiTAG, software criado 
para rastreamento, identificação e controle 
do estoque de animais, desde a fazenda, 
passando pelo frigorífico e chegando até o 
consumidor final. 

Além de ser totalmente pela internet, 
que dispensa instalações e permite que os 
dados sejam acessados de qualquer lugar, 
o sistema integra informações tanto da fa-
zenda quanto do frigorífico e supermercado 
recolhidas pelo chip do boi, etiqueta RFid 
(tecnologia de identificação por radiofrequ-

dentre os quais 67% criadores de gado. 
desde a montagem, realização e des-

montagem a Feicorte gerou cerca de 4 mil 
empregos. Foram realizados durante a Fei-
corte 12 leilões que movimentaram cerca de 
R$ 9,5 milhões.

PalCo de disCussões do setor
Mais de 100 eventos entre leilões, julga-

mentos de animais, cursos, palestras, fóruns, 
encontros, seminários, workshops, painéis, 
premiações e lançamentos foram realizados 
durante a Feicorte. “A Feicorte é realmente 
o grande palco de discussões que envolvem 
o setor, apresentação de tecnologias que 
incrementem a produção e iniciativas que 
valorizam o que é feito de bom na pecuária”, 
destaca Carla Tuccilio.

durante a Feicorte 2013 foi feita a entrega 
do Prêmio Nelson Pineda – Ano iii, promovi-
do pela organização da feira em parceria com 
a Scot Consultoria e Associação Nacional de 
Confinadores (Assocon), com a premiação 
de 30 destaques do confinamento de 2012 
no Brasil e cinco destaques em sustentabi-

ência que armazena os dados remotamente 
na etiqueta) e etiqueta bimensional, que pode 
ser consultada pelo consumidor via celular.

A solução foi desenvolvida a partir 
da união da expertise das empresas BML 
Pesagem e identificação Animal, CCRR 
Participações S.A., maior fabricante de 
autoadesivos da América Latina, e iTAG 
Etiquetas inteligentes, que fornece soluções 
para projetos em RFid.

“Unimos o que há de mais moderno em 
tecnologias de identificação e de informação, 
desenvolvendo um software com interface 
simples, intuitiva e agradável, que pode ser 
operado por quem está no campo e pode 
ser acessado de qualquer lugar, graças à 
tecnologia de nuvem (Cloud Computer) de 
última geração”, afirma o diretor comercial 
da BML, João Maria Lopes Azevedo. “de-
senvolvemos uma solução computacional 
fundamental para pecuaristas, frigoríficos 
e supermercados que se preocupam com 
seus produtos perante ao consumidor final, 
que pode ter a satisfação de saber a origem 
do alimento que vai levar para sua família”, 
completa Azevedo.

lidade, além da homenagem a um produtor 
de gado a pasto, que marcou o lançamento 
da categoria Boi a Pasto.

Esta edição da Feicorte teve também um 
ciclo de palestras sobre produção pecuária 
e o papel do tratador de gado, que ofereceu 
capacitação em manejo, sanidade e nutri-
ção, além confraternização para valorizar a 
importância desse profissional.

A Feicorte sediou reunião da Câmara 
Setorial de Carne Bovina, Painel “Priori-
dades de Sanidade Animal”, 1º Fórum de 
Comunicação no Agronegócio, palestra do 

ex-presidente do Banco Central Henrique 
Meirelles sobre a desaceleração da econo-
mia e oportunidades para o agronegócio, 
seguida de debate com especialistas, além 
do Encontro de Líderes que discutiu gover-
nança para programas de fidelidade, com 
a participação de executivos das principais 
empresas da cadeia produtiva (produtores, 
insumos, indústria e varejo) e homenagens 
a personalidades do ano do agronegócio: 
o ex-secretário da Agricultura de SP, João 
Sampaio e os ex-Ministros da Agricultura, 
Alysson Paulinelli e Roberto Rodrigues.

Realização de exposições de muares, caprinos e ovinos e 
presença de cavalos tornaram a Feicorte cada vez mais 
completa; 26 mil pessoas visitaram a feira este ano
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dia intErnacional do cooPErativiSMo 
É coMEMorado dia 06 dE julho

dia 06 de julho será comemo-
rado o 91º dia internacional 
do Cooperativismo e 19º dia 
internacional do Cooperati-
vismo das Nações Unidas.  

“Empresas cooperativas continuam fortes 
em tempos de crise” é o tema deste ano, 
decretado pela ACi (Aliança Cooperativa 
internacional). 

o presidente do sistema oCB/MS, Celso 
Régis, declara que a crise financeira atual é 
um exemplo claro do perigo de se valorizar 
o ganho a curto prazo sobre a viabilidade a 
longo prazo. “As crises globais que viven-
ciamos derivam de um modelo de negócio 
que coloca retorno financeiro à frente da 
necessidade humana”.

Para comemorar esta data, o sistema 
oCB/MS realiza a Vii Semana do Cooperati-
vismo, de 04 a 07 de julho, em Campo Grande. 
Abrindo a semana, um presente à sociedade, 

a palestra do renomado filósofo Mário Sérgio 
Cortella, que é mestre e doutor em Educação 
pela Pontif ícia Universidade Católica de São 
Paulo. Ele ministrará a palestra “Qual é a 
tua obra? – inquietações propositivas sobre 
gestão, liderança e ética” no dia 4 de julho, no 
auditório dom Bosco, às 19 horas.

Na palestra, o filósofo abordará a te-
mática de seu livro “Qual é a tua obra”, no 
qual fala sobre gestão, liderança e ética, 
mantendo sempre o papel do líder como 
pano de fundo.

“Nossa obra é a proteção da vida coletiva, 
isto é, da capacidade de elevar a vida, todos 
juntos cooperando e, portanto, impedindo 
que o egoísmo e a ruptura da convivência 
estilhacem nossa esperança de vida em 
conjunto. Que as pessoas levem a ideia que, 
de fato, a vida é curta para ser pequena e 
a gente a engrandece quando a gente a 
reparte”, declara o filósofo.

Para ele, o cooperativismo não é apenas 
um modo de fazer negócios e organizar a 
produção, mas é sim um jeito de viver, uma 
filosofia de vida.

dando continuidade, no dia 05 de julho 

ocorrerá o i Fórum de Presidentes e dirigen-
tes, que visa debater e trocar experiências 
sobre os temas que mais preocupam as 
cooperativas na atualidade. 

o tema do fórum será governança 
corporativa, pois o líder cooperativista 
contemporâneo tem inúmeros desafios na 
gestão da cooperativa. o maior deles é levar 
a cooperativa a se colocar no mercado de 
maneira tão ou mais eficiente e competitiva 
do que as empresas com as quais disputa 
a preferência dos consumidores. E fazer 
isso sem abandonar sua essência social e 
de gestão participativa.

Para encerrar, o tradicional Ticoop- 
Torneio de integração Cooperativista, que 
está em 21ª edição. Esse torneio é sempre 
esperado com expectativa pelas cooperati-
vas, pois é uma oportunidade de interagir os 
cooperativistas de todo o Estado, que este ano 
deve reunir aproximadamente mil pessoas.

A ACi também declarou que o modelo 
de negócio cooperativo tem demonstrado 
que é resistente em tempos de crise, em 
comparação aos modelos pertencentes a 
investidores que sofrem de uma crise de 

insustentabilidade na vida econômica, 
social e ambiental.

Ao colocar a necessidade humana em 
sua essência, as cooperativas respondem 
melhor às crises e oferecem uma forma 
distinta de “valor compartilhado”. A coope-
rativa é uma busca coletiva de sustentabi-
lidade, pois otimiza os resultados para um 
conjunto de intervenientes, sem procurar 
maximizar o benef ício para qualquer uma 
das partes interessadas.

A dimensão social das cooperativas 
não pode ser esquecida. A medida que as 
economias encolhem e os governos são 
pressionados a reduzir benef ícios sociais, 
as cooperativas oferecem uma linha de 
vida de valor inestimável. As cooperativas 
contribuem para o capital social, de forma 
que as empresas comuns não fazem.

Hoje, em Mato Grosso do Sul, temos 
98 cooperativas divididas no ramos agro-
pecuário, consumo, crédito, educacional, 
produção, turismo e lazer, infraestrutura, 
saúde, trabalho e transporte, atendendo 
aproximadamente 125 mil cooperados e 
gerando mais de 5 mil empregos.

“Empresas cooperativas 
continuam fortes em tempos 
de crise” é o tema deste ano


