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Bunge no campo
noVemBro de 2007

PARA QUEM TEM O PÉ NO CHÃO E O OLHO NO FUTURO

 Ano 4  Número 29  novembro 2007

em sua quarta edição, o destaque Bunge agricultor Brasileiro homenageou, em 
cerimônia realizada em são Paulo, no dia 5 de novembro, 14 produtores rurais 
que se diferenciaram em ações vinculadas às categorias que compõem esse 
reconhecimento: Meio ambiente, responsabilidade social, sustentabilidade, 
Parceria e Produtividade (soja, trigo, café, algodão, milho e cana-de-açúcar). são 
profissionais que fazem parte das páginas da história do agronegócio no Brasil e 
que, além de cuidar da terra, cultivam o respeito pelo futuro do país.
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Brilhar o agronegÓcio 
do Brasil

atitudes e 
eXPeriênCias 
que leVaM à 
reFleXãO

É mais do que evidente que tem gente 
fazendo muito pelo agronegócio neste 
país. O que não nos parece tão eviden-
te é o quanto essa gente tem os olhos 
voltados ao que o mundo convencionou 
chamar de desenvolvimento sustentá-
vel. Nossas terras não abrigam somente 
recordes sucessivos de produtividade. 
São ali cuidadosamente alimentadas 
ações não retratadas nos números que 
agigantam o desempenho da agricultu-
ra e da pecuária. 

Nos referimos à disposição de agir de 
forma diferente para assegurar a vida 
das gerações que estão por vir, a pro-
fissionais do campo alinhados com os 
pressupostos da sustentabilidade, que 
não só contribuem para engordar esta-
tísticas oficiais, mas o fazem respeitan-
do o meio ambiente e as pessoas. 

A Bunge não poderia deixar de enfatizar 
o respeito por gente assim. Parabéns, 
profissionais do campo. Vocês estão fa-
zendo com que o brasileiro se orgulhe 
do seu país. Vocês estão contribuindo 
para que todos nós, no dia-a-dia, nos 
sintamos encorajados a continuar, com 
garra e criatividade, buscando níveis 
crescentes de produção sustentável para 
garantir o vigor dos dias de amanhã.

Mário Barbosa
Presidente da
Bunge Fertilizantes

sérgio Waldrich
Presidente da

Bunge Alimentos

A Companhia Nacional de 
Abastecimento, Conab, cons-
tantemente revisa as pro-
jeções relativas à produção 
nacional de grãos na safra 
2007/2008: um levantamen-
to recente indica que sairão 
das terras brasileiras entre 
134,9 e 138,3 milhões de to-
neladas. No início de 2007, a 
imprensa destacava, em letras 
de bom tamanho: as expor-
tações brasileiras chegaram a  
US$ 137,5 bilhões, dos quais 
US$ 49,4 bilhões fizeram peso 
na balança comercial graças 
ao desempenho do agrone-
gócio. Todos os dias, brotam 
boas notícias do campo, sina-
lizando o quanto o produtor 
rural vem conseguindo su-
perar o desafio de produzir 
mais e mais alimentos. Mas 
o agricultor foi muito além: 
passou a buscar tecnologias 
e soluções para produzir de 
maneira sustentável, respei-
tando o meio ambiente e os 

princípios da responsabilida-
de social, uma das formas de 
garantia de futuro. E, para 
amplificar o alcance de suas 
ações, consolidou parcerias 
com empresas e instituições 
igualmente atentas aos pre-
ceitos básicos da cidadania.

Gente que faz a diferença

É esse o cenário dos campos 
brasileiros. E é em respeito 
a ele que, há quatro anos, a 
Bunge identifica e reverencia 
profissionais cujo trabalho 
merece encontrar ressonân-
cia em todo o país. “A divul-
gação dessas iniciativas de 
sucesso contribuem para o 
desenvolvimento sustentável 
do agronegócio, valorizan-
do a cidadania, a educação, 
o conhecimento, as novas 
tecnologias. Os premiados 
pertencem à categoria de 
agricultores que têm compe-
tência diferenciada, visão de 

futuro e preocupação com a 
forma de produzir”, destaca 
Mário Barbosa, presidente 
da Bunge Fertilizantes. 

Cerca de 200 pessoas presti-
giaram o evento, que contou 
com a presença de autori-
dades governamentais, im-
prensa e vários outros re-
presentantes da sociedade 
civil. Sérgio Waldrich, pre-
sidente da Bunge Alimen-
tos, acentua: “Destacamos 
produtores que comandam 
propriedades rurais dos mais 
diversos portes, de diferentes 
regiões do país, com o obje-
tivo de valorizar aqueles que 
buscam a melhoria de seus 
resultados de forma conti-
nuada, por meio de técnicas 
agrícolas mais eficientes, in-
centivando novas parcerias e 
empenhados em implantar 
programas de conservação 
ambiental e de responsabili-
dade social”.
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sustentabilidade

Verni Kitzmann Wehrmann
Verni, sócio da Agrícola Wehr-
mann, empresa sediada em Bra-
sília (DF), que produz sementes e 
hortaliças, comanda um impor-
tante projeto de sustentabilidade 
na região: planta mudas nativas 
do Cerrado em nascentes de cór-
regos do interior de Goiás, com o 
objetivo de recompor a vegetação 
degradada. Às escolas públicas da 
zona rural de Cristalina (GO), o em-
presário reserva ações centradas 
na responsabilidade ambiental, 
como o fornecimento de mudas 
de plantas nativas para despertar 
a consciência ecológica.

 
      

Meio ambiente

altair domingos Fianco
Fianco, de Uruçuí (PI), protagoni-
za importantes iniciativas de pro-
teção ao meio ambiente. Entre 
elas, destaca-se a parceria com a 
Bunge, cujo objetivo é criar redes 
de reservas ecológicas nas pro-
priedades, além de incentivar a 
conservação da biodiversidade.

 
      

responsabilidade social

setembrino Webber
Parceiro da Bunge há mais de 40 
anos, Setembrino Webber, de Co-
xilha (RS), produz soja. Juntamen-
te com a família, ele criou uma 
Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público para prestar 
serviços sociais (biblioteca, reforço 
escolar, oficinas de música, culiná-
ria etc) à população menos favo-
recida de Coxilha, com o apoio de 
profissionais da região. 

 
      

Parceria

luiz Martelli 
Na década de 80, Martelli e seus 
irmãos, de Jaciara (MT), passaram 
a investir na área de transporte, 
realizando fretes de grãos e insu-
mos agrícolas, a maioria deles vol-
tados às necessidades da Bunge, 
parceria de longos anos. O grupo 
continuou investindo, ampliando 
suas áreas de atuação no Estado 
para o cultivo de milho e arroz, 
mantendo a soja como principal 
cultura, que é praticamente toda 
comercializada para a Bunge.

Helmute augusto lawisch e 
Claudio antônio squinzani 
Cargnelutti
Parceiros há mais de 20 anos, 
destinam 100% da sua produ-
ção de soja e milho para a Bun-
ge, que fornece fertilizantes aos 
empresários, além da garantia 
de boas soluções logísticas. Gra-
ças a esses vínculos, os resulta-
dos alcançaram surpreendentes 
níveis: em 1985, a primeira co-
lheita brotou em uma área de 
450 hectares. Em 2007, as rique-
zas que vêm da terra ocuparam 
28 mil ha.

ParCeria nutriçÃO aniMaL

Manoel Jorge ribeiro
Além do gado, Ribeiro, de Cáce-
res (MT), cultiva extensas áreas de 
cana-de-açúcar. Quase 100% do 
sal mineral consumido pelos ani-
mais são da Matsuda, parceira de 
Manoel e cliente da Bunge Fertili-
zantes há muitos anos. 

ademir José Merlo
Merlo, parceiro da Perdigão há 
12 anos, produz milho, leite e 
frango em uma fazenda de 36 

“Há aqueles que lutam em razão de um dia, e por isso são bons... 
Há aqueles que lutam em razão de muitos dias, e por isso são muito 
bons... (...) Porém, há aqueles que lutam em razão de uma vida 
inteira. Esses são os imprescindíveis! “
Berthold Brechet, dramaturgo e poeta alemão, citado durante a cerimônia de 
entrega do IV Destaque Bunge Agricultor Brasileiro.
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A Bunge presta a merecida homenagem a 
homens que enfrentam o desafio diário de 

produzir com sustentabilidade. Agricultores que 
se dedicam a fertilizar os campos do Brasil, para 

que deles possam ser retirados, hoje e sempre, 
os alimentos que chegam às nossas mesas.

histÓrias e atitudes Que redoBram a certeZa de futuro

1 2

7 8 9 10 11

1. Verni Kitzmann Wehrmann; Murilo 
Braz Sant’Anna, Jankees van der Wild, 
vice-presidentes da Bunge Alimentos.
2. Altair Domingos Fianco.
3. Setembrino Webber, Mário Barbosa, 
presidente da Bunge Fertilizantes.
4. Luiz Martelli, Murilo Braz Sant’Anna, 

Genir Martelli, Jankees van der Wild.
5. Claudio A. Squinzani Cargnelutti, 
Murilo Braz Sant’Anna, Helmute 
Augusto Lawisch.
6. Manoel Jorge Ribeiro, Mário 
Barbosa.
7. Ademir José Merlo.

Produtores 
rurais de todo o 
Brasil. Pessoas 
representando 
segmentos 
identificados com o 
desenvolvimento do 
Brasil. Gente que faz 
bonito e, por isso, 
mereceu a distinção 
conferida pela 
Bunge, por meio 
da homenagem 
destaque Bunge 
agricultor Brasileiro 
2007.
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Construir o futuro é plantar as sementes do 
cuidado com a forma de produzir. Para que o 
planeta possa colher esperança, conhecimento 
e progresso. Construir o futuro é acreditar na 
atitude sustentável.

Conhecer as manhas e as manhãs/o sabor das massas e das 
maçãs/É preciso amor pra poder pulsar/preciso paz pra 

poder sorrir/ É preciso a chuva para florir.  
Refrão da música Tocando em Frente, apresentada pelo cantor e 

compositor Sérgio Reis, no show de encerramento do evento.
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histÓrias e atitudes Que redoBram a certeZa de futuro

3 4 5 6

12 13

8. Paulo Massao Yzui.
9. Mauro Christianini.
10. Valmor Antonio De Bortoli, Jankees van 
der Wild, Romilton Luiz De Bortoli.
11. Everton K. Uno, representando seu pai, 
Seiji Uno.
12. João Antonio Lian.
13. Mário Barbosa, Ademar Marçal.

mil hectares, em Joaçaba (SC). 
Os frangos, alimentados com a 
ração animal da Bunge, foram re-
conhecidos pela Perdigão como 
de excelente qualidade.   

 
      

inovação

Paulo Massao Yzui
Em parceria com a Embrapa, 
tornou viável em suas terras, em 
Balsas, no Maranhão, onde culti-
va arroz, soja e milho, o sistema 
de integração lavoura-pecuária, 
técnica exclusiva na região e que 
está proporcionando excelentes 
resultados. 

 
      

Produtividade

SOja

Mauro Christianini
Há mais de dez anos plantando 
soja em Maracajú (MS), Mauro 
Christianini obteve em 2007 um 
crescimento de 5% na produção 
frente aos resultados obtidos no 
ano anterior. As razões do avan-
ço: investimentos em tecnologia, 
correção do solo, aplicação de 

adubos de qualidade, clima favo-
rável e cuidados com o manejo 
da cultura. 

MiLhO

Valmor antonio de Bortoli e 
romilton luiz de Bortoli 
Os produtores Valmor e Romilton 
Bortolli, e seus três irmãos, Sau-
lo, Mauro e Paulo César, produ-
zem milho há mais de 20 anos 
no município de Cruz Alta (RS). 
Em 2007, eles contabilizaram au-
mento de 20% na produção em 
relação ao ano anterior. 

triGO

seiji uno 
Seiji Uno, representado na ce-
rimônia por seu filho, chegou 
muito jovem a Wenceslau Braz 
(PR), desafiando orientações 
técnicas contrárias ao plantio de 
trigo na região. Investiu em tec-
nologia e correção do solo, ven-
cendo a falta de otimismo e de 
perspectivas.

aLGOdÃO

ademar Marçal
Experiência e uso de alta tecno-
logia no plantio de algodão. Es-

tes são os principais ingredientes 
do sucesso obtido por Marçal, 
cuja propriedade está sediada 
em Barreiras (BA). 

Café

João antonio lian
Em Espírito Santo do Pinhal 
(SP), as safras de café de 2006 
e 2007 foram muito boas para 
o engenheiro agrônomo João 
Antonio Lian, que obteve incre-
mento de 12,5% na produção. 
Ele acredita que o uso de ferti-
lizantes da Bunge, em especial, 
o Nitrogran, contribuiu bastan-
te para a obtenção desse resul-
tado. Lian atua em toda a ca-
deia produtiva do café: produz 
o grão, industrializa uma parte, 
armazena e exporta. 

Cana-de-açúCar

edmilson Casagrande
Uso adequado de fertilizantes 
e de micronutrientes, aplicação 
de maiores doses de calcário e 
gesso: foi assim que Casagran-
de, de Lençóis Paulista (SP), con-
seguiu uma melhor correção do 
solo e conseqüente aumento da 
produtividade. 

eM ritMO de bOa  
MúSiCa Sertaneja

A cerimônia do evento 
Destaque Bunge Agricultor 
Brasileiro foi encerrada com 
o show de Sérgio Reis, que 
levou ao palco sucessos 
consagrados da música 
sertaneja, como Menino  
da Porteira, Chico Mineiro,  
Panela Velha, Pinga Ni Mim, 
Coração de Papel, Chalana, 
Tocando em Frente, entre 
outros. 
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A Bunge, mais uma vez, aproveitou a ocasião 
da entrega do Destaque Bunge Agricultor 
Brasileiro, para promover discussões entre os 
produtores rurais premiados e representantes 
de outros segmentos da sociedade civil sobre 
temas relevantes para o futuro do agrone-
gócio nacional. Neste Workshop Bunge de 
Sustentabilidade, como sugere o nome do 
evento, o foco dos debates esteve em como 
garantir que o agronegócio e seus agentes es-
tejam permanentemente comprometidos com 
os princípios do desenvolvimento sustentável.  

No roteiro de atividades, houve a apresenta-
ção de um estudo de caso socioambiental por 
Gilson Pinesso, da Associação Mato-Grossense 
dos Produtores de Algodão, seguida por debate, 
com a participação de Paulo Guilherme Cabral, 
do Ministério do Meio Ambiente, representan-
do o setor público; João Nery, Diretor de Mer-

cadorias do Carrefour (iniciativa privada); Luis 
Fernando Laranja, Coordenador do Programa 
de Agricultura e Meio Ambiente da ONG WWF 
(terceiro setor), e Otaviano Pivetta, produtor já 
contemplado com o Destaque Bunge Agricultor 
Brasileiro, representando os premiados desta 
edição. Cada um deles discorreu sobre a visão 
do seu setor sobre a sustentabilidade. 

Em paralelo ao workshop, foi realizado para as 
esposas dos premiados o Fórum de Respon-
sabilidade Social. Foram abordados os temas: 
Valores nas relações sociais e de trabalho, com 
a palestra da professora Terezinha Rios, autora 
de trabalhos ligados à filosofia e à educação; 
Os desafios da sustentabilidade no agronegó-
cio, conduzido pela engenheira agrônoma Mô-
nika Bergamaschi; Caminhos e Parcerias, apre-
sentação da Fundação Bunge, feita por Cláudia 
Calais, gerente de Projetos da instituição.

Manual de etiqueta

Uma das mais recentes ações do projeto é 
o Manual de etiqueta, com dicas do que 
é necessário saber para fazer o planeta me-
lhor. Encartado em revistas da Abril (Veja, 
Claudia, Nova Escola e National Geographic), 
está também disponível no site da Bunge. 

Confira alguns exemplos de como, a par-
tir de pequenos gestos, é possível vencer a 
luta pela sustentabilidade:

Água – ela até cai do céu, mas é um re-
curso esgotável e raro. Se em apenas cinco 
minutos você escovar os dentes com a tor-
neira escancarada, 12 litros de água potá-
vel serão desperdiçados.
energia elétrica – o consumo cada vez 
maior requer a construção de mais usinas 
hidrelétricas e mais florestas vão desapare-
cer para dar lugar a elas. Acredite: o sim-
ples gesto de desligar as luzes dos ambien-
tes quando estiverem vazios pode ajudar a 
evitar mais hidrelétricas.

Combustíveis – a 
queima dos fósseis, 
como o diesel e a 
gasolina, é a maior 
responsável pela 
emissão de gases 
do aquecimento 
global. Segundo o urbanista 
e ex-prefeito de Curitiba (PR) Jaime Lerner, 
“nas grandes cidades são produzidos 75% 
de todo o CO2 jogado na atmosfera”. Pense 
nisso antes de entrar no carro só para ir à 
padaria da esquina.

T EM FE S TA ,  FE IR A 
E  E X P O S IÇ Ã O  N A  C IDA DE

leilão de Cavalos Crioulos    Esteio (RS) – 8 de dezembro
2º leilão Criadores de Cuiabá    Cuiabá (MT) – 16 de dezembro
Curso de Classificação e análise de Grãos    Viçosa (MG) – de 10 a 14 de dezembro
XXiX Feira de Ovinos de Verão    São Gabriel (RS) – de 14 a 15 de dezembro
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POr uM Planeta sustentÁVel

Acreditando que gerar conhecimen-
tos sobre sustentabilidade é ação 
capaz de contribuir para a constru-
ção de um mundo melhor, a Bun-
ge, em parceria com a Editora Abril 
e outras empresas, está à frente de 
uma importante iniciativa: o Planeta 
Sustentável (www.planetasustenta-
vel.com.br). Trata-se de um projeto 
de comunicação multiplataforma, 
que conta com um conselho consul-
tivo, integrado por especialistas de 
diversas áreas. A missão: criar um 
ambiente pluralista, no qual diferen-
tes pontos de vista contribuam para 
despertar a consciência ecológica. 
Em sua primeira fase, Planeta Sus-
tentável prevê a publicação de mais 
de mil páginas editoriais, em 55 pu-
blicações da Editora Abril. 

Workshop Bunge de sustentaBilidade: 
um mesmo desafio, soB diferentes perspectivas.

Publicação da Bunge para os produtores rurais.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bl D – 5º andar – 
São Paulo (SP) – 05804-900
Projeto e coordenação: 
Diretoria de Comunicação Corporativa Bunge  
Supervisão: Roberta Correia 
Criação e edição: Luc Comunicação Integrada 
(11) 5044-6099  
Graziela Silva (Edição), Juliana Fioroto (Diagramação).   
Pré-impressão e impressão: Landgraf   
Tiragem: 20.300 exemplares.
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