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OLHA O AGRONEGÓCIO AÍ, GENTE!!!

• Agrium Inc.
• Arab Potash Company
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc. 
• Compass Minerals Plant Nutrition
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S
• OCP S.A.

• PhosAgro
• PotashCorp
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Uralchem, JSC
• Uralkali
• Yara International ASA

MEMBROS DO IPNI MEMBROS AFILIADOS AO IPNI

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Industry Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)

Pelo segundo ano consecutivo, o agronegócio bra-
sileiro foi tema de enredo no desfile das escolas de 
samba do rio de Janeiro, porém, de maneira distinta. 

Enquanto em 2016 a Unidos da tijuca homenageou a cidade de 
sorriso, mt, exaltando a agricultura e a ligação do homem com a 
terra, em 2017 a imperatriz leopoldinense, com o tema "Xingu, o 
clamor que vem da floresta", criticou o agronegócio brasileiro e a 
violência sofrida pelos índios.

Creio que não cabe aqui questionar o samba enredo da escola 
imperatriz leopoldinense, pois acredito que a maioria dos nossos 
leitores reconhece a importância do agronegócio na sustentação 
da economia brasileira, na geração de empregos e na produção de 
alimentos. Da mesma forma, não devo utilizar esse espaço para 
discutir o mérito da demarcação das terras indígenas no país. 

Durante muito tempo, a classe agrícola brasileira tem se 
dedicado a esclarecer à sociedade a importância do agronegócio 
no cotidiano de cada cidadão. Esses esforços estão presentes em 
várias ações de diversas entidades. assim fez a escola Unidos da 
tijuca em seu enredo, de forma muito positiva, exaltando o homem 
do campo e o destacando como aquele que provê o alimento para 
o sustento das famílias: 

...O homem do campo ara a terra com bravia devoção.

Planta, cultiva, feito as flores que colorem esse chão.
Tudo verdinho e brotado, alimenta tua família com os frutos 

do meu roçado...
O agronegócio brasileiro jamais deve ser desrespeitado, haja 

vista que há muito tempo é o grande esteio da nossa economia. Em 
2016, mesmo em época de crise, atingiu aproximadamente 25% 
do total do PiB. trata-se de um setor que gera oportunidades e 
desenvolvimento. Em muitos quesitos o agronegócio é notável. O 
setor agropecuário representa 48% das exportações totais do país. O 
Brasil é o maior exportador de suco de laranja, açúcar, café, carne 
(bovina, frango) e celulose. além disso, é um setor que emprega 
19 milhões de pessoas (20% dos empregos do país), dos quais a 
agricultura familiar responde por 11,5 milhões.

Da mesma forma, é necessário respeitar os produtores rurais, 
heróis anônimos que diante das adversidades de clima, solo, logís-
tica e política econômica conseguem transmutar as dificuldades em 
conquistas para o país. 

Por isso, toda campanha que valoriza o setor agrícola é 
bem-vinda, como é o caso daquela veiculada em um canal televi-
sivo: “agro é tech, agro é Pop, agro é tudo”. 

O agronegócio é o nosso melhor negócio! Ó abre alas, que 
ele quer passar!!




