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REGIÃO CENTRO-OESTEE

Florestas e progresso

José Antônio Rodngues i Ò Centro-Oeste é a última fronteira agrícola antes
da Amazônia. Potência agroindustrial, seu desafio é respeitar o verde

O CENTRO-OESTE divide-se claramente
em dois universos. Um poderoso, ur-
bano, da maior renda per capita do País,
que é Brasília e tudo o que ela representa.
E outro interiorano, agropecuário e que
agora se inclina para a indústria, mas não
menos poderoso. Neste Centro-Oeste
campeão de produtividade agropecuária,
há pressa. Existe uma notória mobilização
pela ampliação da infra-estrutura regio-
nal, pela construção de estradas, ferrovias,
hidrovias, portos, mais energia, tudo que
possa suportar o avanço da produção
agropecuária e escoar os seus resultados,
seja para o mercado interno, seja para as
exportações. Dono da maior produção
nacional de soja, de 33% da carne expor-
tada pelo País, primeiro produtor de algo-
dão em pluma, terceiro de milho, o Cen-
tro-Oeste avança e quer melhorar o fluxo
de sua produção rumo ao Norte do País.

O governo federal tem pleno conhe-
cimento dessa mobilização e a estimula. A
Secretaria do Centro-Oeste, do Ministé-
rio da Integração, está totalmente envol-
vida com essa idéia. O titular, José Antônio
Silva Parentes, conhecido como "Totó Pa-
rentes", que toca a secretaria como uma

agência de fomento, não deixa dúvidas.
"Temos de adotar ações políticas e, para
isso, obtivemos um reforço do ministro
Geddel Vieira lima, para estimular esse
crescimento, que vinha ocorrendo por si
só", diz. Mas para continuar nesse ritmo,
a região carece de infra-estrutura e para
isso são necessárias várias ações. Tanto na
maior oferta de energia quanto na cons-
trução de mais rotas de transportes.

Totó Parentes dispõe de um instru-
mento adicional, além dos recursos pre-
vistos no Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), para incentivar os
investimentos. É o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO), para o qual há uma dotação de
RS 3 bilhões em 2007, que podem ser
destinados a projetos em qualquer área
da atividade empresarial. O FCO é admi-
nistrado pelo Ministério da Integração,
em parceria com o Banco do Brasil.

Um dos indicados do governador
Blairo Maggi (MT), Totó Parentes quer
desburocratizar o acesso aos recursos do
FCO, para atender mais empresas e em-
preendedores. Sua atuação está voltada
tanto para a indústria como para a infra-
estrutura básica. Mas também prospecta
áreas como serviços e turismo. Só neste
ano, o FCO financia R$ 730 milhões para
o estado de Mato Grosso, dos quais repas-
sou R$ 230 milhões até junho, atendendo
a mais de 9 mil contratantes.

Na área de infra-estrutura, incentiva
a geração por meio das Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas (PCHs). Na indústria,
estimula a construção de usinas de eta-
nol — "há 19 delas sendo construídas
agora", diz. Seu cenário não deixa dúvi-
das: "E de crescimento firme". Sua ação
é pautada em comum acordo com os
governadores de Mato Grosso, Mato



Mata abaixo

Gigantes com pouca população, estados
tentam controlar o desmatamento ilegal

A REGIÃO Centro-Oeste é uma das
maiores do País em extensão territo-
rial: sua área, de 1,6 milhão de quilô-
metros quadrados, é menor apenas que
a da Região Norte. Ocupa uma parte
da Amazônia Legal, no Mato Grosso, e
estende-se pelo Cerrado. Abriga, no
Pantanal, uma das maiores reservas da
fauna e da flora do mundo.

Sua população, de 13,2 milhões
de pessoas, distribui-se em 8,26 ha-
bitantes por quilômetro quadrado,
com IDH médio de 0,792. O PIB re-
gional já ultrapassa os R$ 116 bilhões
e o PIB per capita é de R$ 9.278,
muito influenciado pelo de Brasília,
o maior do País, com R$ 19.071, se-
gundo dados de 2004. Para alcançar
esse desempenho, os criadores de
gado e os produtores de soja e outras

Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
No rol de projetos que avalia não há

muito tempo para outras articulações que
não sejam a de superação de obstáculos a
esses investimentos. Por exemplo, como
apoiar estudo para parceria com a Petro-
bras para a produção de biodiesel. A
questão ambiental, no entanto, é men-
cionada rapidamente: "Defendemos o
desenvolvimento sustentável, não a qual-
quer custo, com critérios que não provo-
quem perdas ao meio ambiente nem im-
peça o desenvolvimento", diz.

Os recursos do PAC estão sendo espe-
rados para o último trimestre de 2007.
Até 2010, são R$ 3,5 bilhões para a re-
gião na área de transportes, que financia-
rão rodovias, ferrovias e hidrovias. Em sua
rápida descrição desse crescimento, Totó
Parentes menciona investimentos de em-
presas como Perdigão e Sadia, Mitsubishi
e Hyundai, todas ampliando seus negó-
cios na região. A Secretaria do Centro-
Oeste pode voltar a ser a Superintendên-
cia de Desenvolvimento do Centro-Oeste

culturas avançaram sem dó sobre o
cerrado.

O Ministério do Meio Ambiente
comemorou, neste ano, a queda do
desmatamento na Amazônia em
2006 em comparação a 2005, com a
participação de Mato Grosso com
queda de 39,3% de área desmaiada.
No site do ministério, na área de da-
dos de desmatamentro, pode-se ver a
marca indelével da destruição nos úl-
timos anos. [J.A.R.] •

(Sudeco), uma agência de fomento à se-
melhança da Sudene e da Sudam. Projeto
nesse sentido tramita no Congresso Na-
cional e espera por votação.

O mesmo diagnóstico do secretário é
feito pelo gerente de Levantamento e Ava-
liação de Safras da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), Eledom Oli-
veira. De acordo com ele, o Centro-Oeste
produz hoje 43,1 milhões de toneladas

de grãos, ou 33% do total da produção
nacional. O principal produtor da região
é o Mato Grosso, com 23,1 milhões de
toneladas, seguido de Goiás, com 11,3
milhões e de MS com 8,2 milhões. No
Centro-Oeste, avalia Oliveira, predomina
a soja e depois o milho. Agora, surge o al-
godão. "O Mato Grosso é o maior produ-
tor nacional de algodão em pluma, com
783 mil toneladas anuais, o que repre-
senta 52% da produção nacional", diz ele.

Eledom não vê problemas na expan-
são da fronteira agrícola. Dos três esta-
dos, diz ele, o Mato Grosso é o que tem
mais áreas para expandir, assim como o
MS, de pastagens degradadas e que po-
dem ser incorporadas à agricultura, ao
contrário do que ocorre no Sul, onde não
há mais áreas livres e o preço impede
esse avanço. "Nossa fronteira agrícola
hoje está em Mato Grosso, Goiás e Mato
Grosso do Sul." O clima bem definido
ajuda muito, possibilitando duas safras
de milho anuais. Ele anota o crescimento
da cultura da cana-de-açúcar na região.

A área de armazenagem dessa pro-
dução ampliou, mas ainda não é sufi-
ciente para amparar o crescimento que
se estima da produção. A capacidade de
armazenamento de grãos da Região Cen-
tro-Oeste (42,5 milhões de toneladas)
está quase do mesmo porte da do Sul
(51,2 milhões). Em todo o País, a capaci-
dade é de 123,4 milhões de toneladas.

Oliveira defende a rápida definição
dos projetos de infra-estrutura e investi-
mentos programados. Além da demanda
do mercado interno, ele acredita que a
entrada dos países emergentes como
compradores é um dos principais estímu-
los à agropecuária da região. Levar a mer-
cadoria para os portos do Norte reduziria
custos e encurtaria o caminho.

Francisco de Souza, assessor técnico
da Conab que coordena o programa de
escoamento da produção, concorda. "Po-
deríamos avançar a uma velocidade
maior, e sempre existe uma conta a pagar
também pela lentidão." Há uma quebra
da rentabilidade, principalmente do pro-
dutor que está mais avançado na fron-
teira, onde a infra-estrutura é ainda mais
precária. "Aquele produtor que está na
fronteira agrícola, no nortão do Mato
Grosso, está longe de tudo." • •
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