capa

palavra do presidente
Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Avimig

expediente

O país vive um aumento dos custos de produção, o que eleva o preço dos alimentos. De
fevereiro até o momento, o preço da soja praticamente dobrou; no caso milho, o aumento
foi de 50% em apenas quatro meses. Em ambos os casos, as cotações chegaram a recordes, com perspectivas de entrarem em 2021 em alta. Se esse cenário é positivo aos produtores de grãos, para as cadeias de proteína animal os números trazem apreensão e alerta.
Segundo a Embrapa, a alimentação corresponde a 72% na avicultura, uma vez que o
milho e a soja são essenciais para a produção das rações para as aves. Este cenário impacta de modo relevante, o fluxo produtivo que poderá levar à diminuição na produção e,
consequentemente, perda nos postos de trabalho, o que é indesejável para todos.
Os analistas avaliam que o elevado custo de produção da carne de frango ee ovos é decorrente da enorme da enorme demanda de grãos para o mercado externo, grande flutuação
cambial e dos impactos no enfrentamento da pandemia.
Observamos que, na avicultura, as agroindústrias têm absorvido esse aumento dos custos, no entanto, acompanhando com apreensão as altas contínuas nos preços da soja e
do milho. O setor é muito ajustado, as empresas alojam de acordo com as projeções de
demandas e, quando há uma alteração em grãos, há impacto direto em todas as cadeias
produtoras de proteína animal. No caso de frangos e ovos, isso é muito evidente.
Uma das maneiras para minimizar os prejuízos é o repasse dos preços nos pontos de
venda; porém, isso depende da relação oferta e demanda, atualmente, o grande gargalo,
pois o setor tem uma cadeia produtiva longa e tal solução não se equaciona em um apagar
de luzes.
De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), com a redução de
alojamento, deve haver ajuste no corte de produção, entre 5% e 10%, ou seja, a demanda
interna por grãos diminuiria em 1,4 milhão de toneladas até metade de 2021.
A Avimig orienta seus associados a terem muita prudência na condução de seus negócios
avícolas. À vista, o cenário será turbulento, exigindo muita atenção no fluxo de caixa e
gestão na reposição dos grãos para produção de ração.
Sabemos que este ano foram vários os desafios e tivemos que nos adaptar ao novo cenário
que a pandemia apresentou, mas estamos superando e crescendo juntos. Que em 2021,
nosso potencial de crescimento se multiplique, mantendo nosso comprometimento com a avicultura, e continuemos essa trajetória lado a lado. Nós, da
Avimig, desejamos a você boas festas e um feliz ano novo.
Associação dos Avicultores de Minas Gerais
Fundada em 08/02/1955 - Declarada de Utilidade Pública - Lei
Estadual Nº 5.635 em 08/12/1970 (31) 3482-6403
avimig@avimig.com.br / www.avimig.com.br
Instagram: @avimig.mg / Facebook: @AvimigSinpamigMG
R. Pitangui, 1.904 - Sagrada Família CEP 31.030-204 - BH/MG
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Foi preciso esperar até o último
momento para consolidar o planejamento de 2021. Somente em
novembro, o Congresso Nacional
derrubou o veto do presidente
Jair Bolsonaro à desoneração da
folha de pagamento. Um alento,
um novo fôlego para enfrentar os
desafios do próximo ano.
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I N D I CAD OR E S D E COM P ORTAM E NTO
E P R O C E DÊN C IA - C EASA/ M G
U N I DAD E G R AN D E B H - P R O D UTOS: OVOS D E G R ANJA
Procedência (%)

Quantidade de Ovos de Preço médio da cx 30
Granja (cx 30 dz)
dz (em Reais)
2019

Minas Gerais
2019
2020

2020

São Paulo
2019
2020

Paraná

Janeiro

320.527

244.222

51,04

73,48

18,50

21,60

38,20

44,02

20,00

17,92

6,60

1,14

16,70

15,62

Fevereiro

247.531

212.231

71,28

96,36

24,50

31,81

32,40

40,03

19,90

16,00

4,90

3,03

18,30

9,13

Março

270.609

248.250

81,62

106,46

25,40

26,60

32,80

42,80

20,70

17,90

6,00

3,38

15,18

9,40

Abril

249.822

220.436

82,72

105,16

27,00

34,60

34,00

35,30

18,50

17,40

5,80

5,90

14,70

10,12

Maio

276.981

268.704

71,94

92,40

30,30

35,90

32,40

31,30

18,20

15,50

4,50

2,70

14,60

14,60

Junho

249.104

257.604

73,42

91,52

27,70

34,21

31,30

32,70

18,70

17,30

4,80

2,60

17,50

13,22

Julho

269.286

258.809

70,84

83,16

26,20

32,53

37,80

34,38

16,90

15,02

3,30

4,61

15,73

13,53

Agosto

268.204

244.495

73,00

77,88

28,40

32,60

37,10

34,00

16,20

16,30

6,40

4,30

12,10

12,90

Setembro

286.263

262.486

73,48

75,02

27,91

30,10

38,11

37,10

16,51

15,80

3,31

1,60

14,16

17,00

Outubro

252.340

247.977

70,18

120,00

28,70

34,50

38,00

32,50

14,40

15,40

3,80

1,22

15,10

16,42

Novembro

225.417

Dezembro

235.495

Média

262.680

29,00

85,28
246.520

74,76

39,80

29,93
89,23

26,89

14,80

39,91
31,44

35,92

2020

Outros

2020

67,98

2019

Mato Grosso
2019
2020

2019

3,40

17,50
36,40

17,68

2019

16,40

2,10
16,44

2020

10,56

4,25

3,04

15,07

13,18

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig – setembro/outubro de 2020

ALOJAMENTO DE PINTOS COMERCIAIS DE CORTE E DE POSTURA DO BRASIL E DE MINAS GERAIS*
2019

Brasil

Pintos Comerciais de Corte
2020
2019 Minas Gerais

2020

Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)
2019
Brasil
2020
2019 Minas Gerais
2020

Janeiro

554.836.452

572.987.224

39.069.865

40.550.484

9.037.998

11.134.868

981.684

1.171.093

Fevereiro

506.184.308

533.436.362

36.532.373

36.029.633

8.773.715

9.767.581

993.618

794.662

Março

515.037.110

542.324.943

36.780.727

38.166.221

9.589.871

11.249.682

808.465

1.199.645

Abril

528.251.924

538.059.365

37.028.807

38.276.196

10.201.098

10.420.929

1.094.900

971.452

Maio

539.954.066

523.371.494

37.881.497

36.883.926

9.663.504

11.033.851

932.296

1.077.104

Junho

510.531.319

566.831.879

35.955.239

40.494.456

9.054.999

10.911.373

709.577

1.007.510

Julho

561.837.312

591.256.576

38.432.326

39.052.915

10.647.471

11.232.721

986.762

1.125.541

Agosto

556.282.107

567.404.821

35.389.076

36.469.487

10.386.842

10.728.965

972.240

1.229.302

Setembro

526.168.343

577.342.860

32.352.368

36.009.982

10.124.821

10.602.138

905.096

810.687

Outubro

581.477.667

40.700.184

SI

10.818.036

10.671.619

1.226.075

1.531.968

Novembro

515.928.192

31.557.325

9.725.140

1.125.429

Dezembro

562.512.068

39.162.104

10.405.497

1.103.055

Média

538.255.072

SI

557.001.791

37.241.324

37.992.588

9.874.665

10.775.372

986.599

1.101.525

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – setembro/outubro de 2020

Cotação de ovos posto Ceasa - Brancos e Vermelhos (extra)
caixa 30 dúzias - atacado
Período
06/10/2020 a 07/10/2020

Branco

Vermelho

R$ 100,00

R$ 110,00

08/10/2020 a 14/10/2020

R$ 95,00

R$ 110,00

15/10/2020 a 21/10/2020

R$ 100,00

R$ 110,00

22/10/2020 a 25/10/2020

R$ 90,00

R$ 100,00

R$ 85,00

R$ 100,00

R$ 95,00

R$ 110,00

26/10/2020 a 02/11/2020
03/11/2020 a 04/11/2020

Período
22/06/2020 a 09/08/2020

R$ 5,50

10/08/2020 a 16/08/2020

R$ 5,60

17/08/2020 a 30/08/2020

R$ 5,70

31/08/2020 a 07/09/2020

R$ 5,80

08/09/2020 a 13/09/2020

R$ 6,00

14/09/2020 a 18/10/2020

R$ 6,50
R$ 6,70
R$ 7,00

05/11/2020 a 11/11/2020

R$ 100,00

R$ 120,00

19/10/2020 a 02/11/2020

12/11/2020 a 25/11/2020

R$ 105,00

R$ 125,00

03/11/2020 a 25/11/2020

Fonte: Avimig - Até 25/11/2020
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Frango abatido - Resfriado/Atacado
Posto frigorífico (FOB)

| www .avimig.com.br

Fonte: Avimig - Até 25/11/2020

R$/KG

Frango vivo posto granja (média de
Frango vivo posto granja (média de
mercado)
mercado)

Período
Período
16/10/2020 a 21/10/2020
16/10/2020 a 21/10/2020
22/10/2020 a 29/10/2020
22/10/2020 a 29/10/2020
30/10/2020 a 02/11/2020
30/10/2020 a 02/11/2020
03/11/2020 a 04/11/2020
03/11/2020 a 04/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
06/11/2020 a 09/11/2020
06/11/2020 a 09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
11/11/2020 a 25/11/2020
11/11/2020 a 25/11/2020

Fonte: Avimig - Até 25/11/2020
Fonte: Avimig - Até 25/11/2020

R$/KG
R$/KG
R$ 4,40
R$ 4,40
R$ 4,45
R$ 4,45
R$ 4,50
R$ 4,50
R$ 4,55
R$ 4,55
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,65
R$ 4,65
R$ 4,70
R$ 4,70
R$ 4,75
R$ 4,75

CALE N DÁR I O D E EVE NTOS

16 e 17

AVICULTOR 2021

JUNHO 2021

Mais informações:
(31) 3482-6403 / 99974-9500 ou
avimig@avimig.com.br.

176º JANTAR DO CLUBE DO GALO MINEIRO

SETEMBRO
2021

Mais informações:
(31) 3482-6403 / 99974-9500 ou
avimig@avimig.com.br.

06 a 08

XIX Congresso de Ovos

OUTUBRO 2021

Local: Rua Bernardino de Campos, 999
Centro – Ribeirão Preto – CEP 14.015-130

Mais informações:
www.congressodeovos.com.br/

21° CHURRASCÃO AVIMIG

DEZEMBRO
2021

Mais informações:
(31) 3482-6403 / 99974-9500 ou
avimig@avimig.com.br.
Novembro e Dezembro 2020 | AVIMIG
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CARTAS
Parabéns a doutora Marília Martha Ferreira, por tantos anos de
Avimig e por tudo que ela tem feito pela associação.
Julio Muzzi de Queiroz
Ex-presidente da Avimig

Fale com a Revista da Avimig!
Envie comentários e sugestões:
avimig@avimig.com.br ou 31 99974.9500
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H OM E NAG E M PÓSTU MA
MB ComunicaçãoReprodução

MÁR I O LAN Z NASTE R
A Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig), por meio
de sua Diretoria e associados, manifesta pesar pelo falecimento
do presidente da Aurora Alimentos, Mário Lanznaster, ocorrido em
outubro, em Chapecó, no Oeste catarinense. Ele tinha 80 anos.
Desde 2018, Mário Lanznaster tinha a saúde debilitada, por causa
de um tumor no fígado. Nossos mais sinceros sentimentos e desejo
de conforto aos familiares e amigos.•

Avimig

S I LVÉR I O M E N D E S GALVÃO
Manifestamos o nosso pesar pela perda do nosso associado Silvério
Mendes Galvão, ocorrida em outubro. Ele tinha 88 anos e foi vítima
de complicações por pneumonia. A nossa associada e ex-integrante
da Diretoria da Avimig, Rhamanita Figueiredo Xavier, com quem foi
casado, nosso profundo sentimento de tristeza e consternação, com
o desejo de conforto aos corações dos familiares e amigos.•

6

| www .avimig.com.br

H OM E NAG E M PÓSTU MA
Divulgação Vaccinar

SAU DAD E S ETE R NAS
R ONALD O M ONTE I R O
OUTU B R O/2020
“Ronaldo Monteiro atuou na produção avícola durante mais de quatro décadas,
o que lhe deu, além do mérito intrínseco advindo dessa permanência por tanto tempo na mesma área de atuação profissional, uma bagagem e visão rara,
por ter atuado durante esse período numa indústria extremamente dinâmica
e evolutiva. Soube se atualizar ao longo desse tempo e, na sua atuação como
consultor técnico, aliou o conhecimento atualizado com a visão da experiência.
Deixará uma lacuna difícil de ser preenchida por uma só pessoa.”
Márcio Botrel - Responsável Técnico do Laudo Laboratório

“Nós, dinossauros da avicultura, sempre nos acostumamos com as antigas e saudosas reuniões
avícolas, jantares festivos, palestras, eventos e
encontros. Foram centenas, talvez milhares, sempre
aquela ‘turma de veteranos’ se encontrava para os
bate-papos, colocar a conversa em dia, conforme
costumamos dizer. Entre nós, a figura ímpar, com
o vozeirão característico e a crítica contundente e
mordaz do colega Ronaldo Monteiro. Um ‘dragão’
da nossa história, destaque profissional desde os
antigos tempos da granja Guanabara, o orgulho
de nossa genética tupiniquim. Bem quisto, alegre
e crítico, sempre tinha bons comentários sobre pessoas e acontecimentos que tivera a oportunidade
de vivenciar, nas intermináveis andanças e viagens
por todo o Brasil, repassando a todos a sua opinião
sobre os fatos. Um grande pesar a sua ausência, visto que somos finitos e com curto prazo de validade
em terras mundanas. Vai aqui nossa homenagem
ao colega, profissional e à pessoa, um portenho e
digno ser humano.”
José Euler Valeriano - Membro do Conselho Técnico-Científico e Ambiental (CTCA) da Avimig
“Tive o prazer de conviver e ter a amizade do dr.
Ronaldo Monteiro por mais de 45 anos, grande
amigo e excelente profissional. A avicultura brasileira perde um grande extensionista, pessoa que
contribuiu fortemente para o desenvolvimento do
setor avícola. Sua trajetória nos inspira. Que seu
exemplo seja seguido por muitos.”
José Maria Salgado - Diretor Executivo da
Avimig e diretor da Agropan/Casp

“A história do dr. Ronaldo Monteiro, na Vaccinar, começou em janeiro de 1989,
quando o convidei a reforçar o time e atender ao segmento de aves, fortalecendo e agregando com sua grande expertise e atendimento diferenciado. Em 31
anos, Ronaldo conseguiu contribuir com o crescimento da Vaccinar e encantar
os clientes com o seu profissionalismo e carisma, contribuindo para o fortalecimento da avicultura brasileira. Ronaldo foi um médico veterinário brilhante e,
sobretudo, uma pessoa admirável. Sentiremos saudades.”
Nelson Lopes - CEO Vaccinar
“Em sua trajetória profissional, dr. Ronaldo Monteiro destacou-se pela sua grande competência em transformar ambientes complexos e estabelecer, por meio de
uma conduta ética, sempre os melhores resultados. Com paixão pela avicultura e
melhoria continua, dr. Ronaldo foi grande profissional reconhecido por sua inteligência e carisma. Ele se tornou grande amigo e parceiro, ao longo de todos os
anos em que atuamos juntos. Sua sólida experiência é com certeza grande legado para as próximas gerações. Ele sempre será lembrando em nossos corações.”
Geraldo Francisco - Diretor do Negócio Aves na Vaccinar

“Excelente pessoa e ótimo profissional. Sempre alegre, amistoso e com muitos
assuntos/novidades, que ele comunicava com grande ênfase. Profundo conhecedor da avicultura brasileira, viajava e prestava assistência técnica em todo o país.
Seu conhecimento e sua habilidade, para abordar os assuntos técnicos, eram
bastante conhecidos. É de se destacar, há muitos anos, sua participação e ajuda
à Avimig, da qual era membro do Conselho Técnico-Científico e Ambiental. Para
nós, da avicultura, é exemplo a ser seguido.”
Emílio Mouchrek - Presidente do Conselho Técnico-Científico e Ambiental
da Avimig
“Grande amigo e excelente colega, Ronaldo Monteiro sempre esteve presente
nos eventos da avicultura, tanto no Brasil quanto no exterior. Muito alegre e
conhecedor da ciência avícola, era figura querida nas rodas e encontros, participando sempre dos eventos da Associação dos Avicultores de Minas Gerais
(Avimig). Sentiremos muito a sua falta.”
Marília Martha Ferreira - Diretora executiva da Avimig
Novembro e Dezembro 2020 | AVIMIG
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EVE NTOS

AVIMIG PARTICIPA DE ENCONTRO
BRASIL - ÁFRICA DO SUL

A

Avimig participou, no final de
outubro, do lançamento oficial
do Fórum Comercial Industrial
entre o Brasil e a África do Sul
(FCIBRAS). O evento, que contou com
a participação do embaixador da África
do Sul, Ntsiki Mashimbye, foi realizado
no Hotel Radisson, em Belo Horizonte.
O presidente da Avimig, Antônio
Carlos Vasconcelos, foi representado
no evento pelo assessor administrativo
da associação, o médico veterinário

8
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Gustavo Ribeiro Fonseca.
Na oportunidade, Gustavo Fonseca
falou rapidamente sobre a associação
e o mercado de frangos em Minas,
especialmente as exportações, tirando
as dúvidas do embaixador. “A participação da Avimig foi para apresentar a
associação ao embaixador da África do
Sul e reforçar sobre a importância de
se estreitar as relações entre os dois
países”, revelou o assessor administrativo.

Para os organizadores do evento, este
foi um momento importante para
os dois países, sendo considerado o
FCIBRAS ponto de partida para um
trabalho conjunto que visa, sobretudo,
potencializar as relações comercial e
industrial entre Brasil e África do Sul,
além da promoção de projetos de
impacto que irão transformar positivamente a vida de milhões de pessoas. •

EVE NTOS

pixabay.com

PARABÉNS, MINAS GERAIS!

A

Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) parabeniza
nosso rico estado de Minas Gerais pelos 300 anos de muita história,
cultura, gastronomia, belezas naturais, mas, principalmente, pela
forte atuação nas decisões políticas e econômicas do país.
Com um dos maiores acervos tecnológicos do setor agropecuário, a avicultura mineira se orgulha de fazer parte da vocação de Minas pelo crescimento e desenvolvimento sustentável. Com seus produtos avícolas, frangos e
ovos, que são a maior fonte de proteína animal de excelente qualidade
e de fácil acesso a todas as camadas da sociedade, continuamos juntos,
impulsionando o desenvolvimento econômico do estado.
Salve, Minas Gerais!•
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OVO TEM PROJEÇÕES RECORDES
EM CENÁRIO COMPLEXO

Q

ue o brasileiro e o mineiro estão
comendo ovo como nunca, as
granjas associadas a Avimig não
têm dúvidas. Apesar do cenário complexo – em meio a pandemia de Covid-19
e custos de produção nas alturas –, em
2020, a Semana e o Dia Internacional do
Ovo, lembrados de 5 a 9 de outubro, chamaram a atenção para números recordes.
O consumo per capita nacional deverá
alcançar, neste ano, 250 unidades, número
8,5% maior em relação ao ano passado.
Em 2010, este índice era de 148 unidades,
segundo dados da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA).
Mesmo com a pandemia, que impediu a
realização de ações tradicionais ao ar livre,
como distribuição de folders e degustação
de ovos, muitas foram as comemorações
para marcar a Semana e Dia Internacional
do Ovo. Foram realizados encontros ‘online’ e divulgações nas mídias sociais, sites e
revistas, buscando promover e alavancar o
consumo da proteína.
A Avimig aproveitou, também, a data para
encartar o folder “Conheça o ovo que você
consome todos os dias”, na edição 158 da
Revista da Avimig, que circulou em outubro. Uma importante ação foi a doação de
ovos a várias entidades e projetos sociais,
feitas especialmente pelas granjas Meu
Xodó, Diamante e Inagro.
A todos os seus associados, parceiros e
apoiadores, principalmente aos que colaboraram com as doações de ovos, a Avimig
registra agradecimentos, bem como ressalta a importância e gratidão ao Instituto
Ovos Brasil pela parceria.

10
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Avimig

| Instituto Mário Pena foi um dos beneficiados na Semana do Ovo.

| O Grupo Santa Casa BH e o projeto Talher Solidário também foram
contemplados com a doação de ovos.

E NTI DAD E S

Avimig

Instituições e projetos
beneficiados na Semana do Ovo
Associação Assistencial Flávio Romualdo
Casa de Apoio Beatriz Ferraz - Mário Penna
Casa de Apoio Chico Do Vale
Projeto Talher Solidário
Rede Amor ao Próximo
Sociedade São Vicente De Paula
Hospital Mário Penna
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
Leuceminas
Lar da Vovó
Projeto Gente do Bem •
| Doações feitas ao projeto Talher Solidário.

E NTI DAD E S

AVIMIG VAI A SAMONTE DEFENDER
LEGISLAÇÃO MAIS JUSTA
Avimig

| O médico veterinário da Avimig, Gustavo Ribeiro, fez a apresentação aos produtores de Samonte.

R

epresentantes da Avimig participaram, em novembro, em Santo
Antônio do Monte (Samonte), de
importante reunião com os avicultores
locais. Na oportunidade, foi apresentado aos produtores o projeto de con-

sulta pública das legislações da defesa
agropecuária, realizado pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA). A
apresentação, realizada pelo médico
veterinário Gustavo Ribeiro, teve como
objetivo mostrar a importância da par-

ticipação de todos os avicultores para
que o setor consiga ter uma legislação
mais justa. Pela Avimig, também esteve presente o gerente Administrativo,
Oswaldo Pereira. •
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TR I B UTOS

CONVÊNIO 100 É PRORROGADO
ATÉ MARÇO DE 2021
pixabay.com

O BENEFÍCIO, QUE REDUZ A BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM
ATÉ 60% PARA INSUMOS AGRÍCOLAS, VENCERIA EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020.

O

s convênios 100, de 1997, e 52,
de 1991, que preveem redução
na base de cálculo do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) para maquinários e
insumos agrícolas, foram prorrogados
até 31 de março de 2021. A decisão
do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) foi para os convênios que estavam vigentes até o fim de
2020.
O Convênio 100 concede descontos de
30%, na base de cálculo do ICMS, para
fertilizantes e rações e de 60% para
defensivos e sementes nas operações
interestaduais. Em operações internas,
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o tributo fica isento. Já o Convênio 52
reduz a cobrança do ICMS para máquinas e equipamentos agrícolas.
Na avaliação do coordenador do
Núcleo Econômico da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Renato Conchon, a decisão trouxe
tranquilidade ao setor do agronegócio.
Ele acredita que a falta de previsibilidade prejudica o planejamento financeiro dos produtores rurais. Porém,
Renato Conchon revelou que o prazo
de prorrogação foi bem menor do que
o solicitado.
“Nós havíamos solicitado, por meio
das federações de agricultura e da

CNA, a prorrogação dos convênios de
ICMS até 30 de dezembro de 2022,
para que o setor tivesse tempo de
debater, inclusive, na eventual reforma
tributária que fatalmente discutirá o
tema. A renovação para 31 de março
de 2021 é claro que atende, é muito
positiva, mas, no início de 2021, nós
já vamos começar os debates de novo,
juntamente aos secretários de fazenda
estaduais e governadores, no sentido
de sensibilizá-los para a necessidade
de renovação dos convênios 100 e
52”, disse ele. •
Fonte: Canal Rural

I M P ORTAÇÃO

MILHO SEM IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO ATÉ MARÇO DE 2021
pixabay.com

O

setor de proteína animal entra
o ano com boa notícia, um
alento para minimizar os custos de produção devido à alta dos
insumos. Para atender à demanda do
setor, visando manter o equilíbrio na
oferta da soja e do milho no mercado
externo, os impostos de importação
para esses produtos estarão temporariamente zerados. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo de Gestão
(Gecex), da Câmara de Comércio
Exterior (Camex).
A suspensão temporária do imposto
sobre a importação de soja, o que
inclui grão, farelo e óleo de soja, valerá
até 15 de janeiro de 2021. Em relação ao milho, as importações brasi-

leiras sem imposto foram prorrogadas
até 31 de março de 2021.
O aumento da demanda global por
alimentos, provocado pela pandemia
da Covid-19, gerou reflexos semelhantes, mas com motivações distintas,
nos mercados ligados a essas duas
commodities. No caso do milho , houve aumento do consumo interno para
suprir a produção de proteína animal,
que registrou crescimento nas exportações, movimento que já foi sentido
nas últimas duas décadas, à taxa de
14,3% ao ano. No caso da soja e seus
derivados, como farelo e óleo, também
houve aumento nas vendas para o
exterior, que ganharam impulso com a
valorização do dólar.

“Em função desses fatores, foi conveniente buscar uma medida preventiva,
de forma a equalizar as condições de
importação de terceiros países com
o Mercosul, fortalecendo o abastecimento do mercado interno”, afirmou o diretor de Comercialização
e Abastecimento do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Sílvio Farnese. Segundo ele,
não há expectativa de falta de produtos. O objetivo é promover ajuste entre
a oferta e a demanda por esses produtos, no período anterior à colheita da
safra 2020/2021, que ocorre a partir
do início de 2021.•
Fonte: Mapa e Avicultura Industrial
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Pixabay

LEGISLAÇÕES DA DEFESA

AGROPECUÁRIA EM CONSULTA PÚBLICA

E

ntre os dias 28 de setembro e 26
de novembro, os produtores rurais,
cooperativas, sindicatos, entidades de classe e representantes de
agroindústria puderam contribuir para
a construção de nova legislação da
defesa agropecuária. Este projeto, chamado de “Projeto para Boa Legislação
e Regulação em Defesa Agropecuária
no Estado de Minas Gerais”, é pioneiro entre os estados e vem sendo
desenvolvido pelo Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) em parceria com a
Escola de Direito da UFMG.
O projeto colocou em consulta pública
nada menos que 930 legislações da
defesa agropecuária, legislações estas
não somente do IMA, mas também
de outros órgãos como Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), entre outros. Isso acontece
devido ao Decreto 10.139, de 28 de
novembro de 2019, que determinou
a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, em que,
no âmbito da agropecuária, o Mapa é
o responsável por fazer revisão e consolidação das legislações.
A consulta pública é um mecanismo de
participação social, que se caracteriza
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pelo recebimento de sugestões sobre
o tema em consulta. Por meio deste
projeto, os produtores tiveram a possibilidade de discutir e contribuir sobre
as legislações da defesa agropecuária,
garantindo que os atos normativos
sejam cada vez mais transparentes e
adequados à realidade do campo e
agroindústria.
Toda a legislação da defesa agropecuária foi posta em consulta, como
as legislações da produção vegetal,
animal e suas agroindústrias. Olhando
para as legislações do setor avícola,
observamos algumas legislações antigas e, em alguns casos, legislações que
sofreram mudanças em seus artigos,
revogando-os e/ou alterando-os no
decorrer dos anos, gerando, assim,
legislações complementares da versão
original. Com isso, se faz oportuna a
nova consulta pública, para que possamos atualizar as normativas, reunir
o conteúdo das normas de mesmo teor
em uma única publicação, deixando-as
mais claras e objetivas para todos.
Façamos nosso dever como cidadãos,
exercendo o que nos foi garantido.
Afinal, “todo o poder emana do povo”.
Nesta consulta pública, a participação
da Avimig foi essencial, pois, por meio
da associação foram realizadas:

Gustavo Ribeiro
Fonseca
• Médico Veterinário
• Assessor administrativo da
Avimig.
• Criação do Grupo de Trabalho Foi criado um grupo de trabalho, para
o qual os associados indicaram seus
representantes na discussão das legislações em consulta pública;
• Realização de Videoconferências - A Avimig realizou reuniões,
por videoconferência, para discutir e
coletar as sugestões dos representantes do grupo de trabalho sobre as
alterações nas legislações em consulta;
• Sugestões - As sugestões dos
associados foram compiladas em um
documento único, para que fosse apresentado ao Conselho Técnico Científico
e Ambiental da Avimig;
• Reunião Conselho Técnico
Científico e Ambiental (CTCA) da
Avimig - Juntamente com o CTCA, as
sugestões recebidas foram discutidas
e aprimoradas, formando, assim, um
documento robusto, que foi assinado
pelo presidente da Avimig e pelo presidente do CTCA;
• Envio ao IMA.
Desta forma, a associação, por meio de
seus associados e do CTCA da Avimig,
contribuiu para a elaboração de uma
nova legislação, menos burocrática,
levando ao conhecimento dos órgãos
oficiais a realidade do setor. •

LE G I S LAÇÃO

FRANGO CAIPIRA JÁ É VENDIDO
EM MG COM O CERTIFICA MINAS
Divulgação Fredine

A

integradora Fredini Alimentos,
proprietária de uma granja e de
um frigorífico, na região Central
de Minas, já está comercializando seus
produtos com o selo do programa
"Certifica Minas Frango Caipira."
A Granja Pindorama, em Papagaios,
conquistou o selo que garante ao
consumidor, entre outros, que as aves
foram criadas soltas, com alimentação

vegetal e não industrial. Já o Frigorífico
Fredini, em Maravilhas, recebeu o selo
Certifica Minas Cadeia de Custódia,
que garante que distribuidores e processadores tenham rastreabilidade nas
suas ações. Esta separação assegura a
inocuidade e as características inerentes do produto certificado.
“Frango caipira Fredini é um produto
nobre, criado à solta e com aquele

saborzinho que o mineiro ama. É de
extrema importância para a empresa
ter conseguido este certificado, que
comprova, ainda mais, para o consumidor final, a dedicação e a qualidade
dos produtos que a Fredini fornece,
pois, para conseguir este selo, é necessário adotar boas práticas durante
todas as etapas do processo, o que
garante um produto de extrema qualidade e, acima de tudo, sustentável”,
afirmou a CEO e fundadora da Fredini
Alimentos, Iracilde Fabel.
O Certifica Minas é coordenado pela
Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa)
e executado por seus vinculados:
Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (Emater-MG), Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig) e Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA). •
Fonte: Seapa e Fredini
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SAFRA DE GRÃOS 20/21
SERÁ RECORDE NO BRASIL
pixabay.com

O

Brasil deverá produzir 268,9
milhões de toneladas de
grãos, de acordo com o 2º
Levantamento da safra de grãos
2020/21, divulgado, em novembro, pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). O número
supera em 11,9 milhões de toneladas
(4,6 %) o que foi produzido na temporada de 2019/2020. Em Minas Gerais,
a área plantada da Soja será ampliada
em 7%, em relação à safra anterior.
Com este resultado, o Brasil caminha
para bater novo recorde, após já ter
se tornado o maior produtor mundial;
algo que, segundo a Conab, deve se
manter na próxima safra, uma vez que
a soja praticamente alcançou o nível
de plantio da safra passada. O aumento da área plantada, também, deverá
contribuir para o recorde. A previsão é
de que sejam cultivados 67,1 milhões
de hectares (número 1,8% maior que
o da safra passada).
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De acordo com a Conab, a produção
de soja deve chegar a 135 milhões
de toneladas, com área estimada em
38,2 milhões de hectares. A safra total
de milho, também deverá ser a maior
da história, com produção estimada
em 104,9 milhões de toneladas,
produzidas em área total de 18,4
milhões de hectares.
A área de cultivo da soja deve ficar
em 38,2 milhões de hectares, com
crescimento de 3,5%, na área plantada, em relação ao ano passado. A produtividade deve chegar a 58,80 sacas
por hectare, 4,4% maior que na safra
2019/2020, que era de 56,31 sacas
por hectare. As exportações da soja
devem ficar próximas a 82,7 milhões,
em 2019/20, e em mais de 85 milhões
de toneladas, em 2020/21, devido a
"forte demanda chinesa".
Minas Gerais
A projeção de safra da soja pela

Conab, para Minas Gerais, foi elevada
para 6,311 milhões de toneladas,
2,3% a mais que 2019/2020 (6,172
milhões de toneladas). A área de soja
em Minas Gerais deverá apresentar
aumento de 7%, em comparação
com a safra anterior.
Estimativa Abiove
A
Associação
Brasileira
das
Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove),
também aposta em novos recordes de
produção, processamento e exportações do complexo soja para 2020/21.
A entidade elevou a estimativa deste ano para a produção de 125,8
milhões de toneladas, com processamento de 44,6 milhões de toneladas
em 2020.
A crescente demanda pelos produtos
do complexo soja, nos mercados interno e externo, também contribuirá para
o aumento de produção no próximo
ano.

M E R CAD O AG R O

ABIOVE PROJETA PRODUÇÃO DE FARELO EM 2020 DE 33,9 MILHÕES
DE TONELADAS E DE 34,6 MILHÕES DE TONELADAS PARA 2021.

Brasil - Complexo Soja

Balanço de Oferta/Demanda (1.000 t)

Ano Civil (Janeiro-Dezembro)
Discriminação
1. Soja
1.1. Estoque Inicial
1.2. Produção
1.3. Importação
1.4. Sementes/Outros
1.5. Exportação
1.6. Processamento
1.7. Estoque Final Total
2. Farelo
2.1. Estoque Inicial
2.2. Produção
2.3. Importação
2.4. Exportação
2.5. Consumo interno
2.6. Estoque Final
3. Óleo
3.1. Estoque Inicial
3.2. Produção
3.3. Importação
3.4. Exportação
3.5. Consumo interno
3.6. Estoque Final

2019

2020 (E)
08/09/2020

01/10/2020

Var. %

2021 (P)
01/10/2020

Var. %
2019-2020

2020-2021

3.624
120.751
144
3.673
74.073
43.454
3.319

3.319
125.500
500
3.800
80.500
44.600
419

3.319
125.800
850
3.800
81.000
44.600
569

0,0%
0,2%
70,0%
0,0%
0,6%
0,0%
35,8%

569
131.700
350
3.900
82.000
45.500
1.219

-8,4%
4,2%
489,3%
3,5%
9,4%
2,6%
-82,9%

-82,9%
4,7%
-58,8%
2,6%
1,2%
2,0%
114,3%

1.785
33.477
3
16.682
17.246
1.338

1.338
33.991
0
16.600
16.700
2.029

1.338
33.991
0
16.600
16.700
2.028

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2.028
34.600
0
16.000
16.800
3.828

-25,1%
1,5%
-100,0%
-0,5%
-3,2%
51,6%

51,6%
1,8%
-3,6%
0,6%
88,7%

409
8.791
48
1.041
7.909
299

299
8.969
70
1.050
8.240
48

299
8.969
150
1.050
8.240
128

0,0%
0,0%
114,3%
0,0%
0,0%
167,4%

128
9.150
150
400
8.950
78

-27,0%
2,0%
213,4%
0,8%
4,2%
-57,2%

-57,2%
2,0%
0,0%
-61,9%
8,6%
-39,0%

Legenda:
Alterações com relação à última previsão.
(E) Estimativa. (P) Projeção.
Fonte/Elaboração: ABIOVE - Gerência de Economia.
Atualizado em: 01/10/2020.

DADOS DA CONAB INDICAM QUE A SOJA TERÁ AUMENTO DE 7% DA
ÁREA PLANTADA EM MG.
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Brasil - Complexo Soja

Balanço de Oferta/Demanda (1.000 t)
Ano Civil (Janeiro-Dezembro)
Discriminação

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.1. Estoque Inicial

8.323

9.877

10.906

7.240

9.277

11.783

8.111

58.726

59.936

57.383

68.919

75.248

67.920

81.593

98

96

99

118

41

268

283

2.120

2.179

2.159

2.421

2.537

2.520

2.788

1.5. Exportação

23.665

24.499

28.563

29.073

32.976

32.906

42.796

1.6. Processamento

31.485

32.325

30.426

35.506

37.270

36.434

36.238

9.877

10.906

7.240

9.277

11.783

8.111

8.165

1.2. Produção
1.3. Importação
1.4. Sementes/Outros

1.7. Estoque Final
2. Farelo
2.1. Estoque Inicial
2.2. Produção

Continua na próxima página.

1. Soja

86.397

579

2.991

45.692

37.622

8.836

899

1.200

1.199

871

1.116

1.254

1.089

988

24.089

24.502

23.287

26.998

28.322

27.767

27.621

28.752

2.3. Importação

114

127

43

39

25

5

4

1

2.4. Exportação

12.727

12.699

12.124

13.849

14.451

13.885

13.376

13.817

2.5. Consumo Doméstico

11.176

11.930

11.533

12.944

13.758

14.051

14.350

14.799

1.200

1.199

871

1.116

1.254

1.089

988

1.124

2.6. Estoque Final
3. Óleo
3.1. Estoque Inicial
3.2. Produção

261

388

358

311

361

391

314

288

6.045

6.267

5.896

6.928

7.340

7.013

7.075

7.443

3.3. Importação

84

27

27

16

0

1

5

0

3.4. Exportação

2.384

2.222

1.517

1.490

1.782

1.764

1.383

1.295

3.5. Consumo Doméstico

3.617

4.102

4.454

5.404

5.528

5.328

5.723

6.109

388

358

311

361

391

314

288

328

3.6. Estoque Final
(E) Estimativa. (P) Previsão.

Fonte/Elaboração: ABIOVE - Gerência de Economia.
Atualizado em: 01/10/2020.

A projeção da Abiove é de crescimento de 4,7% na produção, chegando
a 131,7 milhões de toneladas de soja.
A produção de farelo, em 2020, deve
chegar a 33,9 milhões de toneladas e a projeção para 2021, é de 34,6
milhões de toneladas. Para o óleo de
soja, a Abiove estima produção de 8,9
milhões de toneladas este ano e 9,1
milhões, no ano que vem.
Pesquisa IBGE
Em 2019, a produção agrícola nacional de cereais, leguminosas e oleagi-
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nosas somou, com 243,3 milhões de
toneladas, alta de 6,8% em comparação a 2018, com valor de produção
recorde de R$ 361 bilhões e expansão de 5,1% sobre o ano anterior.
Os dados são da pesquisa Produção
Agrícola Municipal 2019 (PAM 2019),
divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O destaque foi para o milho, que ultrapassou, pela primeira vez, 100
milhões de toneladas. A cultura do
milho registrou 101,1 milhões de toneladas, em 2019, mostrando aumento

de 22,8% em relação à safra anterior.
Quanto à soja, principal commodity
agrícola do Brasil, a área colhida
cresceu 3,2%, mas o volume gerado
caiu 3,1%, em razão de fatores climáticos em alguns estados produtores
(Paraná, São Paulo e Mato Grosso do
Sul). Mesmo assim, 2019 se consolidou com a terceira maior produção de
soja na série histórica.
A área plantada no país totalizou
81,2 milhões de hectares (evolução
de 3,3%), destacando aumento de 1,2
milhão de hectares para o cultivo de

M E R CAD O AG R O

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8.111

8.165

8.836

8.045

10.234

10.812

3.624

81.593

86.397

96.994

96.199

113.804

123.081

120.751

283

579

324

382

254

187

144

2.788

2.991

3.229

3.279

3.489

3.642

3.673

42.796

45.692

54.324

51.582

68.155

83.258

74.073

36.238

37.622

40.556

39.531

41.837

43.556

43.454

8.165

8.836

8.045

10.234

10.812

3.624

3.319

1.089

988

1.124

1.078

1.233

2.144

1.785

27.621

28.752

30.765

30.229

31.577

33.185

33.477

4

1

1

1

2

0

3

13.376

13.817

14.796

14.238

14.383

16.803

16.682

14.350

14.799

16.017

15.837

16.285

16.741

17.246

988

1.124

1.078

1.233

2.144

1.785

1.338

314

288

328

242

356

413

409

7.075

7.443

8.074

7.885

8.433

8.833

8.791

5

0

25

66

58

35

48

1.383

1.295

1.665

1.257

1.340

1.416

1.041

5.723

6.109

6.521

6.580

7.094

7.457

7.909

288

328

242

356

413

409

299

milho e de 1,1 milhão de hectares para cultivo da soja. A área colhida, em 2019, foi de
80,6 milhões de hectares, com crescimento de
3,5% em relação a 2018.
Em termos de valor da produção, as principais culturas ficaram assim divididas, no ano
passado: soja, com 34,8%; cana-de-açúcar (15,2%); milho (13,2%); café (4,9%).
Primeira do ranking no valor da produção
agrícola nacional, apesar da retração de
1,8%, a soja somou R$ 125,6 bilhões em
2019, seguida da cana, com R$ 54,7 bilhões
(incremento de 5,3%), e o milho, com R$
47,6 bilhões (alta de 26,3%). Juntos, soja
e milho responderam por 88,6% do volume
total produzido pelo grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas. •
Fontes: Agência Brasil, Conab, Abiove e IBGE

SOJA E MILHO RESPONDERAM POR 88,6% DO VOLUME TOTAL
PRODUZIDO EM 2019 PELO GRUPO DE CEREAIS, LEGUMINOSAS E
OLEAGINOSAS.
pixabay.com

pixabay.com

09/12/2020
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E NTR E FRAN G OS E OVOS
Pif paf divulgação

divulgação Cobb-Vantress

PARABÉN S, PI F PAF!
A Pif Paf Alimentos é a segunda melhor empresa do
setor de “Bens de Consumo” do Brasil, de acordo
com o ranking “Maiores e Melhores 2020”, da revista Exame, um dos mais tradicionais e importantes do
país. A companhia também subiu 55 posições na classificação das 1.000 maiores organizações do país por
renda líquida e entrou para o TOP 100 na categoria
“Agronegócio”. Recentemente, a empresa mineira
conquistou o Troféu Gente Nossa 2020 - Carne In
Natura, e ainda ficou com o segundo lugar em mais
duas modalidades da premiação da Associação Mineira
de Supermercados (Amis): “Perecíveis Congelados –
Resfriados e Embutidos” e “Pães Congelados e Pão
de Queijo”.
Fonte: Pif Paf

Eutanásia humanizada

TR I QU E S NA COB B
A Cobb-Vantress anunciou a contratação do médico
veterinário Gustavo Triques, como gerente de Vendas.
Ele será responsável pelo alinhamento das necessidades dos clientes, de acordo com perfis específicos para
o atendimento com produtos e serviços em todo o país,
além de auxiliar na evolução técnica dos principais produtores de frangos de corte do Brasil. O desafio será
contribuir com maior competitividade e rentabilidade do
produtor brasileiro, que é também o maior exportador
mundial, em um cenário de recorde nas exportações e
nos preços das commodities agrícolas, principais custos
de produção. Formado em medicina veterinária com
mestrado em Ciência Animal, pela Universidade Federal
do Paraná, ele tem experiência em empresas do segmento de aditivos nutricionais e na agroindústria. •

Uma empresa australiana, especialista em
separação de gás, lançou um sistema único à
base de nitrogênio para sacrificar poedeiras
improdutivas. O método comumente preferido,
gaseamento com dióxido de carbono, permanece controverso, pois foi demonstrado que causa
angústia para as aves. O novo equipamento
patenteado pela empresa oferece a solução
ideal, conduzindo as aves com cuidado para um
ambiente de nitrogênio controlado, no qual o
nitrogênio é injetado. As aves são gradualmente postas para dormir em dois a três minutos e,
em nenhum momento, recuperam a consciência
ou sentem angústia. O equipamento pode ser
montado em um sistema portátil, permitindo
facilidade de transporte, sendo que, modelos
grandes e pequenos podem ser personalizados
de acordo com os requisitos do cliente. A aplicação não se restringe a aves, podendo ser usada
para outros pequenos animais, como coelhos de
criação comercial. •
Fonte: Avicultura Industrial
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E NTR E FRAN G OS E OVOS
R IVE LLI É D E STAQU E

MAS SA FALI DA

O ranking “Maiores e Melhores
2020”, da revista Exame, colocou
a Rivelli como a “3ª Melhor do
Agronegócio” no setor de “Aves
e Suínos”. A empresa também
subiu 4 posições em relação ao
ranking de 2018, e 38 posições
no ranking das 400 Maiores
Empresas do Agronegócio. •
Fonte: Rivelli

Reabilitação da BRF
A planta de Dourados (MS) da BRF, uma das maiores companhias de alimentos
do mundo, voltou a exportar frangos para a China. A reabilitação se deu após
inspeção realizada pela Administração Geral das Alfândegas da China (GACC),
na unidade. “A liberação para a retomada de exportações para o país asiático,
mercado estratégico para a BRF, reforça o compromisso da companhia com a
qualidade de seus produtos e com a saúde e segurança dos seus colaboradores", declarou Lorival Luz, CEO global da BRF. A unidade de Dourados havia
sido suspensa pelo GACC, em julho deste ano. Atualmente, a BRF possui 15
unidades habilitadas para exportar para a China, sendo 10 de aves, 4 de suínos
e 1 de miúdos de suínos. •

A cooperativa Aurora apresentou proposta para a aquisição da
unidade industrial de abate de
aves localizada em Xaxim, Santa
Catarina, pertencente à massa
falida da Chapecó Alimentos. A
planta, com capacidade de abate de 191 mil frangos por dia, já
estava arrendada à Aurora desde
2012, empregando 2.379 pessoas.
A decisão leva em conta, segundo
a Aurora, que a agroindústria tem
grande importância na geração
de empregos e no fomento à economia regional. A Aurora propôs
a aquisição de todo o conjunto
produtivo pertencente à Massa
Falida da Chapecó Alimentos, o
que inclui, além do abatedouro,
as seguintes estruturas: fábrica de
rações, incubatório, setor de congelamento da unidade industrial,
armazéns e granjas-matrizes. •
Fonte: Avicultura Industrial

Fonte: Globo Rural

CUIDADOS COM
INTEGRADOS
A BRF lançou um guia que consolida as boas práticas e normas de segurança voltadas para os quase 10 mil produtores
integrados de aves e suínos, distribuídos em mais de 360
municípios, de 8 estados brasileiros. "Estamos lançando o
Manual de Práticas Seguras na Agropecuária para disseminar os cuidados de forma rápida. É específico e direcionado
para nossos integrados, conforme a realidade das granjas,
reforçando nosso compromisso com a segurança”, explicou
o diretor de Agropecuária Corporativo da BRF, Guilherme
Brandt. •
Fonte: BRF
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CARCAÇA DE FRANGO
PODE VIRAR DIESEL VERDE
“COM A PRODUÇÃO DE DIESEL VERDE, A
PARTIR DE OSSOS, ESTAREMOS INSERINDO A CADEIA DE PROTEÍNA ANIMAL COMO
IMPORTANTE AGENTE NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO
CARBONO”

A

Embrapa Agroenergia, em
parceria com a empresa Haka
Bioprocessos, sediada em
Catanduva (SP), iniciou, neste segundo semestre, pesquisa que poderá
resultar em um diesel verde, obtido a
partir da hidrogenação do bio-óleo de
resíduos ósseos de aves. A unidade
fará a caracterização dos componentes
químicos da matéria-prima (bio-óleo),
o pré-tratamento, a hidrogenação e a
caracterização do produto final.
A pesquisadora da Embrapa, Itânia
Soares, líder da pesquisa, conta que
o objetivo do projeto, cuja duração é
de dois anos, é chegar a uma composição próxima à do diesel petróleo, a
partir da agregação de valor a um tipo
de matéria-prima que, usualmente,
não é utilizada na produção de diesel
renovável. “Utilizaremos o processo
de hidrogenação para gerar hidrocarbonetos parafínicos com propriedades
similares ao diesel de fonte fóssil e que
se diferenciam do biodiesel, que é uma
mistura de ésteres de ácidos graxos,
por apresentarem maior estabilidade
e maior poder calorífico”, explicou ela.
O processo de hidrogenação é semelhante ao que a Embrapa Agroenergia
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Ubrabio

já fez com o óleo de palma, conhecido
por sua elevada acidez. "Com a produção de diesel verde a partir de ossos,
estaremos inserindo a cadeia de proteína animal, como importante agente,
na transição energética para uma economia de baixo carbono, oferecendo
combustíveis e insumos renováveis
para a agricultura e promovendo a
economia circular para a descarbonização das suas atividades", afirma o
fundador e CEO da Haka Bioprocessos,
Cyro Calixto.
"Esse projeto será um legado de longo
prazo para o agronegócio brasileiro.
Nossa expectativa é também levar essa
tecnologia para os principais produtores de proteína animal como Europa e
EUA, colocando essa solução na pauta
de exportações nacionais, consolidando a vocação brasileira para a inovação
tecnológica no campo", prevê Calixto.

O que é o diesel verde?
O diesel verde ou diesel
renovável, definido como
combustível renovável para
motores à combustão de
ciclo diesel produzido a partir de matérias-primas renováveis, ainda não faz parte
da matriz energética brasileira. A proposta de regulamentação do diesel verde
está alinhada com a Política
Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio), que visa à
expansão do uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira com vistas à
segurança energética, previsibilidade para a participação competitiva dos diversos
biocombustíveis no mercado
nacional e mitigação das
emissões dos gases geradores do efeito estufa.
Em outros países o diesel verde já é realidade e compõe
os aumentos de percentuais
de mistura com o biodiesel,
justamente em função de ser
um combustível de melhor
qualidade, menos poluente
e mais eficiente para os veículos. Na Europa, o biodiesel
é permitido no teor máximo
de 7% e nos Estados Unidos,
o limite é de 5%. •
Fonte: Embrapa

COLU NA D O AS S OCIAD O

Ademir de
Araújo Costa

“

“

Somos associados a Avimig desde 2007.
Através da Avimig, podemos ter acesso a informações do mercado de forma global, além de
podermos nos atualizar por meio de palestras
e conteúdos oferecidos pela associação. Como
associado, eu sempre vou contar com a Avimig
para que lute pela classe avícola mineira junto aos poderes públicos e que traga sempre
informação atualizada e relevante para a nossa atividade. Por isso, eu aconselho que todos
participem e usem de forma inteligente o que
a associação tem a oferecer. •

Arquivo Pessoal

Ademir de Araújo Costa
Granja Santa Luzia.
I N F OR M E PU B LI CITÁR I O
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Zhengchang do Brasil

O

amplia seus investimento
e adquire mais uma unidade.
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O CONTROLE DA TEMPERATURA PODE
EVITAR MORTES NOS AVIÁRIOS
Divulgação Vaccinar

"QUANDO O CALOR PRODUZIDO
PELA AVE É MAIOR QUE O
DISSIPADO PELOS VÁRIOS
PROCESSOS DE ELIMINAÇÃO,
SUA TEMPERATURA CORPORAL
AUMENTA E, AO ATINGIR
DETERMINADA TEMPERATURA,
A AVE MORRE POR
PROSTRAÇÃO” - JAQUELINE
MOURA - VACCINAR

A

avicultura de corte tem investido, há longas décadas, de forma intensa, em inovações tecnológicas, permitindo novos conceitos
e sistemas de criação de forma a proporcionar ambiente adequado para a
criação de frangos de corte. Na decisão
de implementação desses sistemas,
existe a procura por maior eficiência
na produção, que tem como pilares as
viabilidades econômica e técnica, com
ênfase nos aspectos produtivos, sanitários e bem-estar das aves.
“As aves são animais homeotérmicos
capazes de regular a temperatura
corporal. Cerca de 80% da energia
ingerida é utilizada para manutenção
da homeotermia e, apenas, 20% é utilizada para produção. A homeostase é
eficiente somente quando a temperatura ambiente está dentro dos limites,
de acordo com a fase de vida da ave.
Portanto, é importante que os aviários
tenham temperaturas ambientais próximas às das condições de conforto
para as aves”, explicou a zootecnista,
mestre em Nutrição Animal e especia-
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lista em Nutrição de Aves da Vaccinar,
Jaqueline Moura.
As aves estão em troca térmica contínua com o ambiente, porém esta troca
somente é eficiente quando a temperatura ambiental se encontra dentro
da zona de conforto para elas. “Para
que a ave possa manter a sua temperatura interna constante, o calor excessivo tem de ser eliminado. Quando o
calor produzido pela ave é maior que
o dissipado pelos vários processos de
eliminação, sua temperatura corporal
aumenta e, ao atingir determinada
temperatura, a ave morre por prostração”. Por isso, segundo ela, é importante que as aves sejam mantidas em
ambientes que possibilitam o balanço
térmico, pois elas não se adaptam,
perfeitamente, aos extremos de temperatura. “O ambiente é considerado
confortável, quando a produção de
calor decorrente do metabolismo pode
ser perdida para o meio, sem qualquer
estresse”, pontuou a zootecnista.
Jaqueline Moura explicou que, quando
nascem, as aves não possuem o sis-

tema termorregulador desenvolvido,
dificultando a manutenção da temperatura corporal. “Qualquer perda de
calor evaporativa e sensível, em seus
primeiros dias de vida, pode afetar o
equilíbrio ácido-básico do sangue e
corporal, o equilíbrio de água do corpo
e, por conseguinte, a habilidade da ave
em manter a temperatura do corpo.
Divulgação Vaccinar

| Zootecnista da Vaccinar, Jaqueline Moura.

AM B IÊN CIA

Qualquer perda de calor evaporativa
ou sensível, nessa fase de vida, pode
reduzir a energia de mantença, podendo comprometer o crescimento da ave.
Nos primeiros dias de vida, a perda de
calor pode levar o animal à morte por
hipotermia”, afirmou ela.
Na fase adulta, o excesso de calor pode
provocar algumas reações nas aves,
como a manutenção do bico aberto por
longos períodos, aumento do consumo
de água e elevação da taxa respiratória, levando à alcalose respiratória e ao
estresse térmico. Portanto, de acordo
com Jaqueline Moura, o conhecimento
dos fatores que interferem no estresse térmico animal é uma ferramenta indispensável para melhorias no
ambiente de produção, garantindo a
máxima eficiência produtiva das aves.

"O CORRETO MANEJO
GARANTIRÁ A MELHORA NOS

Mínima: sempre que a temperatura
externa, fora do aviário, for inferior
à temperatura interna, se estará realizando a ventilação mínima. Essa
técnica tem o intuito de garantir o
controle de umidade e a qualidade
do ar dentro do galpão, com pequenas trocas de ar, controladas por um
ciclo de tempo.
Transição: conforme cresce, a ave
produz mais calor dentro do aviário
e, com isso, há a necessidade de
incrementar os níveis de ventilação
para a manutenção da temperatura.
A ventilação de transição será usada quando a temperatura é elevada
demais para a ventilação mínima,
mas não o suficiente para o funcionamento da ventilação túnel.
Túnel: será utilizada sempre que a
temperatura externa do aviário for
superior à interna.

RESULTADOS ZOOTÉCNICOS
E MELHOR EXPRESSÃO DO
POTENCIAL GENÉTICO DAS
AVES” - RODRIGO TEDESCO –

Aviagen

AVIAGEN

Ventilação ideal
De acordo com o médico-veterinário e supervisor regional de Serviços
Técnicos, especialista em frangos de
corte, da Aviagen, Rodrigo Tedesco
Guimarães, o cuidado com a ventilação e o nível de umidade são aliados
do controle ambiental adequado para
as aves. “O correto manejo garantirá a
melhora nos resultados zootécnicos e
melhor expressão do potencial genético das aves”, explicou.
O avicultor pode escolher entre três
tipos de ventilação:

| Rodrigo Tedesco, da Aviagen.

“Em alguns casos, o avicultor fará
essas três ventilações no mesmo dia.
Por isso, há necessidade de um painel
controlador eficiente e com parâmetros adequados”, alertou Rodrigo
Guimarães.
Temperatura X mortalidade
Se no inverno o grande desafio é aquecer as aves quando são pequenas, no
verão, uma vez que a fase inicial é considerada “simples”, a dificuldade está
em resfriar a ave na fase final de vida.
“Se você não conseguir resfriar ou
controlar a temperatura, esse animal
pode morrer. Porém, a morte é o último estágio, depois de muitos fatores”,
explicou o médico-veterinário.
No caso de estresse por temperatura,
a ave reduz o consumo de ração, pois
toda vez que ela se alimenta, o trabalho metabólico de digestão e a energia
contida no alimento elevam a temperatura corporal. Se a ave está com calor,
a primeira coisa que ela fará é diminuir
o consumo de ração. “Assim, teremos
perda econômica devido à diminuição
do ganho de peso e piora da conversão
alimentar”.
Nessa situação, a ave está gastando
mais energia para manter-se viva, pois
lança mão de mecanismos físicos e
químicos para controlar a temperatura
corporal, além do que, muitas vezes,
isso é feito no galpão. “Quanto pior
for o controle ambiental, mais energia
essa ave gastará para se manter viva
e, em casos extremos, pode chegar à
morte”, explicou.
Um frango de corte gera três vezes
mais calor do que um ser humano. São
6 Btu’s, para cada 454 gramas; uma
matriz pesada gera 4 Btu’s, por 454
gramas, e um humano 2 Btu’s, para
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“A RENTABILIDADE DO PRODUTOR É DIRETAMENTE DEPENDENTE DA

Divulgação Elanco

CONVERSÃO ALIMENTAR. SEM BOA AMBIÊNCIA, SEM LUCRATIVIDADE”
DEYSE GALLE – ELANCO

cada 454 gramas. “Por exemplo, um
frango de 3 quilos, produzindo 6 Btu’s
para cada 454 gramas, resultará em
40 Btu’s. Então, se eu tiver 20 mil aves
no galpão, elas estarão produzindo
800.000 Btu’s de energia. A remoção
dessa energia só poderá ser feita com
um correto controle ambiental”, explanou Rodrigo Guimarães.
Comportamento das aves
Mais ou menos 80% do calor dentro
de um aviário é produzido pelas aves;
9% vem do teto (proveniente da radiação solar incidindo sobre o telhado); as
paredes laterais do galpão contribuem
com 8% de calor; as lâmpadas com
0,6% da produção de energia e, por
fim, as paredes frontais do galpão com
0,4%.
Além das informações fornecidas
pelo painel controlador (temperatura
e umidade), faz-se necessário manter atenção visual ao comportamento das aves, como explicou Rodrigo
Guimarães. “Quando estão com as
asas afastadas do corpo (aumentar
a superfície de dissipação de calor);
quando estão ofegantes (a abertura do
bico é um mecanismo para a troca de
temperatura com o ambiente); quando estão com pescoço estendido na
cama; quando há redução do consumo
de ração e o aumento da ingestão de
água, é imprescindível a ação humana na manutenção dos parâmetros de
ambiência para evitar perdas e mortes”, ressaltou.
À medida em que a temperatura

aumenta, a queda no consumo da ração
pode chegar a 60%, podendo aumentar
o consumo de água em mais de 100%.
“Nestes casos, a ave utilizará essa água
para trocar a temperatura com o ambiente, acarretando perdas financeiras.”
Preparação do aviário
Para a gerente de Marketing de
Monogástricos - Brasil e Cone Sul da Elanco, Deyse Galle, a segurança
da ambiência adequada começa no
momento da construção dos aviários,
por exemplo, pela observação da orientação solar, do sombreamento dos
reservatórios de água, escolha do tipo
e do número de equipamentos. “Antes
do recebimento das aves, é importante
verificar a integridade das cortinas e
da forração; o bom funcionamento dos
equipamentos de aquecimento, ventilação, nebulização, garantir o volume
de cama adequado, fazer pré-aquecimento da cama e do galpão. Cuidados
esses que devem estender-se até o
carregamento das aves”, explicou.
Sempre que a ave estiver em desconforto térmico, ela não expressará o
máximo de seu potencial genético, em
ganho de peso e conversão alimentar,
por exemplo, e estará mais suscetível
às enfermidades, com tendência de
aumento nos percentuais de condenações por dermatite/dermatose, calos
de patas e caquexia. “A rentabilidade
do produtor é diretamente dependente da conversão alimentar. Sem boa
ambiência, sem lucratividade”, destacou Deyse Galle.

| Deyse Galle, gerente de Marketing de
Monogástricos - Brasil e Conesul da Elanco.

Conclusão
Para a correta ambiência, há ações a
serem tomadas antes e durante o alojamento, e nenhum equipamento é
mais sensível que a observação
do comportamento do lote. No
um mesmo dia, um lote pode requerer
aquecimento, ventilação/exaustão e/
ou nebulização. Portanto, estar atento
às necessidades do lote em todos os
momentos do dia é a forma de maximizar os resultados de performance e,
consequentemente, econômicos.
À medida que a ave aumenta seu
potencial de ganho, aumentam suas
necessidades relacionadas a manejo,
aumentando, também, a necessidade
de investimentos para modernização
das instalações, bem como em qualificação e conscientização da mão de
obra nos aviários. •
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NOVAS NR’S.
NOVO E-SOCIAL
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Lorivando Costa

• Engenheiro de Segurança do Trabalho
• Presidente do Conselho de Segurança

e Medicina do Trabalho da Avimig.

D

esde a edição 156 desta Revista
da Avimig, tenho ocupado este
espaço com esta catástrofe
mundial: a pandemia da Covid-19.
Temos tido boas noticias na redução
de infectados e mortes em nosso país,
entretanto, enquanto a vacina não se
tornar uma realidade, o vírus continuará atingindo milhares de pessoas.
Basta observarmos a segunda onda
que vem assolando a Europa. Então,
todo cuidado é pouco! Mas vamos
retornar aos temas que são objetos
deste espaço há anos: Segurança e
Saúde do trabalhador (SST), além da
Previdência Social.
Desde que o governo Bolsonaro
se iniciou, estamos presenciando,
para melhor, revisões nas Normas
Regulamentadoras (NR’s) numa velocidade nunca antes vista, e isso é muito
bom, dado a defasagem que as NR’s
se apresentavam e continuam se apresentando. Como exemplo, a NR 15,
que trata do adicional de insalubridade, tema tão importante para empre-
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gados e empregadores, com exceção
dos anexos 3 e 8, respectivamente,
os agentes “calor” e “vibração”, que
foram revistos, os demais 11 anexos
que compõem esta NR têm as mesmas
redações quando da sua publicação,
em junho de 1978, portanto, há mais
43 anos. “Pode uma coisa dessas, Arnaldo”?
A nova NR 01 (Disposições
Gerais e Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais), que nos trouxe
grande novidade - o Programa de
Gerenciamento de Risco (PGR), sucessor do atual Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA) - foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em
12/03/2020, para entrar em vigor um
ano depois, ou seja, em 12/03/2021.
No dia seguinte, 13/03/2020, foi
publicada no DOU a nova NR 07
(Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO), também com um ano de prazo para entrar
em vigor. Aliás, esta tem sido a prática
atual: as novas redações das NR’s têm

concedido um ano de prazo para as
mesmas entrarem em vigência. Isto é
muito importante, porque dá tempo a
todos nós, técnicos; engenheiros;médicos e enfermeiros ocupacionais, a nos
prepararmos para estes novos tempos, permitindo que nos reciclemos.
Também, permite, às organizações, as
adaptações em suas plantas industriais
e unidades agrícolas. Também, no dia
12/03/2020, foi publicada no DOU a
NR 9, que, até a presente data, refere-se ao PPRA, mas que será substituído pelo PGR previsto na nova NR 1.
Esta futura NR 9 deixará de ser a NR
do PPRA, para se tornar uma norma
de avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos,
químicos e biológicos. A nova NR 18
(Condições de Segurança e Saúde no
Trabalho na Indústria da Construção)
foi publicada no dia 11/02/2020 e, por
último, recentemente, em 27/10/2020,
para entrar em vigor em 2021, a NR
31 (Segurança e Saúde no Trabalho
na Agricultura, Pecuária, Silvicultura,
Exploração Florestal e Aquicultura),
que muito nos interessa, por ser aplicada em todas as granjas avícolas.
Nos dias 5 e 6 de novembro, durante a 8ª reunião ordinária da Comissão Tripartite Paritária
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DESDE QUE O GOVERNO BOLSONARO SE INICIOU, ESTAMOS PRESENCIANDO,
E PARA MELHOR, REVISÕES NAS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR’S) NUMA
VELOCIDADE NUNCA ANTES VISTA.
Divulgação JBS

Permanente (CTPP), alterou-se os prazos para entrada em vigência
das NR’s 1, 7, 9 e 18 das datas aqui descritas para o dia 1º de
agosto de 2021. Segundo informações oficiais da CTPP, várias
razões levaram seus membros a serem favoráveis a essa mudança,
dentre os quais, o impacto da Covid-19 nas organizações, a harmonização entre todas essas Normas recém-atualizadas e as que
virão, nos próximos meses, como os anexos das NR’s 9, 15, 16 e
as NR’s 4, 5 e 17, para o cumprimento da NR 1 no que se refere
ao PGR. Também, foram motivos para essa alteração de datas proporcionar mais tempo para que os Técnicos do Governo Federal
possam elaborar as fichas com informações sobre as medidas de
prevenção, bem como a ferramenta de avaliação de risco para os
Microsempreendedores Individuais (MEI), previstos nos subitens
1.8.2 e 1.8.3 da NR 1. Estaremos, nestas páginas, nos próximos
meses, comentando todas essas mudanças das NR’s, se Deus
assim permitir!
Foi divulgado no dia 23/10/2020, a Portaria Conjunta SEPRT/RFB
n° 82, aprovando o novo layout do e-Social Simplificado, versão
S-1.0, previsto na Lei n° 13.874/19, bem como as novas datas que
entrarão em vigor (vide quadro). Uma ótima notícia foi a simplificação prometida pelo governo, em 2019, com redução de 30%
do número de campos dos layouts e a exclusão de 12 eventos
que são ou deveriam ser transmitidos pelas organizações. Esta é

realmente uma belíssima noticia! Também, foi realizada
uma revisão completa do “Manual de Orientação do
e-Social”. Como estamos percebendo, novas e atualizadas legislações relacionadas à SST e previdenciárias
estão chegando e isso exigirá de todos nós a aquisição
de novos saberes, implementação de novas organizações nos trabalhos e, espera-se, ganhos de produtividade. O Brasil agradece! Até a próxima! •
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• Presidente do Conselho Técnico-Científico
e Ambiental da Associação dos Avicultores
de Minas Gerais (Avimig)
• Coordenador da Câmara Técnica de
Avicultura do Estado de Minas Gerais.
• Engenheiro Agrônomo, MS CREA-MG
10522/D
e-mail: eemfilho@yahoo.com.br.

rando, por conseguinte, o mencionado
setor de meio ambiente ou de segurança ambiental.

Perspectivas e
procedimentos concretos
Introdução
O desafio atual é gerenciar empreendimentos através de soluções vitoriosas nos planos econômico, social e
ambiental. A integração da responsabilidade ambiental à estrutura organizacional das empresas envolve fases
ou estágios diversos.
No primeiro estágio, a preocuação
maior é evitar o aumento ou a ocorrência de problemas ambientais, criando-se um setor de meio ambiente ou
de segurança ambiental.
No segundo estágio, a proteção
ambiental deixa de ser uma resposta
do empreendedor às advertências e/ou
sanções oficiais para incorporar-se a
um cenário de oportunidade e competitividade que, em última análise, significa capacidade de concorrência e de
permanência no mercado. Existe signi30

| www .avimig.com.br

ficativo número de empreendimentos
que adotaram o conceito de excelência
ambiental, isto é, a empresa é avaliada
não somente pelo seu desempenho
produtivo e econômico, mas por seus
valores éticos e pelo desempenho
ambiental.
Em síntese, a evolução ao segundo estágio levou as empresas
a integrarem responsabilidade
ambiental e gestão administrativa. O avanço é tão grande que, nessas
empresas, a função ambiental deixou
de ser um aspecto exclusivo da produção para tornar-se parte importante
da administração. Quer dizer, a função
ambiental interfere no planejamento
estratégico; no desenvolvimento das
atividades de rotina; na discussão dos
cenários alternativos, gerando políticas, metas e planos de ação, aprimo-

A passagem para o segundo estágio pressupõe o entendimento
de que os principais fatores que
geram problemas ambientais,
nada mais são do que problemas técnicos ou de produção
que não foram resolvidos ou que
foram mal resolvidos. Na essência, o problema é técnico e, não,
ambiental. São as deficiências
técnicas que geram o “passivo”
ambiental.
É importante lembrar que os impactos
ambientais podem, também, contribuir
para reduzir a produção/produtividade
de empreendimentos agropecuários.
Assim, o processo ocorre da seguinte
maneira:
 As deficiências técnicas do sistema de produção podem gerar impactos/problemas ambientais.

M E I O AM B I E NTE


No sentido inverso, os problemas
ambientais, quando não são convenientemente resolvidos, podem afetar o desempenho/produtividade do empreendimento.
 Para que o “círculo vicioso” seja interrompido, é necessário resolver tanto as
deficiências técnicas quanto os problemas
ambientais delas decorrentes.
 Daí em diante, será necessário aprimorar o sistema de produção para evitar,
sob rigoroso controle, o aparecimento de
problemas ambientais.
É oportuno comentar que, quando o
empreendimento está em vias de receber
a Licença Ambiental, o órgão oficial competente analisa o projeto específico, que,
em geral, é composto pelo Relatório de
Controle Ambiental (RCA) e pelo Plano de
Controle Ambiental (PCA), dentre outros.
Especialmente neste último documento,
são propostos procedimentos de monitoramento ambiental, envolvendo efluentes
ou resíduos líquidos e resíduos sólidos,
que minimizarão os problemas. Ainda que
o Plano de Controle Ambiental ( PCA) não
apresente perfil produtivo, sua utilidade
é grande, a ponto de, muitas vezes, colaborar para o aumento da produtividade
e para a redução do custo de produção
do empreendimento, o que deve ser muito
interessante para qualquer empreendedor
consciente.

dução, uso e disposição.
• Controlar o impacto ambiental das fontes de matéria-prima.
• Minimizar os impactos ambientais decorrentes de novos empreendimentos.
• Promover a consciência ambiental dos empregados e da comunidade.
Quanto a este último item, a necessidade, em sentido mais amplo, é
conscientizar permanentemente e preparar corretamente a mão de
obra, o que inclui remuneração e incentivos condignos. Em decorrência,
a mão de obra torna-se e sente-se importante, além de estar preparada
para prevenir ou, se for o caso, resolver convenientemente os problemas.
Dessa forma, as pessoas tornar-se-ão componentes de uma importante
cadeia, cujo objetivo é oferecer à sociedade produtos de altíssima qualidade, como é o caso dos alimentos de origem animal, por exemplo. •

Considerações Finais
Cumpre citar que a correta aplicação de
um Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
deve apresentar, dentre outros, os seguintes objetivos:
• Reduzir os resíduos.
• Elaborar projetos de modo a minimizar
seus impactos ambientais nas fases de pro-
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PARA OS DESAFIOS DE 2021
Veto à desoneração da folha foi
comemorado pelo setor
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oi preciso esperar até o último
momento para consolidar o planejamento de 2021. A incerteza
rondava o setor de avicultura até que
o Senado decidiu, em novembro, pela
derrubada do veto presidencial 26,
o que garantiu, por mais um ano, a
desoneração da folha de pagamento
a 17 setores da economia que mais
geram empregos no Brasil, entre eles
o de nutrição animal. A decisão, por
64 votos a 2, beneficiou a avicultura,
evitando a perda de empregos em um
momento difícil, pelo qual passam o
setor e o país.
A medida chegou como um alento para
as contas das empresas. Com a desoneração mantida, em vez de pagar 20%
em contribuições previdenciárias sobre
o total da folha salarial, os empreendedores poderão recolher alíquotas que
variam entre 1% e 4,5% sobre o faturamento. De acordo com a Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA),
apenas no caso dos setores de aves e
de suínos, foram evitados impactos de
R$ 1 bilhão, o que, segundo a entidade, causaria significativa redução da
capacidade competitiva.
Somente a avicultura brasileira gera
mais de quatro milhões de empregos.
“Ficamos muito aliviados, pois estávamos apreensivos e preocupados
com o impacto do veto presidencial à
desoneração. O reflexo no desemprego
dos setores atingidos seria imediato. A
desoneração da folha de pagamentos
visa o crescimento da produção e inci-

de sobre a receita bruta das empresas.
Tem enorme importância para a avicultura brasileira, que é um dos setores
que mais empregam no país”, enfatizou o presidente da Avimig, Antônio
Carlos Vasconcelos.
Toda a movimentação do projeto na
Câmara e no Senado foi acompanhada de perto pela Avimig, conforme
explicou o presidente da associação:
“Ciente de seu papel institucional, a
Avimig contribui ativamente com o
setor avícola mineiro, uma força na
economia do nosso estado. Por isso, a
entidade atuou fortemente junto aos
deputados federais e aos senadores
mineiros, para que nos apoiassem na
derrubada do veto presidencial. A bancada mineira, sensível à abrangência
e ao alcance da causa, integralmente

nos apoiou. Por isso, agradecemos
à sensibilidade do Congresso
Nacional e ao intenso trabalho
realizado pela ABPA nesta direção. Isso nos estimula, cada vez mais,
a contribuir com a força de trabalho e
a economia do Brasil”.
Para Antônio Carlos Vasconcelos, a
derrubada do veto presidencial evitou
injustiças na cobrança previdenciária
dos avicultores ao assegurar o tratamento isonômico entre os vários tipos
de agentes econômicos nas operações
de integração vertical. “Agora, os avicultores terão melhores condições para
a consolidação do planejamento para
2021, com um quadro menos oneroso,
em um momento estratégico para a
retomada da economia”.
Apesar deste novo ânimo, o presidente

CAPA
Avimig

Francap

“SERÁ PRECISO
PRUDÊNCIA, POIS O
ANO DE 2021 PODE
EXIGIR MUITA ATENÇÃO
AO FLUXO DE CAIXA E
NA GESTÃO QUANTO
À REPOSIÇÃO DOS
GRÃOS NA PRODUÇÃO
DE RAÇÃO PARA O
ALIMENTO DAS AVES”

“ISSO SOMENTE FOI
POSSÍVEL GRAÇAS
AO BRILHANTE
TRABALHO DA
AVIMIG JUNTAMENTE
AOS NOSSOS
REPRESENTANTES
NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E NO
SENADO FEDERAL”

ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS,

LUCIANO MENDONÇA, FRANCAP

Daniel Holanda

“ESTAVA TUDO INDO
MUITO BEM ATÉ O INÍCIO
DA PANDEMIA. QUANDO
O DÓLAR DISPAROU, OS
CUSTOS AUMENTARAM,
E TODOS TIVEMOS DE
RECUAR. AGORA, VAMOS
ALIVIAR A CONTA AO
LONGO DE 2021”
JOSÉ FERREIRA, FRANGO FERREIRA

PRESIDENTE DA AVIMIG

da Avimig orienta aos produtores para
que tenham cautela na condução
dos negócios avícolas, devido ao
atual cenário de grande aumento nos custos de produção. “Será
preciso prudência, pois o ano de 2021
pode exigir muita atenção ao fluxo de
caixa e na gestão quanto à reposição
dos grãos na produção de ração para o
alimento das aves”, ponderou.
Os resultados
A Diretoria da Francap, em Contagem,
considerou que teve grande benefício
com a continuidade da desoneração
da folha. De acordo com o diretor
da empresa, Luciano Mendonça, a

Francap terá economia mensal
de, aproximadamente, R$ 100
mil. “Com o valor dessa economia,
estávamos efetuando modernizações
na empresa. Porém, com a situação
da pandemia, suspendemos os investimentos em modernização, disse o
diretor, garantindo que, a partir de
2021, eles serão retomados. Sobre
a derrubada do veto presidencial,
Luciano Mendonça afirmou: “Isso
somente foi possível graças ao brilhante trabalho da Avimig juntamente
aos nossos representantes na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal.
Obrigado a Diretoria da Avimg, que
sempre caminha junto com os seus
associados”.

A Frango Ferreira, também localizada em Contagem, que no ano que vem
completará 30 anos, colocou os pés no
freio em 2020, aguardando a decisão
do Congresso Nacional. “Estava tudo
indo muito bem até o início da pandemia. Quando o dólar disparou, os
custos aumentaram e todos tivemos
de recuar. Agora, vamos aliviar a conta
ao longo de 2021”, disse o diretor da
empresa, José Ferreira, para quem os
altos custos de produção acarretam
dificuldades para as empresas. “Não
programamos nada ainda, estávamos
acompanhando tudo e preferimos
esperar. O veto à desoneração foi
visto por nós com bons olhos,
pois veio num momento difí-
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| Francap, em Contagem.
Granja Brasília

Granja Brasília

“COM A QUEDA DO VETO
E A CERTEZA DE QUE A
DESONERAÇÃO ESTÁ
GARANTIDA PARA MAIS
UM ANO, AS EMPRESAS
PODERÃO FAZER
UMA RETOMADA DOS
INVESTIMENTOS”
DÉLCIO JOSÉ DOS SANTOS,
GRANJA BRASÍLIA

| Granja Brasília, em Pará de Minas.

cil para todos”, disse o diretor da
Frango Ferreira, que hoje tem 500 funcionários.
Para o sócio-diretor da Granja
Brasília, em Pará de Minas (MG),
Délcio José dos Santos, com a resolução do impasse, que durava desde
julho, as empresas beneficiadas
pela desoneração poderão manter os empregos atuais e evitar
um aumento violento em seus
custos. “Para se ter uma ideia do
impacto que a desoneração tem sobre
o caixa das empresas, apenas no ano
de 2019, foram economizados milhões
com a opção pela Contribuição da
Previdência sobre a Receita Bruta.
34
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Trocou-se um imposto considerado
nocivo ao país e ao emprego, como o
INSS sobre a folha de pagamento, por
um mais justo sobre o faturamento das
empresas”, explicou.
Segundo Délcio dos Santos, o planejamento da empresa, para o ano de
2021, foi bastante prejudicado com a
indefinição se o veto ocorreria ou não.
“Com a queda do veto e a certeza de
que a desoneração está garantida para
mais um ano, as empresas poderão
fazer retomada dos investimentos”,
aposta.
Para ele, são muitos os pontos positivos
com a decisão do Congresso Nacional.
“Além da garantia dos empre-

gos, haverá novos investimentos,
que vão gerar mais empregos
e alimentos mais acessíveis. A
manutenção do emprego se traduz
em continuidade dos pagamentos dos
salários, capacidade de consumo e
realização de investimentos, o que traz
retornos ao estado, com o recolhimento de impostos como o IRPF, INSS do
empregado, FGTS, impostos sobre o
consumo de mercadorias, entre outros,
com menores custos sociais e econômicos, como o seguro desemprego,
por exemplo, e possíveis ampliações”,
completou.
A Rivelli Alimentos, localizada em
Barbacena, também avaliou como
muito positiva a continuidade da
desoneração da folha de pagamento.
De acordo com a gerente financeira
da Rivelli, Juliana Gomes, a decisão

Arquivos Rivelli
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Arquivos Rivelli

| Abatedouro da Rivelli, em Barbacena.

JULIANA GOMES, RIVELLI ALIMENTOS

do Congressos Nacional, de derrubar
o veto presidencial, foi importante para a manutenção do plano
de investimento e crescimento
da empresa, consequentemente, para a geração de empregos
diretos e indiretos. “Acreditamos
que esse incentivo é relevante para os
setores beneficiados, gerando maior
competitividade e contribuindo com a
manutenção dos postos de trabalho”.
Entenda a desoneração da folha
O Ministério da Economia estima
que a continuidade da desoneração
até dezembro de 2021 acarretará
em impactos de cerca de R$ 10
bilhões, e irá pressionar as contas
públicas, com menor arrecadação.
Vale ressaltar que a desoneração da

| Processamento da Rivelli, em Barbacena.
Arquivos Rivelli

“ACREDITAMOS QUE ESSE
INCENTIVO É RELEVANTE
PARA OS SETORES
BENEFICIADOS, GERANDO
MAIOR COMPETITIVIDADE
E CONTRIBUINDO COM A
MANUTENÇÃO DOS POSTOS
DE TRABALHO"

| Sede Administrativa da Rivelli, em Barbacena.

folha de pagamento é tema constante
na pauta do Governo Federal desde
2011, como resposta à crise econômica internacional de 2008, ocasião
em que esse regime foi introduzido
originalmente no Brasil, por meio da
Medida Provisória nº 540/2011 (Plano
Brasil Maior), que foi convertida na
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de
2011.
Em abril de 2020, foi publicada a
MP nº 936, que instituiu o Programa
Especial de Manutenção do Emprego

e da Renda, em razão da pandemia da
Covid-19. No entanto, quando de sua
conversão para a Lei nº 14.020, em
julho, foi inserido um artigo que previa
a prorrogação do prazo de validade
da CPRB para até 31 de dezembro de
2021, sob a justificativa de estimular
os setores por ela abrangidos, tudo
como resposta à atual crise econômica. No entanto, este foi, como sabido,
vetado pelo presidente da República e,
então, recentemente derrubado pelo
Congresso Nacional. •
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Confirmando as expectativas do
mercado, o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) corrigiu para baixo
suas estimativas para a produção e os estoques finais norte-americanos de soja. A safra
foi reduzida de 116,16 para
113,49 milhões de toneladas,
com uma baixa da produtividade de 58,17 para 56,82 sacas
por hectare. Os estoques foram
estimados em 5,17 milhões de
toneladas, contra 7,89 milhões
do boletim anterior. As expectativas médias do mercado eram
de, respectivamente, 115,96
milhões de toneladas, 57,83
sacas por hectare e 6,4 milhões
de toneladas. •
Fonte: Notícias Agrícolas

Soja dos EUA
Um carregamento de 30,5 mil toneladas de
soja produzida nos Estados Unidos chegou
ao porto de Paranaguá, no Paraná, no final
de novembro, de acordo com informações da
agência Reuters. Segundo dados de agências marítimas, o navio Discoverer, fretado
pela francesa Louis Dreyfus (LDC), trouxe a
primeira carga de soja importada pelo Porto
de Paranaguá, em, pelo menos, 10 anos. A
compra brasileira de soja americana ocorre
após o Brasil ter negociado grandes volumes
do grão com a China, o que diminuiu os
estoques para atender ao consumo doméstico. •
Fonte: Valor Econômico
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Soja Brasil - mundo
O USDA corrigiu ainda sua estimativa, para a safra
mundial de soja 2020/21, de 368,5 para 362,64
milhões de toneladas. Os estoques finais globais,
todavia, caíram apenas de 88,7 para 86,52 milhões
de toneladas. A safra do Brasil foi mantida em 133
milhões de toneladas, porém, a da Argentina, revisada para menos, ficou em 51 milhões de toneladas,
contra 53,5 milhões do boletim de outubro. Já as
importações de soja da China, ainda foram projetadas em 100 milhões de toneladas.•
Fonte: Notícias Agrícolas

AG R OG E RAI S
Divulgação Aprosoja

ABAG X APROSOJA
A Associação Nacional dos Produtores de Soja
(Aprosoja), que reúne 16 entidades estaduais,
anunciou sua desfiliação da Associação Brasileira
do Agronegócio (Abag). O presidente da entidade,
Bartolomeu Braz, atribuiu a medida a “um descontentamento com a postura de divulgação do
que realmente o agronegócio faz”.•
Fonte: Agrolink

Empregos na
agropecuária
Apesar da pandemia, a agropecuária continua segurando a economia
e os empregos em Minas Gerais
e no país. Entre janeiro e agosto, foram gerados 28.339 novos
postos de trabalho no estado.
Destes, 8.585 foram abertos pelo
setor agropecuário. O estado foi
o segundo que mais criou emprego no campo, nesse período. São
Paulo registrou a maior alta, com
66.235 novas vagas. No país, o saldo positivo da agropecuária chegou
a 98.320 novas vagas de janeiro a
agosto e segue como a atividade
econômica que mais gerou empregos, em 2020. A agropecuária ficou
em primeiro lugar na abertura de
novos postos de trabalho no Brasil,
seguida pela Construção Civil, que
gerou 58.464 vagas. Os outros segmentos registraram queda: Serviços
(- 489.195), Comércio (- 409.830)
e Indústria (- 107.024). •
Fonte: Faemg

Juntos Pela Amazônia
A JBS, segunda maior indústria de alimentos do mundo, que há
uma década monitora por imagens de satélites uma área superior ao território da Alemanha, garantindo que 100% de seus
fornecedores diretos de bovinos estejam em conformidade com
suas políticas de compra responsável, ou seja, desmatamento
zero, apresentou o programa "Juntos Pela Amazônia". Tratamse de iniciativas que visam aumentar a conservação e o desenvolvimento do bioma, engajando o setor e propondo ações para
além da cadeia de valor da companhia. Os pilares fundamentais
do "Juntos Pela Amazônia" são: (i) desenvolvimento da cadeia
de valor; (ii) conservação e recuperação de florestas; (iii) apoio às
comunidades; e (iv) desenvolvimento científico e tecnológico. •
Fonte: JBS
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AVICULTURA FAZ HISTÓRIA
NOS 300 ANOS DE MG
Zema inaugura tecnologia de ponta para armazenagem de grãos
Divulgação Avivar

O GOVERNADOR ROMEU ZEMA ESTEVE PRESENTE NA INAUGURAÇÃO DO
PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS, DA AVIVAR ALIMENTOS.

A

avicultura mineira mostra
sua pujança e entra para a
história das comemorações
dos 300 anos de Minas Gerais. No
ano em que o estado completa três
séculos de sua criação, o governador de Minas, Romeu Zema, inaugurou, na Avivar Alimentos, em São
Sebastião do Oeste, no CentroOeste do estado, um moderníssimo
Programa de Armazenamento de
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Grãos, considerado um dos maiores
de Minas Gerais, que enriquecerá,
ainda mais, a produção mineira de
aves. A secretária da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas,
Ana Maria Valentini; o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, entre
outras autoridades acompanharam
este feito de grande relevância para
o setor. Pela Avimig, estiveram presentes o presidente Antônio Carlos

Vasconcelos e o diretor executivo,
José Maria Salgado.
Com investimento de R$ 50
milhões, foram construídos dez
silos e dois pulmões, com capacidade para secar 100 toneladas/
hora e armazenar mais de 86
mil toneladas de sorgo, milho e
soja. O projeto para a construção
do armazém, que usa tecnologia
de ponta, foi desenvolvido pela

ATUALI DAD E S

O CENTRO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS DA AVIVAR CONTÉM SILOS,
SECADORES E TRANSPORTADORES QUE GARANTEM A RECEPÇÃO DE 200
TONELADAS DE SAFRAS POR HORA.
Agropan/Casp, de Belo Horizonte, empresa com mais de 30 anos de mercado.
O governador Romeu Zema considerou o
projeto como extremamente relevante para
o setor produtivo mineiro, já que, muitas
vezes, segundo ele, a estocagem acaba
sendo fator limitador para o crescimento da
avicultura. “Fico muito satisfeito porque a
conclusão deste investimento proporcionará
o crescimento sustentável do setor. Minas
precisa de empregos. Aonde eu vou, a principal demanda é por geração de empregos.
E a Avivar, hoje, é uma grande geradora de
empregos. São mais de 3,5 mil empregos
diretos e, com todo esse investimento, a
perspectiva é que esse número só aumente”, disse o governador.
“O Programa de Armazenagem de Grãos
vai trazer para nós a sustentabilidade do
negócio, porque não podemos ficar um dia
sem produzir. Esse centro de armazenagem
vai garantir que tenhamos esses alimentos.
Outra coisa: a importância deste programa
é o plantio de grãos da nossa região, que
inclui de cinco a oito municípios no fomento
do cultivo de sorgo, soja e milho”, enfatizou
o presidente da Avivar, José Magela Costa.
A Avivar espera beneficiar 100 pequenos
produtores por safra e o armazenamento
garante que os grãos da região sejam, posteriormente, comercializados com a qualidade exigida pelo mercado. “Já desenvolvemos um trabalho em oito municípios para
incentivar o plantio de grãos. É mais uma
oportunidade para o produtor elevar a sua
receita”, explicou. Atualmente, a produção
de proteína animal tem papel fundamental

no agronegócio e a oferta de grãos é a peça-chave para a Avivar
manter a competitividade desse setor.
Avivar Alimentos
Fundada em 1999, a Avivar conta hoje com 3,5 mil colaboradores diretos e 6 mil indiretos. O faturamento anual é de R$ 800
milhões. O mix de produtos é composto por 160 itens alimentícios, como cortes congelados e resfriados de frango e linha de
industrializados.
Além de atuar em todo o território nacional, a empresa exporta
para países da Ásia, África e América central. •
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– “APESAR DOS
IMPACTOS SENTIDOS
PELA FALTA DO
MÉXICO E FILIPINAS
NAS VENDAS DE
OUTUBRO DE 2020
EM RELAÇÃO A
OUTUBRO DE 2019,
AS EXPORTAÇÕES
INTERNACIONAIS
SEGUEM, DE
FORMA GERAL,
EM PATAMARES
EQUIVALENTES AOS
VERIFICADOS EM
2019”

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE
FRANGO MANTÉM ALTA EM 2020
As exportações brasileiras de carne
de frango registraram alta nos 10
primeiros meses de 2020, na comparação com o mesmo período de
2019. Ao todo, foram embarcadas
3,498 milhões de toneladas, entre
janeiro e outubro deste ano, contra
3,490 milhões de toneladas no ano
passado. Os dados são da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
No entanto, em receita, as vendas do
setor totalizaram US$ 5,066 bilhões,
número 13% inferior ao registrado
nos dez primeiros meses de 2019, com
US$ 5,820 bilhões.
No comparativo mensal, foram exportadas 319,7 mil toneladas no décimo
mês de 2020, número 9,4% inferior
às 353 mil toneladas exportadas no
mesmo período de 2019. O resultado
em dólares dos embarques de outubro
alcançou US$ 446,8 milhões, número
21,2% menor em relação ao registrado no mesmo mês do ano anterior,
com US$ 567 milhões.
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China
O principal destino da carne de frango
brasileira em 2020 se manteve como
sendo a China. Ao todo, foram exportadas 564 mil toneladas entre janeiro e outubro deste ano, número 24%
superior ao registrado no mesmo
período de 2019. Outros destaques
da Ásia são Coreia do Sul, com 109,5
mil toneladas (+7%), e Singapura, com
106,4 mil toneladas (+32%).
Arábia Saudita
Considerando apenas o mês de outubro de 2020, a Arábia Saudita foi o
principal destaque, com 44,9 mil
toneladas embarcadas no período,
número 22% superior ao registrado
no mesmo período de 2019. Outros
destaques no mês foram União
Europeia, com 21,2 mil toneladas
(+29%) e África do Sul, com 23,3 mil
toneladas (+5%).
“Apesar dos impactos sentidos pela
falta do México e Filipinas nas ven-

das de outubro de 2020 em relação
a outubro de 2019, as exportações
internacionais seguem, de forma geral,
em patamares equivalentes aos verificados em 2019. A retomada gradativa
dos embarques para a Arábia Saudita
e o incremento dos volumes enviados
para a Europa indicam maior capilaridade nos embarques do setor”, avalia
o presidente da ABPA, Ricardo Santin.
Líderança
Entre os estados, o Paraná segue
como maior exportador, com 1,366
milhão de toneladas entre janeiro
e outubro (+0,91%), seguido por
Santa Catarina, com 808 mil toneladas (-26,3%), Rio Grande do Sul,
com 559,8 mil toneladas (+19,9%)
e Goiás, com 176,2 mil toneladas
(+37,1%). •
Fonte: ABPA
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Divulgação Anba

BRASIL GANHA AUTORIZAÇÃO PARA
EXPORTAR OVOS AO MÉXICO

O

México, maior consumidor
de ovos do mundo, abriu seu
mercado para as importações
de ovos produzidos no Brasil. De
acordo com a Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA), a autorização foi emitida pelo Serviço Nacional
de Sanidade, Inocuidade e Qualidade
(Senasica), do governo mexicano, e é
válida para produtos processados em
território brasileiro – um segmento que
tem ganhado expressividade no setor
produtivo brasileiro.
Maior consumidor per capita de
ovos do mundo, com 378 unidades
por ano - no Brasil, o consumo é de

230 unidades -, o México importou 20
mil toneladas de ovos em 2019,
segundo dados da União Nacional de
Avicultores, associação local.
De acordo com o presidente da
ABPA, Ricardo Santin, a abertura do
México, conquistada com os esforços
da Adidância Agrícola, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e Ministério das Relações
Exteriores, com apoio da ABPA, é estratégica para o setor produtivo brasileiro,
que aposta no fortalecimento do mercado internacional. “Não apenas pela
força deste mercado, mas pela chancela que esta autorização representa em

termos de reconhecimento sanitário. A
qualidade e o status sanitário fizeram
a diferença para inserirmos nosso produto nesse mercado altamente competitivo, com um produto de maior valor
agregado”, disse ele.
Em 2019, o Brasil exportou 7,6 mil
toneladas de ovos. A produção total
do país alcançou 49 bilhões de unidades no ano passado, e deve chegar
a 53 bilhões, em 2020. •
Fonte: ABPA
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GARANTIR OS ESTOQUES
É A MELHOR MANEIRA DE
DRIBLAR OS ALTOS CUSTOS
pixabay.com

Dazio Vilela Chaves

• Eng. Agrônomo
• Diretor da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos (SMEA).

U

m dos maiores desafios da avicultura para os próximos anos
é a alimentação. Isso porque o
milho entra com valores, aproximados,
entre 60% e 70% do cálculo da ração,
sendo 30% a 40% de farelo de soja na
alimentação de aves, tanto de postura,
quanto de corte.
O Brasil é um grande produtor de soja
e milho e, também, grande exportador
de carne - bovinos, suínos e aves -, o
que é saudável, porque exportar milho,
na forma de carne, é melhor que exportar o grão de milho. Agregamos valores
e geramos mais empregos no Brasil.
Em 2020, a produção de milho, no
Brasil, foi pouco maior que 102
milhões de toneladas, e nossa produção e produtividade tem aumentado
muito, principalmente com a entrada
da safrinha, agora conhecida como
segunda safra, pois já superou a safra
de verão. Só que o consumo de milho
tem aumentado muito, também: há 4
anos, o consumo brasileiro de milho
girava em torno de 50 milhões de
toneladas e, em 2020, isso passou
de 70 milhões de toneladas, ou seja,
o consumo aumentou mais do que a
produção.
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Neste ano, com a grande alta do dólar,
o produtor teve maior incentivo para
a exportação dos grãos. Quando o
governo ‘tomou pé’ da situação, já era
tarde, estava começando a faltar milho
para o consumo interno.
Qualquer previsão para o próximo ano
é difícil de acertar. Sabemos que a produção de milho vai aumentar, teremos
problemas climáticos aqui e ali, mas
sempre temos aumentado a produção;
o consumo interno, também, tende a
crescer, pelo aumento das exportações
do complexo carne: bovinos, suínos e
aves.
O que o avicultor deve estar preparado para fazer quando iniciar
a safra de milho? Tentar comprar o
máximo de milho e estocar o produto
para uso até janeiro de 2022, quando
se inicia a nova safra de verão. Temos
ouvido comentários que tem muito
produtor antecipando o plantio de
milho, seja em sequeiro ou irrigado,
para vender a produção no início da
colheita, aproveitando os bons preços.
Ir ao banco e fazer um crédito de custeio para a compra de milho é a melhor
opção, a partir de fevereiro/ março de
2021: os juros serão menores que o

IR AO BANCO E
FAZER UM CRÉDITO
DE CUSTEIO PARA
A COMPRA DE
MILHO É A MELHOR
OPÇÃO A PARTIR DE
FEVEREIRO/ MARÇO
DE 2021: OS JUROS
SERÃO MENORES
QUE O AUMENTO NO
PREÇO DO MILHO.
aumento no preço do milho.
Recebemos informações que o USDA
(Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos) deve reduzir a produção e estoques finais de soja e milho e
aumentar exportações dos EUA. Se vai
reduzir a produção, indica que o preço do milho pode subir e aumentar as
exportações seria tendência de baixa.
Por isso, recomendamos ao avicultor
adquirir o máximo de milho no período
safra, para não correr riscos. A China
e custo do dólar serão os parâmetros
que estabelecerão os preços do milho
e da soja, em 2021. •
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AS VANTAGENS DO USO DO
SORGO NA ALIMENTAÇÃO
DAS AVES
Evandro de
Abreu Fernandes

• Professor aposentado da
Universidade Federal de
Uberlândia.

pixabay.com

A

importância da alimentação
no segmento de avicultura de
reprodução, frangos de corte
e galinhas poedeiras, destaca-se, em
seus diferentes ciclos da vida econômica, em primeiro lugar pela oferta às
aves dos principais nutrientes necessários a sua manutenção, crescimento e
produção de carne e ovos. Para atingir
a esses objetivos, tem-se que ter rações
balanceadas em energia e todos os
nutrientes exigidos pelas aves, além de
aditivos.
É neste momento que surge o fator
preponderante para a indústria avícola, que é o custo final da ração. Sua
participação na composição média
dos custos de produção alcança valores de até 75%. A principal fonte de
energia das rações (energia metabolizável) é o milho, que participa com

uma fração de cerca de 50% a 60%
da formulação, impondo, assim, uma
participação de cerca de 40% a 45%
do custo final das rações. Em seguida
está o farelo de soja, a principal fonte
de proteína, com uma inclusão menor
na formulação (25% a 35%), mas que,
também, participa com cerca de 35%
a 38% do custo. Estes dois produtos
se destacam pelo volume de produção
na agricultura brasileira, a geração de
reservas cambiais e volume de exportação, sendo seus custos no mercado
interno influenciados pelos mercados
mundiais.
Em 30/10/2020, segundo Indicador de
Milho ESALQ/BM&Bovespa, o milho
custava entre R$ 81,00 e R$ 89,00/
sc 60kg (Fonte: Cepea). Como continuar produzindo pintinhos de um dia,
ovos e frangos neste cenário? O milho

não oferece, em nível nacional, muitas
oportunidades de substituição parcial
ou total nas rações.
Qual alternativa temos?
Temos o sorgo grão, uma planta pertencente à família Gramineae/Poaceae
e nome científico Sorghum bicolor
L. Moench (Embrapa, 1997). É o quinto cereal mais cultivado no mundo,
ficando atrás, somente, do trigo, arroz,
milho e cevada (Fornasieri e Fornasieri,
2009). Sua cultura tem um ciclo produtivo mais precoce, em média 30 dias,
do que a cultura do milho, é mais resistente à seca, o que o torna um grão
de eleição para o plantio, no período
da safrinha. Sua exigência nutricional,
também, é inferior, fazendo com que
seu custo de produção seja menor.

Novembro e Dezembro 2020 | AVIMIG

43

I N S U M OS | ARTI G O

Recusado por muitos avicultores devido à presença de tanino no grão; por
ter valor nutricional de 80% do valor
nutricional do milho, assim como a
ausência de pigmentos amarelos como
no milho. Essas e outras razões foram
e continuam sendo, pontos negativos
que desestimulam o crescimento desta
cultura entre nós.
Onde e quanto deste grão está
disponível?
Segundo a Conab (2017), em
Série Histórica de Área, Produção e
Rendimento na safra 00/01, a produção de sorgo grão foi em torno de
800 mil toneladas, mas veio crescendo,
chegando, nas safras mais recentes, a
produções de 2 milhões a 2,5 milhões
de toneladas (Graf1).
Dados da Associação Paulista de
Produtores de Sementes (APPS, 2020),
mostram que a produção nacional, na
safra 19/20, concentrou-se na região
Centro-Oeste (43%), onde Goiás
liderou com participação de cerca
de 83%, e na região Sudeste (44%),
onde Minas Gerais liderou com cerca
de 70%. Ainda nesta safra, a produção de sorgo grão sem tanino, foi da
ordem de 2,95 milhões de toneladas
(Tab-1). Mas, também, foi produzido
sorgo grão com tanino em cerca de
4,7 mil toneladas, onde 72,5% dessa
produção coube ao Rio Grande do Sul.
O sorgo com tanino é conhecido como
“antipássaro” e, assim, é usado como
barreira nas lavouras no Sul do país,
principalmente na cultura de arroz.

Gráfico 1 - Série Histórica de Área - Produção e rendimento de sorgo granífero no Brasil

Fonte: Conab (2017).

Tabela 1 – Sorgo granífero – Produção Nacional – Safra 19/20

Fonte - apps.

ESTES RESULTADOS DEIXAM CLARAS EVIDÊNCIAS DE QUE O SORGO É UMA
ALTERNATIVA ZOOTÉCNICA E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA O USO NAS
RAÇÕES DE AVES.
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Se o sorgo tem tanino, como usá-lo
nas rações?
Na planta de sorgo, como a panícula
onde desenvolve os grãos, não tem
uma cobertura de palhas à semelhança da espiga do milho. Encontram-se
compostos fenólicos produzidos pela
planta e que são responsáveis pela proteção dos grãos aos ataques de microrganismos, como fungos causadores de
micotoxínas, outros patógenos, bem
como defesa química contra pássaros,
classificados em três grupos básicos:
ácidos fenólicos, flavonoides e taninos.
Os ácidos fenólicos são encontrados
em todos os sorgos graníferos, influenciam na coloração do grão, inibidor do
crescimento de microrganismos – fungos – mas não comprometem a digestibilidade e palatabilidade, da mesma
forma que os flavonoides. Ensaios in
vitro e in vivo demonstram, entre os
flavonoides, ações contra os processos
oxidativos, inflamatórios, alérgicos e
plaquetários. Suas atividades farmacocinéticas no complexo aterosclerose,
atividades hiperlipidêmicas e de receptores de LDL são discutidas e avaliadas
na medicina humana (Embrapa, 1997;
Lopes et al., 2002).
Os taninos encontram-se concentrados
na testa da semente, localizada abaixo
do pericarpo. Não são absorvidos no
trato gastrintestinal das aves e outros
animais, mas inibem a atividade de um

grupo de enzimas digestivas, além de
formar complexos com proteínas, carboidratos e íons metálicos divalentes. A
presença do tanino no grão deve-se à
constituição genética do vegetal, onde
os genes dominantes B1 e B2 (complementares) e o gene S (segregador),
em conjunto, respondem pela síntese
de tanino na testa e pericarpo do grão
(Embrapa, 1997).
Num trabalho conjunto entre as
Empresas Produtoras de Sementes e
Embrapa, conhecido como Grupo PróSorgo, fez-se a seleção de cultivares
de sorgo com os genes b1, b2 e s –
recessivos e, hoje, cerca de 99% da
semente comercializada para plantio
é sem tanino. Na safra 19/20, foram
comercializados para plantio, no território nacional, 9,8 milhões de quilos
(99,84%) de sementes de sorgo sem
tanino e 15,6 mil quilos de sementes
de sorgo com tanino (0,16%). Destas
sementes de sorgo com tanino, 73%
foram comercializadas para a Região
Sul (APPS – PRÓ SORGO, 06/2020).
Conforme demonstrado na tabela 1,
estima-se produção de 2,95 milhões
de toneladas de sorgo-grão sem tanino na safra 19/20.
O valor nutricional do sorgo
é 80% do valor nutricional do
milho?
A composição nutricional bruta e a

estrutura do grão de milho e de sorgo são similares. O milho tem cerca
de 0,5% mais de óleo, enquanto o
sorgo, 1% mais de proteína bruta. Os
grânulos de amido são similares em
tamanho, formato e composição, mas
o sorgo tem cerca de 3% a mais de
amido. Além da forma e tamanho das
sementes, a maior diferença entre o
sorgo e o milho está no tipo e distribuição da proteína em volta do amido,
no endosperma, bem como a concentração de pigmentos carotenoides e
xantofila reduzidos. O endosperma de
ambos é dividido em endosperma periférico córneo (vítreo ou duro) e endosperma central farináceo (mole). Essa
porção periférica é mais extensa no
sorgo e caracteriza-se por uma região
extremamente densa, dura e resistente
à penetração de água. Os valores de
Energia Metabolizável (kcal/kg) para
aves e suínos são semelhantes (Tab-2).
Os cultivares de sorgo grão encontrados podem ser classificados em grão
de textura dura (endosperma vítreo),
de textura média (metade do endosperma vítreo e outra metade farináceo)
e textura macia (endosperma completamente farináceo). Desta forma, os
dois grãos tornam-se importantes fontes de energia metabolizável para as
rações, podendo ter participação nas
rações de aves, sem nenhum prejuízo
de desempenho.

Tabela 2- Composição dos grãos de milho e de sorgo

Fonte: ROSTAGNO,et all., 2017.
Novembro e Dezembro 2020 | AVIMIG

45

I N S U M OS | ARTI G O

A partir de 1999, na Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU), iniciamos os trabalhos de pesquisa, com a
participação de alunos de Graduação
em Veterinária (Fig-1), com objetivo de
comparar o desempenho de frangos
e de poedeiras em dietas à base de
milho e dietas à base de sorgo grão.
Em 2001, realizamos experimento
comparativo de substituição parcial
ou total do milho pelo sorgo na ração
de frangos de corte da linhagem Cobb
(Tab-3), num experimento envolvendo
450 aves mistas, e um segundo experimento, com sexos separados com 300
aves machos e 300 aves fêmeas, num
tratamento à base de milho e outro à
base de sorgo (Tabs -4 e 5). Esses resultados deixam claras evidências de que
o sorgo é uma alternativa zootécnica e
economicamente viável para o uso nas
rações de aves e, não somente, como
substituto parcial do grão de milho.
Haja vista, não se observou diferença
de desempenho quando comparamos
os tratamentos com frangos mistos ou
com sexos separados.
Em 2004, num experimento com um
aluno de mestrado, desenvolvemos
trabalho com galinhas de postura
durante 60 dias, com três diferentes
tratamentos. Uma ração base milho
(100) e farelo de soja, ração base
milho: sorgo (50:50) e farelo de soja e
um terceiro tratamento ração base sorgo (100) e farelo de soja. Os resultados
mostraram, na galinha de postura, que
as rações com sorgo proporcionaram o
mesmo desempenho (Tab-6), lembrando-se apenas que o sorgo grão é pobre
em pigmentos amarelos. Enquanto o
milho tem cerca de 1,8ppm de caroteno e 19,0ppm de xantofila, o sorgo
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Figura 1 – Interior da granja de pesquisa com 80 boxes com capacidade de 40 aves por boxe.
Fazenda do Glória – Granja experimental AVIEX – UFU.

Tabela 3 - Consumo de ração (CR), peso vivo (PV), conversão
alimentar (CA) e viabilidade (VB) de frangos de corte submetidos a
dietas de milho e sorgo aos 42 dias de idade – UFU – 2001

Fonte: Fernandes, et al. (2001).

Tabela 4 - Consumo de ração (CR), peso vivo (PV), conversão
alimentar (CA) e índice de eficiência (IEP) de frangos de corte
machos submetidos a dietas de milho e sorgo aos 48 dias de idade –
UFU – 2001

Medias nas colunas com letras diferentes são significativas a nível de (P<0,05).

Tabela 5 - Consumo de ração (CR), peso vivo (PV), conversão
alimentar (CA) e índice de eficiência (IEP) de frangos de corte
fêmeas submetidos a dietas de milho e sorgo aos 48 dias de idade –
UFU – 2001

Medias nas colunas com letras diferentes são significativas a nível de (P<0,05).
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grão tem, respectivamente, 0,2ppm e
1,1ppm. Desta forma, ao utilizar o sorgo nas rações de galinhas poedeiras,
tem-se a necessidade da adição de um
corante artificial.
O sorgo grão oferece alternativas
de uso nas rações?
Com a continuidade de trabalhos com
o grão de sorgo, novas oportunidades
de uso caminharam para resultados
ainda mais favoráveis. Normalmente,
em nossa granja, o grão de milho era
triturado em moinho a martelo com
peneiras de malha de 4,7mm de diâmetro dos furos, e, ao triturar o sorgo nas mesmas peneiras, havia uma
grande passagem de grãos inteiros.
No entanto, não observávamos nenhuma interferência no desempenho das
aves em pesquisa. Isso nos levou a
conduzir um experimento (Murta, et
al.,2004) de quatro tratamentos com
sorgo moído em quatro diferentes diâmetros de furação das peneiras, onde
identificamos a passagem de grãos
inteiros 1,20mm (3,5% grãos inteiros);
4,763mm (18% inteiros); 6,350mm
(44% inteiros) e 9,525mm (54%inteiros). Na primeira semana de vida,
todas as aves foram alimentadas com
ração base milho moída na peneira de
3,175mm e os tratamentos iniciaram
aos oito dias de idade. Aos 45 dias
de idade (Tab-7), não foram encontradas diferenças entre os tratamentos,
demonstrando que a granulometria de
moagem do sorgo não comprometia o
desempenho dos frangos.
Mas esse resultado, apesar de surpreendente, precisava de uma explicação, pois bastava olhar a conversão
dos quatro tratamentos para concluir
que o processo de digestibilidade no

Tabela 6 - Desempenho produtivo de poedeiras em rações com
sorgo grão

Fonte: REIS, V.E.A.; SILVA, P.L.; FERNANDES, E.A., 2004.

Tabela 7 - Consumo de ração (CR), peso vivo (PV), conversão
alimentar (CA) e viabilidade (VB) de frangos com diferentes
granulometrias de moagem da ração – UFU – 2004

dms: diferença mínima significativa.

Tabela 8 - Desempenho de frangos de corte aos 21 dias de idade,
com dietas de grãos moídos, mistos e inteiros – UFU – 2013

Médias com letra iguais na mesma coluna, não diferem entre si estatisticamente (p<0,05); CR
(consumo ração); PV (peso vivo); CA (conversão alimentar); VB (viabilidade); M (Machos); F
(Fêmeas); A- milho quebrado; B- sorgo moído; C- sorgo moído(50%):inteiro(50%); D-sorgo inteiro; E- milho moído.

Tabela 9 - Desempenho de frangos de corte aos 42 dias de idade,
com dietas de grãos moídos, mistos e inteiros – UFU – 2013

Médias com letra iguais na mesma coluna, não diferem entre si estatisticamente (p<0,05); CMR
(consumo médio de ração); PV (peso vivo); CA (conversão alimentar); VB (viabilidade); M
(Machos); F (Fêmeas); A- milho quebrado; B- sorgo moído; C- sorgo moído(50%):inteiro(50%);
D-sorgo inteiro(100%); E- milho moído.
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trato gástrico intestinal, daquelas aves,
era o mesmo, independentemente da
granulometria da ração.
Outras linhas de pesquisa foram surgindo na Granja Experimental da
Fazenda do Glória, até que, em 2013,
foi possível desenhar um experimento
para estudar o desempenho de frangos
de corte, machos e fêmeas arraçoados
com dietas com diferentes formas
físicas (A) milho quebrado; (B) sorgo
moído; (C) sorgo moído (50%): inteiro (50%); (D) sorgo inteiro; (E) milho
moído. O teste teve duração de 42
dias, mas, nos primeiros oito dias de
vida, todas as aves foram alimentadas
com ração base milho triturado. Foram
envolvidas 240 aves machos e 240
aves fêmeas em cada tratamento.
Aos 21 dias de idade (Tab-8), 12 dias
após o início dos tratamentos, não
havia nenhuma diferença de desempenho entre as aves em teste. O mesmo
resultado de desempenho fora observado aos 42 dias de idade (Tab-9) e,
agora, só nos restava procurar no tubo
gástrico intestinal o que realmente
levava a este resultado.
Ao final deste experimento, foi enviada
uma amostra de frangos ao abatedouro para o sacrifício não cruento, e, após
evisceradas, a moela, o intestino delgado e o ceco, foram separados, para
estudos morfométricos e histológicos.
Os resultados demonstraram que a
inclusão de 50% ou 100% de sorgo
grão inteiro promovia aumento significativo de peso da moela e do intestino
delgado (Tab-10).
Em análises histológicas das três porções do intestino delgado, observou-se que havia aumento da superfície
de absorção das paredes intestinais,
também, em resposta à presença do
sorgo inteiro (tratamento D ou E). Este
conjunto de resposta anatômica do
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Tabela 10 – Efeito da forma física das rações sobre o peso do tubo
gástrico intestinal de frangos de corte machos aos 42 dias de idade
– UFU – 2013

tubo gástrico intestinal dos frangos
demonstra a capacidade de resposta
da ave na introdução do sorgo grão
inteiro à dieta. Silva, et al. (2015),
também, observaram que alimentos
com maior granulometria promovem
hipertrofia muscular na moela, devido
ao esforço deste órgão para reduzir o
tamanho das partículas.
Por outro lado, utilizado como grão
inteiro nas rações avícolas, há, ainda,
que destacar a diminuição dos custos
da moagem dos grãos com significativo efeito de redução do custo industrial da fabricação das rações, uma vez
que os custos com energia elétrica,
intrínsecos ao processo de moagem
representam o segundo maior custo
de energia elétrica da fábrica (Biagi,
1998), podendo esses custos com a
moagem representarem, até 30% dos
custos industriais da ração (Dozier,
2002; Silva, et al., 2014).
As dietas de frangos de corte à base
de grãos inteiros têm, gradualmente,
se tornado uma prática constante no
Canadá, na Europa e na Austrália,
especialmente devido aos conhecidos
benefícios presentes nesta forma de
arraçoamento (Faruk, 2010; Liu et al.,
2014), capaz de influenciar no coeficiente da digestibilidade do alimento
(Forbes e Covasa, 1995; Gabriel et al.,
2008).

O sorgo grão pode sim fazer parte do portifólio de ingredientes
das rações avícolas.
Ao finalizar, gostaríamos de deixar
uma experiência acumulada durante
25 anos. Minha primeira experiência
teve duração de cinco anos de produção de ração à base de sorgo grão,
na empresa avícola Granja Planalto de
Uberlândia, produtora de pintinhos de
um dia para corte e postura, frangos e
ovos comerciais. A seguir, uma nova
experiência de 20 anos, na docência e
pesquisas, na Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade Federal
de Uberlândia. Em nossas pesquisas,
especialmente voltadas para a nutrição
de aves, base sorgo, pudemos desafiar
muitas de nossas dúvidas.
Deixo aos avicultores, especialmente
da Avimig, a certeza de que mais
de 95% do sorgo-grão produzido no
país é livre de tanino; que o valor
nutricional do sorgo-grão se equipara ao valor nutricional do milho, em
especial como fonte energética, que
a ausência de pigmentos amarelos
pode ser suprida com aditivos e que,
este grão, ainda proporciona muitas
oportunidade operacionais para as
rações oferecidas às nossas aves,
inclusive um produto de custo de
oferta no mercado competitivo com
o grão de milho. •

TE CN OLOG IA

SUCESSO DO PIX NO CAMPO
DEPENDE DE CONECTIVIDADE

N

o dia 16 de novembro, entrou
em vigor o PIX, um novo sistema instantâneo de pagamentos
eletrônico, que funciona 24h por dia,
7 dias da semana, sem tarifas para as
transações entre pessoas físicas. De
forma prática, os usuários fazem algumas operações bancárias sem custo,
como transferências, por exemplo. No
caso das pessoas jurídicas, as instituições financeiras e de pagamento que
ofertam o Pix podem cobrar tarifas,
tanto do cliente pagador quanto do
recebedor.
Para o produtor rural, um dos grandes
benefícios do PIX é que o sistema veio
para sanar a dificuldade de acesso à
rede bancária, já que o número de
agências em algumas localidades é
bem reduzido. Portanto, pelo modo
digital, são realizados pagamentos e
recebimentos de forma mais rápida.
Entre as principais vantagens do novo
sistema, está a diminuição da necessidade de manusear o dinheiro físico.
No entanto, a conectividade para uso
da ferramenta no campo é uma das
preocupações para sucesso do sistema, conforme explicou a professora de
Economia e coordenadora do Núcleo
de Estudo da Conjuntura Econômica da
Fundação Escola de Comércio Álvares
Penteado (Fecap-SP), Nadja Heiderich.
“Essa questão ainda é um problema,
mas a pandemia acelerou o processo
de digitalização no meio rural. Vários
produtores têm investido nessas soluções. Existe um movimento das opera-

Divulgação BC

EXISTE UM MOVIMENTO DAS OPERADORAS DE
TELEFONIA PARA INVESTIREM EM MAIS TECNOLOGIA
PARA ACESSO A ÁREAS RURAIS, DIANTE DESSA
NOVA REALIDADE E DEMANDAS SURGIDAS POR
CONTA DO DISTANCIAMENTO.
doras de telefonia para investirem em
mais tecnologia para acesso a áreas
rurais, diante dessa nova realidade
e demandas surgidas, por conta do
distanciamento. Mas, o PIX, também
tem soluções offline, onde o produtor pode gerar um QR code e enviar
para o consumidor, para este realizar
o pagamento online. O Banco Central
ainda estuda o pagamento ser realizado offline, mas o recebimento ocorrer
online”, revelou ela.
A ferramenta do PIX foi elaborada
pelo Banco Central do Brasil, que usou
como parâmetro o modelo Europeu.

O PIX, surgiu na Europa, como uma
alternativa para reduzir os custos de
transações gerados pelas taxas das
bandeiras que fazem a intermediação de pagamentos, chamado de Pan
European Payment System Initiave
(Pepsi), elaborado pelo Banco Central
Europeu (BCE). Em outros países, sistemas semelhantes não são novidade.
Na Índia, há o UPI (Unified Payments
Interface), no México o CoDi e, nos
Estados Unidos, o Zelle. •
Fonte: Banco Central e Fecap (SP)
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SANIDADE AVÍCOLA
EM MINAS
pixabay.com

Izabella Hergot

• Médica veterinária do Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA)
• Coordenadora do Programa
Estadual de Sanidade Avícola.

A

pesar do enfrentamento à
Covid-19, em momento atípico, que nos pegou de surpresa,
as ações do Programa de Sanidade
Avícola do Instituto Mineiro, de
Agropecuária (IMA) prosseguiram
durante todo o ano, com a dedicação
e profissionalismo de nosso Grupo
de Atenção Veterinária Especial em
Avicultura (Gavea). Unidos, conseguimos manter o foco nos atendimentos
nas granjas em todo o estado com
várias conquistas, contribuindo para o
fortalecimento do setor de avicultura
em Minas.
Com o advento da fiscalização remota,
o suporte da tecnologia e ações inovadoras têm sido imprescindíveis para
gestão cada vez mais modernizada
e sustentável, cujas novas práticas
alicerçam a defesa agropecuária para
manter as atividades prioritárias e a
prestação de serviços aos avicultores
e toda à cadeia produtiva do setor,
como registro de granjas avícolas;
atendimento a suspeitas de doenças
de notificação obrigatória; cadastro de
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estabelecimentos que comercializam
aves vivas e de outras explorações avícolas.
No decorrer de 2020, implementamos,
juntamente à Diretoria do IMA, procedimentos e práticas para adaptação,
também, das unidades administrativas. As atividades são geridas, acompanhadas e computadas. Diante do
enfretamento da crise - Covid-19 - o
avanço da tecnologia da informação
foi imprescindível para a adaptação e
abertura de novos procedimentos e, no
período pós-pandemia, vamos adotar
alguns procedimentos, colocados em
prática, sempre focados no atendimento próximo aos avicultores.
Para tanto, foi necessário organizar
processos, a partir do uso das tecnologias da informação, já comumente
utilizadas no IMA. A fiscalização remota foi regulamentada pela Portaria do
IMA nº 1977, de 04 de maio de 2020.
Ela se dá, principalmente, pela análise de documentos e dados dos sistemas oficiais e sua confrontação com
as normas sanitárias, visando apurar

possíveis irregularidades e situações
que poderiam colocar o nosso status
sanitário em risco.
Tornou-se necessária uma força-tarefa
de nossa equipe para rever processos
e estabelecer novas práticas de checagem dos parâmetros, para verificação
do cumprimento das leis e normas que
se aplicam ao setor produtivo, seja ele
o produtor rural, o agroindustrial, o
transportador ou qualquer outra pessoa física ou jurídica referenciada na
legislação de defesa agropecuária.
Tudo isso porque, mesmo de forma
remota, torna-se necessário manter
um padrão de eficiência e qualidade
nas ações realizadas pelo IMA, principalmente aquelas relacionadas às
medidas de biosseguridade. A prevenção é muito mais eficaz quando
estamos junto aos produtores, pois a
biosseguridade das granjas contribui
diretamente para o crescimento da
atividade. São os técnicos do IMA,
que atestam a qualidade das aves
e das instalações. Levamos informações e troca de experiências, sempre
com o propósito de preservar a saúde
das aves e garantir que nossa produção atenda aos requisitos do mercado,
além das atualizações e inovações das
legislações vigentes.
Destaco algumas conquistas deste ano.

SAN I DAD E AVÍCOLA

UMA GRANJA COM UM BOM CONTROLE SANITÁRIO É A GARANTIA DE CARNE E
OVOS SAUDÁVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

Entre elas está a Portaria do IMA nº
1984/2020, que estabelece o registro
de pequenos produtores responsáveis
por granjas avícolas comerciais com
até mil aves alojadas e que mantêm a
produção dentro da cidade de localização da granja ou comercializam ovos
e frangos para municípios adjacentes.
As granjas com mais de mil aves ou
aquelas que vendem sua produção
para outros municípios já são obrigatoriamente submetidas ao registro,
conforme Instrução Normativa MAPA
nº56/2007.
O objetivo da Portaria 1984/2020 é
ampliar a vigilância nas pequenas
granjas avícolas, assegurando a adoção de medidas higiênico-sanitárias,
dando especial atenção a esses produtores que, assim como os de grande
porte, são fundamentais para o fortalecimento da avicultura mineira. A
medida foi discutida com o setor produtivo no âmbito do Comitê Estadual
de Sanidade Avícola (Coesa), que é
constituído por representantes do
IMA; Avimig; Ministério da Agricultura;
Emater-MG; CRMV-MG; instituições
acadêmicas e laboratórios.
Caracterizados como estabelecimentos de pequeno porte, mas igualmente
essenciais para o setor, os produtores
devem ficar atentos às medidas higiênico-sanitárias utilizadas nas granjas.
Ações simples e fundamentais podem
ser realizadas por eles, tais como a
limpeza das áreas de produção e
dos ninhos, isolamento das aves
e definição de horários de coletas
dos ovos. O produtor deve elaborar
memorial descritivo com estas medidas
e enviar por e-mail para o escritório do
IMA responsável pela fiscalização da

granja, juntamente com o requerimento de registro e a planta de localização
da granja, que pode ser cartográfica ou
obtida pela internet.
A prevenção é a melhor alternativa.
Uma granja com um bom controle sanitário é a garantia de carne e ovos saudáveis para o abastecimento da cadeia
produtiva. É extremamente importante
e necessário que os produtores fiquem
atentos aos procedimentos estabelecidos pela portaria e se adequem
a todas as medidas sanitárias para a
solicitação do registro.
Atualmente, das 2022 granjas
comerciais avícolas cadastradas
no IMA em todo o estado, 81%
são de corte, 15% são de postura
e as demais classificadas em outras
categorias. Do total de granjas cadastradas, alcançamos com muito esforço a marca de 93% registradas e
esperamos alcançar os 100% quando
os pequenos produtores também estiverem registrados. Os fiscais agropecuários do IMA estão empenhados na
vistoria das granjas comerciais avícolas
pela fiscalização remota e, em breve,
voltarão às atividades presenciais.
Vale lembra que o registro é gratuito
e, durante todo o processo para a sua
obtenção, o produtor pode enviar dúvidas para o e-mail do escritório do IMA
de sua região ou consultar informações de como obtê-lo em www.ima.
mg.gov.br.
Distanciamento
Buscando maior segurança para os
diferentes setores da cadeia avícola,
2020 também se destacou pela exigência de distanciamento, entre granjas de diferentes sistemas de produ-

ção, também publicado pela Portaria
1984/2020.
O distanciamento mínimo de 3 km
entre granjas comerciais e de reprodução foi estabelecido pela INº56/2007,
assim como o distanciamento entre
granjas e frigoríficos, fábricas de ração
e outros tipos de produção. O objetivo
deste distanciamento é reduzir o risco
de transmissão de patógenos entre os
estabelecimentos, que pode ocorrer de
forma mecânica, por meio do vento;
roedores e animais domésticos quando
muito próximos uns dos outros.
A proximidade entre granjas de corte
e de postura, setor que tem crescido
consideravelmente nos últimos anos,
estimulado pelo aumento do consumo
per capita de ovos, está cada vez mais
frequente. Regiões tradicionalmente
reconhecidas, como polos de frango
de corte, estão dividindo espaço com a
construção de novas granjas voltadas
para a criação de aves de postura no
sistema californiano, vertical, granjas
como gaiolas enriquecidas e, até mesmo, criação em piquetes.
Para que o crescimento da avicultura
não seja obstruído, embora a exigência
do distanciamento hoje seja uma realidade nas nossas fiscalizações, a análise
de risco de todos os empreendimentos
que não cumprem o distanciamento
tem sido avaliada e, quando classificados como de baixo risco, medidas
complementares de biosseguridade
são solicitadas ao produtor.
No planejamento das ações do Gavea,
para 2021, estamos focados na continuidade de nosso trabalho em todas as
granjas distribuídas no estado, contando sempre com a parceria da Avimig e
dos produtores mineiros. •
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2021 - DESAFIOS A VISTA
PARA O SETOR DE OVOS
Granja Diamante

O

s produtores de ovos suportaram, pelo menos até aqui,
este difícil 2020. Foram poucos os “altos” e muitos os “baixos” e
“baques” que atingiram o setor. Isto
traz à memória situações vividas nas
chamadas crises cíclicas da avicultura.
Começavam com as sazonalidades,
caracterizadas por uma velha conhecida, a lei da oferta e da procura, com o
vai e vem nos preços. Ovos baratos nas
longas e calorosas férias de verão e
recesso das escolas, compensados com
o ápice do consumo e valorizações na
quaresma. Os preços baixavam após
a Semana Santa e voltavam a equilibrar com as festas juninas. O pior e
mais prolongado período ocorria com
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a chegada dos dias mais quentes e
de luminosidade crescente nos meses
de agosto, setembro e outubro, estimulando a produção, principalmente
de ovos pequenos e de baixo valor
no mercado, tudo agravado com a
sequência de feriados dessa época.
O ciclo se completava, felizmente, em
novembro e dezembro com as tradicionais formaturas e festas de final de ano
acelerando as vendas e os preços.
Havia, também, os grandes ciclos relacionados aos fenômenos climáticos,
hoje conhecidos como “El nino” e
“La nina” e, até, os salvadores planos
econômicos (Cruzado; Sarney e Real).
Os graves reflexos das exportações de
insumos aconteciam com mais raridade. Entre eles, cita-se quando o ministro Delfim Neto exportou os grãos brasileiros para fazer “caixa” de dólares
e, depois, importou o famigerado milho
americano, de péssima qualidade, para
nossas galinhas. Estas situações se
enquadram, modernamente, no esquema de análise racional, combinando
as quatro ocorrências de alto e baixo
preço dos grãos e dos ovos.
No passado, a intuição e os conhecimentos técnicos ensejavam aos granjeiros vivenciar os encontros fatais
desta combinação, quando o pico do
custo da ração coincidia com a baixa
no mercado de ovos e, também, a fartura de milho coincidia com o alto preço dos ovos. Os produtores brasileiros,
sabiamente e com muita intuição, aplicavam práticas corretivas e curativas,

Benedito Lemos de
Oliveira
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tais como a muda forçada, o descarte
dos plantéis mais velhos; o controle da
produção de pintainhas de “1 dia” e,
principalmente, o planejamento inteligente das reposições. Esta última atitude fora amplamente adotada depois
de identificada como um dos fatores
de sucesso das empresas americanas,
produtoras de ovos na Califórnia, na
década de 1990.
Assim, alojavam-se pintainhas, programadas para pico de postura em épocas
de grande demanda de ovos e abundância de grãos. Quando necessário,
fazia-se facilmente a muda forçada ou
o descarte repentino apenas de alguns
milhares de poedeiras mais velhas,
entre os quatro a cinco lotes da granja.
Desta maneira, venceram-se sucessivas
e estressantes crises e a avicultura de
postura continuou crescendo, embora
lentamente. Após cada crise, os efeitos
da maior escala de produção impunham a saída de pequenos produtores,
enquanto as granjas remanescentes
aproveitavam para aumentar seus
plantéis.
Desde o “Plano Real”, complementado pelas grandes mudanças sociais
e econômicas do país, o crescimento
foi mais rápido e abreviou-se, também, o ciclo destes desequilíbrios, ora
positivos, ora negativos, como agora,

CAU S OS

... SOLUÇÕES ANTIGAS NÃO
SE APLICAM MAIS NA ATUAL
CONJUNTURA ECONÔMICA E
SOCIAL, ATÉ PORQUE AS EMPRESAS
PRODUTORAS DE OVOS TÊM, AGORA,
CARATERÍSTICAS TOTALMENTE
DIFERENTES...
pixabay.com

em 2020. Contudo, soluções antigas
não se aplicam mais na atual conjuntura econômica e social, até porque
as empresas produtoras de ovos têm,
agora, caraterísticas totalmente diferentes, como se descreve a seguir:
- Os plantéis superam centenas de
milhares e até milhões de poedeiras,
buscando, continuamente, aumentar
a escala de produção, e, como consequências, menor custo unitário, maior
poder de negociação e maior poder de
competição;
- As instalações recebem investimentos altos no acondicionamento
para o bem-estar das aves; no atendimento às legislações; nos equipamentos de automação e em tecnologias
essenciais à moderna gestão. Também,
aumentaram as responsabilidades
sociais com funcionários e com consumidores. Por isso, precisam de produção contínua para suportar custos,
não admitindo interrupções, ainda que
parciais, nem períodos ociosos;
- A infraestrutura de abate já
apresenta dificuldades para atender
aos descartes normais e regulares de
poedeiras velhas, não aceitando abates não programados para, repentinamente, ajudar a corrigir anomalias do
mercado;
- A técnica de muda forçada
encontra resistências sérias nos ges-

tores de qualidade de ovos para mercados exigentes. Além disso, esta prática, em granjas automatizadas e de
ambiente fechado, dificulta o manejo
nos períodos de jejum, tanto dos ovos
quanto das aves mortas e do esterco,
que se torna muito úmido. Finalmente,
é totalmente condenada nos protocolos de bem-estar animal e, ainda, pode
ser legalmente proibida nos chamados
“bolsões sanitários” definidos pelos
órgãos oficiais de controle;
- A redução técnica dos plantéis,
por meio da retirada de uma ave por
gaiola, como se propôs na Europa. Esta
medida, por observações de campo,
melhora a produtividade zootécnica,
mas tem questionamentos econômicos
e dificuldades para imediata e repentina aplicação.
Resta o planejamento das reposições,
já que o discutível acordo para limitar a
oferta de pintainhas implica em interferência indireta na gestão interna das
empresas. Este planejamento racional
das reposições e das expansões de
plantéis, coerentes com a capacidade
de absorção do mercado, poderia, sim,
ser analisado. A classe tem conhecimento pleno e antecipado dos reflexos
deste planejamento sobre a desorganização do mercado, com prejuízos para
todos na atividade.

Obviamente, estes temas já foram
exaustivamente discutidas por ABPA;
OVOS BRASIL e associações estaduais,
mas sem ideias e soluções de maior
eficácia. Finalmente, desde 2019, há
notícias sobre novos e grandes projetos de transição para os sistemas caipiras e livres de gaiolas. Questiona-se
o ônus destas inovações e o possível
impacto sobre os ovos das poedeiras
engaioladas. De qualquer forma, serão
acréscimos, ao atual plantel brasileiro,
de mais de 115 milhões de poedeiras,
reforçado com reposições mensais que,
no mês de outubro, somaram quase
11 milhões de pintainhas.
Este cenário de muitas incertezas,
incluindo a duração dos impactos da
pandemia da Covid-19, os reflexos no
mercado mundial, com novos líderes
políticos assumindo e, principalmente,
a expectativa negativa sobre preços
e disponibilidade interna de grãos milho e soja - para nossas poedeiras,
projetam possíveis dificuldades para
o setor de ovos. Será o momento para
iniciativas novas, criativas e efetivas
na proteção deste setor, garantindo
sustentabilidade, tanto às grandes
empresas, mas, também, aos inúmeros médios e pequenos produtores de
ovos. Que venha 2021 com seus desafios e... com renovadas propostas! •

Novembro e Dezembro 2020 | AVIMIG

53

R E FLE XÃO | COLU NA

A GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS

O

cupando 1/3 da superfície da
Terra, o Oceano Pacífico é o que
mais exerce influência e modificações sobre o clima no mundo, como
fenômenos cíclicos climáticos de curto
prazo (El Niño e La Niña) e de médio
prazo, de 20 a 30 anos (Oscilação
Decadal do Pacífico/ODP), ligados diretamente ao comportamento das águas
do Pacífico.
Além disso, “pesquisadores, cientistas,
especialistas em meteorologia e climatologistas são quase unânimes em
creditar ao sol, a maior das influências
sobre a dinâmica climática da Terra,
sendo que os mais diversos fenômenos
climáticos estão diretamente associados às variações de temperatura das
águas dos oceanos (Brasil-Escola).”
Evidentemente, num complexo conjunto de fatores, as florestas, matas primárias e plantadas, também, exercem
papéis indispensáveis hidrológicos e
climáticos na formação de nuvens,
que podem se transformar em chuvas
abundantes ou escassas, numa série
histórica!

Nessa caminhada panorâmica, portanto, limitada, as chamadas “nuvens
voadoras” resultam de um evento
climático complexo na formação de
nuvens de chuvas, substantivas, sobre
a Floresta Amazônica internacional,
não apenas a brasileira, e que chocando com os Andes peruanos, através
de correntes aéreas poderosas, fazem
um caminho reverso para precipitarem
bilhões e bilhões de litros de água de
chuvas, também, sobre o Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do Brasil.
Estima-se, para a safra brasileira de
grãos 2020/2021, o plantio de 70
milhões de hectares, que dependem,
basicamente, da chegada da chuva em
mais de 90%; nem muito nem pouco,
suficiente. Contudo, previsão é previsão, pois não existe risco zero na
agricultura.
Segundo o Censo Agropecuário de
2017, no Brasil, o número de estabelecimentos com irrigação é de 502,3 mil
(8,3% do total de estabelecimentos),
numa área de 6,7 milhões de hectares,
assim distribuídos: por inundação, 1,3
milhão de hectares; superfície, 214,7
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mil hectares; pivô central, 1,4 milhão
de hectares; aspersão, 1,8 milhão de
hectares; localizado, 1,6 milhão de
hectares, e outros, 236,2 mil hectares.
A Agência Nacional de Águas (ANA)
considera a área total irrigada brasileira de 6,95 milhões de hectares, a
conferir. A agricultura irrigada brasileira tem potencial estimado entre 27 e
30 milhões de hectares. A água é um
bem público outorgável, mediante
critérios.
Ora, se não se pode controlar a chuva,
que se processe uma gestão eficiente
dos recursos hídricos, por seus diversos
métodos de irrigação, e dependendo,
também das exigências hídricas de
cada cultura praticada, entre outras
condicionantes tecnológicas, a adotar nos sistemas das boas práticas
AGROSSILVIPASTORÍS sustentáveis e
lucrativas, pois inovar custa dinheiro
para os empreendedores rurais.
pixabay.com
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A AGRICULTURA IRRIGADA BRASILEIRA TEM UM POTENCIAL
ESTIMADO ENTRE 27 E 30 MILHÕES DE HECTARES.
pixabay.com

Programas sustentáveis
De acordo com o Censo Agropecuário
2017, em Minas Gerais os cenários
irrigantes são os seguintes: número de
estabelecimentos que adotam as práticas de irrigação, 64,6 mil (10,6% do
total de estabelecimentos) com área
total irrigada de 1,1 milhão de hectares, nestas configurações: por inundação, 5,0 mil hectares; superfície, 12,5
mil hectares; pivô central, 417,4 mil
hectares; aspersão, 352,7 mil hectares;
localizado, 304,9 mil hectares e outros,
27 mil hectares.
Contudo, destaca-se, também, a exigência de programas sustentáveis de
manejo correto do solo e da água;
pagamento por serviços ambientais
prestados à sociedade urbanizada para
além da porteira da fazenda; e, também, reduzindo os desperdícios da
água tratada na indústria, comércio,
serviços e no abastecimento doméstico. Entretanto, a falta de saneamento
básico nas cidades brasileiras polui,
com esgotos não tratados e metais
pesados, os recursos hídricos que
deságuam nos diversificados cenários
rurais num sistema hidrológico naturalmente conectado.
Assim posto e resumindo, é uma conta
solidária, que não apenas para quem
planta e cria, abastece, exporta, preserva e conserva os recursos naturais.
E mais: os pagamentos por serviços ambientais, prestados pelos
produtores rurais nos “Programas de
Conservação do Solo e Água (PSAs)
são creditados aos EUA; e cujos dados
e pesquisas mais abrangentes sobre
esse tema, estão contidos no trabalho de Célia Pereira, da Universidade
Estadual do Centro-Oeste (Unicentro-

PR) e Teodorico Sobrinho, da
Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul (UFMS).
Por outro lado, ressaltem-se quatro
marcos históricos ambientais no
Brasil: o presidente Getúlio Vargas
cria o “Código das Águas,” pelo
Decreto 24.643, de 10 de julho de
1934, que seria aperfeiçoado ao longo do tempo; e cria, também, o primeiro parque brasileiro, o “Parque
Nacional do Itatiaia”, por meio do
Decreto nº 1.713, de 14 de junho de
1934, portanto, há 86 anos.
Em 1930, o Brasil contabilizava 41,1
milhões de habitantes e, presumivelmente, as pressões de demanda sobre
os recursos naturais eram bem mais
atenuadas, do que as de hoje, computando 212 milhões de brasileiros
(+415,8%) (IBGE). A percepção do
governo Vargas, sem ideologias, poderia, também, ser considerada inovadora na perspectiva de sustentabilidade
ambiental. A primeira lei de proteção
ambiental teria sido o Regimento PauBrasil, em 1605. A Carta Régia de 13
de março de 1797, preocupava-se com

a defesa da fauna, das águas e dos
solos (Castro Meira - Ministro do STJ).
Portanto, as questões ligadas aos
recursos naturais são seculares, e,
não recentes, pela maior visibilidade
mundial. Em 1872, o Brasil tinha apenas 9,9 milhões de habitantes, segundo o 1º Censo Demográfico determinado pelo imperador Dom Pedro II.
“Vale assinalar, também, que no município de Extrema, no Sul de Minas,
a Agência Nacional de Águas (ANA),
Prefeitura Municipal e Governo de
Minas Gerais desenvolvem um substantivo “Programa Produtor de Água”,
com compensação financeira para os
produtores rurais que adotam práticas
ambientais sustentáveis para proteção
e recuperação de mananciais, beneficiando, também, 14 milhões de pessoas, através do Sistema Cantareira
(SP). O Escritório Local (Esloc) da
Emater-MG e a Prefeitura Municipal,
no que lhes compete, são partes indissociáveis deste esforço associativo
socioambiental, numa série histórica
de boas práticas ambientais pactuadas
com os produtores rurais.
Novembro e Dezembro 2020 | AVIMIG
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FAZ-SE CORRENTE O CONCEITO DE QUE A AGRICULTURA, TERMO
ABRANGENTE, “GASTA” MUITA ÁGUA, O QUE É UMA TESE EQUIVOCADA NA
ORIGEM, POIS ELA “USA” ESSE “INSUMO” PARA PRODUZIR (...)
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Uso da água
Faz-se corrente o conceito de que a
agricultura, termo abrangente, “gasta”
muita água, o que é uma tese equivocada na origem, pois ela “usa” esse
“insumo” para produzir grãos, cereais,
oleaginosas, fibras, bioenergia, frutas,
hortaliças, produtos florestais, biomassa, igualmente indispensável na oferta
de leite, carnes e ovos!
Lembre-se que o leite de vaca tem 86%
de água; e a clara do ovo de galinha,
87%. Em 100 gramas de matéria fresca,
há os seguintes percentuais de água:
arroz/12%; mel de abelhas/22%; bife
assado/35%; couve-flor crua/92,8%;
banana/72%;
goiaba/86%;
couve/96%; tomate/93,5%; batata com
casca/79,4%, milho verde cru/61,3%;
alface lisa crua/95%; entre outros alimentos de origem animal e vegetal. Os
críticos do agro precisam conhecer o
campo.
Toda água retorna ao ciclo hidrológico
nas formas e processos mais singulares,
convergentes e sinérgicos, bem como
ainda recarregando os reservatórios
hídricos naturais sob o solo, para geração de energia, uso doméstico, e, ainda,
ofertando água para dessedentação
dos rebanhos de pequenos e grandes
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animais aos milhões de cabeças no
Brasil e no mundo. Vigorosas políticas públicas são indispensáveis.
Contudo, os recursos hídricos estão
desigualmente distribuídos na Terra,
por múltiplos fatores associados,
chegando ao deserto de altitude do
Atacama (Chile), onde o período
chuvoso é de janeiro a março, com
apenas 35 milímetros de chuva anuais,
quando chove, é o mais seco do mundo! Um milímetro de chuva é 1 litro de
água por m2.
Uma chuva copiosa e concentrada de
100mm, em poucas horas, num considerável espaço geográfico, significaria
1 milhão de litros/ha, com presumíveis
e graves consequências adversas de
domínio público.
Segundo dados do coordenador estadual de Olericultura da Emater-MG,
Georgeton da Silveira, tirando apenas
a mandioca de mesa e outros produtos
plantados nas águas, como o milho
verde, abóboras e morangas, não irrigados, 95% da produção de olerícolas
mineira são irrigados e abrangem área
de cultivos de 125 mil hectares.
Além disso, o coordenador estadual
de Fruticultura da Emater-MG, Deny
Sanábio, destaca que, nos 139,8 mil

hectares com frutícolas em Minas
Gerais, sendo 120,4 mil hectares em
produção e 19,4 mil em formação,
70% são irrigados, e exigindo disponibilidade hídrica e boas práticas sustentáveis e compartilhadas com os fruticultores. A CIÊNCIA, enquanto conceito
e prática, deve ser compartilhada para
quem dela precisa para tomar decisões
mais corretas no campo.
Na agricultura de montanha, a irrigação poderá apresentar algumas singularidades tecnológicas por consequência do relevo topográfico acidentado.
Em Bocaina de Minas, Sul de Minas,
chove em média 2.600mm/ano, configurando a maior precipitação média
no estado.
Estudos conduzidos pelos pesquisadores Carlos Henrique Jardim e Felipe
Pereira Moura, ambos da UFMG, numa
pesquisa ampla e mais completa,
revelam que, entre 1961 e 2015, em
ano considerado seco, foram essas as
precipitações médias anuais: Arinos
< 888,5 mm; Montes Claros < 750,7
mm; Espinosa < 418,5 mm; Janaúba
< 541,6 mm; Januária < 642,1 mm;
Formoso < 946,8 mm; e Salinas <
620,5 mm. •
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ROTINA NO TRABALHO
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O

rganizar a rotina no trabalho
tem seu lado importante,
porque viabiliza sua produtividade. A falta de organização pode
causar imensuráveis prejuízos. Por
outro lado, a rotina pode causar
tédio nos empregados, uma vez
que, na maioria das empresas, a
unidade de trabalho é o tempo e,
não, a realização. Quem faz suas
tarefas mais rapidamente, acaba
ficando à toa, esperando o horário
de saída, o que causa também certo tédio.
O tédio pode, também, causar
transtornos no comportamento
do empregado, comprometendo
a produtividade no processo de
produção. Gostaria de ilustrar este
tema citando um fato que vivi, por
ocasião em que estudava pós-graduação em Gestão Financeira e
Administração Pública, no Icade
Business School, em Madrid, na
Espanha.

Como exigência do curso, participei
de uma pesquisa com empregados
de uma fábrica de equipamentos para telefonia. Entrevistei um
senhor de uns 55 anos de idade.
Seguem-se as perguntas e as respostas:
- O senhor está satisfeito com o seu
trabalho?
- Não.
- O senhor ganha mal?
- Não.
- O senhor tem plano de saúde?
- Tenho um bom plano.
- O senhor não gosta deste ambiente de trabalho?
- Gosto. Mas, vou dizer porque
estou insatisfeito. Eu trabalho nesta
produção em série, onde somos três
que apertamos este parafuso. Eu
sou o segundo que o aperta. Não
aguento mais vir para cá cedo, trabalhar o dia todo e dar apenas uma
volta neste parafuso. Meu desejo

é apertá-lo até o fim. Atarraxá-lo,
mesmo.
Este trabalho, para mim, é um sofrimento!
Diante da conclusão desse empregado, quero frisar que, para muitas
pessoas, a monotonia, a repetição
ou a mesmice, podem provocar
sintomas desagradáveis, causando
prejuízos físicos e morais. Há relato
de que a monotonia no trabalho
pode provocar transtornos psicológicos, como depressão, além do
aparecimento de dores musculares,
como Lesão por Esforço Repetitivo
(LER). E, às vezes, pode causar o
aparecimento de cisto sinovial. Eu
mesmo já fui operado de um cisto
desse no dedo indicador.
Terminada a entrevista, deixei a
dica para o superintendente de
Produção. •
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MINAS DE MUITAS MINAS
Do barroco de Aleijadinho ao contemporâneo de Inhotim
pixabay.com
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| Obra de Aleijadinho.

N

ão conheço ninguém para colocar
em prosa as belezas e costumes
do Sertão de Minas Gerais como
o mineiro Guimarães Rosa, e nem quem,
em poesia, descreva a essência deste
estado, desta terra, do seu povo, como
nosso poeta maior, Carlos Drummond de
Andrade. Assim, chegamos ao tricentenário
do glorioso estado de Minas Gerais: 853
municípios, neste território brasileiro grande pra caramba, bonito, bem centralizado,
altruísta porque preteriu aos encantos
do mar para ficar nas alterosas, mais
perto de seus vizinhos, concedendo-lhes e
facilitando-lhes a movimentação com o sul,
sudeste, centro-oeste, norte e nordeste e,
principalmente, com Brasília. Boa vizinhança temos nós, os mineiros de nascença e
os agregados.
Apesar de o estado ter a sua arquitetura, na maioria barroca, sua capital Belo
Horizonte, que completou agora, em 12 de
dezembro, 122 anos, concentra uma arquitetura mais moderna, como centro político,
abrigando, também, alguns monumentos
já tombados como Patrimônio Mundial.
Em Minas, temos de nos orgulhar do
Circuito das Águas, no sul; Lambari, Poços
de Caldas, São Lourenço, Cambuquira,
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| Rio São Francisco.

Caxambu, Passa Quatro, entre outros, além
de Araxá, que fica no Alto Paranaíba, a terra da famosa Dona Beja.
Todos esses municípios de águas minerais
radiativas e curativas, muito apreciadas
pelos efeitos milagrosos, que até receberam a visita da Rainha Soraya, esposa do
Rei da Pérsia Xá Reza Pahlevi, que veio
à procura da fertilidade. Êta Minas Gerais
e suas bênçãos, sendo uma das maiores
delas o Rio São Francisco e seus afluentes,
que corre para alimentar, também, seus
irmãos do norte e nordeste. Amo este rio
como se o tivesse percorrido por todo o
sertão de Guimarães Rosa. Voltando ao
Circuito das Águas e Alto Paranaíba, nosso
estado também teve muitos cassinos, cujas
arquiteturas fantásticas ainda permanecem quase à espera do “Faça seu jogo”,
“Vermelho dezessete”, embalados por
orquestras fenomenais e grandes espetáculos e cantores da melhor geração da
música popular da época.
Todo nosso estado é rico, em sua religiosidade entre os nativos e afilhados, rico em
terras, culinária, na produção agropecuária, indústrias, sua arquitetura barroca e a
moderna, as famosas igrejas e o pão de
queijo, a goiabada com queijo... E vamos

parar por aqui. Voltando à capital BH,
como é conhecida, aqui foi construído o
primeiro grande prédio, o famoso Edifício
Acaiaca, que, na época, se tornou um
shopping vertical. O Edifício Acaiaca, construído na década de 40, na Avenida Afonso
Pena, esquina com a Ruas Espírito Santo e
Tamoios, tendo à sua frente a Igreja São
José e, atrás, o Parque Municipal. Este
edifício tinha, na época, em seu pavimento térreo, uma doceria famosa, uma loja
chamada “Alasca”, que era o fino da moda
feminina, um cinema com poltronas de
couro, o Cine Acaiaca. Entre o térreo e o
último andar, salas, escritórios, consultórios, entre outros. No último andar, a TV
Itacolomy, onde foi inaugurado seu primeiro estúdio de TV, em Minas. O Acaiaca tem
30 andares e 120 metros de altura.
É isso aí, minha gente mineira! Minas
tricentenária, como sua capital Belo
Horizonte, tem muitas histórias e fatos
inesquecíveis, além do doce de leite de
Viçosa; a geleia de mocotó de Corinto; a
rapadura de Montes Claros; a carne de sol
de Teófilo Otoni; os frangos de Pará de
Minas; o queijo do Serro, café e leite em
todo o estado. E ocê “mineiro”, gente fina,
sistemática, acolhedora, como o poeta de
Itabira imortalizou: ”Ser mineiro é falar
pouco e escutar muito; é se passar por
bobo e ser inteligente”.
É isso aí, uai.... •
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