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Precisamos pontuar e compreender a Reforma Tributária, seus impactos e perspectivas no 
agronegócio. Há anos, reafirmamos que deveríamos ter uma tributação que fosse alheia 
ou isenta de interpretações, e são essas questões que devemos reivindicar da proposta 
parlamentar. 
Hoje, precisamos de uma tributação neutra, que agregue competitividade, em que empre-
sários, como os do setor avícola, trabalhem para produzir alimentos tão primor-
diais para a população, porém contribuam para uma tributação de forma justa.
Ressalto que nosso setor é essencial para a economia nacional. No acumulado do ano, de 
janeiro a agosto, as exportações de frangos totalizaram 2,8 milhões de toneladas, volume 
superior a 1,8% do registrado no mesmo período do ano passado. A receita cambial des-
sas exportações chega a US$ 4,14 bilhões, como divulgado pela Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA). 
Em meio à pandemia da Covid-19, o setor de aves e ovos não parou, e continuou a pro-
dução para abastecer as mesas brasileiras e de mais de 160 países, amparan-
do o mercado interno com a criação de 20 mil novos postos de empregos, e manteve-se 
na liderança mundial na exportação de frango.
É essencial a execução de um sistema de tributação bom para todos, e esta é a proposta. 
Com a implementação de uma reforma tributária, o estado passará a tributar como já 
praticado em diversos outros países: sobre o consumo, e não sobre bens e serviços como 
é hoje. 
A reforma ainda será cobrada e votada, uma vez que o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Ação esta que 
atrapalhará planos de investimentos e causará grande impacto na comercialização e 
exportação de produtos.
Com a volta da reoneração da folha de pagamento, geram-se custos adicionais superiores 
a R$ 1 bilhão na indústria de aves e suínos do Brasil, segundo dados da ABPA, o que 
pode minar a competividade no mercado internacional e tirar o país do posto de maior 
exportador de proteína avícola. 
A Avimig tem consciência do seu papel associativista para a avicultura mineira e continua 
acompanhando os desdobramentos, tanto da reforma tributária, quanto da reoneração, 
tomando posicionamentos e medidas que possam minimizar os impactos e prejuízos sig-
nificativos ao setor.
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Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente  da Avimig

palavra do presidente

Ricardo Santin fala pela primei-
ra vez à Revista da Avimig após 
assumir a presidência da ABPA. 
Em sua entrevista, destacamos 
sua posição sobre a legislação 
ambiental brasileira e os 
projetos da associação em seu 
mandato.
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INDICADORES DE COMPORTAMENTO 
E PROCEDÊNCIA - CEASA/MG

UNIDADE GRANDE BH - PRODUTOS: OVOS DE GRANJA

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 SI 38.432.326 SI 10.647.471 11.232.721 986.762 1.125.541

Agosto 556.282.107 SI 35.389.076 SI 10.386.842 SI 972.240 SI

Setembro 526.168.343 32.352.368 10.124.821 905.096

Outubro 581.477.667 40.700.184 10.818.036 1.226.075

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 538.255.072 546.168.644 37.241.324 38.400.152 9.874.665 10.821.571 986.599 1.063.328

 

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

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

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

Período Branco Vermelho
17/08/2020 a 19/08/2020 R$ 80,00 R$ 105,00

 20/08/2020 a 30/08/2020 R$ 80,00 R$ 100,00

31/08/2020 a 02/09/2020 R$ 90,00 R$ 110,00

03/09/2020 a 07/09/2020 R$ 90,00 R$ 115,00

08/09/2020 a 09/09/2020 R$ 98,00 R$ 115,00

10/09/2020 a 13/09/2020 R$ 90,00 R$ 115,00

14 /09/2020 a 16/09/2020 R$ 85,00 R$ 115,00

17/09/2020 a 18/09/2020 R$ 85,00 R$ 100,00

Cotação de ovos posto  Ceasa - Brancos e Vermelhos 
(extra) caixa 30 dúzias - atacado

Fonte: Avimig - Até  18/09/2020

Período R$/KG
15/07/2020 a 19/07/2020 R$ 3,80
20/07/2020 R$ 3,85
21/07/2020 a 09/08/2020 R$ 3,90

10/08/2020 a 30/08/2020 R$ 3,95

31/08/2020 R$ 4,00

01/09/2020 R$ 4,05

02/09/2020 a 07/09/2020 R$ 4,10

08/09/2020 a 18/09/2020 R$ 4,15

Fonte: Avimig - Até  18/09/2020

Frango vivo posto granja (média de 
mercado)

Período R$/KG
01/06/2020 a 07/06/2020 R$ 5,00
08/06/2020 a 21/06/2020 R$ 5,20

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 18/09/2020 R$ 6,50

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até 18/ 09/2020

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

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 34,33 16,90 15,02 3,30 4,61 15,73 13,53

Agosto 268.204 244.495 73,00 75,98 28,40 32,60 37,10 34,00 16,20 16,30 6,40 4,31 12,10 12,90

Setembro 286.263 73,48 27,91 38,11 16,51 3,31 14,16

Outubro 252.340 70,18 28,70 38,00 14,40 3,80 15,10

Novembro 225.417 67,98 29,00 39,80 14,80 3,40 16,40

Dezembro 235.495 85,28 29,93 39,91 17,50 2,10 10,56

Média 262.680 244.343 74,76 88,49 26,89 31,23 35,92 36,80 17,68 16,65 4,25 3,45 15,07 12,30

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

Quantidade de Ovos de 
Granja (cx 30 dz)

Preço médio da cx 30 
dz (em Reais)

Procedência (%)
Minas Gerais São Paulo Paraná Mato Grosso Outros
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Mais informações: 
(31) 3482-6403 / 99974-9500 ou
avimig@avimig.com.br.

Mais informações:  
www.congressodeovos.com.br/

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

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

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

HOMENAGEM PÓSTUMA

VÂNIA DA SILVA FARIA

Edição 157

Doutora Marília,
Em nome da Granja Morato, venho, através deste, parabenizá-la pelo seu em-
penho e dedicação para conosco do Setor Avícola e dizer que: “Existem pessoas 
que tornam nossa caminhada mais significativa pela companhia, pelo apoio, 
pelo carinho e transformam os nossos dias cada vez melhores”.
Você é uma delas.  
        
Muito Obrigado! 
Dinho Menino
Granja Morato - Santo Antônio do Monte

Nossos mais profundos e sinceros sentimen-
tos à família da ex-primeira dama de Pará de 
Minas, Vânia da Silva Faria, que era esposa do 
ex-prefeito da cidade e ex-deputado estadual, 
Antônio Júlio Faria, e irmã do conselheiro fis-
cal da Avimig e presidente da Cogran, Antônio 
de Melo Silva, o Betruca. Vânia Faria, de 67 
anos, ficou 20 dias internada num hospital de 
Nova Lima, mas não resistiu às complicações 
da Covid-19. Desejamos conforto a amigos e 
familiares. •

Fale com a Revista da Avimig!
Envie comentários e sugestões:

avimig@avimig.com.br ou 31 99974.9500

Arquivo pessoal
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HOMENAGEM PÓSTUMA

BALANIN VLADIMIR

PAULO PEREIRA DE MORAIS

RONALDO MONTEIRO

Faleceu, no dia 4 de outubro, o diretor da Casp, Balanin Vladimir, que 
teve papel fundamental na trajetória de sucesso da empresa, que, 
desde 1936, está presente no agronegócio nos setores de avicultu-
ra, suinocultura e armazenagem de grãos. De nacionalidade russa, 
Balanin Vladimir tinha 94 anos. Nossos mais sinceros sentimentos 
aos amigos e familiares de quem nos lembraremos sempre com muita 
saudade. Leitor assíduo da Revista da Avimig, ele era um grande 
admirador da coluna Recado Final, assinada pela médica-veterinária 
e diretora da associação, Marília Martha Ferreira. •

Faleceu, no dia 27 de setembro, Paulo Pereira de Morais, mais conhe-
cido como Paulo do Frangoleto. Ele participou ativamente da Avimig, 
nos anos 80 e 90, como associado e membro da Diretoria; como 
tesoureiro; secretário e conselheiro. Esteve sempre presente nas reu-
niões e eventos da associação.  Da Diretoria, associados e funcioná-
rios da Avimig, os mais sinceros sentimentos de pesar à família do 
nosso associado e colaborador. •

A avicultura de Minas Gerais - e de muitos outros estados brasilei-
ros - está de luto pelo falecimento do nosso médico-veterinário, dr. 
Ronaldo Monteiro, que dedicou toda a sua carreira ao setor avícola. 
Ele viajava do Oiapoque ao Chuí, levando seus vastos conhecimen-
tos, prestando assessoria aos empreendimentos avícolas. Ronaldo 
Monteiro era mensageiro das boas práticas de criação, sanidade e 
nutrição de aves; não faltava aos eventos técnicos e sociais mineiros, 
aos nacionais e alguns internacionais da atividade avícola. Sempre 
muito bem-humorado, era ele quem mais nos divertia com seus cau-
sos. Ronaldo Monteiro respirava avicultura; fez parte de várias direto-
rias da Avimig e, também, era membro do Conselho Técnico-científico 
e Ambiental da associação. Sua jornada deu muito suporte para o 
desenvolvimento do agronegócio avícola brasileiro. A Avimig presta 
seus agradecimentos e, também, pesar por sua despedida tão cedo! 
Nossas condolências a sua família. •

Casp

Arquivo pessoal 

 Divulgação Vaccinar 
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POLÍTICA

CÂMARA ESTUDA INCLUSÃO
DO OVO NA CESTA BÁSICA

E
stá sendo analisado, pela 
Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Lei 4534/20, que 

inclui o ovo como item essencial 
do grupo de alimentos que com-
põe a cesta básica. O texto altera o 
Decreto-Lei 399/38, que estabelece 
que a parcela do salário mínimo, 
destinada a gastos com alimenta-
ção, não pode ser menor do que o 
custo da Cesta Básica Nacional.
O autor do projeto é o deputado 
Jerônimo Goergen (PP-RS). Ele 
defende a inclusão do ovo na cesta 

por ser “o alimento quase um poli-
vitamínico natural, considerando a 
presença em sua composição de 
boas quantidades das vitaminas A, 
D, E e do complexo B. Isso signifi-
ca que, de forma geral, é um bom 
antioxidante, evitando o envelhe-
cimento precoce e o desenvolvi-
mento de doenças crônicas, como 
o câncer”. 
De acordo com o deputado, “a 
inclusão do ovo, alimento rico em 
proteína, vitaminas e minerais, é 
necessária e fundamental, pois ele 

atende às necessidades nutricionais 
das crianças, adolescentes, adultos 
e idosos".
Atualmente, a cesta básica é com-
posta por 13 produtos alimentícios 
em quantidades que variam, con-
forme a região do país: carne, leite, 
feijão, arroz, farinha, batata, toma-
te, pão, café, banana, açúcar, óleo e 
manteiga.

Fonte: Agência Câmara
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INFORME PUBLICITÁRIO

CASCUDINHO:
UMA PRAGA NOS AVIÁRIOS

O cascudinho (Alphitobius 
spp.) é uma das principais 
pragas da avicultura de corte. É 

originário do continente africano e no 
Brasil encontrou nos aviários de fran-
go de corte, um ambiente ideal para a 
perpetuação da espécie.
Alguns fatores, como intervalos sani-
tários reduzidos; reutilização da cama 
sem o tratamento adequado; aplicação 
de inseticidas químicos utilizando sub 
dosagens e a própria característica do 
cascudinho de se abrigar em rachadu-
ras e frestas, contribuem para multipli-
cação desta praga em aviários.
Os prejuízos causados pelo cascudi-
nho estão associados ao consumo 
do inseto pela ave e por serem 
vetores de agentes patogênicos, como 
bactérias (Salmonella spp.); vírus, 
fungos e protozoários, culminando na 

redução do desempenho zootécnico 
do lote.
O método de controle mais utilizado é 
o uso de inseticidas químicos. A esco-
lha correta do inseticida, associada a 
outras técnicas de controle, determina-
rá o sucesso no combate à praga. 
A Theseo Saúde Animal, empresa 
especializada em biosseguridade na 
avicultura, recomenda a utilização de 
Enthomo® no combate ao cascudinho 
em aviários. A fórmula possui ação 4 
em 1, com efeito killing, knock-
-down, desalojante e residual, garan-
tindo máxima eficiência e níveis de 
infestação baixo durante o lote, permi-
tindo ao frango expressar seu máximo 
desempenho zootécnico, resultando 
em maior rentabilidade aos produtores 
e agroindústrias.•

Contato:
amanda.camargos@theseo.com.br
(37) 9.9952.7289
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TRIBUTOS

AVICULTURA ESTÁ CONFIANTE NA
DERRUBADA DO VETO À DESONERAÇÃO

“Esperamos que o veto do pre-
sidente Jair Bolsonaro, quan-
to à desoneração da folha de 

pagamentos, seja derrubado pelo 
Congresso Nacional e que as dificulda-
des sejam amenizadas para termos a 
possibilidade de gerar, cada vez mais, 
empregos”. A fala do presidente da 
Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos 
Costa, é de confiança mas de preo-
cupação, pois, segundo ele, “a reone-
ração da folha de pagamentos pode 
gerar custos adicionais superiores a R$ 
1 bilhão na indústria de aves e suínos 
do Brasil, de acordo com a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
e, assim, minar a competitividade no 
mercado internacional”.  
Segundo o presidente da Avimg, que 
também é vice-presidente do Grupo 
Avivar Alimentos, caso o veto não 
seja derrubado, os frigoríficos terão 
que ajustar seu fluxo de caixa. “Será 
preciso redimensionar investimentos, 
reduzir o número de colaboradores, 
repensar o volume e fluxo da cadeia 
de produção, que traga equilíbrio entre 
oferta e demanda, de forma a não 
comprometer as margens e a susten-
tabilidade do negócio, além de outras 
consequências”. Para Antônio Carlos 
Costa, quem perderá será o consumi-
dor, pois parte dos ganhos com o subs-
titutivo tributário irá para a redução do 
custo do produto, tendo como conse-
quência a baixa no preço de venda. 

“CASO O VETO NÃO SEJA DERRUBADO, OS 
FRIGORÍFICOS TERÃO QUE AJUSTAR SEU 
FLUXO DE CAIXA”. 
– ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS

 Divulgação Avimig
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O BUTIRATO DE
LIBERAÇÃO PRECISA

Adimix® Precision

TRIBUTOS

“OS FRIGORÍFICOS DEVERÃO SE MOBILIZAR 
PARA TORNAR PÚBLICO OS REFLEXOS 
NEGATIVOS DA REONERAÇÃO DA FOLHA”. 
– CARLOS RIVELLI

Arquivo Rivelli

Mobilização
Para o conselheiro diretor da Avimig 
e diretor da Rivelli Alimentos, Carlos 
Fábio Nogueira Rivelli, caso o veto não 
seja derrubado, os frigoríficos deverão 
se mobilizar para tornar públicos os 
reflexos negativos da reoneração da 
folha, especialmente para a população 
menos favorecida, considerando que 
as carnes são itens de primeira neces-
sidade, inclusive constantes da cesta 
básica.
De acordo com ele, os impactos da 
reoneração da folha de pagamento 
serão amplos. “Inicialmente, as empre-
sas terão aumento de custo significa-
tivo, que deverá ser repassado para 
os produtos, afetando diretamente os 
consumidores pela inflação. De outro 
lado, o aumento do custo da mão de 
obra, pela elevação da carga tributária, 
irá estimular o investimento em auto-
matização e, por consequência, haverá 
grande perda de postos de trabalho, 
com aumento do desemprego”.
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TRIBUTOS

Números
Atualmente, a avicultura emprega cerca de 
500 mil trabalhadores diretos. Só nos frigo-
ríficos mineiros são quase 30 mil, grande 
parte desses gerados após a instituição da 
desoneração da folha. Juntos, os setores 
de aves e suínos geram quatro milhões de 
empregos diretos, com faturamento anual 
nas exportações de US$ 8,5 bilhões. 
Vale ressaltar que, em meio à pandemia 
da Covid-19, foram criados 20 mil postos 
de trabalho neste setor e que o país se 
manteve na liderança mundial na expor-
tação de frango, com uma contínua alta 
na demanda e parceiros estratégicos nos 
cinco continentes. 

O que é a desoneração da folha de 
pagamentos?

“São as leis 12.546/2011 e 13.161/2015, 
intituladas como “Plano Brasil Maior” e 
que têm como objetivo principal estimular 
a formalização do mercado de trabalho, o 

desenvolvimento econômico e social de 
importantes e fortes setores empregatícios 
do país. A desoneração é um substitutivo 
tributário da contribuição previdenciária 
aplicado na receita bruta da empresa, e 
não na folha de salário. O Governo Federal 
buscou a efetivação neste plano, diminuin-
do os custos com a folha de pagamento 
e, com isso, trouxe mais empregabilidade 
para diversos setores. 
Os resultados, ao longo desses anos, evi-
denciaram que o substitutivo tributário 
é muito positivo. Além do aumento de 
empregos, houve melhoria substancial nos 
investimentos e no desempenho econômi-
co dos setores, expressos tanto no merca-
do interno, quanto nas exportações. Houve 
aumento real na competitividade com 
ganhos no Market Share Global”, explicou  
Antônio Carlos Costa.

Sem acordo
Até o fechamento desta edição da Revista 
da Avimig, líderes partidários não tinham 

chegado a um acordo com representantes 
do governo no Congresso Nacional, para 
a derrubada do veto do presidente Jair 
Bolsonaro à prorrogação da desoneração 
da folha de pagamentos de empresas de 
17 setores que, juntas,  empregam mais de 
6 milhões de pessoas.
A legislação em vigor estabelece que a 
desoneração da folha de pagamentos des-
ses segmentos da economia vai até o fim 
deste ano. Em junho, o Congresso incluiu, 
na medida provisória sobre a redução de 
jornada de trabalho e salário, em razão da 
pandemia, um dispositivo com o objetivo 
de prorrogar a desoneração para esses 
segmentos até o fim de 2021.
Ao sancionar essa MP, em 6 de julho, o 
presidente Jair Bolsonaro vetou a prorro-
gação do incentivo fiscal aos 17 setores. 
Quando o presidente da República barra 
uma medida aprovada pelo Congresso, 
os parlamentares podem rejeitar o veto e 
resgatar o que haviam aprovado anterior-
mente. •

“REONERAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE 
UM SETOR QUE ESTÁ ENTRE OS MAIORES 
GERADORES DE EMPREGOS DO PAÍS 
PROVOCARÁ PERDA DE COMPETITIVIDADE”.
– CLÁUDIO FARIA

Divulgação Pif Paf

Perdas
Membro do Conselho Diretor da Avimig e gerente executivo de 
Relações Institucionais e Governamentais da Pif Paf, Cláudio 
Almeida Faria disse estar confiante na derrubada do veto pelo 
Congresso Nacional. “Há 15 anos, o Brasil tem sustentado a posição 
de primeiro lugar nas exportações globais de frangos, exportações 
estas iniciadas pela mineira Pif Paf, em 1975. Reonerar a folha de 
pagamento de um setor que está entre os maiores geradores de 
empregos do país, provocará perda de competitividade”.
De acordo com ele, o consumo interno não tem capacidade de 
absorver mais custos. “Apesar de não acreditar que o veto presiden-
cial seja mantido, mas, caso ocorra, esta medida pode, ‘literalmente, 
matar as galinhas dos ovos de ouro’. Neste momento, um ônus adi-
cional deverá gerar redução da produção, da oferta de alimentos e 
de empregos”. 
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MERCADO

CUSTO DE PRODUÇÃO DO FRANGO 
REGISTRA SUA MAIOR ALTA

Os gastos com ração, que com-
põem a maior parte dos custos 
de produção dos frangos, mais 

uma vez, puxaram a alta dos índices 
e assustam o produtor. O levanta-
mento mensal da Embrapa Suínos e 
Aves, divulgado em setembro, revela 
que o custo de produção do frango, 
pela segunda vez, em 2020, apresen-
tou variação mensal superior a 6%, 
atingindo a marca dos R$ 3,65/kg. Em 
12 meses, esses custos registraram 
alta de 28,98%, em comparação com 
agosto do ano passado, quando os 
valores eram de  R$ 2,83/kg.
De acordo com o levantamento, 
nos oito primeiros meses deste ano, 
somente no mês de junho o custo de 
produção do frango apresentou redu-
ção, mesmo assim, uma queda muito 
pequena, de apenas meio por cento, 
em relação a maio. 
Com a análise, também é possível 
verificar que houve curto período de 
relativa estabilidade, em 2020, regis-
trado entre os meses de abril e julho. 
Por outro lado, as altas mensais foram, 

em alguns casos, bastante expressivas, 
chegando a 6,58%, de março para 
abril, e a 6,10%, de julho para agosto.

Lucro
De janeiro a agosto, o custo de produ-
ção alcançou valor médio de R$ 3,32/
kg, resultado quase 19% superior ao 
registrado no mesmo período de 2019. 

Nesse mesmo espaço de tempo, o 
preço médio alcançado pelo frango 
vivo (base: interior de São Paulo) foi 
de R$3,35/kg, remuneração menos 
de 3% superior à registrada entre 
janeiro e agosto de 2019. •

Fonte: Avisite

freepik.com
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MERCADO AGRO

CONAB PREVÊ AUMENTO
DE 8% NA COLHEITA DE GRÃOS

OS PREÇOS DA SOJA DEVEM SE MANTER ELEVADOS, ESTIMULADOS 
PELA VALORIZAÇÃO DO DÓLAR E BOA DEMANDA INTERNACIONAL.

O Brasil deve colher 278,7 milhões 
de toneladas de grãos na safra 
2020/21, um aumento de 8%, 

segundo projeções da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
feitas com base em inúmeros dados de 
campo, previsões climáticas e imagens 
de satélites. Esse volume representa 
a produção de 15 grãos, sendo que 
milho, soja, algodão, arroz e feijão par-
ticipam com 95% do total. De acordo 
com a companhia, a boa rentabilidade 
do milho e da soja, na safra que se 
encerra, estimulará os produtores bra-
sileiros a aumentarem as áreas planta-
das no próximo período. 
A previsão para a safra de soja é de 
133,5 milhões de toneladas e a de 
milho, de 112,9 milhões de tonela-
das, no próximo ano. A projeção de 

aumento da colheita da soja decorre 
da expectativa de melhor produtivida-
de, que pode chegar a 3.526 quilos por 
hectare, e, também, da ampliação na 
área, estimada em 3% - o que atingiria 
37,86 milhões de hectares. O avanço 
do grão ocorre principalmente em 
áreas de pastos degradados, de reno-
vação de cana-de-açúcar e, também, 
há casos de troca de cultura.
O interesse pela soja reflete a expec-
tativa de que continue boa sua ren-
tabilidade. Os preços do grão devem 
se manter elevados, estimulados pela 
valorização do dólar e boa demanda 
internacional. Evidência desta deman-
da é o ritmo de vendas antecipadas. 
Conforme levantamento da Conab, até 
o início de agosto, cerca de 40% da 
safra 2020/21 já havia sido vendida, 

contra 20%, há um ano. 
O panorama também é positivo para 
o consumo interno. Há tendência de 
aumento pela elevação de 12% para 
13% de biodiesel no diesel, a partir 
de março do ano que vem, e, também, 
pelo bom ritmo de produção de carnes.
O mercado do milho também é influen-
ciado pelo câmbio e pelas carnes, e o 
aumento de área com esse grão é 
estimado em 7%, chegando a 19,78 
milhões de hectares nas três safras – 
em 2019/20, a primeira safra produziu 
23% do total, a segunda contribuiu 
com 74% e a incipiente terceira safra, 
com 3%. A produtividade média pode 
melhorar 3%, segundo a Conab, indo 
para 5.709 kg/ha. •

Fonte: Dados das Perspectivas para a Agropecuária 
Safra 2020/21 – Edição Grãos - Conab.

Pixabay.com
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COLUNA DO ASSOCIADO

A Avimig é o canal do avicultor para acesso 
aos órgãos do governo, bem como a outros 
setores. É uma entidade que tem represen-
tatividade legítima junto aos órgãos oficiais. 
Desde o início de nossas atividades, que 
começaram com meu pai, em 1972, conta-
mos sempre com o apoio da associação. A 
entidade é muito importante, pois mantém 
seus associados informados sobre alterações 
sanitárias, tributárias, trabalhistas e ambien-
tais, antecipando as ações que precisamos 
tomar. São importantes os eventos como a 
Semana do Ovo, Avicultor, Jantar do Clube 
do Galo Mineiro e Churrascão, que propor-
cionam a integração do setor. Sem falar na 
turma boa, que tem na entidade, como dra. 
Marília, José Maria e toda a Diretoria, incan-
sáveis batalhadores da avicultura, sempre 
atuantes, ajudando e modernizando a enti-
dade. A Avimig está sempre pronta a ajudar, 
quando temos algum problema. Estou muito 

satisfeito. •

Murilo Carlos Paiva 
Carvalho Júnior

“
“

Murilo Carlos Paiva Carvalho Júnior
Inagro – Integração Agropecuária

Inagro
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MUDANÇA NO SINDIAVIPAR   
Após 18 anos na presidência do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar), Domingos Martins passou 
o cargo, em setembro, para Irineo da Costa Rodrigues. Domingos 
Martins disse que, após quase duas décadas de luta pela avicultura 
do Paraná, transfere o cargo para Irineo, com a confiança de que o 
setor será muito bem representado. “Precisamos fazer um enorme 
esforço para reposicionar o Sindiavipar no estado do Paraná, que, 
atualmente, representa a maior produção avícola do país, fortalecen-
do nossa parceria com a ABPA e ouvindo nossos associados, para 
entender as grandes diretrizes que temos para o país”, disse Irineo 
Rodrigues. A nova Diretoria será composta, ainda, por José Antônio 
Ribas Junior, como vice-presidente; Rafael Santos, como secretário, e 
Roberto Kaefer, como tesoureiro. O Conselho Fiscal Efetivo será cons-
tituído pelos profissionais: Alfredo Lang, Gerson Muller e Adroaldo 
Paludo. 

Fonte: Sindiavipar

GESTÃO OTIMIZADA 
 

Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Sindicato da Indústria 
de Produtos Avícolas no Estado do Rio Grande do Sul (Sipargs) têm 
novas estrutura e forma de gestão, para o triênio 2020/2023. As 
entidades avícolas passaram a contar com um conselho diretivo, 
presidente de conselho, presidente executivo e comissões temáti-
cas. Assim, o presidente das entidades, Nestor Freiberger, passou a 
presidente do Conselho Diretivo, e José Eduardo Santos, então 
diretor executivo da Asgav/Sipargs, passou a presidente executi-
vo. “Essa composição reflete a evolução interna da entidade, que 
investe numa gestão focada na integração para acompanhar o 
dinamismo do mercado”, afirmou José Eduardo Santos. E mais: a 
Asgav e o Sipargs formaram a Organização Avícola do Estado do 
Rio Grande do Sul (OARS), que tem como finalidade apresentar as 
instituições avícolas de forma conjunta e organizada, destacando 
as entidades e seus principais projetos, programas e atividades.  •

Fonte: Asgav

ENTRE FRANGOS E OVOS

Bruna Bueno

LAR
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NOVAS REGRAS 
NOS EUA
O Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) não exigirá mais que as 
fábricas que produzem ovoprodutos no país 
tenham inspetores do governo em tempo inte-
gral. A regra, que já está em vigor, é a primeira 
atualização dos métodos de inspeção em 50 
anos. Empresas como Cargill Inc e Sonstegard 
Foods poderão usar diferentes sistemas e pro-
cedimentos de segurança alimentar em suas 
fábricas e equipamentos. Alguns inspetores e 
grupos de interesse público alertaram que a 
segurança alimentar pode ser prejudicada. O 
USDA também assumirá a supervisão da Food 
and Drug Administration de instalações adicio-

nais que produzem substitutos de ovo.  •

Fonte: Reuters

Novo diretor
Novidades na BRF. Rubens Modena agora 
é diretor Industrial da Regional Centro-Oeste, 
e será responsável pelas unidades localizadas 
nos estados de Goiás, Mato Grosso e Minas 
Gerais. Na BRF, desde 1998, ele já passou por 
áreas como Produção, Gerência de Processos 
e de Unidade em Herval D´Oeste e Concórdia 
(SC), e Uberlândia (MG). Em 2019, Modena 
foi promovido a Diretor Industrial da Regional 
Central e, agora, assume a diretoria da Regional 
Centro-Oeste. Fabio Loch ocupará o cargo de 
Rubens Modena, na Regional Central. • 

Fontes: BRF

"ONE HEALTH"

A Conferência FACTA WPSA-Brasil 2020, realizada, em agos-

to, totalmente online, reuniu, durante três dias, palestrantes 

nacionais e internacionais e conferencistas de 16 países 

em torno do tema “One Health” ou “Saúde Única”. Para o 

presidente da ABPA e vice-presidente do Conselho Mundial 

da Avicultura, Ricardo Santin, responsável pela palestra de 

abertura, “novas tecnologias, inovação e ciência aplicada são 

bases para um setor forte e para a competitividade internacio-

nal. Em tempos de enfrentamento de doenças humanas como 

a Covid-19, e animal como Influenza Aviária e Peste Suína 

Africana, o sentido da discussão da ‘One Health’ fica mais 

evidente para que possamos chegar a resultados satisfatórios 

e sustentáveis em todos os seus sentidos”. No primeiro dia 

do evento, ocorreu a nomeação do médico-veterinário José Di 

Fábio para o Prêmio FACTA “Profissional do Ano”, atribuído 

ao profissional técnico/científico de reconhecido mérito. 

Outras informações: www.facta.org.br. •
Fonte: Facta

ENTRE FRANGOS E OVOS

Divulgação BRF
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LEGISLAÇÃO

Gustavo Ribeiro
Fonseca

Médico-veterinário
Assessor administrativo

da Avimig

CERTIFICA MINAS: 

O Certifica Minas é o programa 
de certificação de produtos 
agropecuários e agroindustriais 

oficial do estado de Minas Gerais, 
que teve início, em 2008, e que visa a 
melhoria da qualidade e sustentabilida-
de dos processos produtivos mineiros, 
de modo que esses produtos ganhem 
maior visibilidade, conseguindo atingir 
melhores mercados. O programa tra-
balha com a certificação de produtos 
como algodão; azeite; cachaça; café; 
frutas; hortaliças; produtos sem agro-
tóxicos (SAT), entre outros, e produtos 
de origem animal como carne bovina; 
leite; mel; queijo minas artesanal; ovos 
caipiras e frangos caipiras ou coloniais, 
sendo que a certificação do frango cai-
pira é a primeira do gênero no Brasil.
O Certifica Minas foi instituído pela Lei 
Estadual nº 22.926/2018, tendo como 
competências quatro órgãos governa-
mentais que trabalham em parceria: 
a Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Minas (Seapa) 
como coordenadora do programa; e 
a Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais (Epamig), o Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) e 
a Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural de Minas Gerais 
(Emater), como executores do pro-

grama. Com o Certifica Minas, os 
produtores conseguem agregar valor 
ao seu produto, uma vez que conta 
com um certificador acreditado junto 
ao Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), fornecendo ao consumidor a 
garantia de que as propriedades ado-
tam boas práticas agrícolas em todos 
os estágios da produção, atendendo, 
também, às normas ambientais, traba-
lhistas e sanitárias. 
A adesão ao Programa Certifica Minas 
é voluntária. Os produtores interessa-
dos em obter a certificação deverão 
seguir algumas etapas, como: 
1. Solicitar a Certificação - Após 
realizadas as adequações estabele-
cidas nas normas para certificação, 
o produtor deverá encaminhar para 
a sede do IMA o Requerimento de 
Certificação;
2. Assinar o Contrato - Após análise 
e avaliação dos documentos enviados, 
caso haja viabilidade, o interessado 
receberá o contrato de certificação, 
para assinatura;
3. Assinar a Proposta de Serviço 
– O produtor interessado receberá a 
proposta de serviço para ser assina-
da, contendo informações como data, 
duração e componentes da equipe 

a certificação mineira para frangos e ovos caipiras ou 
coloniais

auditora;
4. Pagar a taxa – O produtor fami-
liar, com Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), ativa estará isento da 
taxa. Os demais produtores receberão 
o Documento de Arrecadação Estadual 
(DAE) para pagamento da taxa; 
5. Receber auditoria - Avaliação do 
cumprimento das normas de certifica-
ção;
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6. Receber o certificado de confor-
midade e autorização para o uso do 
selo de certificação.
Crescem, cada vez mais, os estabele-
cimentos de criação de frangos e ovos 
caipira no nosso estado. Selos, como 
o de Certificação do Frango e/ou Ovo 
Caipira, podem trazer ao produtor 
benefícios como melhoria na gestão, 
adoção da rastreabilidade e, claro, 
agregar valor ao seu produto. 
O produtor que quiser certificar o seu 
produto deverá ficar atento às normas 
de certificação exigidas, que possuem 
itens classificados como “Obrigatório”; 
“Restritivo” e “Recomendável”. Desta 
forma, é obrigatório atender a 100% 
dos itens “Obrigatório” e, no míni-
mo, 80% dos itens “Restritivo” e 
“Recomendável”, estando, assim, apto 
para solicitar a certificação.
Na Certificação do Frango e/ou Ovo 
Caipira, podemos destacar algumas 
normas que deverão ser cumpridas 
pelo produtor a ser auditado pelo IMA. 
São algumas delas:
• Manter o registro das atividades de 
trânsito de aves, a Guia de Trânsito 
Animal (GTA), e registros das ocorrên-
cias e ações sanitárias executadas;
• Registro de acesso de visitantes e 

veículos;
• Registro de limpeza e desinfecção 
das instalações;
• Registro de vacinação dos lotes;
• Possuir Memorial Descritivo, abran-
gendo a infraestrutura da granja, eta-
pas de produção das aves, manejo e 
plano de contingência;
• A granja precisa ser cadastrada e 
registrada no IMA;
• O galpão deverá ter tela de 2,54 cm, 
impedindo acesso de aves de vida livre;
• As aves devem ter acesso a área 
externa, para pastejo;
• Permitido apenas aves com linha-
gens de crescimento lento e rústicas;
• Sombreamento na área de pastejo 
(árvores, sombrites, arbustos, entre 
outros);
• Recolher as aves para o galpão com 
intuito de dispor de, no mínimo, 6 
horas contínuas de escuro por dia;
• Idade mínima das aves ao abate de 
70 dias e máxima de 120 dias (para 
frango caipira);
• Abate das aves somente em estabe-
lecimentos que sofrem inspeção junto 
ao órgão oficial (SIM, SIE ou SIF). Para 
os ovos caipiras, o entreposto deve 
também sofrer inspeção oficial;
• O abate das aves provenientes da 

avicultura industrial/comercial, deve 
ocorrer separadamente das aves colo-
niais (frango caipira).
A certificação do ovo caipira é recente. 
As normas de certificação foram publi-
cadas no primeiro semestre de 2020 
e estão disponíveis para consulta no 
site do IMA, não havendo, ainda, um 
processo de certificação concluído. Já a 
certificação do frango caipira se iniciou 
em 2018, com a publicação das nor-
mas de certificação e teve sua primeira 
certificação concluída no mesmo ano, 
sendo a granja localizada no município 
de Lagoa da Prata. Hoje, possui outros 
estabelecimentos certificados, estan-
do eles localizados nos municípios de 
Papagaios e Maravilhas.
Com a procura, cada vez maior, por 
produção de aves mais a campo, o 
Certifica Minas, por meio das institui-
ções ligadas ao programa, garante a 
qualidade dos produtos certificados 
no estado e a sustentabilidade de 
seus sistemas de produção, ajudando, 
também, na inserção dos produtos nos 
mercados regionais. Mais informações 
sobre o programa: http://www.agricul-
tura.mg.gov.br/certificaminas/ •

SELOS, COMO O DE CERTIFICAÇÃO DO FRANGO E/OU OVO CAIPIRA, PODEM 
TRAZER AO PRODUTOR BENEFÍCIOS E AGREGAR VALOR AO SEU PRODUTO.

LEGISLAÇÃO







22     |  www .avimig.com.br

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

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

e Medicina do Trabalho da Avimig

BENDITAS SEJAM AS VACINAS

No início de maio de 2020, quan-
do na frente do meu computa-
dor eu escrevia para a edição 

156 Revista da Avimig, corri sério 
risco de estar sendo catastrófico. 
Naquela oportunidade, tínhamos no 
Brasil, oficialmente, 97.100 pessoas 
contaminadas e 6.761 vidas perdidas 
em razão da pandemia da Covid-19. 
Fiz uma sombria previsão que, ao 
final da pandemia, poderíamos ter um 
número aproximado de 30 mil brasilei-
ros mortos oficialmente e ostentaría-
mos o triste título de “Top 5” mundial 
de casos fatais desse novo coronavírus. 
Para nossa tristeza, eu errei muito, pois, 
passados quatro meses, no momento 
em que volto a escrever este artigo, 
em 9 de setembro de 2020, temos, ofi-
cialmente, pelo portal do Ministério da 
Saúde, 127.517 mortos e 4.165.124 
infectados por essa doença. No mun-
do, são mais de 27 milhões de infecta-
dos com 895. 200 mortes. Felizmente, 
estamos vendo uma luz no fim deste 
sombrio túnel. Apesar dos números 
altos, a transmissão do vírus está em 
queda, no Brasil, assim como os leitos 
hospitalares, sejam de enfermaria, 
sejam de CTI. A Taxa de Contágio, que 
no auge da pandemia chegou a três 

(para cada brasileiro contaminado, 
este contaminava mais três pessoas), 
já está, no momento em que escrevo 
este artigo, em 0,98. 
Mas, a melhor notícia que temos é a 
chegada, talvez ainda neste ano, da 
vacina! Nunca, na história da humani-
dade, se chegou à produção de uma 
vacina de forma tão veloz quanto essa 
que, certamente, freará a pandemia. 
Mais de uma centena de vacinas estão 
sendo desenvolvidas pelo mundo, 
inclusive no Brasil, entretanto as mais 
promissoras e que, certamente, para 
nosso alívio chegarão muito em bre-
ve são: “Corona Vac”, produzida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech; 
a da Universidade de Oxford, em par-
ceria com a farmacêutica AstraZeneca; 
a da Pfizer, em conjunto com a Biotech, 
e a vacina russa "Sputnik V", desen-
volvida pelo Instituto Gamaleya com 
o Ministério da Defesa. À exceção 
da "Sputnik V", todas estão sendo 
testadas no Brasil, em convênio com 
universidades e o Instituto Butantã e 
a Fundação Osvaldo Cruz, esses dois 
últimos já divulgaram que produzirão 
as vacinas na virada deste para o pró-
ximo ano. Embora, em 08 de setembro, 
a Universidade de Oxford tenha comu-

nicado a suspensão temporária dos 
seus testes, em razão de reação nega-
tiva em uma pessoa, dentre milhares 
que foram testadas, que é uma medida 
de segurança normal quando se testa 
medicamentos, temos convicção do 
sucesso desta e de várias vacinas que 
nos livrarão deste mal. Benditas sejam, 
todas essas vacinas!
Como surgiu este poderoso tratamen-
to profilático, as vacinas, capazes de 
nos livrar deste e de outros pesadelos, 
como a raiva canina, a poliomielite, o 
sarampo, a hepatite B, a varíola e tan-
tas outras doenças? Aliás, a primeira 
vacina criada no mundo foi para com-
bater a varíola.  
Vacinas ou imunógenos são produtos 
biológicos, imunogênicos, inócuos e 
específicos, vivos ou inativados, elabo-
rados a partir de unidades ou subuni-
dades antigênicas de estirpes vacinais 
cultivadas em substratos especiais, e 
utilizadas para combater e/ou prevenir 
doenças nos animais-alvo, entenden-
do-se por animais os racionais e irra-
cionais. 
Quem poderia imaginar que as 
vacas salvariam a vida de inú-
meros seres humanos? Em 1796, 
o médico inglês Edward Jenner deci-
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nuados e as de organismos mortos ou 
inativados. Nas vacinas vivas, o agente 
(bactéria ou vírus) pode infectar célu-
las-alvo, multiplicar-se no organismo 
vacinado e induzir imunidade celular 
e humoral, geralmente não requer um 
adjuvante para ser eficaz. Pode se afir-
mar que esse tipo de vacina confere 
habitualmente imunidade um pouco 
mais rápido que as inativadas. Nas 
vacinas mortas, encontram-se agentes 
patogênicos inativados ou subunida-
des. A sua conservação é, em geral, 
melhor, e a resposta um pouco mais 
tardia, além de ser menos proteto-
ras, quando comparada com as vivas. 
Entretanto, o risco é praticamente zero 
para o paciente, já que não há multipli-
cação do material vacinal.
Segundo o dr John Bradley, membro 
do comitê sobre doenças infecciosas 
da Academia Americana de Pediatria 
(AAP), as vacinas de vírus vivos ate-
nuados se reproduzem cerca de 20 
vezes dentro do corpo, causando uma 
forma muito fraca da doença. Para se 
ter uma ideia, os vírus que não passam 
pelo processo de atenuação se repro-
duzem milhares de vezes. A presença 
dos vírus vivos atenuados é capaz de 
se reproduzirem, são seguras e sua 
presença é suficiente para fazer com 

que o sistema imunológico produza 
anticorpos para combater a doença no 
futuro. As vacinas de vírus ou bactérias 
inativadas são criadas quando o vírus 
ou a bactéria estão completamente 
mortos, utilizando-se um elemento 
químico, geralmente o formaldeído. 
Pedaços mortos de microorganismos 
que causam a doença (vírus e/ou bac-
térias) são colocados na vacina. Como 
os antígenos estão mortos, a força des-
sas vacinas tende a se desgastar com o 
tempo, resultando em imunidade com 
menor duração. Por isso, há necessida-
de de se tomar doses dessas vacinas 
inativadas, em intervalos de tempo 
pré-determinados, para que se tenha a 
proteção desejada.
De forma geral, a maioria das doenças 
virais necessitam de vacinas de vírus 
vivos atenuados, mas a grande maioria 
de doenças bacterianas é prevenida 
com vacinas inativadas. Nós, da avi-
cultura, conhecemos bem os efeitos 
benéficos das vacinas, largamente uti-
lizadas em nossas granjas, sejam dis-
solvidas na água, ocular; spray/aeros-
sol, membrana da asa; intramuscular/
subcutânea e de embrião (in ovo). 
Até aproxima! •

diu provar uma teoria que circulou 
por algum tempo. Naqueles tempos, a 
varíola já matara milhões de pessoas 
no mundo inteiro. A varíola bovina (vac-
cínia) era uma doença menos grave, 
comparada com a varíola humana, que 
os ordenhadores geralmente "pega-
vam" através da exposição a vacas 
infectadas. Jenner percebeu que os 
ordenhadores que contraíam a varíola 
bovina, estavam imunizados contra a 
varíola humana. Então, ele propôs uma 
teoria e resolveu testá-la. Pegou um 
material infectado pela varíola bovina 
e expôs a um garoto saudável, através 
de um corte em um de seus braços -  
procedimento inimaginável nos dias 
atuais e que muitos chamariam o dou-
tor de “irresponsável”. Depois desse 
garoto ter adquirido e se curado da 
varíola bovina, dr. Jenner, em mais um 
ato de “irresponsabilidade”, expôs o 
menino à varíola humana por meio de 
uma injeção. O garoto continuou sau-
dável e foi assim que a primeira vacina 
do mundo foi criada. As vacas, por 
seu lado, foram homenageadas com 
o termo "vacina", que vem da palavra 
"vaccínia" e significa "da vaca", em 
latim.
As vacinas pertencem a duas catego-
rias: as de organismos vivos ou ate-
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AGRONEGÓCIO - 
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Introdução
A implantação de regras de Governança 
Corporativa consiste na construção de 
mecanismos pacíficos de transição, 
que ajudam a família a preservar e 
usufruir do patrimônio conquistado, 
após a morte do fundador. 
Assim é que, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), o termo pode ser entendi-
do como um “sistema pelo qual as 
empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo o relacionamento entre 
Sócios; Conselho de Administração; 
Diretoria; Órgãos de Fiscalização/
Controle e demais partes interessa-

das”. Além disso, cria-se mecanismo 
no sentido de que ocorra justa escolha, 
entre seus sucessores, consideran-
do-se, inclusive, todos os herdeiros 
existentes.
O conceito de Governança Corporativa 
pode ser definido, também, como for-
ma de promover distribuição balancea-
da de poder e controle. Tal descentra-
lização é feita por meio de Conselho 
Administrativo ou Diretorias Temáticas 
(financeira; comercial; ambiental, 
dentre outras...).

Planejamento sucessório
Planejar significa organizar as regras 
de sucessão que definirão o futuro 

da empresa familiar, neste caso, do 
empreendimento rural ou, moderna-
mente falando, da(s) atividade(s) do 
Agronegócio abrangida(s) pela empre-
sa em foco.
A sucessão familiar no Agronegócio 
está cada vez mais estruturada e, 
fazendo voltar ao meio rural, uma safra 
de sucessores muito bem preparada, 
inclusive com forte conscientiza-
ção ambiental, mas a sucessão na 
empresa familiar configura processo 
de transição complexo, fascinante e 
desafiador.

pixabay.com
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Na edição anterior da Revista da Avimig, os 
autores abordaram o tema “Compliance 
Ambiental, além da Lei da Liberdade 
Econômica”. A principal diferença entre 
Compliance e Governança Corporativa 
é que a primeira interfere nas atividades da 
empresa, somente no aspecto legal, defi-
nindo as políticas internas e adequando as 
atividades às legislações externas, inclusive 
ambiental. A Governança é mais abrangen-
te, porquanto, além de regular as práticas da 
empresa, de acordo com o mercado, tem como 
objetivo evitar conflitos de interesse entre os 
sócios e garantir a credibilidade da organi-
zação. Na realidade, a Compliance e a 
Governança Corporativa se completam, 
ou trabalham em conjunto, para asse-
gurar a boa gestão e, naturalmente, os 
melhores resultados.
No sentido mais prático, é conveniente regis-
trar que o fato de ser herdeiro não significa, 
necessariamente, adquirir lugar/vaga na 
administração da empresa, pois, nem sempre, 
o herdeiro demonstra vocação para o agrone-
gócio, por exemplo.
Por outro lado, é notória, como já foi mencio-
nada, a existência de nova geração de empre-
sários que pretende assumir os negócios de 
suas famílias – iniciados e implementados 
por seus avós e pais, respectivamente – num 
segmento que responde por significativo per-
centual do Produto Interno Bruto (PIB) – que 
é o agronegócio. Contudo, para que a troca 
de comando seja benéfica, torna-se necessá-
rio compreender as expectativas da Empresa 
Familiar. 
Assim, o planejamento sucessório bem 
estruturado visa garantir a continuidade do 
empreendimento rural, seja com herdeiros, ou 
não herdeiros. O planejamento consegue pre-
servar, dentre outros, o patrimônio como direi-
to de família, pois privilegiando-se a família, 
o legado do produtor rural estará preservado.

Considerações finais
Cabe, ainda, registrar que a holding familiar, que já acontece, tam-
bém, em empresas do agronegócio, é alternativa para que os produtores 
mantenham a continuidade dos negócios e protejam o patrimônio con-
quistado, sendo oportuno lembrar que o protocolo familiar e o bom 
conselho de família são fundamentais na estrutura de Governança. 
O planejamento consiste em etapas, que são monitoradas e ajustadas, 
conforme os cenários que envolvem cada família. Independentemente 
da escolha do plano de sucessão, é imprescindível contar com os ins-
trumentos de Governança Corporativa, pois a gestão deixa de ser 
assunto familiar para se tornar estratégia empresarial.
O resultado é a redução dos conflitos e o fortalecimento dos laços fami-
liares, além, naturalmente, da proteção patrimonial e da otimização 
do desempenho do negócio. •
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“VERDADE SEJA DITA: 
O BRASIL PRODUZ E 
PRESERVA”
Reforçar ao mundo o perfil sustentável do Brasil é 
um dos desafios de Ricardo Santin

G
aúcho de nascimento, mas um cidadão do mundo, 
Ricardo Santin já participou de missões e liderou 
ações internacionais do setor produtivo em mais de 

50 países, ao longo dos últimos 12 anos, na Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), como diretor de mer-
cados e diretor-executivo.  Nestas andanças, pode ver in loco 
as percepções das nações importadoras sobre a avicultura 
e a suinocultura do Brasil, seja em relação às qualidades ou 

aos problemas de imagens que o país, infeliz-
mente, ainda carrega.
Como presidente, Ricardo Santin assumiu, no dia 
19 de agosto, o legado deixado pelo ex-ministro 
Francisco Turra com a missão de ampliar as ações 
para o fortalecimento da imagem dos setores no 
Brasil e no Exterior – e, nesta toada, combater as 
fake news, que arranham a imagem do setor. Ele 
acumula a função de presidente da ABPA com 
a de vice-presidente do International Poultry 
Council (IPC) e, ainda, os cargos de presidente 
no Instituto Ovos Brasil e na Câmara Setorial de 
Aves e de Suínos, do Ministério da Agricultura.
Em entrevista para a Revista da Avimig, 
Ricardo Santin falou sobre sustentabilidade, 
desafios para o setor e os esforços previstos para 
dar ainda mais cor ao made in Brazil, aqui e lá 
fora.

Após 12 anos ao lado de Francisco Turra, 
você assumiu a ABPA em um dos momen-
tos mais desafiadores da história recente 

Foto  Édi Pereira
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PRESERVA”

para o setor, o país e o mundo.  
Quais são seus sentimentos?
Um sentimento de gratidão e ale-
gria por ter partilhado essa histó-
ria com o presidente Turra. Como 
vimos, foram 12 anos de aprendi-
zado com um mestre. O que posso 
agradecer é por ter acreditado em 
mim e ter dado a oportunidade 
de ter trabalhado na consolidação 
de grandes setores representados 
na ABPA. Vivemos muitas crises 
setoriais, ao longo desta história, 
mas o que acontece hoje não tem 
paralelos.   Uma pandemia veio 
e mudou a forma como vemos e 
vivemos neste mundo. Os esforços 
setoriais foram imensos.  O preparo 
setorial se deu muito antes do início 
da crise, de fato, em nosso territó-
rio.  Quando se falava de quaren-
tena nos grandes centros urbanos, 
indústrias em todo o país já rea-
lizavam afastamento de grupos 
de risco, distanciamento e outras 
medidas que foram se aprimorando 
com o tempo, com base nos proto-
colos setoriais que desenvolvemos 
conjuntamente. Seis meses após 
o início desta crise, que ainda não 
tem prazo para acabar, vejo nosso 
setor mais preparado que os produ-
tores de proteína animal do resto 
do mundo.  Mais ainda: são poucos 
os paralelos, mesmo em relação a 
outras cadeias produtivas, do agro 

ou não. Nosso nível de organiza-
ção, investimentos e empenho nos 
colocou na vanguarda, um dos 
poucos que seguiram produzindo 
com a preservação da saúde dos 
colaboradores, mesmo sob as mais 
fortes pressões. Mesmo sem parale-
los, sei que estávamos preparados 
para a crise atual.  Enfrentamos 
muitas outras, tendo a ABPA na 
liderança nacional da superação 
desses momentos. A experiência 
desta década de um bem-sucedido 
trabalho que alcançamos, seja na 
tempestade ou na calmaria, jun-
tamente com um time qualificado 
e harmônico, me dá a confiança 
necessária para ampliarmos, ain-
da mais, nossos horizontes como 
produtores e exportadores de aves, 
ovos e suínos, do material genético 
à proteína.

Falando sobre novos horizon-
tes, como você avalia a visão 
internacional sobre a avicultura 
do Brasil?
Temos pontos de força e questões 
a avançar.  Nossa maior força está 
em nosso status sanitário. Todos 
os grandes produtores mundiais já 
enfrentaram crises com a influen-
za aviária.  Nós permanecemos 
livres, e assim seguiremos graças 
ao trabalho altamente qualificado 
da defesa agropecuária federal 

e estadual, juntamente com as 
empresas e cooperativas do setor. A 
percepção sobre a nossa qualidade 
enfrentou desafios anos atrás, mas, 
hoje, estão mais claros os níveis de 
controles que empregamos, que 
garantem um produto altamente 
seguro.  Foi graças a isso que abri-
mos novos mercados e habilitamos 
mais plantas para nações com 
elevados níveis de exigência. Hoje, 
nosso grande desafio é reforçar 
ao mundo que nossa produção é 
sustentável e que não desmatamos 
para produzir.  É um esforço conjun-
to entre as cadeias produtivas. 

Esta é uma questão importan-
te.  Produzimos com sustenta-
bilidade?
Verdade seja dita: o Brasil pro-
duz e preserva.  E nosso setor é 
um expoente disto.  Praticamente 
toda a produção de carne de 
aves e carne suína é feita fora do 
Bioma Amazônico. As regiões Sul 
e Sudeste do país são responsá-
veis por mais de 80% da produção 
brasileira destas proteínas. Assim, 
ao mesmo tempo que os fatores 
internos ajudam a reduzir as emis-
sões de CO2, as empresas investem 
em inúmeras iniciativas voltadas 
para a preservação e reutilização 
de recursos, a fim de aumentar a 
produtividade e reduzir os impac-

NOSSO GRANDE DESAFIO É REFORÇAR AO MUNDO QUE NOSSA 
PRODUÇÃO É SUSTENTÁVEL E QUE NÃO DESMATAMOS PARA 
PRODUZIR.  É UM ESFORÇO CONJUNTO ENTRE AS CADEIAS 

PRODUTIVAS.
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tos ambientais. Graças ao nosso 
clima, demandamos menos ener-
gia que as granjas europeias para 
proporcionar conforto térmico às 
aves. O clima favorável, somado 
aos investimentos em fontes ener-
géticas renováveis e à qualidade 
das instalações, permite ao Brasil 
produzir carne de frango com nível 
de emissão de CO2 45% inferior ao 
frango produzido no Reino Unido e 
50% menor que o produzido pela 
avicultura francesa, segundo dados 
do DEFRA-UK. E, quando se trata 
de insumos, demandamos muito 
menos grãos externos que nossos 
colegas da Europa e da Ásia. O 
Brasil é um dos maiores produto-
res de grãos do planeta.  A abun-
dância de grãos ocorreu ao longo 
de décadas de investimentos em 
tecnologia desenvolvida, em espe-
cial, pelas empresas de pesquisa 
brasileiras – é o caso da Embrapa.  
E apenas 6% da área agrícola do 
Brasil utiliza/demanda irrigação. A 
menor necessidade de uso de trans-
porte para obtenção de insumos no 
Brasil – diferente do que ocorre 
em polos produtores de aves, que 
demandam importação de grãos – 
é determinante para os reduzidos 
níveis de emissão de CO2. Por fim, 
o aprimoramento genético permitiu 
ao Brasil, além de se transformar 
em HUB de exportação de mate-
rial genético, reduzir, ao longo dos 
anos, a pressão sobre a necessida-
de de insumos, outro fator relevan-
te na conta das emissões.

Como a ABPA vê a legislação 
ambiental brasileira em rela-
ção aos produtos exportados?
A legislação ambiental brasileira é, 
atualmente, uma das mais avan-
çadas e abrangentes do mundo, 
tratando de ações voltadas à pre-
servação do meio ambiente com 
envolvimento direto dos atores 
das cadeias produtivas. Exigências 
como área de preservação perma-
nente, proteção às florestas e aos 
recursos hídricos estão dentre as 
pautas do arcabouço normativo 
ambiental do Brasil, como é o caso 
do Código Florestal Brasileiro e do 
Programa ABC, entre outros. De 
acordo com dados da Embrapa 
Territorial (2017), mais de 5.600 
Km2, ou seja, 66,3% do território 
brasileiro é composto por áreas 
dedicadas à proteção, à preserva-

ção e à conservação da vegetação 
nativa. Com 30,2% do território 
utilizado pelas propriedades rurais, 
o mundo rural brasileiro utiliza, 
em média, apenas a metade da 
superfície de seus imóveis (50,1%). 
A área dedicada à preservação 
da vegetação nativa nos imóveis 
rurais - registrados e mapeados no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) – 
representa apenas um quarto de 
todo o território nacional (25,6%). 
Em se tratando de carne de aves, 
de suínos e de ovos, é importante 
ressaltar que as atividades produti-
vas não estão localizadas em áreas 
de proteção ambiental e são rea-
lizadas, predominantemente, nas 
regiões Sul e Sudeste do país, onde 
são produzidas cerca de 80% des-
sas proteínas.

CAPA | RICARDO SANTIN
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PRATICAMENTE TODA A PRODUÇÃO DE CARNE DE AVES E CARNE 
SUÍNA É FEITA FORA DO BIOMA AMAZÔNICO

NÃO TEMOS REQUISITOS AMBIENTAIS FEITOS 
POR PAÍSES IMPORTADORES, O QUE NÃO ELIMINA 

A POSSIBILIDADE DE TRATATIVAS E ACORDOS 
ESPECÍFICOS ENTRE AS EMPRESAS, NO CASO, 

FORNECEDORAS E SEUS CLIENTES

Os países que importam pro-
dutos brasileiros cobram do 
Brasil um posicionamento 
ambiental?
O comércio internacional é bastan-
te rigoroso com as adequações de 
produtos e processos, e essas exi-
gências são cobradas formalmente 
pelo certificado sanitário emitido 
pelo Ministério da Agricultura. 
No entanto, não temos requisitos 
ambientais feitos por países impor-
tadores, o que não elimina a pos-
sibilidade de tratativas e acordos 
específicos entre as empresas, no 
caso, fornecedoras e seus clientes.  
Isto atesta o perfil sustentável do 
nosso setor: recebemos mais de mil 
auditorias anualmente (obviamen-
te, não considerando 2020, devido 
à pandemia e restrições de viagens), 
e seguimos na liderança das expor-
tações para mais de 150 países 
(incluindo as nações mais exigentes 
do planeta).  E nossas projeções de 

crescimento do comércio interna-
cional seguem em alta. 

Com relação ao planejamento 
da ABPA, quais são os proje-
tos? 
Vamos trabalhar com dois pilares 
principais nesta gestão. Primeiro, 
aumentar a competitividade para 
os setores que representamos, 
trabalhando incessantemente 
para diminuir a carga tributária, 
as dificuldades logísticas e o cus-
to-brasil. Vamos buscar a redução 
de tarifas, os impactos de outros 
insumos e o excesso regulatório. O 
segundo ponto, é o fortalecimento 
da imagem das proteínas, como 
alternativas saudáveis e sustentá-
veis de alimentação, tanto no mer-
cado interno como externo. Esse 
é um trabalho contínuo, da ABPA, 
mas ainda mais importante, neste 
momento. Precisamos promover 
com afinco, as qualidades nutricio-

nais da carne suína, da carne de 
frango e dos ovos, para um novo 
consumidor pós-pandemia, muito 
mais preocupado com a qualidade 
dos alimentos. Vai ser necessário 
deixar claro que estamos atentos às 
fortes exigências de rastreabilidade 
e transparência dos processos de 
produção, combatendo os mitos e 
as fake news. No mercado interno, 
vamos fortalecer nosso principal 
cliente, o Brasil. No mercado exter-
no, China e Ásia continuam guian-
do nossos esforços, mas a busca 
por novos negócios está sempre na 
pauta. Da mesma forma, o cuidado 
com aspectos técnicos e o reforço 
da ação política, em Brasília. Por 
fim, estamos muito otimistas com 
relação ao Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura, o Siavs, 
após a pandemia. Queremos dis-
cutir a segurança alimentar com 
representantes do setor que virão 
de todas as partes do mundo. •

CAPA
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Projeto aprovado 

A Embrapa Suínos e Aves aprovou projeto, junto à 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que vai 
garantir a melhoria da infraestrutura do laboratório 
de segurança NB2+ da Unidade e sua adequação 
definitiva para o status de NB3. Com recursos aprova-
dos no valor de R$ 3,6 milhões, será possível investir 
em melhoria na infraestrutura de apoio – como ves-
tiários; banheiro e sistema de ventilação; tratamento 
de resíduos; compra de equipamentos e manutenção 
do laboratório. “Num momento tão delicado, que não 
temos muitos recursos e precisamos dar continuida-
de às pesquisas e no atendimento às análises da 
Covid-19, a aprovação desse projeto foi importantís-
sima para a Embrapa”, destacou a chefe geral Janice 
Zanella. •

Fonte: Embrapa Suínos e Aves

Desafio AgroJovem       

O Sistema Faemg/Senar/Inaes lançou o 
Desafio AgroJovem. A competição entre 
equipes visa promover o espírito de 
empreendedor e inovação nos jovens estu-
dantes do ensino técnico, médio ou superior, 
de qualquer curso, que tenham entre 16 e 
30 anos, com residência em Minas Gerais. 
Serão quatro fases – capacitação, seleção 
inicial, mentorias e final – em pouco menos 
de três meses (de setembro a novembro), 
tudo 100% online. O objetivo é gerar solu-
ções para conectividade na área rural, sus-
tentabilidade ambiental, acesso a mercado, 
redução de custos, aumento de produtivida-
de e sucessão familiar. O edital, com todas 
as informações sobre o Desafio AgroJovem, 
está disponível no link https://bit.ly/editalA-
groJovem. •
Fonte: Sistema Faemg

O agro é vítima

O presidente do conselho diretor da Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, se 
posicionou descontente com a recente campanha inter-
nacional "Defund Bolsonaro", que, além de atacar o 
agronegócio, difamou a imagem pessoal de represen-
tantes do país, como a do presidente Jair Bolsonaro e 
da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina. Segundo ele, o Brasil vive um momen-
to muito complicado na manutenção de sua imagem, 
em ambiente internacional, passando por sua pior 
fase, sendo o agronegócio vítima de ações ilegais, que 
ocorrem em áreas de preservação. "A preservação do 
meio ambiente, no caso a Amazônia, depende de seu 
desenvolvimento sustentável. Onde há regularização, 
o desmatamento ilegal diminui", disse Marcelo Brito.•
Fonte: Notícias Agrícolas

www.sistemafaemg.org.br/
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AGROGERAIS

BRIGADAS NO
AGRONEGÓCIO

Atendendo à solicitação da secretária de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas, Ana Valentin, por meio de videoconfe-
rência, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG), coronel Edgard Estevo da Silva, 
apresentou, em agosto, as novas normas da brigada de incêndio 
do agronegócio. Com o objetivo de facilitar a formação e recicla-
gem dos brigadistas orgânicos, as pessoas jurídicas (agronegócio, 
indústrias, comércios, entre outras) que necessitarem da brigada 
orgânica, e tiverem estrutura física mínima para formá-la, poderão 
requerer o credenciamento como centro de formação, procedi-
mento totalmente informatizado e simplificado e que pode ser 
acessado no portal do CBMMG (www.bombeiros.mg.gov.br). O 
Senar Minas já está credenciado junto ao Corpo de Bombeiros e 
pode ampliar a sua rede por meio das diversas edificações onde 
se realiza o agronegócio em Minas Gerais. •

Fonte: CBMMG

Exportações agropecuárias

Adidos agrícolas, lotados em 24 países estra-
tégicos para o agronegócio do país, bem como 
representantes de outros órgãos, se reuniram 
virtualmente, durante cinco dias, em setembro, 
no 2º Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros. 
Entre os principais temas discutidos, estavam 
defesa agropecuária; sustentabilidade; diversi-
ficação da pauta comercial e abertura de novos 
mercados. “Durante a fala de abertura, a minis-
tra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Tereza Cristina, destacou os três “Is” 
discutidos no encontro: infraestrutura, inovação 
e instrumentos verdes”. Foram realizadas diver-
sas reuniões com entidades do agronegócio, 
em rodadas de conversa com o setor privado. 
Entre as linhas de ação apresentadas, para 
2021, estão a diversificação da pauta exporta-
dora, a promoção do mercado para produtos 
recém-habilitados nos mercados importadores 
e a promoção da imagem do Brasil e de produ-
tos nacionais. •
Fonte: Anffa

TARIFAS DE
IMPORTAÇÃO

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
avalia retirar, temporariamente, 
as tarifas de importação de arroz, 
soja e milho de países de fora do 
Mercosul.  O objetivo é equilibrar 
os preços e combater os impactos 
na inflação, dada a disparada dos 
valores dos grãos no Brasil. Até o 

Divulgação CBMMG

fechamento desta edição, a propos-
ta ainda não havia entrado na pau-
ta do Comitê Executivo de Gestão 
(Gecex), núcleo executivo colegiado 
da Camex. Só para se ter uma ideia, 
as importações de soja superam lar-
gamente os anos anteriores dada a 
oferta escassa de produto. Somente 
do Paraguai, as compras de janei-
ro a 15 de agosto somam 455 mil 
toneladas contra 150 mil de todo 
2019. No entanto, o mercado vem 

especulando que o Brasil poderia 
importar soja americana, por exem-
plo, produto para o qual hoje a 
tarifa de importação para países de 
fora do Mercosul é de 8%, como no 
milho.  A Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA) é favorável 
à extinção de tarifas para importa-
ção de milho e soja, visto que esses 
setores se tornaram altamente 
exportadores. •
Fonte: ABPA
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EMBRAPA ATUALIZA APLICATIVO COM 
RELATÓRIOS DINÂMICOS SOBRE GRANJAS 

A versão 3.0 do Custo Fácil, um aplicativo da 
Embrapa Aves e Suínos, traz novidades para 
os produtores de frangos de corte que têm 

o aplicativo instalado em seus celulares e tablets. 
Agora é possível editar e apagar granjas e dados de 
lotes, além de gerar relatórios dinâmicos das gran-
jas, do usuário e das estatísticas da base de dados 
no servidor da Embrapa. Além disso, os relatórios 
permitem separar as despesas dos custos com mão 
de obra familiar. Tudo com navegação mais amigá-
vel e autoexplicativa e, ainda, oferecendo a possibi-
lidade de restaurar as informações usando backup. 
O aplicativo está disponível de forma gratuita, 
para instalação em dispositivos Android, no Google 
Play.
A nova versão traz melhor conectividade com a 
base de dados da Embrapa, permitindo ao usuá-
rio, não apenas buscar relatórios das suas granjas, 
mas obter sua posição no ranking e as médias regio-
nais dos principais indicadores econômicos (receita 
bruta, custo total, lucro líquido e geração de caixa) 
das granjas que declararam informações por meio 
do aplicativo ou no portal Custo Fácil na internet.
O custo da mão de obra familiar é um dos 
mais importantes na produção integrada de 
frangos de corte. Por isso, deve ser contabilizado 
no custo de produção e nas estimativas dos indi-
cadores de desempenho econômico. Desde a ver-
são 1.0 do aplicativo Custo Fácil, essa informação 
é contabilizada, mas, na versão 3.0, optou-se por 
separá-la no relatório dos custos operacionais e 
total. “Assim, o usuário tem a vantagem de diferen-
ciar as despesas operacionais (energia; aquecimen-
to; manutenção; seguro; mão de obra contratada; 
administração, entre outros) dos custos de oportuni-
dade envolvidos com a dedicação dos membros da 
família às atividades de manejo e gestão da gran-
ja”, explica o pesquisador Marcelo Miele, um dos 
responsáveis pelo desenvolvimento do aplicativo.

Desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves (SC), o Custo Fácil foi lançado, em 
junho de 2016, para ajudar produtores integrados e a assistência técnica na 
gestão de granjas de frangos e suínos.•
Fonte: Embrapa
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TODO CUIDADO 
COM A LGPD

A Avimig e o Sinpamig, em parceria 
com o escritório de advocacia JCM, 
realizaram, em setembro, o webi-

nar “Quais os impactos da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) na Avicultura”. 
A apresentação foi feita pelo sócio sênior 
do escritório, Gustavo Xavier, que enfati-
zou a relação da lei com as empresas e 
como evitar multas ou ações judiciais.  
A LGPD traz uma série de obrigações para 
as empresas com relação aos dados pes-
soais de terceiros, que ficam armazenados 
física ou eletronicamente nas empresas. 
“Estamos falando de dados pessoais de 
empregados, clientes, fornecedores, candi-
datos de processos seletivos e até mesmo 
de visitantes que vão à sede da empresa. 
A lei distingue, ainda, os chamados dados 
sensíveis, que se relacionam com aspectos 
mais íntimos da pessoa, tais como, opções 
religiosa, político-partidária ou ideologia 
filosófica, assim como aspectos relacio-
nados à sua vida sexual, dados genéticos, 
doenças, dentre outros”, explicou o advo-
gado Gustavo Xavier.  

Controle
Segundo ele, a LGPD determina, basica-
mente, que as empresas que detêm essas 
informações - dado pessoal e dado pes-
soal sensível - controlem a forma como 
são tratados. Isso significa que a empresa 
deve ter pleno controle sobre sua coleta, 
produção, acesso, utilização, reprodução, 
transmissão, distribuição, arquivamento, 
descarte, entre outros.  
“Essa proteção aos dados de terceiros deve 
atuar, basicamente, sob duas frentes. Na 
primeira, deve-se prevenir possíveis utiliza-
ções indevidas dos dados por aqueles que 
têm acesso a eles. Neste caso, não se trata 

de uma apropriação indevida destes dados. 
O operador possui acesso aos dados, mas 
utiliza-os indevidamente. Para evitar isso, 
a empresa deve criar e implementar uma 
política de gestão de dados, além 
de um robusto programa de treinamento 
dos seus funcionários. Estes treinamentos 
devem ser controlados e certificados. Além 
dessa frente destinada ao treinamento 
e à conscientização dos empregados, as 
empresas devem implementar uma polí-
tica de segurança da informação, 
por meio da adoção de mecanismos que 
resguardem toda sua estrutura de redes 
(internas, externas, wi-fi...), computadores, 
sistemas, entre outras. Devem ser definidas 
as regras e implementadas ferramentas de 
controles acerca do cumprimento destas 
políticas, regimentos, regulamentos... Além 
disso, o data protection officer é 
uma (DPO ou Proteção de Dados Pessoais) 
é  uma estrutura de compliance, que visa 
verificar o cumprimento da LGPD e que 
deverá ser instituído pelas empresas”, 
explicou.
Gustavo Xavier reforça que a LGPD impõe 
significativas mudanças na forma como as 
empresas lidam com dados de terceiros: “O 
não atendimento destas novas regras pode 
acarretar responsabilização tanto na esfe-
ra cível (danos materiais e morais) quanto 
no que se refere às multas administrativas 
de até 2% do faturamento. Para os dados 
sensíveis, a LGPD prevê cuidados adicio-
nais e penas mais severas para sua perda, 
extravio, uso indevido, entre outros”.  
O sócio sênior da CJM esclarece, ainda, 
que a implantação da LGPD exige con-
sultoria jurídica, auditoria em TI e adoção 
de soluções tecnológicas. “Sem o elo des-
sas diferentes áreas do conhecimento, o 

trabalho fatalmente será falho e deixará 
de atender à norma - o que, como dito, 
poderá acarretar condenações judiciais e 
multas administrativas de relevante valor, 
concluiu"

Entenda
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
ou Lei nº 13.709 foi sancionada no Brasil 
em 14 de agosto de 2018, pelo, então, pre-
sidente Michel Temer. Seu objetivo é regu-
lamentar o uso de dados pessoais pelas 
empresas, de forma que os cidadãos bra-
sileiros tenham mais segurança e controle 
sobre as suas informações. A vigência da 
LGPD estava prevista para agosto de 2020, 
mas algumas tramitações legais acabaram 
alterando os prazos iniciais. No último mês 
de agosto, a lei foi aprovada pelo Senado 
Federal e está aguardando a sanção do 
presidente para que possa entrar em vigor. 
De qualquer forma, as punições e multas, 
previstas pelo decreto, só serão aplicadas a 
partir de agosto de 2021.•

JCM Advogados

Gustavo Xavier
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BIOSSEGURANÇA

IPC  FAZ DECLARAÇÃO
SOBRE COVID-19, SEGURANÇA
E COMÉRCIO DE CARNE DE AVES

O Conselho Internacional da 
Avicultura (IPC, na siga em inglês), 
que congrega representantes da indús-

tria avícola de 23 países, emitiu, em agosto, 
declaração sobre Covid-19, segurança e 
comércio de carne de aves. De acordo 
com o IPC, “a carne de frango é parte essen-
cial de uma dieta nutritiva para consumidores 
em todo o mundo e continua segura para 
consumo na era pandêmica da Covid-19, seja 
produzida internamente ou importada do 
exterior. A segurança do alimento é da maior 
importância para o setor avícola global, pois 
todos trabalham para alimentar os consumi-
dores em todo o mundo". 
Segundo o documento, “de acordo com o 
entendimento científico da OMS; FAO; OIE; 
Codex e OMC em relação a Covid-19, esta 
doença grave não é um problema de 
segurança dos alimentos, mas sim uma 
doença respiratória e sua principal via de 
transmissão é pessoa a pessoa por meio de 
gotículas respiratórias. O vírus não se multipli-
ca em alimentos e não afeta as aves, só pode 
infectar pessoas quando está intacto”.
A declaração do IPC traz, ainda, que, “atual-
mente, não há evidências de que o vírus 
Covid-19 possa ser transmitido por alimentos 
ou carnes, frescas ou congeladas. No entan-
to, a indústria de alimentos continua a 
praticar procedimentos rigorosos de 
segurança do alimento. Os procedimentos 
HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle), que estão em vigor globalmente, 
são uma abordagem preventiva sistemática 

para os riscos biológicos de segurança alimentar, incluindo o Covid-19”.
E finaliza: “A indústria avícola está totalmente comprometida 
em garantir o mais alto nível de segurança em cada etapa 
do processo produtivo, do campo ao consumidor, ao mesmo 
tempo em que garante a segurança de seus trabalhadores e 
o fornecimento contínuo aos consumidores de proteínas de 
alta qualidade em todo o mundo”.  Confira a declaração na íntegra: 
https://tinyurl.com/y2mqehyu •

Fonte: ABPA
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DESAFIOS DO CUSTO
DE RAÇÃO EM LONGO PRAZO

“TEMOS UMA 

NOVA LÓGICA E 

ESTRUTURAÇÃO 

DO MERCADO 

DE GRÃOS NO 

BRASIL, AGRAVADA 

PELA BAIXÍSSIMA 

DISPONIBILIDADE DE 

SOJA PARA O ÚLTIMO 

TRIMESTRE DE 2020”

Diante da desvalorização do real 
perante o dólar, produtos bra-
sileiros ficaram mais competiti-

vos comparados com outras origens, 
implicando numa aceleração no ritmo 
das exportações de grãos e carnes. 
Os produtores aproveitaram os preços 
elevados em ‘reais’ e travaram parte 
relevante das safras de soja e milho, 
sustentados pela valorização das 
proteínas animais.  Além disso, vários 
países buscaram elevar seus estoques 
de alimentos por meio de adicionais 
compras de commodities das incerte-
zas logísticas oriundas do impacto da 
pandemia do novo coronavírus. 
Soja e milho, os principais eixos de 
proteína e energia, respectivamente, em 
níveis historicamente elevados de pre-
ços, trouxeram as matérias-primas 
alternativas/substitutas, também, 
para patamares altos, tracionan-
do os preços de ração para níveis 
desafiadores.
 Ademais, com margens positivas na 
produção de grãos, maior capacidade 
de estocagem disponível ao produtor 
(seja por silo bolsa ou mesmo por dis-
ponibilidade de armazéns, visto que 
as exportações de soja foram anteci-
padas) e alto volume de negociações 
antecipadas, a decisão de venda, 
sobretudo de milho, foi pouco impac-
tada pela necessidade (de caixa ou de 
logística), o que contribuiu, sobrema-
neira, para que os preços escalassem 
patamares mais altos.

Desafio
Como consequência, temos uma nova  
lógica e estruturação do mercado de  
grãos no Brasil, agravada pela baixís-
sima disponibilidade de soja para o 
último trimestre de 2020 (menos de 
3% da safra do Centro-Oeste disponí-
vel para comercialização), e uma conta 
bem ajustada dos inventários de milho 
para atravessar o período de entres-
safra, ressaltando que a área de plan-
tio de milho verão em Minas Gerais 
deverá ser reduzida novamente, desta 
vez, algo próximo a 15%, para o ciclo 
2020/2021. 
Em face disso, o carregamento de 
inventários de milho é um novo desa-
fio para a cadeia de transformação de 
proteínas vegetais em proteínas ani-
mais.•

Silvio Póvoa
Especialista em commodities

da Germinare Agro

Leandro 
Meneghetti 

Especialista em compras de 
commodities da Germinare 

Agro

Conrado Zanon 
Gestor de riscos em 

commodities da Germinare 
Agro  
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EXPORTAÇÃO

CRESCEM AS EXPORTAÇÕES 
DE CARNE DE FRANGO 

“A TENDÊNCIA DE ALTA NAS EXPORTAÇÕES 
CONTRIBUI PARA REDUZIR OS IMPACTOS DO 
AUMENTO DE CUSTOS COM O ENFRENTAMENTO 
DA PANDEMIA E DA ALTA DOS GRÃOS”

A Associação Brasileira 
de Proteína Animal 
(ABPA) informou, em 

setembro, que as exportações 
brasileiras de carne de frango 
- considerando todos os pro-
dutos, entre in natura e pro-
cessados - apresentaram alta 
de 11,3% no mês de agosto, 
alcançando 362,4 mil tonela-
das. No ano passado, foram 
exportadas 325,7 mil tone-
ladas no mesmo período. Em 
receita, houve decréscimo de 

10%, com saldo de US$ 497,8 
milhões, contra US$ 553,3 
milhões em agosto de 2019.
No acumulado do ano - janei-
ro a agosto -, as exportações 
totalizaram 2,833 milhões de 
toneladas, volume 1,8% supe-
rior ao registrado no mesmo 
período do ano passado, com 
2,784 milhões de toneladas. 
Em receita, houve retração de 
11,3%, com total de US$ 4,14 
bilhões em 2020, contra US$ 
4,66 bilhões em 2019.

“O movimento mensal das exportações foi positivo em 
praticamente todos os grandes importadores da carne 
de frango do Brasil. A tendência de alta nas exportações 
contribui para reduzir os impactos do aumento de custos 
com o enfrentamento da pandemia e da alta dos grãos”, 
ressalta o presidente da ABPA, Ricardo Santin.
Retomando o segundo lugar nas exportações, os embar-
ques para a Arábia Saudita foram incrementados em 24% 
no mês de agosto, na comparação com o mesmo período 
do ano passado, com total de 46,7 mil toneladas no mês. 
Outro destaque do Oriente Médio foram os Emirados 
Árabes Unidos, que aumentaram suas importações, tam-
bém, em 24%, chegando a 25,8 mil toneladas no mês.
Seguindo na dianteira entre os principais destinos, a 
China aumentou suas importações em 46% em agosto, 
em relação ao mesmo mês de 2019, totalizando 54,7 mil 
toneladas no mês. Ainda na Ásia, as exportações para a 
Coreia do Sul aumentaram em 25%, com total de 14,2 mil 
toneladas. Outro grande mercado consumidor do frango 
brasileiro, a União Europeia aumentou suas importações 
em 14% no mês de agosto, totalizando 21,8 mil tonela-
das.•

pixabay.com
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Wellington 
Abranches de 

Oliveira Barros
Engenheiro Agrônomo

HOLAMBRA E HOLANDA

Durante muitos anos, tive von-
tade de conhecer a cidade de 
Holambra, um pequeno municí-

pio do estado de São Paulo, com cer-
ca de 15 mil habitantes. Mas, nunca 
achava tempo para ir, até que um dia 
resolvi conhecer a ‘Capital Nacional 
das Flores’.
Tudo que vi em Holambra superou 
minhas expectativas. Visitei proprieda-
des que são campos de flores, onde é 
possível conhecer todas as etapas de 
produção das mais belas flores como 
rosas; cristas de galo; girassóis; gérbe-
ras; crisântemos e tantas outras.
Até o nome, que pensei ser uma junção 
de Holanda e Brasil, é mais que isso. 
É uma junção dos nomes Holanda, 
América e Brasil, que se deu pela 
colônia de neerlandeses (grupo étnico 
dos países baixos), que se instalou na 
fazenda denominada Ribeirão.
Conheci vários lugares pitores-
cos, como o Moinho Povos Unidos; 
Memorial do Moinho; Lago do 

Holandês; Memorial do Imigrante e 
mais um monte de lugares interessan-
tes.
O ponto alto da visita foi, sem dúvi-
da, o Parque Expoflora, com milhares 
de flores lindas; mudas; tubérculos; 
bulbos; arranjos, entre outros, além 
de restaurantes com comida típica. 
Passeei horas a fio pelo parque, tirei 
muitas fotos e não me cansava de ver 
tantas coisas bonitas.
Esqueci-me, no entanto, de comprar 
bulbos de tulipas, que eu tanto queria. 
Voltei chateado pelo meu lapso de 
memória. Mas, pensei comigo: ainda 
voltarei aqui e comprarei vários deles.
No ano seguinte, estava eu em 
Amsterdã, capital da Holanda. Por 
acaso, passei por uma feira de flores 
e, de cara, vi bulbos de tulipa. Pensei 
em comprar alguns, mas poderia ter 
problemas com a inspeção federal por 
estar portando parte de vegetais, o que 
é proibido. Embora aborrecido, desisti 
da ideia. Entretanto, no dia do meu 

embarque de retorno ao Brasil, vi, no 
aeroporto, uma loja vendendo mara-
vilhosos bulbos de tulipa. Pensei: ora, 
se pode vender aqui, é porque posso 
embarcar com eles e, certamente, 
poderei com os mesmos desembarcar 
no Brasil. Acabei comprando. Deu tudo 
certo. Consegui germinar os bulbos e, 
hoje, tenho lindas e genuínas tulipas 
originadas diretamente da Holanda, 
cuja capital tem centenas de ciclovias e 
milhões de bicicletas, já que o ciclismo é 
a forte característica de Amsterdã, além 
de seus maravilhosos canais e lindas 
casas com telhado de duas águas.•

pixabay.com

Cidade de Holambra
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Professor Benedito 
Lemos Oliveira

CORONAVÍRUS NAS AVES
FATOS E CASOS HISTÓRICOS

Atualmente, estão em evidência os 
questionamentos sobre o novo 
coronavírus. Entrevistas de especia-

listas nos programas de televisão tentam 
esclarecer dúvidas, inclusive sobre suas 
possíveis relações com os animais. De fato, 
“a Bronquite Infecciosa das Galinhas (BIG) 
tem como agente etiológico, também, os 
coronavírus, mas classificados no gênero 
GAMA, muito distantes daqueles per-
tencentes aos gêneros ALFA e BETA que 
causam doenças nos humanos e animais 
domésticos”. Essas são afirmativas muito 
sábias do especialista médico veterinário 
Edir Nepomuceno - ex-professor da USP/
Unicamp – assim completadas, “...não há 
qualquer referência de que os coronavírus 
que causam a BIG possam afetar os huma-
nos”.
Isso posto, vejamos, hoje, exatamente a 
grande semelhança entre as situações vivi-
das em épocas diferentes com estes vírus e 
que, por sua autenticidade, poderia até ser 
considerada uma comunicação científica. 
Vivíamos a década de 1970, e o corona-
vírus da BIG causava prejuízos na avicul-
tura, tanto em frangos de corte quanto em 
poedeiras. Observava-se nas aves, lesões 
e sintomas, ora respiratórios, ora nefrites 
e nefroses, ora nos órgãos reprodutivos e 
alterações intestinais, resultando em alta 
mortalidade e perdas de produtividade. 
Na época, eram muitas as dúvidas sobre a 
evolução da doença, além de preocupação 
pela falta de vacinas no Brasil e tratamen-
tos eficazes. Hoje, infelizmente, a fúria de 
outros coronavírus se repete em patamar 
muito mais grave, provocando sofrimento 
e tristeza pelas grandes perdas de vidas 
humanas. Com essa constatação histórica, 
relembremos nossos professores, a come-
çar por Osmane Hipólito. Ele havia pesqui-
sado o coronavírus da BIG lá nos Estados 

Unidos e, em 1950, voltara a ser professor 
na Escola de Veterinária da UFMG. Na 
época, ele detectou anticorpos e vírus da 
BIG em galinhas vendidas no Mercado 
Municipal de Belo Horizonte e constatou 
que o coronavírus da BIG estava circulando 
nas aves, mas sem causar qualquer sinal 
clínico. Talvez, por isso, despertou pouco 
interesse.
Já no final da década de 1960, após as 
aulas dos professores Osmane Hipólito e 
José Maria Lamas, concluí o curso de vete-
rinária e fui trabalhar na avicultura com 
as poedeiras de Itanhandu-MG. Naquela 
região, os problemas respiratórios das aves 
eram frequentes e complexos pela ação 
simultânea de agentes da Coriza, DCR e 
Colibacilose. Os tratamentos com antibió-
ticos perdiam a eficiência, evidenciando a 
presença de algum agente diferenciado. 
Amostras de sangue das poedeiras foram 
enviadas ao professor Lamas, em “nossa” 
Escola de Veterinária, em 1971. O resul-
tado foi o esperado para Mycoplasma 
gallisepticum, presente nas dez amos-
tras. Contudo, o resultado surpreendente 
foi para a BIG, talvez um dos primeiros 
diagnósticos desta virose em plantéis 
comerciais no Brasil. O relatório sorológico 
(soroneutralização) e a carta do professor 
Lamas apresentados dizem tudo: dos 10 
soros analisados, dois foram suspeitos, 
apenas dois negativos e seis positivaram 
para BIG. Portanto, o coronavírus da BIG 
estava presente e o professor recomendou, 
na carta, oportunas medidas de manejo 
para evitar sua disseminação: “Torna-se 
necessário motivar os criadores para a 
implantação do sistema de idade única em 
cada núcleo. Do contrário, dentro de pouco 
tempo, será tecnicamente impossível criar 
aves em Itanhandu”. Ele estava absoluta-
mente certo!

Relatório e carta do Prof. José Maria Lamas 
da Silva-12/05/1971
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Já no início da década de 1970, avicultores 
de Nepomuceno-MG solicitaram ajuda de 
técnicos para resolver uma doença miste-
riosa nas poedeiras e, após muitas obser-
vações, a dúvida continuava.
Em março de 1977, foi a minha vez 
de atender a um plantel, também de 
Nepomuceno, tendo o tratador sr. Nelson 
Guimarães afirmado, naquela manhã de 
domingo: “Doutor, o ar das galinhas mudou 

de ontem para hoje”. Eu perguntei: “Como 
é que o senhor vê o ‘ar das galinhas’?” Ele 
respondeu, mineiramente, de forma sim-
plória: “As cinco e meia da manhã, eu não 
ouvi a cantoria das galinhas. Esperei até 
as sete e fui tratar. O cocho tava cheio e 
só poucas galinhas bicando a ração e com 
muita má vontade. Vi muita crista roxa! 
Deu a hora de botar, e nada, muita falha 
de ovo no aparador. O esterco tava aguado 

e, por isso, até o cheiro do galinheiro tava 
diferente. É isso, doutor, o ar das galinhas 
tava muito ruim!”
Aí entendemos o que é um “ar ruim das 
galinhas”, típico de BIG, mas sem mani-
festações respiratórias. Bastou uma olhada 
rápida nos ovos e vimos os sinais clássicos 
de ovos com cascas fracas, enrugadas ou 
achatadas e, ao quebrar, claras totalmente 
liquefeitas.

Fotos: Oliveira, B.L e Oliveira D.D; Livro: Qualidade e Tecnologia de Ovos

Carta – relatório do Professor Osmane 
Hipólito, em 09/05/1977

Esta visita culminou com o envio de amos-
tras de sangue para o professor Osmane 
Hipólito, já, então, pesquisando na USP, 
para confirmar o diagnóstico. As amostras 
foram enviadas por meio do M. Veterinário 
do Mapa, dr. Parnaso M. Magalhães. O 
resultado também veio, em uma carta do 
professor Osmane Hipólito, em que relata 
soros positivos após enfrentarem 1000 
doses infectantes do vírus da BIG, amostra 
Beaudette.
Surtos como este de BIG em poedeiras e 
a Síndrome de Nefrite e Nefrose nos fran-
gos eram noticiados por todos os centros 
avícolas, motivando campanha insistente 
dos professores Osmane e Lamas junta-
mente ao Ministério da Agricultura para 
importar vacinas. Havia grande polêmica 
dos técnicos nos congressos e convenções, 
principalmente sobre o tipo de vacina a 
ser importado: vacinas com vírus inativado 
ou vacinas vivas ou ambas? Finalmente, 
foi autorizada a importação, no final da 

década de 1970, cerca de 20 anos depois 
da ação pioneira do professor Osmane 
Hipólito, em Belo Horizonte.
Foi um alivio e grande contribuição para 
a avicultura brasileira atingir o topo e se 
incluir no rol dos maiores e melhores pro-
dutores mundiais de aves e ovos. Claro 
que, a grande variedade de cepas do vírus 
da BIG, sempre preocupou e, mesmo nos 
dias de hoje, há sempre necessidade de 
adaptações e combinações para maior efi-
cácia das vacinas.
Este breve histórico confirma a semelhança 
dos problemas causados nas aves no passa-
do e o nosso sofrimento com a atual pande-
mia, certamente a caminho de animadoras e 
breves soluções. Queira Deus, e nós também, 
que a experiência vivida pela patologia aví-
cola com a BIG, tenha contribuído para as 
pesquisas que estão sendo realizadas para 
descobrir meios preventivos e curativos, que 
venham minimizar o sofrimento das pessoas 
na pandemia da Covid-19. •
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CRESCE O VALOR BRUTO DA
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
(VBP)

O agronegócio está sendo tracio-
nado pelos mercados, adoção 
de tecnologias nas culturas e 

criações, taxas de câmbio favoráveis, 
consumo interno estimulado pelo pre-
ventivo armazenamento doméstico de 
alimentos, consequência, também, das 
ajudas financeiras bilionárias decidi-
das pelo governo federal, beneficiando 
milhões de brasileiros no campo e nas 
cidades, apesar dessa pandemia desa-
fiadora.
O auxílio emergencial, entre outras 
medidas governamentais, atende, nos 
cenários de hoje, a 24 milhões de bra-
sileiros, reduzindo, também, os índices 
de pobreza. Se for de R$ 600,00 per 
capita, resulta num gasto de R$ 14,1 
bilhões por mês ou algo perto de US$ 
2,64 bilhões, tomado o dólar médio 
comercial de julho de 2020.
Logo, quem tem dinheiro no 
bolso se torna consumidor de 
produtos, tecnologias e ser-
viços. Em Minas Gerais, as vendas 
do setor supermercadista cresceram 
9,34%, no 1º semetre de 2020, em 
comparação com o mesmo período de 
2019 (Amis). Presumo que, de 50% a 

55% das vendas são devidas aos ali-
mentos in natura e processados, mas 
análises econômicas são para econo-
mistas e analistas.
O agro continua firme, apesar das 
turbulências de domínio público e das 
quedas vertiginosas e anunciadas dos 
PIBs mundiais, nos cenários entre os 
países ricos, emergentes, e complican-
do, ainda mais, as fragilizadas econo-
mias dos países mais pobres. Assim 
posto, noutros cenários, os Valores 
Brutos da Produção (VBPs) da 

agropecuária dimensionam apenas 
os preços computados dos produtos 
agropecuários, em níveis de estabele-
cimentos rurais ou dentro da porteira 
da fazenda. 
Porém, o agronegócio é um sistema 
agroalimentar, que agrega valores 
aos produtos, do campo à mesa do 
consumidor, por vias internas, e, por 
meio das exportações, para 200 
países, com uma pauta brasileira extre-
mamente diversificada de produtos 
agrícolas, pecuários, hortícolas, frutíco-
las, florestais, in natura e processados. 
Em julho de 2020, as exportações 
do agronegócio somaram US$ 10 
bilhões ou 51,2% das vendas exter-
nas totais do Brasil, com superávit de 
US$ 9 bilhões. Os mais exportados 
foram: soja em grão (+39,4%); 
açúcar (+92,3%); celulose (+35,1%); 
algodão (+64,4%); carne suína 
(+45%); e carne bovina (+20,9%). 
De janeiro a julho de 2020, o saldo 
externo foi de U$ 54 bilhões, o maior 
da história para o período (CNA), 
devendo atingir US$ 87 bilhões para 

pixabay.com
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EM MINAS 
GERAIS, AS 
VENDAS DO SETOR 
SUPERMERCADISTA 
CRESCERAM 9,34% 
NO 1º SEMETRE 
DE 2020, EM 
COMPARAÇÃO AO 
MESMO PERÍODO
DE 2019.

mais, em dezembro de 2020.
Alinham-se, também, as vendas de 
energia limpa renovável, no caso do 
etanol de cana-de-açúcar e do milho, 
consideráveis fontes de energia reno-
vável, produtos de base florestal, cujas 
ofertas exigem a pactuação de práticas 
sustentáveis com quem planta e cria;  
acesso regular às tecnologias de pon-
ta geradas pela pesquisa, assim como 
dependentes de mercados atraentes 
e logísticas mais eficientes.
Avançando nessa abordagem resu-
mida, segundo o Ministério da 
Agricultura, com base no mês de julho 
de 2020, o Valor Bruto da Produção 
(VBP) da agropecuária brasileira 
está estimado em R$ 742,4 bilhões 
e o de Minas Gerais, em R$ 78,53 
bilhões, portanto, 10,6% do VBP 
nacional, a preços correntes. Em rela-
ção a 2019, o VBP brasileiro cresceu 
10,1% e o de Minas Gerais, 10,6%, 
acima da média nacional.

Minas Gerais
Nos cenários mineiros diversos, o VBP 
estadual está avaliado em R$ 78,53 
bilhões, e se divide em agricultura, 
R$ 50,3 bilhões; e pecuária, R$ 28,2 
bilhões, a preços correntes, destacan-
do-se, sem demérito de nenhum outro 
produto agropecuário, os respectivos 
VBPs: café, R$ 17,6 bilhões; bovi-
nos, R$ 9,53 bilhões; soja, R$ 9,4 
bilhões, e cana-de-açúcar, R$ 7,15 
bilhões.  

E mais: milho, R$ 6 bilhões; frangos, 
R$ 4,98 bilhões; batata inglesa, R$ 
2,5 bilhões; suínos, R$ 2,45 bilhões; 
feijão, R$ 2,3 bilhões; banana, R$ 1,65 
bilhão; ovos, R$ 1,37 bilhão, e algo-
dão herbáceo, R$ 1,09 bilhão. Houve 
alguns poucos desempenhos negati-
vos (VBP) em relação a 2019: batata, 
laranja e banana. 
Noutra convergência importante e 
analítica, destaca-se a pesquisa desen-
volvida pelo Cepea/USP/Seapa-MG 
(“Mercado de Trabalho do Agronegócio 
Mineiro/2015”), com 2,5 milhões 
de pessoas ocupadas e, assim, 
distribuídas nessa sinergia campo, 
cidades, abastecimento, exportações, 
e nos seguintes segmentos: Insumos, 
23.693 pessoas (1%); Primário/
fazenda, 1.166.621 pessoas (47%); 
Indústria, 437.626 pessoas (17%), e 
Serviços, 878.250 pessoas (35%).
No segmento “Insumos”, a ocu-
pação de pessoas era a seguinte: 
Fertilizantes, 29%; Defensivos, 4%; 
Rações, 51%; Medicamentos, 12%; e 
Máquinas Agrícolas, 4%. No segmento 
“Primário” agrícola: Café, 49,83%; 
Outras lavouras; 15,85%, Horticultura, 
11,28%, e Produção Florestal, 8,06%, 
entre outros percentuais. No segmento 
“Primário” Pecuária: Bovinos, 87%; 
Aves de corte e postura (6%); e 
suínos (2%). 
No segmento “Industrial” Pecuária 
e ocupação de pessoas: Abate de 
Animais, 34%; Laticínios, 43%; e 

Couro e Calçados; 23%. No segmen-
to Industrial Agrícola: Vestuário e 
Acessórios, 21%; Móveis de Madeira, 
18,3%; Massas e Outros, 15,1%; 
Produtos de Madeira, 10,5%; Papel 
e Celulose, 6,8%; entre dezenas de 
outros dados sobre ocupação de pes-
soas no agro. 
Evidentemente que essa pesquisa é 
muito mais ampla, sistematizada e 
substantiva do que este artigo resumi-
do e, portanto, limitado. O agronegó-
cio não deve ser uma visão apenas de 
produtos, mas de complexos sistemas 
agroalimentares e agroflorestais e res-
pondendo por 22% do PIB brasileiro. 
Sistema é um conjunto sinérgico de 
elementos interdependentes de modo 
a formar um todo organizado. •
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MINAS DE MUITOS 
SOTAQUES
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Dizem os antigos que mineiro é baia-
no cansado, que foi trabalhar em 
São Paulo e, na volta, parou em 

Minas Gerais e ficou para sempre; pois, 
aqui, é claro, nas alterosas, somos um 
grande dormitório, onde passam todos 
os brasileiros que cruzam este vasto país. 
Minas tem a maior rede de estradas, uma 
grande população flutuante e, além disso 
tudo, somos muito hospitaleiros: “Espere 
um pouco, vou passar um cafezinho no 
coador de pano”.  
Quando comecei a estudar, aos sete 
anos de idade, conhecia Belo Horizonte, 
onde nasci, Pedro Leopoldo, Curvelo e 
Matozinhos, onde íamos passear ou visitar 
familiares.  Naquela  época,  a professora, 
no meu segundo ano primário, fez uma 
apresentação sobre geografia, situando o 
nosso Estado, que a turma ainda não sabia 
o que representava aquela  figura no mapa 
do Brasil. Só sei que ela disse que Minas 
Gerais era o maior produtor de milho, de 
ouro e pedras preciosas, minério de ferro 
e  de leite. Ficamos encantados, mas pen-
samos: milho é para galinha; ouro e pedras 
preciosas ainda não sabíamos do valor; o 
minério de ferro para que serviria? Na épo-
ca, as professoras não entendiam ainda a 
importância destes produtos, a não ser do 
leite. Foi a primeira apresentação do meu 
adorado Estado! É claro que esta visão de 
grandeza é muito útil para aguçar nossa 
curiosidade. 
Minas, ao completar seus 300 anos, está 
subdividida em várias tribos regionais, 
cada uma com o seu sotaque, depen-
dendo de suas fronteiras: o norte; em 

Pirapora e arredores; a influência da Bahia 
e do Nordeste; o Triângulo com São Paulo 
e Goiás; o sul,  com São Paulo e Rio de 
Janeiro; a Zona da Mata e as Vertentes, 
com Rio de Janeiro e Espírito Santo, e o 
centro (oeste e  sudeste) tem todas as 
influências e sotaques, quase uma torre 
de Babel.  A movimentação do mineiro é 
surpreendente! Ele está em todos os luga-
res, porque, também, sempre tivemos uma 
rede ferroviária muito extensa e rodovias 
que cortam todo o nosso território, além 
das linhas aéreas. E não é para menos, 
pois, aqui, nasceu Santos Dumont, o pai da 
aviação; Juscelino Kubitschek, que cortou 
de rodovias todo o território brasileiro e a 
maior parte em Minas Gerais; e, também, 
a indústria teve um crescimento represen-
tativo no governo daquele homem, que 
nasceu em Diamantina. Fez em cinco anos 
o que seria feito em cinquenta.
Minas Gerais dos Inconfidentes, cujo 
primeiro livro que li foi sobre eles, pois, 
a minha mãe, que tão fã da história de 
Minas e dos sonetos de Antônio Tomaz 
Gonzaga, colocou meu nome de Marília e 
do meu irmão, Dirceu.
Minas Gerais do queijo canastra, ora-pro-
-nóbis, samambaia; araticum, jabuticaba, 
manga ubá; das famosas universidades 
UFMG, UFV, Ufla, UFU, que, entre outras, 
formaram profissionais reconhecidos; 
médicos, cientistas, pesquisadores, vete-
rinários, engenheiros agrônomos e edu-
cadores. Lembramos, também, do famoso 
e competente serviço de extensão rural 
da antiga Acar-MG, hoje Emater-MG, ras-
gando todo o interior de Minas com seu 

famoso jipe, pilotado por um profissional 
técnico do agronegócio e uma supervi-
sora de assuntos educativos, domésticos 
e sociais, levando desenvolvimento para 
o Estado. Também, a mineiridade contou 
com as interessantes e positivas crônicas 
esportivas do “Kafunga” e seu famoso 
bordão “O errado é que está certo”, figura 
folclórica que foi goleiro do Clube Atlético 
Mineiro.
Mineiríssima, e que não podemos esque-
cer,   é a moda,  que é e  sempre foi muito 
representativa,  tanto no setor de roupas 
como joias, artesanatos; arte sob todos os 
formatos – Adélia Prado com seus versos; 
Manuelzão com suas histórias de condutor 
de boiadas; Lima Duarte, o grande astro 
das artes cênicas; o teatro Giramundo e 
seus famosos bonecos; Teatro Galpão,  o 
Palácio das Artes  e a arquitetura do  Teatro 
de Sabará e o Grupo Corpo.
É isso aí, minha gente! Apesar de sermos 
muito imitados ironicamente, por nosso 
jeito mineiro, por nosso sotaque e algumas 
centenas de gírias, somos um povo temen-
te a Deus, que segue procissão, acende 
vela pro santo, casamos, divorciamos do 
mesmo jeito que todo mundo -  claro que 
não somos mais realistas que o Rei, mas 
‘tamos aí, uai’, cheios de amor para dar 
e servindo de exemplo neste mundo de 
Deus. Por isso, não se esqueça de colocar 
a máscara ao sair de casa; economize seus 
abraços e beijos; você terá um grande lucro 
no futuro. •
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