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A avicultura mineira de corte e postura, apoiada pela 

Avimig, vem alcançando, anualmente, posição 

estratégica no cenário nacional e nas estatísticas 

de exportação do país. Por isso, o agronegócio avícola do 

estado entra, em 2020, com ares de prosperidade, como 

efeito dos resultados positivos das movimentações produ-

tivas, de políticas públicas para o segmento e, sobretudo, 

das negociações com o mercado internacional. Entretanto, 

a avicultura poderá ser impactada, no primeiro semestre, 

pela vulnerabilidade dos preços dos insumos básicos - 

milho e soja -, fator que deverá ser observado pelo setor 

na tentativa de minimizar consequências negativas para 

a cadeia de produção. Além dos desafios e expectativas 

para este ano, um fato é indiscutível: a produção da carne 

de frango mineira continuará ocupando lugar de destaque 

no mercado alimentício nacional e internacional. Que nós, 

associações, produtores rurais, agroindústrias e fornecedo-

res, continuemos de mãos dadas, para manter a vitalidade 

e o norte do agronegócio avícola de corte e postura da 

nossa representativa Minas Gerais.
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Os produtores estão confiantes 
no aumento das exportações 
para a Ásia este ano, já que a 
PSA atingiu mercados como 
China, Vietnã, Coréia do Sul e 
Filipinas. A expectativa é superar 
e esquecer as perdas de 2018.
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INDICADORES DE COMPORTAMENTO 
E PROCEDÊNCIA - CEASA/MG

UNIDADE GRANDE BH - PRODUTOS: OVOS DE GRANJA

Janeiro 556.111.277 554.836.452 43.112.859 39.069.865 10.376.160 9.037.998 1.103.953 981.684

Fevereiro 484.546.267 506.184.308 37.005.725 36.532.373 9.082.305 8.773.715 826.286 993.618

Março 514.015.013 515.037.110 39.022.257 36.780.727 10.034.916 9.589.871 1.210.469 808.465

Abril 469.216.589 528.251.924 35.452.276 37.028.807 10.110.823 10.201.098 1.121.881 1.094.900

Maio 462.308.323 539.954.066 35.325.422 37.881.497 9.995.723 9.663.504 1.343.442 932.296

Junho 485.842.986 510.531.319 39.416.506 35.955.239 8.476.025 9.054.999 925.958 709.577

Julho 503.211.712 561.837.312 35.915.697 38.432.326 9.431.928 10.647.471 1.245.432 986.762

Agosto 528.166.144 556.282.107 37.088.516 35.389.076 10.204.910 10.386.842 931.407 972.240

Setembro 488.181.311 526.168.343 32.521.791 32.352.368 9.241.120 10.124.821 996.508 905.096

Outubro 531.971.020 581.477.667 35.535.825 40.700.184 10.208.737 10.818.036 940.650 1.226.075

Novembro 494.413.136 515.928.192 39.980.307 31.557.325 9.816.438 9.725.140 1.021.681 1.125.429

Dezembro 545.846.560 _ 38.906.680 _ 8.577.254 10.475.497 904.730 1.103.055

Média 505.318.944 536.217.572 37.106.988 34.245.820 9.829.535 9.874.665 1.048.116 986.599

 

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

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

2018          Brasil           2019 2018      Minas Gerais         2019 2018          Brasil           2019 2018      Minas Gerais         2019
Pintos Comerciais de Corte Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)

Período Branco Vermelho
02/12/2019 a 03/12/2019 R$ 90,00 R$ 110,00

04/12/2019 a 08/12/2019 R$ 95,00 R$ 120,00

09/12/2019 a 15/12/2019 R$ 110,00 R$ 130,00

16/12/2019 a 05/01/2020 R$ 115,00 R$ 130,00

06/01/2020 a 15/01/2020 R$ 80,00 R$ 95,00

16/01/2020 a 19/01/2020 R$ 85,00 R$ 100,00

20/01/2020 a 26/01/2020 R$ 90,00 R$ 100,00

27/01/2020 R$ 80,00 R$ 95,00

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

Fonte: Avimig - Até  27/01/2020

Período R$/KG
14/10/2019 a 03/11/2019 R$ 3,40
04/11/2019 a 07/11/2019 R$ 3,30
08/11/2019 a 10/11/2019 R$ 3,20

11/11/2019 a 19/11/2019 R$ 3,10

20/11/2019 R$ 3,20

21/11/2019 R$ 3,30

22/11/2019 a 24/11/2019 R$ 3,40

25/11/2019 a 27/01/2020 R$ 3,50

Fonte: Avimig - Até  27/01/2020

Frango vivo posto granja (média de 
mercado)

Período R$/KG
19/08/2019 a 17/11/2019 R$ 4,70
18/11/2019 a 24/11/2019 R$ 5,00

25/11/2019 a 01/12/2019 R$ 5,30

02/12/2019 a 08/12/2019 R$ 5,50

09/12/2019 a 15/12/2019 R$ 5,80

16/12/2019 a 19/01/2020 R$ 5,50

20/01/2020 a 26/01/2020 R$ 5,20

27/01/2020 R$ 4,90

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até  27/01/2020

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Janeiro 243.495 320.527 64,24 51,04 18,74 18,50 29,40 38,20 22,05 20,00 17,20 6,60 12,61 16,70

Fevereiro 217.540 247.531 78,32 71,28 22,20 24,50 26,40 32,40 19,00 19,90 19,10 4,90 13,20 18,30

Março 244.895 270.609 89,98 81,62 26,50 25,40 23,20 32,80 17,40 20,70 21,60 6,00 11,30 15,18

Abril 276.763 249.822 80,74 82,72 24,20 27,00 30,60 34,00 18,02 18,50 16,72 5,80 10,46 14,70

Maio 254.690 276.981 70,18 71,94 19,70 30,30 32,50 32,40 16,60 18,20 16,10 4,50 15,10 14,60

Junho 255.459 249.104 85,58 73,42 27,10 27,70 26,10 31,30 17,00 18,70 18,50 4,80 11,30 17,50

Julho 273.518 269.286 71,72 70,84 20,66 26,20 31,91 37,80 17,32 16,90 15,81 3,30 14,74 15,73

Agosto 288.863 268.204 66,00 73,00 20,10 28,40 30,70 37,10 15,90 16,20 20,00 6,40 13,13 12,10

Setembro 286.172 286.263 65,12 73,48 20,22 27,91 28,60 38,11 19,61 16,51 19,01 3,31 12,56 14,16

Outubro 307.745 252.340 56,76 70,18 18,80 28,70         30,20 38,00         21,50 14,40         15,20 3,80 14,30 15,10

Novembro 270.795 225.417 56,98 67,98 18,40 29,00         29,10 39,80         22,10 14,80         13,20 3,40 17,20 16,40

Dezembro 282.600 235.495 59,40 85,28 18,01 29,93 29,80 39,91 25,41 17,50         8,82 2,10 17,95 10,56

Média 266.871 262.680 70,41 74,76 21,20 26,89 29,03 35,92 19,32 17,68 16,68 4,25 13,65 15,07

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  Janeiro/Fevereiro 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: 
Redes Sociais: @encontroavicola e facebook/encontrotecnicoavicola - Telefone: (44) 3031-2057 - E-mail: eventos@creventos.com.br

Mais informações: 
https://www.avesui.com/sobre-a-feira/edicao-2020

Mais informações:
 http://www.congressodeovos.com.br/

Mais informações:  
Contato comercial referente ao evento deve ser feito com o gerente administrativo da Avimig, Oswaldo Silva: 
(31) 3482-6403 / 99974-9500 ou avimig@avimig.com.br.

Local: Vivaro Centro de Eventos 
Maringá - PR
Realização: Integra e Sindiavipar

Local: Medianeira - PR 
Lar Centro de Eventos

Local: R. Bernardino de Campos, 999
Centro - Ribeirão Preto - CEP 14.015-130

Local: Belo Horizonte

28, 29 e 30

17 a 19

21 a 23

17 e 18

julho

julho

março

junho

X ENCONTRO TÉCNICO AVÍCOLA

AVESUI AMÉRICA LATINA 2020

CONGRESSO APA 

AVICULTOR 2020

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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Seja bem-vindo!

A Avimig dá as boas-vindas a Gustavo Ribeiro 
Fonseca (foto acima), novo funcionário da associa-
ção no cargo de assessor administrativo. Graduado 
em medicina veterinária pela Faculdade de Estudos 
Administrativos de Minas Gerais (Fead-MG), seu últi-
mo trabalho foi no Instituto Mineiro de Agropecuária, 
no Escritório Seccional de Pará de Minas, realizando 
atividades referentes à defesa sanitária animal, tendo, 
como principal atividade, a avicultura da região. •

CUSTOS DE 
PRODUÇÃO

Os custos de produção de frangos de corte e de 

suínos, calculados pela Central de Inteligência de 

Aves e Suínos (Cias) da Embrapa, acumularam 

altas em 2019. Para a produção de frangos, a 

alta foi de 5,97%, sendo que, para suínos a ele-

vação foi de 8,64%. A alimentação dos animais 

foi o item que mais pesou para a variação positi-

va dos custos em 2019, com 4,04% para frangos 

de corte e  7,21% de aumento para os suínos. •

AMPLIAÇÃO DA RIVELLI 
A Rivelli inaugurou, em janeiro, mais uma gran-

ja de matrizes, com três núcleos. Localizada em 

Itapecerica (MG), a granja comporta 75 mil aves em 

cada núcleo, sendo um para recria e dois para pro-

dução, passando agora de 3,7 milhões de ovos/mês 

para 6 milhões. Além de ser composta por galpões 

e tecnologia de ponta, visando obter os melhores 

resultados zootécnicos de linhagens, a unidade é 

bastante isolada, e foi concebida no mais rigoroso 

conceito de biosseguridade, para produzir ovos e 

pintos de um dia com a maior qualidade possível. •

NOVOS GERENTES 
  

Dois novos gerentes na Vaccinar Nutrição e 
Saúde Animal. Paulo Márcio Alves Almeida 
(foto à direita) é o novo gerente Regional de 
Vendas da Linha Aves. Em Minas Gerais, ele fica-
rá responsável pela gestão e desenvolvimento 
das regiões brasileiras Sudeste e Centro-Oeste, 
reportando-se ao diretor de Negócios da Linha 
Aves, Geraldo Francisco. Já Adrian Alaver 
Fernandes (foto à esquerda) é o novo geren-
te de Contas-Chave da Linha Aves. Sediado na 
fábrica de Toledo (PR), ele será responsável por 
atender a grandes contas nas regiões Oeste e 
Sudoeste do Paraná. • Fonte: Vaccinar. 

ENTRE FRANGOS E OVOS
Divulgação Vaccinar

Divulgação Avimig

Divulgação Rivelli
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BIOSSEGURIDADE 
A Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) reiterou suas recomendações para a 
biosseguridade em toda a cadeia produtiva de 
aves e suínos: 1) Restrição de visitas de pes-
soas procedentes de outros países às instala-
ções avícolas e suinícolas com animais vivos 
ou que possuam relação direta com estas ins-
talações - em especial, se o país de procedên-
cia for endêmico para doenças de notificação 
obrigatória à Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE); 2) Máxima restrição das visitas 
de qualquer origem e atividade não ligada à 
empresa, devendo essas serem limitadas ao 
estritamente indispensável com as seguintes 
recomendações:

Pessoas que não tiveram 
contato com animais 
vivos, nos 15 dias anterio-
res à chegada ao Brasil.

Pessoas que declararem 
que tiveram contato com 
animais vivos, nos 15 dias 
anteriores à chegada ao 
Brasil.

72 horas em território brasileiro, 
sem contato com animais (aves 
ou suínos) ou estabelecimentos 
que contenham esses animais, 
antes de visitarem o primeiro 
estabelecimento no Brasil.

7 dias em território brasileiro, 
sem contato com animais (aves 
ou suínos) ou estabelecimentos 
que contenham esses animais, 
antes de visitarem o primeiro 
estabelecimento no Brasil. •

Visitantes (brasileiros ou 
estrangeiros) proceden-

tes de outros países:

Período de quarentena 
a ser seguido no Brasil 

antes da visita:

Cara Marília,
Parabéns pela conquista tão merecida! 
Tenho muito orgulho de ter trabalhado 
contigo na Acar-Emater, mesmo por 
pouco tempo.
Você sempre deu o seu melhor pela Avi-
cultura mineira. Sempre sucesso!

Jeovah Abreu de Oliveira

ENTRE FRANGOS E OVOS

CARTAS

Edição 153

Marília, 
parabéns pelas justas homenagens havi-
das na Assembleia Legislativa e promo-
vidas pelo CRMV-MG. Você merece. 
Abraço.

Benjamin Sales Duarte

Marília,
não tenho palavras, tamanha é a minha 
admiração por você! Merece muito mais 
homenagens, pelo tanto que tem feito 
pela avicultura. Parabéns! 

Anael Araújo

Minha prezada amiga Marília,
Somente hoje que fiquei sabendo da 
grande honraria que recebeu na ALMG 
pelo CRMV-MG pelos formidáveis tra-
balhos técnicos, administrativos e direção 
em prol da nossa avicultura. Mas não 

foi apenas um trabalho. Foi um traba-
lho com luta, garra, discussões, polêmicas, 
resultando em muitas raivas, às vezes, 
mas, sobretudo com grandes resultados 
vitoriosos, sempre avante, chegando ao 
ponto em que a atividade se destaca hoje 
no agronegócio brasileiro. E, por isso, 
merecidamente, foi você, também, o reco-
nhecido destaque por tudo isso. Sinto-me 
prazeroso por esse reconhecimento, pois, 
conheço seu exemplar trabalho, desde os 
tempos de Acar, e que acompanho até 
hoje. Afinal, sou seu “colega de revista”, 
embora meu trabalho seja, infinitamen-
te, menor do que o seu... Mas quero ter a 
honra de ser seu colega.
Parabéns para você e um forte e merecido 
abraço!
Do seu amigo,

Wellington Abranches 
de Oliveira Barros
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RICARDO SANTIN

No próximo mês de abril, a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
terá novo presidente. O atual diretor 

executivo da entidade, Ricardo Santin, 
assumirá no lugar de Francisco Turra, que, 
depois de 12 anos no cargo, passará a 
ser presidente do Conselho Consultivo 
da ABPA. Ricardo Santin tem 52 anos, é 
natural de Marau (RS), advogado e mestre 
em Ciências Políticas. Está, desde 2007, no 
setor de aves. 

O que mudará na ABPA com a entra-
da de Ricardo Santin na presidência?
Será uma mudança apenas nas posições, 
uma vez que o atual presidente, Francisco 
Turra, deverá assumir o comando do 
Conselho Consultivo da ABPA. Seguiremos 

Diretor Executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

no mesmo rumo que o setor definiu lá 
atrás, com crescimento consistente e sus-
tentabilidade. Nosso trabalho na ABPA 
se iniciou em meados de 2007.  À época, 
éramos ABEF e tratávamos estritamente 
de exportações de carne de frango. Hoje, 
a avicultura e a suinocultura são seto-
res com voz política e institucional, com 
representatividade pouco vista na história 
dos setores. Unificamos todos os elos da 
cadeia produtiva em uma única institui-
ção, liderando as mais diversas frentes de 
trabalho setorial, seja técnico, de imagem, 
promoção comercial e inteligência de mer-
cado.  Neste sentido, daremos continuida-
de ao trabalho de excelência, empregado 
pelo presidente Turra, ao mesmo tempo 
em que empregaremos novas estratégias, 

ENTREVISTA

em um ambiente indicado segundo as 
diretrizes de nosso Conselho Diretivo e dos 
Planejamentos Anuais. Entretanto, já estão 
em nosso plano de metas grandes ações, 
como o Projeto 500K – um conjunto de 
estratégias para alcançarmos a meta de 
embarque de 500 mil toneladas de car-
ne de frango e de carne suína mensais. 
A grande meta da gestão será auxiliar o 
setor a ganhar competitividade e conti-
nuando na posição de maior exportador de 
aves e quarto maior exportador de carne 
suína, mantendo o Brasil como protago-
nista no auxílio à segurança alimentar glo-
bal. Vamos incentivar a modernização da 
produção da indústria, agregando renda 
à toda a cadeia produtiva. Também vamos 
trabalhar para mostrar ainda mais a impor-

| Ricardo Santin.

Édi Pereira
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ENTREVISTA

“AS ESTIMATIVAS PARA 2020 SÃO OTIMISTAS. 

DEVEREMOS REGISTRAR CRESCIMENTO NA PRODUÇÃO 

DE CARNE DE FRANGOS ENTRE 4% E 5%”.

tância dos setores na economia brasileira, 
especialmente no aspecto de distribuição 
de renda no País e a colaboração relevan-
te para a balança comercial, através da 
obtenção de receita cambial. Buscaremos 
continuar o trabalho de consolidação 
da imagem das proteínas de frango, ovo 
e suínos, como alimentos funcionais e 
necessários às dietas balanceadas, além 
de desfazer mitos e ataques às imagens 
destas proteínas.

Quais os maiores desafios para 2020? 
As estimativas para 2020 são otimistas. 
Deveremos registrar crescimento na pro-
dução de carne de frangos entre 4% e 
5%. Em volume, os números devem girar 
em torno de 13,7 milhões de toneladas. A 
comercialização para o exterior deve che-
gar a um patamar de 4,5 toneladas – o 
que representaria aumento de até 6%. 
Hoje, o Brasil tem condições de aumentar 
as exportações porque conta com aloja-
mentos mais preparados a suportar o cres-
cimento. O cenário se repete para a produ-
ção de carne suína. A produção deve ter 
elevação e chegar à casa das 4,2 milhões 
de toneladas. As exportações, de acordo 
com a ABPA, tendem a repetir o desem-
penho de 2019 e variar na faixa dos 15% 
a 20%.  A expectativa é vender de 850 
mil a 900 mil toneladas para o mercado 
externo, em 2020. O quadro de pressão no 
mercado chinês deve perdurar, segundo o 
Rabobank.  Outras nações também foram 
impactadas pela Peste Suína Africana, o 
que deve manter a demanda internacional 
por proteína animal.  Os indicadores são 
otimistas e esperamos estabilidade nos 
níveis de preços.

Quais as dificuldades enfrentadas 
pelo setor em 2019?
Depois de dois anos difíceis, reagimos e 
fechamos 2019 em alta. Em dezembro de 
2018, estávamos em um momento difícil. 
Havíamos registrado queda em produção, 
exportação e consumo. Hoje, observamos 
que tivemos um ano diferente, melhor de 
estabilização e até crescimento. Fechamos 
2019 com aumento de 2,3% na produção 
de carne de frango, passando de 12,85 
milhões de toneladas, em 2018, para 
13,15 milhões de toneladas. De suínos, 
alcançamos 4,1 milhões de toneladas. 
Fatores internos e externos impulsiona-
ram o preço dos produtos no mercado 
brasileiro.  A forte crise sanitária na China, 
com focos de Peste Suína Africana, elevou 
as importações chinesas de carne suína.  
Frente à falta de oferta de produtos no 
mercado internacional, as carnes de frango 
e bovina também foram impactadas. Neste 
quadro, a elevação do preço da carne 
bovina, influenciada, também, por fatores 
climáticos, alavancou os preços de suínos 
e aves.  Acresça-se a isso, a elevação do 
custo de produção, com a alta registrada 
no preço do milho.  O câmbio elevado 
também tornou os negócios internacionais 
mais atraentes. Entre esses quatro fatores 
(China; escassez de bovinos; alta do milho 
e câmbio), pelo menos dois devem perdu-
rar em 2020: falta de proteína animal na 
China e custos elevados de produção. Com 
este quadro, os preços de cárneos devem 
seguir pressionados no próximo ano.

Como foi o desempenho da avicultu-
ra brasileira no ano passado?
As vendas das exportações brasileiras de 

carne de frango (considerando todos os 
produtos, entre in natura e processados), 
encerraram 2019 com saldo positivo em 
volume e receita. Ao todo, foram expor-
tadas 4,212 milhões de toneladas nos 
12 meses do ano, volume 2,8% superior 
ao registrado ao longo de 2018, com 
4,1 milhões de toneladas.  Em receita, 
as vendas do setor em 2019 totalizaram 
US$ 6,994 bilhões, número 6,4% superior 
ao alcançado em 2018, com US$ 6,570 
bilhões. Em relação à produção de ovos, 
em 2019, as estimativas apontam que 
alcançamos a marca de 49 bilhões de 
unidades produzidas – o que representa 
elevação de 10% em relação às 44,48 
bilhões de 2018. Parte significativa dessa 
produção está direcionada para o merca-
do nacional. Isso porque o consumo per 
capita cresceu cerca de 9% em 2019, evo-
luindo de 212 unidades para 230 unidades 
por habitante. Já as exportações tendem a 
reduzir até 32%.

Como ficará o mercado de grãos, em 
virtude do aumento das exportações 
de milho e soja?
As exportações de grãos são uma preocu-
pação constante para quem produz na avi-
cultura e na suinocultura. A forte demanda 
internacional por milho, por exemplo, 
aqueceu preços da saca do cereal neste 
ano, aliado ao quadro de estiagem em 
áreas produtoras.  Neste sentido, o setor 
está preparado para buscar insumos em 
outras áreas produtoras, como a Argentina, 
o Paraguai e os Estados Unidos. •
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Daniel Holanda

COLUNA DO ASSOCIADO

Somos novos no mercado 
de postura, mas desde que 
a empresa foi fundada, 

em Santo Antônio do Monte, 
há dois anos, vimos a impor-
tância de nos associarmos e 
participar da Avimig. Sabemos 
que, somente com o trabalho 
da associação, conseguiremos 
ser fortes para reivindicar qual-
quer coisa. O trabalho tem de 
ser conjunto, de produtores e 
associação. Sozinho ninguém 
consegue nada.•

FLÁVIO 
FERRÃO

“
“

Flávio Ferrão
Granja Diamante
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ABPA PROTESTA CONTRA 
“SEGUNDA SEM CARNE”

“Prezado Senhor,
A Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), que representa a avicultura e a sui-
nocultura do Brasil, vem externar a profunda 
indignação de todo o setor produtivo, frente 
à campanha movida pela Natura & Co na 
equivocada “Segunda Sem Carne”. Tal 
campanha estabelece um claro preconceito 
sobre a produção e sobre os produtores, que 
dedicam suas vidas a produzir alimentos 
seguros, de alta qualidade e com sustenta-
bilidade.
Falamos de 4,1 milhões de pessoas, entre 
empregos diretos e indiretos na cadeia pro-
dutiva da avicultura e da suinocultura. São 
mais de 100 mil famílias de pequenos pro-
dutores - a base de nosso sistema. Muitos 
deles, consumidores e fieis à marca Natura.
Se o alicerce para tal campanha é a preser-
vação da Amazônia, saiba que a avicultura 
e a suinocultura do Brasil estão instaladas 
fora do Bioma Amazônico – concentradas, 
em especial, no Sul e Sudeste do Brasil.
Conscientes de nossa responsabilidade, nós, 
produtores de aves, suínos e ovos, produzi-
mos com total respeito à legislação ambien-
tal do Brasil – sabidamente, uma das mais 
rígidas de todo o mundo. Ao mesmo tempo, 
é importante ter ciência de que os insumos 
utilizados em nosso sistema produtivo não 
provêm de áreas devastadas da Amazônia.
Por isto, é importante reafirmar: são equivo-
cadas e claramente preconceituosas delegar 
ao setor de proteína animal responsabilida-
des que vão muito além de nosso sistema 

Ofício da ABPA foi encaminhado, em janeiro, a João 
Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, CEO do Grupo Natura 
& Co, em São Paulo. Leia conteúdo na íntegra:

produtivo.
Em contraponto, ofertamos aqui algumas 
informações – estas, sim, corretas:
- Contribuímos para a segurança alimentar 
da população brasileira, com proteínas de 
alta qualidade. O consumo per capita do 
Brasil é de, em média, 42 quilos de carne de 
frango e 15 quilos de carne suína por ano, 
além de 230 ovos. São proteínas altamente 
nutritivas, acessíveis, fundamentais para a 
boa nutrição de todas as gerações, de crian-
ças aos idosos;
- A Avicultura e a Suinocultura geram 
emprego e renda para a população brasilei-
ra, em especial, no interior do País. Cidades 
inteiras dependem economicamente da 
atividade. Em diversos estados, os melhores 
Índices de Desenvolvimento (Dados Firjan) 
são registrados em municípios cuja a base 
econômica é a produção de aves, suínos e 
ovos;
- Quase 70% de nossa produção de aves, 
80% de suínos e 100% de ovos são dire-
cionadas para a população Brasileira. O 
restante é embarcado para mais de 150 
nações em todo o mundo, de mercados 
ricos – como União Europeia e Japão – a 
nações menos favorecidas, nas quais somos 
parceiros estratégicos para a garantia de 
segurança alimentar;
- Recebemos mais de 1 mil inspeções anuais, 
sejam oficiais ou de certificadoras privadas, 
contratadas por grupos importadores. Entre 
os pontos de inspeção estão questões rela-
cionadas à preservação ambiental. A lupa 

destas certificadoras atesta o nosso respeito 
ao meio ambiente.
Senhor CEO, frente a todos estes pontos 
e em respeito aos milhões de brasileiros – 
incluindo os pequenos produtores em todo 
o país – pedimos que seja feita a imediata 
suspensão da campanha nas redes e nos 
sites da Natura & Co. Respeitamos àqueles 
que optam por não consumir nosso produto 
– é um direito legítimo. Entretanto, atacar e 
difamar nossa cadeia produtiva por meio de 
campanhas como esta é indigno e surpreen-
de a todos do nosso setor – especialmente 
vindo de uma empresa com forte responsa-
bilidade social como a Natura, com tantos 
projetos voltados para o desenvolvimento 
de áreas carentes, que dependem da ampla 
e acessível oferta de alimentos.
Desde já, agradecemos a atenção."

Francisco Turra 
Presidente da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA). •
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ANEEL SUSPENDE O 
RECADASTRAMENTO RURAL

A Avimig, com o apoio da Federação 
da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais (Faemg), vem acompanhan-

do, atentamente, as dificuldades no reca-
dastramento da classe rural junto a Cemig, 
especialmente com relação aos cadastros 
dos avicultores indeferidos injustamente. 
As entidades estão trabalhando unidas 
para reverter a situação. Após várias ações 
junto a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e a outras ins-
tituições, alguns importantes avanços já 
podem ser considerados. 
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), em reunião extraordinária, no dia 
14.01, suspendeu a aplicação do Artigo 
5º da Resolução Normativa nº 800/2017. 
Portanto, foi suspenso o processo de 
revisão cadastral, iniciado em 2019, para 
unidades consumidoras que recebem 
benefícios tarifários da classe rural, esgoto 
e saneamento, bem como irrigação e aqui-
cultura.
A Resolução 800/2017 estabeleceu que o 
início da revisão cadastral seria em 2019 
com as distribuidoras promovendo reca-
dastramento de um terço das unidades 
consumidoras. Os outros terços seriam em 
2020 e 2021.
A Aneel concedeu a medida cautelar ava-
liando a dificuldade de cumprir os prazos, 
bem como os desafios enfrentados pelos 
órgãos competentes para a emissão da 
documentação comprobatória. Além disso, 
a área técnica da agência enfatizou o ris-
co de descadastramento de consumidores 
que, embora tenham direito ao benefício, 
não tiveram tempo hábil para realizar a 
revisão cadastral. Na decisão, a agência 
também estabeleceu que os consumidores 
que perderam o desconto tarifário, por não 

conseguirem cumprir o prazo, ainda pos-
suem direito ao benefício, e, portanto, têm 
direito ao refaturamento.
“A decisão da Aneel é oportuna, pois o 
recadastramento é complexo para o pro-
dutor rural. Além do mais, de repente, 
ignorava toda a história de anos do pro-
dutor na atividade rural e o classificava 
como consumidor comercial, residencial, o 
que ainda implicava em aumento do valor 
da energia com a retirada dos benefícios 
a que sempre teve direito”, disse o presi-
dente do Sistema Faemg, Roberto Simões.

Consulta pública
A Aneel abriu consulta pública com dura-

ção de 60 dias – o prazo terminará em 
16 de março deste ano - para alterar os 
prazos previstos no Artigo 5º da Resolução 
Normativa nº 800/2017 e no Artigo 53-X 
da Resolução Normativa nº 414/2010. A 
proposta em consulta prorrogaria o prazo 
para a primeira revisão cadastral, passan-
do de 2019 a 2021 para 2020 a 2023.

Os interessados em participar da 
consulta pública podem enviar con-
tribuições para o e-mail: cp001_2020@
aneel.gov.br, ou por correspondência para 
o endereço da Aneel (SGAN, Quadra 603, 
Módulo I, Térreo, Protocolo Geral, CEP: 
70830-110 – Brasília - DF.

ROBERTO SIMÕES:
“O RECADASTRAMENTO É COMPLEXO PARA 

O PRODUTOR RURAL”.

Maria Teresa Leal

| Roberto Simões.
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Cemig é notificada
A Faemg notificou a Cemig, no dia 20 
de janeiro, para que refature o consumo 
e reenquadre os produtores rurais que 
tenham sido desclassificados na revisão 
cadastral na categoria de consumidor rural. 
O fundamento da notificação se encontra 
no Despacho Aneel nº 32/20, publicado no 
Diário Oficial da União no último dia 15 
de janeiro, e contém as seguintes decisões 
da agência: 1 – Suspensão do Artigo 5º 
da Resolução Aneel 800/17 – prazos para 
a revisão cadastral dos consumidores; e 
2 – Determinando como condicionante 
para o desenquadramento apenas após a 
visita técnica da distribuidora. Sem a visita 
técnica, o consumidor desenquadrado tem 
direito ao reenquadramento na categoria 
de origem e ao refaturamento do consumo.
A coordenadora da Assessoria Técnica da 
Faemg, Aline Veloso, explicou que, para os 
produtores, é importante a manutenção 
de benefícios na tarifa de energia, que, 
em relação à tarifa residencial, tem uma 
diferença de 30% a menos no preço do 
kilowatt, bem como abatimentos cumu-
lativos para outras subclassificações da 
categoria ‘rural’. “A partir de agora, vamos 
tomar outras medidas para fazer valer o 
benefício da tarifa a que o produtor rural 
tem direito”, explicou. 
“Muitos associados estão procurando a 
Avimig e recebendo a orientação necessá-
ria. A Faemg é nossa parceira e, com sua 
equipe de técnicos e advogados, está cola-
borando com a associação, principalmente 
no que se refere às informações que preci-
sam ser passadas ao avicultor no campo”, 
informou a diretora executiva da Avimig, 
Marília Martha Ferreira.

1 – Reunir a seguinte documentação:

a) Uma conta de energia elétrica de 2019 classificada na 
categoria rural;
b) Outra conta, da mesma unidade consumidora, já classi-
ficada em outra categoria;
c) Se possível, a carta na qual consta o indeferimento.

2 – Enviar a documentação por e-mail: 
astec@faemg.org.br – ou para o WhatsApp 31 99239.3136

3 – O pagamento das faturas já recebidas, para evitar o 
corte do fornecimento da energia. Atenção especial para a 
conta que chegará em fevereiro, que deverá constar a clas-
sificação original (conforme faturas anteriores) e a infor-
mação do ressarcimento do valor pago a maior (referente 
à conta de janeiro, por exemplo). •

 “MUITOS ASSOCIADOS ESTÃO 
PROCURANDO A AVIMIG E RECEBENDO A 

ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA”, DISSE MARÍLIA 
MARTHA FERREIRA.

Cadastramento indeferido pela Cemig. 
O que a Faemg recomenda?

Divulgação

| Marília Martha Ferreira.
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PRODUTORES DE SAMONTE 
QUEREM SOLUÇÃO PARA A 
FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Divulgação

| Representantes da Avimig participaram da reunião com produtores na Cemig.

Num ano de grandes expectativas 
para o setor, os produtores de 
Santo Antônio do Monte (Samonte) 

temem a desaceleração no crescimento 
dos negócios em função de problemas no 
fornecimento de energia elétrica para o 
município. A cidade não tem subestação 
e a pouca energia que recebe chega por 
meio da subestação da localidade vizinha 
de Pedra do Indaiá, não sendo suficiente 
para abastecer o agronegócio avícola e 
também a produção de foguetes.
“Queremos expandir nossas atividades, 
mas desde a construção da subestação de 
Pedra do Indaiá, na década de 60, muito 
pouco se investiu na melhoria da nossa 
rede elétrica. Nesse período, a cidade cres-
ceu, ganhou novas empresas e indústrias 
e, principalmente, o agronegócio cresceu 
muito”, informou o proprietário da Granja 
Diamante, Flávio Ferrão.

De acordo com ele, somente a avicultura 
de postura pulou de 1 milhão de aves, em 
2016, para 2,2 milhões de aves, em 2019.  

“SE A CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA NÃO FIZER 

INVESTIMENTOS URGENTES 
EM NOSSO MUNICÍPIO, 

HAVERÁ A DESACELERAÇÃO 
NO CRESCIMENTO DE NOSSA 

ECONOMIA. AUMENTARAM 
MUITO OS TRANSTORNOS 

DIÁRIOS EM NOSSOS 
AVIÁRIOS, POR FALTA DE 

ENERGIA ELÉTRICA”,
informou o produtor. 

Novo ânimo
As negociações com a Cemig avançaram 
na última reunião, realizada no início de 
fevereiro. Depois de vários encontros, a 
companhia de energia apresentou o cro-

nograma das “Ações estruturantes para o 
município”, com a garantia dos primeiros 
trabalhos a serem realizados já em 2020. 
A subestação, que atenderá exclusivamen-
te Santo Antônio do Monte, priorizando a 
indústria, o comércio e o agronegócio, terá 
suas obras iniciadas em fevereiro de 2021, 
sendo entregues até 2022. O investimen-
to na subestação será de cerca de R$ 20 
milhões.
A Avimig, por meio de sua diretora exe-
cutiva, Marília Martha Ferreira; do geren-
te administrativo, Oswaldo Pereira, e do 
assessor administrativo, Gustavo Ribeiro 
Fonseca, tem acompanhando as negocia-
ções, marcando presença nas reuniões dos 
avicultores de Samonte com a Diretoria de 
Infraestrutura da Cemig, coordenadas pelo 
consultor Paulo Lott, e que contaram, tam-
bém com a presença do deputado estadual 
Professor Wendel.•
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GAVEA AUMENTA 
VIGILÂNCIA NAS GRANJAS
Grupo completou 10 anos

O Grupo de Atenção Veterinária 
Especial em Avicultura (Gavea), 
criado pelo Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA) para atender às 
normas previstas no Plano Nacional 
de Sanidade Avícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), estará ainda mais próximo dos 
avicultores em 2020.  Há dez anos, os 
profissionais do grupo têm realizado 
trabalhos de recadastramento de gran-
jas, atendido a suspeitas de doenças de 
notificação obrigatória e feito o cadastro 
de estabelecimentos que comercializam 
aves vivas, bem como de outras explora-
ções avícolas.  
A coordenadora estadual do Programa 
de Sanidade Avícola, a médica veteriná-
ria Izabella Hergot, disse que, este ano, 
todos os esforços serão feitos para que 
o Gavea amplie a vigilância nas granjas, 
aproximando-se, cada vez mais, dos 

pequenos e grandes produtores. “Essa 
proximidade é fundamental para o for-
talecimento e evolução da avicultura 
mineira. No planejamento das ações 
para este ano, estamos focados na con-
tinuidade de nosso trabalho em todas as 
granjas distribuídas no estado, contando 
sempre com a parceria da Avimig e dos 
produtores mineiros”, disse a coordena-
dora.
Segundo Izabella Hergot, ao longo dos 
10 anos de atuação do Gavea, foram 
várias as conquistas, como a melhoria 
do sistema de atenção veterinária e a 
capacidade de respostas à emergência 
sanitária, fazendo com que os produto-
res de aves ganhassem um forte aliado. 
“Sempre focamos em treinamentos e 
capacitação dos profissionais. É um gru-
po integrado, com muito engajamento e 
trabalho de equipe”, garantiu ela. 
Entre as atividades de destaque do 

Gavea, pode-se mencionar a atuação no foco 
de laringotraqueíte, em Itamonte (MG), em 
novembro de 2010, e a força-tarefa para regis-
tro de granjas em Pará de Minas. “Um outro 
momento que podemos destacar foi o treina-
mento em Uberlândia, em 2012, quando todos 
os representantes do Gavea foram convocados 
para o treinamento de emergência de avicultu-
ra com aulas prática e teórica”.
Fundado em 2009 pela médica veterinária 
Cristina Pena, o grupo atua, especialmente, nas 
regionais do Triângulo, Zona da Mata, Central, 
Centro-oeste e Sul de Minas, onde se concentra 
a maior parte das granjas. •

| Izabella Hergot estará mais próxima de pequenos e grandes produtores em 2020.

| Gustavo Maia, Fabiana Vladimira, Wadia Freitas.

Divulgação IMA

Divulgação IMA

10anos

ENTIDADES
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RESÍDUOS DA AVICULTURA VIRAM 
MATÉRIA-PRIMA DE FERTILIZANTES

Juscimar da Silva

Uma parceria entre a Embrapa 
Hortaliças (DF) e a empresa LJIL 
Incubadora resultou no aproveita-

mento de resíduos da indústria avícola, 
gerados em incubatório, no processo de 
formulação de novos fertilizantes organo-
minerais (FOM). Após três anos de pesqui-
sa, os cientistas desenvolveram e testaram 
duas formulações bioenriquecidas com 
os resíduos de incubatório: uma, à base 
de fosfato de rocha, recomendada para 
a produção orgânica, e outra contendo 
adubo solúvel, para cultivos em sistemas 
convencionais. O desenvolvimento das for-
mulações foi ajustado para a adubação de 
hortaliças.
“O potencial dos resíduos da indústria 

avícola para uso na agricultura é bem 
grande, em função dos nutrientes conti-
dos, em especial o cálcio e o fósforo da 
casca dos ovos, bem como da presença 
de aminoácidos na clara”, garante o pes-
quisador Juscimar da Silva, da área de 
Solos e Nutrição de Plantas, da Embrapa 
Hortaliças. Ele ressalta que toda a riqueza 
da composição química dos resíduos, que 
estava subutilizada, foi reunida em um só 
produto para fertilizar o solo.

Eficiência 
Os ensaios agronômicos foram realiza-
dos em culturas de alface e tomate, com 
resultados bastante promissores. “A efi-
ciência dos fertilizantes organominerais, 

ao fornecer fósforo às culturas, foi similar 
à de outras fontes comerciais”, destaca o 
pesquisador. Outro ponto positivo verifi-
cado, segundo ele, foi o efeito residual da 
adubação, ou seja, em cultivos sucessivos 
o fertilizante forneceu fósforo para o toma-
teiro sem a necessidade de reaplicação.
 “A tecnologia, como um todo, é inovadora 
com o uso do resíduo de incubatório como 
fertilizante. Há um processamento dife-
renciado e, pela primeira vez, usamos um 
microrganismo - uma levedura - para gerar 
um produto enriquecido biologicamente, 
junto com a mistura de outras matérias-
primas. Esse microrganismo exsuda, como 
produto final de seu metabolismo auxinas 
e ácido cítrico, componentes importantes 

| Os fertilizantes organominerais têm potencial de reduzir a dependência da importação de fertilizantes.

CIÊNCIA AVÍCOLA
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para o crescimento vegetal e solubilidade 
de fosfatos, respectivamente.”

Aproveitamento 
Para Juscimar da Silva, esse tipo de pesqui-
sa representa importante contribuição às 
práticas utilizadas na destinação e no tra-
tamento adequado de resíduos previstos 
na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
- Lei nº 12.305, de agosto de 2010.
O diretor Comercial da LJIL Incubadora, 
Linthon Vinícius Campos, conta que a 
empresa recebe cerca de quatro milhões 
de ovos por mês, que são colocados nas 
incubadoras e depois nos nascedouros. 
O processo gera um volume enorme de 

resíduos, desde cascas de ovos a ovos não 
eclodidos. “Antigamente, os resíduos eram 
triturados e jogados no lixão. Com a vigên-
cia da lei, em 2010, essa prática foi proibi-
da, mas, mesmo antes da proibição, existia 
a preocupação sobre o que fazer com a 
quantidade de resíduos gerada, que girava 
em torno de quatro a cinco toneladas por 
dia”, lembra Linthon Campos. 
Os fertilizantes organominerais gerados a 
partir de resíduos, também têm potencial 
de reduzir a dependência da importação 
de fertilizantes. De acordo com Juscimar da 
Silva, dificilmente um produto desse tipo 
poderia reunir em sua formulação grandes 
quantidades dos macronutrientes nitrogê-

nio, fósforo e potássio, devido à elevação 
dos custos. Por isso, foi escolhido o fósforo, 
considerado o nutriente mais limitante 
para a agricultura nacional.

Aprovado 
A tecnologia de produção e os fertilizantes 
estão prontos, testados e aprovados, nas 
condições dos campos experimentais da 
Embrapa, para alface e tomate. Na fase 
atual, novo contrato está sendo elabora-
do, com o objetivo de realizar ajustes para 
escalonamento da tecnologia de fabrica-
ção e aumentar a eficiência da produção 
do fertilizante. •
Fonte: Embrapa
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| Com 60 anos de idade, a pessoa terá trabalhado 42 anos sob condições nocivas, ante aos 25 anos que necessitaria.

UM REMÉDIO FORTÍSSIMO 
CONTRA AS APOSENTADORIAS ESPECIAIS!

No dia 13 de novembro de 2019, foi 
publicada, no Diário Oficial da União 
(DOU), a Emenda Constitucional 

(EC) n° 103, que alterou o Sistema de 
Previdência Social e estabeleceu as regras 
de transição e disposições transitórias. 
Esta EC/19 ficou mais conhecida, no senso 
comum, como “Reforma da Previdência 
Social”. 
Segundo o jurista constitucionalista José 
Afonso da Silva, mineiro de Pompeu, livre 
docente da USP desde 1969, já aposen-
tado, numa Constituição, ou Reforma 
Constitucional, pode-se identificar três 
situações: 
(a) normas de eficácia plena e aplicabilida-
de imediata;
(b) normas de eficácia contida e aplicabili-
dade imediata; e
(c) normas de eficácia limitada, não 

autoaplicáveis, e dependentes de comple-
mentação legislativa. 
A EC 103/2019, no que diz respeito às 
aposentadorias especiais, fez profundas 
alterações. Anteriormente, a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88), em seu Inciso II, 
do Parágrafo 1°, do Artigo 201, permitia 
a adoção de requisitos e critérios diferen-
ciados para a concessão de aposentado-
rias aos beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), para aqueles, 
cujas atividades exercidas estavam sob 
condições especiais que prejudicassem a 
saúde e a integridade física dos mesmos. 
Esse artigo remetia para uma legisla-
ção complementar, que regulamentava 
em quais condições especiais se dariam 
esses critérios diferenciados. O Decreto 
3048/99 era este regulamento e, em seu 
Art.64, permitia ao segurado se aposentar, 

após trabalhar por 15 anos em mineração 
subterrânea nas frentes de trabalho, bem 
como por 20 anos, quando os labores fos-
sem na mineração subterrânea nas reta-
guardas das frentes de trabalho e com o 
mineral “asbestos” e, por 25 anos, sob a 
presença de agentes nocivos físicos, quími-
cos e biológicos. Essa era e continua sendo 
a “Aposentadoria por Tempo Especial”. 
Este Decreto 3048/99 regulamentou a Lei 
8.213/91. A EC 103/19 alterou este artigo 
201 da CF/88. O Inciso II, do Parágrafo 1° 
deste artigo passou a ter a seguinte reda-
ção:

Art. 201. [...] 
§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou 
critérios diferenciados para concessão de 
benefícios, ressalvada, nos termos de lei 
complementar, a possibilidade de previsão 
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de idade e tempo de contribuição distintos 
da regra geral para concessão de apo-
sentadoria exclusivamente em favor dos 
segurados:
I – [...]
II - cujas atividades sejam exercidas com 
efetiva exposição a agentes químicos, 
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, 
ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional 
ou ocupação.

Veja que o legislador continuou permitindo 
a possibilidade da concessão da aposenta-
doria especial diferente daquela por tempo 
de contribuição e idade concomitante, de 
62 anos de idade, para a mulher, e 65 anos 
para o homem, e com tempo mínimo de 
contribuição de 15 e 20 anos, respectiva-
mente, para mulheres e homens, mas esta 
possibilidade não é de eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, depende de com-
plementação legislativa, pois o legislador 
deixou claro que haverá uma lei comple-
mentar para regulamentar este § 1° e seu 
Inciso II. 
Desta forma, numa primeira leitura, nos 
pareceu que a “aposentadoria especial” 
entrou no “limbo”, ou seja, com a veda-
ção das aposentadorias com requisitos 
e critérios diferenciados e a espera de 
uma legislação complementar. Para esta 
resposta, o legislador, até que a aludida 
legislação complementar se concretize, 
tratou de integrar uma normativa tran-
sitória e temporária nas alíneas (a), (b) e 
(c) do Inciso I, Parágrafo 1° do Artigo 19 
desta EC 103/19, para aqueles que entra-
rem no sistema após a promulgação da EC 
103/2019.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o 
tempo de contribuição a que se refere o 
inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição 
Federal, o segurado filiado ao Regime Geral 

de Previdência Social após a data de entra-
da em vigor desta Emenda Constitucional 
será aposentado aos 62 (sessenta e dois) 
anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, se homem, com 15 
(quinze) anos de tempo de contribuição, 
se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de 
contribuição, se homem.
§ 1º Até que lei complementar disponha 
sobre a redução de idade mínima ou tem-
po de contribuição prevista nos §§ 1º e 8º 
do art. 201 da Constituição Federal, será 
concedida aposentadoria:
I - aos segurados que comprovem o exer-
cício de atividades com efetiva exposição 
a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, vedada a caracterização por cate-
goria profissional ou ocupação, durante, 
no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos, nos termos do dispos-
to nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, quando cumpridos:
a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 
quando se tratar de atividade especial de 
15 (quinze) anos de contribuição;
b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, 
quando se tratar de atividade especial de 
20 (vinte) anos de contribuição; ou
c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se 
tratar de atividade especial de 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição;

Para aqueles que já estão no sistema, a 
regra é esta, conforme os incisos I, II e III 
do Artigo 21 desta EC 103/19.

Art. 21. O segurado ou o servidor públi-
co federal que tenha se filiado ao Regime 
Geral de Previdência Social ou ingressado 
no serviço público em cargo efetivo até a 
data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional cujas atividades tenham 
sido exercidas com efetiva exposição a 
agentes químicos, físicos e biológicos 

prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, vedada a caracterização por cate-
goria profissional ou ocupação, desde que 
cumpridos, no caso do servidor, o tempo 
mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exer-
cício no serviço público e de 5 (cinco) anos 
no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
poderão aposentar-se quando o total da 
soma resultante da sua idade e do tempo 
de contribuição e o tempo de efetiva expo-
sição forem, respectivamente, de:
I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) 
anos de efetiva exposição;
II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) 
anos de efetiva exposição; e
III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e 
cinco) anos de efetiva exposição.

Desta forma, até que a legislação comple-
mentar venha, está valendo, para as apo-
sentadorias especiais, a concomitância do 
tempo de exposição aos agentes nocivos, 
para quem entrará no sistema, e o soma-
tório da idade com o tempo de contribui-
ção para aqueles que já estão filiados ao 
Regime Geral de Previdência Social.       
Resta-nos, agora, aguardar a legislação 
complementar para sabermos se esta regra 
prevalecerá, ou outra menos draconiana 
venha, pois, no meu modesto entendimen-
to, esta sacrificou em demasia o trabalha-
dor menos favorecido, que ingressa no 
mercado de trabalho muito cedo, na sua 
grande maioria aos 18 anos nos dias de 
hoje. Veja que esse trabalhador, ao fazer 
60 anos, terá trabalhado durante 42 anos, 
sob condições nocivas, ante aos 25 anos 
que necessitaria, antes da EC 103/19. 
Pareceu-me, num primeiro momento, que 
o remédio foi excessivamente forte! Ainda 
bem que o legislador, sabiamente, deixou 
uma brecha no artigo 19 desta EC.
Até a próxima! •
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Introdução

A Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) instituiu, 

através da Resolução SEMAD nº 2890, de 
04 de novembro de 2019, o Sistema de 
Licenciamento Ambiental (SLA), para 
requerimento, processamento e emissão 
de Licenças Ambientais. O acesso foi dis-
ponibilizado em 05 de novembro de 2019, 
por meio do Portal EcoSistemas (http://
ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br).

Assim, os procedimentos relativos ao 
Licenciamento Ambiental, no Estado 

de Minas Gerais, dizem respeito à nova 
e importante ferramenta – SLA – que 
garantirá o requerimento, a análise e a 
conclusão do processo administrativo, 
bem como a emissão das Licenças 
Ambientais, de maneira totalmente 
eletrônica, para todas as modalidades 
de Licenciamento.

O Sistema Propriamente Dito – 
Vantagens 

O novo Sistema de Licenciamento 
Ambiental (SLA), que utiliza lingua-
gem/ferramenta digital na tramitação 
dos processos, apresenta as vantagens 
de agilizar e otimizar procedimentos, 

bem como reduzir custos e possibili-
tar maior transparência, atendendo, 
sobretudo, aos princípios de economi-
cidade e de participação social.
Na prática, de acordo com o menciona-
do Portal EcoSistemas, o novo Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLA) 
proporcionará diversos benefícios aos 
usuários, servidores e à sociedade em 
geral, citando-se, dentre outros, os 
seguintes:

• Interação, via sistema, do empreen-
dedor e o Órgão Ambiental.
• Caracterização online do empreen-
dimento e, posteriormente, envio de 
toda a documentação que se fizer 
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necessária.
• A gestão torna-se mais eficiente, desoneran-
do o empreendedor da sobrecarga burocrática, 
inclusive a eliminação das pastas físicas, o que 
é conhecido como “papelada/papelório”.
• Acompanhamento, pelo empreendedor, das 
etapas do processo, além de maior clareza, o 
que inclui fornecimento de informações e docu-
mentos para toda a sociedade.
• Disponibilização automática/eletrônica 
do Certificado de Licença.
Cabe, ainda, registrar que, a partir da ins-
tituição do SLA, que é objeto deste artigo, 
o processo tradicional, isto é, o Sistema de 
Requerimento de Licenciamento Ambiental 
será utilizado somente nos casos em que hou-
ver necessidade de retificação do Formulário de 
Caracterização do Empreendimento (FCE), para 
solicitações realizadas no modelo anterior. De 
modo geral, significa dizer que, nos processos 
em que já tenha ocorrido o pagamento da taxa 
de expediente, bem como naqueles em que o 
Formulário de Orientação Básica (FOB) já este-
ja emitido, o requerimento para emissão da 
Licença Ambiental não será realizado pelo SLA 
e, sim, pelo processo tradicional. 
O empreendedor que se enquadre nesta 
situação deve acessar http://licenciamento.
meioambiente.mg.gov.br, para continuar o 
processo de Licenciamento Ambiental.

Considerações Finais

A Resolução SEMAD n° 2890, de 04 de novem-
bro de 2019, é baseada na reconhecida neces-
sidade de aprimoramento da Gestão Ambiental 
no Estado de Minas Gerais, principalmente 
através da modernização dos processos admi-
nistrativos de Licenciamento Ambiental, o que, 
em última análise, contribuirá para garantir 

desenvolvimento econômico sustentável.
A citada Resolução SEMAD n° 2890/2019 é consequência, inclusi-
ve, da Lei nº 21.972/2016 e do Decreto nº 47.222/2017, que foram 
baseados, respectivamente, na consolidação de práticas administrativas 
mais eficientes, nos processos de Licenciamento Ambiental, e no uso do 
meio eletrônico, fornecendo impulso, ainda maior, para as inovações em 
Tecnologia da Informação. 
Em síntese, o Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA) é a pla-
taforma destinada à regularização ambiental das atividades econômi-
cas compreendidas nos limites estipulados pela Deliberação Normativa 
COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, sob competência do 
Órgão Ambiental Estadual. •
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PERSPECTIVAS OTIMISTAS 
EM 2020

Exportações e demanda 
interna animam 
os produtores

Se 2019 foi um ano bom, que 
permitiu superar os prejuízos de 
2018, causados com a greve dos 

caminhoneiros, o ano de 2020 se mos-
tra ainda mais promissor para o mer-
cado global avícola. As exportações 
para a Ásia e o aumento da demanda 
interna estão deixando animados os 
produtores, especialmente os de Minas 
Gerais. As perspectivas otimistas para o 

setor foram confirmadas pelos últimos 
relatórios divulgados pelo Rabobank e 
pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea).
De acordo com o Rabobank, os olhares 
para a avicultura, em 2020, são um 
pouco mais positivos do que em 2019, 
quando os mercados sofreram um 
excesso de oferta relativa. O relatório 
aponta que um dos principais impulsio-

nadores da recuperação gradual será a 
força contínua nos fluxos comerciais 
para a Ásia, a fim de abastecer merca-
dos afetados pela Peste Suína Africana 
(PSA), como China, Vietnã, Coréia do 
Sul e Filipinas. De acordo com o banco, 
esses fluxos comerciais serão positivos 
para os preços da carne, embora este-
jam sujeitos a crescente volatilidade.
Os dados mostram, ainda, que os 
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melhores preços da carne bovina - 
principal substituta da carne de aves -, 
os preços médios globais estáveis dos 
alimentos para animais e uma oferta 
mais equilibrada, também, apoiarão a 
recuperação gradual. A desvantagem é 
que os mercados globais de aves intei-
ras e de peito de frango permanecerão 
pressionados e terão preços limitados, 
mostra o Rabobank.

China e México
De acordo com a análise feita pelo 
banco, em 2020, a China e o México 
serão os mercados mais explorados. A 
China deverá sofrer escassez de proteí-
na nos próximos quatro a cinco anos 
devido a PSA. Já o México terá a oferta 
reduzida devido aos casos de Influenza 
Aviária, em 2019.
Já as projeções para os custos de pro-
dução no Brasil, de acordo com o rela-
tório, mostram que a produção bra-
sileira de grãos, em 2020, deverá ser 
semelhante à da temporada anterior, 
mesmo com ligeira expansão da área 
plantada. Desta forma, o Rabobank 
avalia que os custos na produção aví-
cola brasileira apresentarão um ligeiro 
aumento, em 2020.

Dados do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) revelam que a demanda por 
carne de frango deve seguir firme em 
2020, cenário que pode sustentar as 
cotações da proteína ao longo do ano. 
A produção global da carne, por outro 
lado, deve aumentar 4%, em 2020, de 
acordo com dados do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). A gradual recuperação econô-
mica e a recente trajetória de alta nos 
preços das carnes bovina e suína, ten-
dem a favorecer o consumo doméstico 
da proteína de origem avícola. Já no 
mercado externo, os efeitos dos sur-
tos de PSA, especialmente na China, 
devem continuar beneficiando as ven-
das da carne brasileira.

Arquivo do autor: Lorivando Costa

 Andi Graf por Pixabay 
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Um balanço feito pelos produtores de 
Minas Gerais revela grande expectativa 
e confiança do setor no crescimento dos 
negócios, em 2020. Para o presi-

dente da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa (foto acima), o 
ano passado fechou de maneira posi-
tiva para a avicultura mineira, sendo 
avaliado como um ano muito bom: 

“VENCEMOS O 
DESAFIO DE 2019 E 
ESTAMOS BUSCANDO, 
AGORA, SUPERAR 
OS DESAFIOS 
DE 2020, MUITO 
ESPERANÇOSOS 
E ACREDITANDO 
QUE SERÁ UM ANO 
SEMELHANTE AO ANO 
QUE PASSOU”.

No entanto, ele chama a atenção do 
produtor para que se mantenha aten-
to, em 2020, ao que considera o maior 
patrimônio da avicultura, que é a sani-
dade. “O produtor tem de estar muito 
atento aos controles sanitários, pois 
este é o tema que mais pode trazer 
prejuízos ao nosso setor. Não se pode 
perder o foco. Nosso produtor já faz 
isso muito bem e os órgãos oficiais tra-
balham isso de forma regulamentada, 
mas é importante que ele fique muito 
atento às questões sanitárias”, alertou 
Antônio Carlos. 

“ESTAMOS 
AGUARDANDO QUE 
A AVICULTURA NOS 
SURPREENDA, EM 
2020”. 

A afirmação é de Tarcísio Moreira, 
gerente comercial da Francap 
(foto acima), empresa que está há 
55 anos no mercado. Segundo ele, a 

empresa fechou 2019 bem, mas espe-
ra superar, este ano, os números do 
ano passado. “A demanda está alta, o 
consumo de carne de ave vem crescen-
do dia a dia, com o mercado interno só 
aumentando e o externo alavancando 
muito. O segmento segue fortalecido, 
apesar de ter uma das proteínas mais 
baratas do mundo”, considerou.

Já o diretor da Francap, Luciano 
Mendonça (foto acima), lembrou o 
difícil ano de 2018, quando o merca-
do sentiu os problemas com a greve 
geral dos caminhoneiros, que prejudi-
cou a alimentação do plantel e muitas 
matrizes tiveram de ser descartadas. 
De acordo com ele, em 2019 tudo foi 
superado. 

“PARA 2020, O QUE TEMOS 
É MUITA ESPERANÇA, 
PARA QUE, EM 2021, NÃO 
TENHAMOS MAIS NENHUM 
PROBLEMA”.

Mineiros confiantes

Fotos da página: Daniel Holanda
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Há 30 anos na produção de aves e suí-
nos, em 2020 a Granja Pôr do Sol dará 
continuidade aos trabalhos que já vêm 
sendo realizados, apostando, cada vez 
mais, na necessidade mundial de pro-
teínas em geral, principalmente após o 
ocorrido na China. 

“TIVERMOS UM 2019 
POSITIVO, DIFERENTE 
DOS PREJUÍZOS QUE 
TIVEMOS EM 2018. 
AS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 
AUMENTARAM, E VÃO 
AUMENTAR MAIS 
AINDA ESTE ANO. A 
TENDÊNCIA É QUE 2020 
SEJA UM ANO MUITO 
BOM”, afirmou o gerente geral 
da Granja Pôr do Sol, Marcelo 
Amaral Franco (foto acima).

Com o abate de 45 mil cabeças/dia, a 
empresa Frangos Ferreira, no mercado 
desde 1991, pretende aumentar a pro-
dução, em 2020, para chegar ao abate 
de 55 mil cabeças/dia. “Acreditamos 
que este será um ano muito bom, que 
nos permitirá fazer investimentos para 
chegarmos, futuramente, ao abate de 
80 mil cabeças/dia. Em curto prazo, o 
preço alto da carne de boi está favo-
recendo os negócios com frango, mas, 
em longo prazo, não sabemos o que 
poderá ocorrer”, afirmou o sócio da 
Frango Ferreira, José Ferreira (foto 
abaixo). Segundo ele, 2019 foi um dos 
melhores anos para a empresa: 

“CRESCEMOS MUITO, 

CONSOLIDAMOS NOVAS 

IDEIAS, E COM OS MEUS 

TRÊS FILHOS ASSUMINDO 

OS NEGÓCIOS, CADA UM 

EM UMA ÁREA DISTINTA, 

VAMOS BUSCAR O QUE HÁ DE 

MELHOR. AS EXPECTATIVAS 

PARA 2020 SÃO AS 

MELHORES”, disse ele.

“O BRASIL ESTÁ NO 
CAMINHO CERTO. 
ANTES, O PAÍS ESTAVA 
EM DIFICULDADE, MAS 
ESSE GOVERNO ESTÁ 
COLOCANDO A CASA 
EM DIA. POR ISSO, 
NOSSA EXPECTATIVA 
É QUE 2020 SERÁ UM 
ANO MUITO BOM PARA 
A AVICULTURA”. 

A afirmação é de José Magela, 
presidente da Avivar (foto acima), 
empresa com 20 anos de mercado. De 
acordo com ele, o ano de 2019 foi atí-
pico com a abertura das exportações, e 
foi um ano muito bom. Para este ano, 
José Magela disse apostar apenas no 
sucesso. •

Aumento da produção
Fotos da página: Daniel Holanda
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O governo reservou para este ano R$ 1 bilhão para subvenção 
do seguro rural. Com o orçamento de 2020 recém-sancionado 
pelo presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Agricultura já 
faz as contas para ampliar o montante destinado ao seguro 
rural no próximo ano. O Mapa vai levar o pedido de R$ 1,5 
bilhão para as conversas com a equipe econômica. A expecta-
tiva é que a definição dos valores saia antes de maio, quando 
o projeto de lei, com a previsão orçamentária, é enviado ao 
Congresso. Sobre o valor para este ano, ainda há dúvidas sobre 
a garantia de aplicação dos recursos. • Fonte: Valor Econômico 

Prevenção contra PSA  
Apenas dois cães fazem o monitoramento de produtos 
de origem animal e vegetal nos aeroportos do país para 
impedir a entrada tanto de entorpecentes – principal ativi-
dade do efetivo – quanto de produtos de origem animal e 
vegetal. Diante desse cenário, apenas a informação cons-
titui o plano brasileiro para a prevenção da Peste Suína 
Africana (PSA). O atual diretor-executivo da ABPA, Ricardo 
Santin,  afirma que tem trabalhado junto ao governo fede-
ral para aumentar o número de cães farejadores na fisca-
lização dos aeroportos. Atualmente, as equipes K9 estão 
presentes apenas em Curitiba e Brasília. O país  possui 29 
aeroportos internacionais. • Fontes: AI e SI

Sanidade

A importação, a fabricação, a comercialização e o uso de adi-
tivos melhoradores de desempenho que contenham os antimi-
crobianos tilosina, lincomicina e tiamulina, classificados como 
importantes na medicina humana, estão proibidos em todo ter-
ritório nacional. A medida do Ministério da Agricultura (Mapa) 
atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para prevenção da resistência aos antimicrobianos. Os 
aditivos melhoradores de desempenho são produtos registra-
dos pelo Mapa, adicionados intencionalmente à ração com a 
finalidade de melhorar o desempenho dos animais sadios. •Aumento do frete

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 
(Abiove) diz que não há argumentos técnicos para o 
reajuste de 9% no preço mínimo do frete para grãos. 
Os novos valores foram estabelecidos pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e entraram 
em vigor no dia 20 de janeiro. As atualizações do piso 
estão previstas na legislação que estabeleceu a tabela 
do frete, em maio de 2018. De acordo com o presiden-
te da associação, André Nassar, não houve variações 
expressivas, no preço do diesel e do pedágio, que jus-
tifiquem o reajuste do transporte de cargas. Para ele, 
a alíquota foi a uma resposta a uma “demanda dos 
caminhoneiros autônomos”. • Fonte: Agência Estado

PIB DO AGRONEGÓCIO
O aumento registrado no Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio, de janeiro a outubro de 2019, conforme 
levantamento da CNA e Cepea, foi de 1,15%. A área 
de insumos foi a principal responsável pela alta em 10 
meses no período, com expansão de 7,19%. •
Fonte: Zero Hora

Presidência da Embrapa 
 

O pesquisador Celso Luiz Moretti (foto) foi 
confiirmando oficialmente, em janeiro, como 
presidente da Embrapa, cargo que  exercia, 
interinamente, desde 17 de julho. A decisão foi 
anunciada pela ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina. Celso Moretti 
está há 25 anos na Embrapa. Iniciou a carrei-
ra como pesquisador, foi chefe da Embrapa 
Hortaliças, chefe do Departamento de Pesquisa 
e Desenvolvimento (DPD) e diretor-executivo de 
P&D.• Fonte: Embrapa. 

AGROGERAIS

Sindireceita

 Jorge Duarte - Embrapa
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EXPORTAÇÕES DE OVOS 
SÃO AS MENORES DESDE 2006

EXPORTAÇÃO

O Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea) divulgou 
que, em dezembro do ano passado, 

as exportações brasileiras de ovos in natura 
registraram o menor volume desde julho de 
2006. No último mês de 2019, foram embar-
cadas 97,2 toneladas de ovos, caracterizando 
recuos de 16,4%, frente a novembro, e de for-
tes 92,5%, na comparação com dezembro de 
2018. A queda foi considerada atípica para o 
período.
Quanto à receita, os embarques de ovos in 
natura geraram R$ 449,37 mil em dezembro, 
com baixas de 13,5% frente ao mês anterior, 
e 90,4% na comparação com o último mês de 
2018.
No mercado interno, o aumento na procu-
ra por ovos elevou as cotações em janeiro. 
Colaboradores do Cepea indicam que as ven-
das aquecidas já começam a afetar a dispo-
nibilidade dos ovos, com falta de produto em 
algumas regiões. •

Fonte: AI

Dylwack por Pixabay

EM DEZEMBRO
DE 2019

OS EMBARQUES DE 

OVOS IN NATURA 
GERARAM QUASE

R$ 500 MIL



28     |  www .avimig.com.br

MERCADO INTERNACIONAL

BRASIL PEDE À ÍNDIA CORTE DE 
TAXAS DE IMPORTAÇÃO SOBRE O FRANGO

O Brasil quer que a Índia reduza 
taxas sobre a importação de 
frango e produtos de frango, 

o que permitiria ao país aproveitar a 
crescente demanda indiana por esses 
produtos, impulsionada por um cresci-
mento na renda e mudanças nos hábi-
tos alimentares no país.
A Índia impõe taxas de importação de 
100% sobre produtos de frango e de 
30% sobre frangos inteiros, considera-
das elevadas demais para que países 
como Brasil e EUA consigam avançar 
no mercado local, onde a indústria de 
frango tem crescido mais de 10% ao 
ano.
“NÓS GOSTARÍAMOS DE PEDIR 
À ÍNDIA QUE REDUZA SUAS 
TARIFAS SOBRE FRANGO E 
PRODUTOS DE FRANGO, QUE 
SÃO MUITO ELEVADAS”, disse à 

Reuters a ministra da Agricultura bra-
sileira, Tereza Cristina, durante visita 
à Índia. “O Brasil também gostaria 
de importar uma série de produtos da 
Índia”, afirmou ela.
O Brasil também quer trabalhar com a 
Índia no setor de produção de etanol, 
o que ajudaria o governo indiano a 
adotar uso de maior mistura de eta-
nol na gasolina, segundo a ministra.  
Diferentemente do Brasil, a produção 
do biocombustível é limitada na Índia.

Acordos
Na visita à Índia, foram assinados 
15 acordos pelo presidente Jair 
Bolsonaro e o primeiro-ministro india-
no Narendra Modi. Entre eles está o 
de “Colaboração na área de Pecuária 
e Produção Leiteira”. É o mais sucinto 
dos acordos e prevê o fortalecimento 

Divulgação Mapa

| Ministra Tereza Cristina pede a redução de tarifas consideradas elevadas.

de uma “agenda de colaboração” 
entre os ministérios responsáveis pela 
promoção da pecuária e produção de 
leite dos dois países. A ministra Tereza 
Cristina se reuniu com os represen-
tantes do Ministério da Indústria e 
Processamento de Alimentos e do 
Ministério da Pesca, Pecuária e Lácteos 
da Índia para discutir as possibilidades 
de investimentos na área. 
Do lado brasileiro, o interesse é pela 
ampliação da participação do Brasil 
no mercado indiano de carnes suínas, 
frangos e ovos, suco concentrado de 
laranja, couros, alimento, acessórios 
médicos e cosméticos para animais e 
etanol e derivados. Já os indianos bus-
cam investimentos externos para as 
cadeias de frios, máquinas e equipa-
mentos para indústria de alimentos.•
 Fontes: AI; Brasil de Fato
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FUNDESA TERÁ NOVIDADES EM 2020

Maria Teresa Leal

| Altino Neto.

FUNDESA

Reajuste foi de 3,29% e acompanha Ufemg

Produtores e indústria passaram 
a contribuir, em janeiro, com os 
valores reajustados do Fundo de 

Desenvolvimento e Defesa Sanitária 
Animal (Fundesa). O reajuste foi de 3,29%, 
acompanhando o novo valor da Unidade 
Fiscal do Estado de Minas Gerais (Ufemg), 
para o ano de 2020, de R$ 3,7116 (três 
reais, sete mil cento e dezesseis décimos 
de milésimos), estabelecido pelo Governo 
de Minas.
De acordo com o superintendente técnico 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais (Faemg), Altino 
Rodrigues Neto, em 2019, primeiro ano 
de arrecadação do Fundesa, os valores 
fecharam da seguinte forma: bovinos, R$ 
2,5 milhões; avicultura, R$ 1,4 milhões, 
e suínos, R$ 500 mil. “O que queremos é 
implementar mais a arrecadação na área 
de bovinos e suínos de corte, que teve 
adesão pequena. Já a avicultura teve ade-
são imediata, com 80% dos produtores já 
contribuindo para o fundo”. Em 2019, não 
houve necessidade de nenhum gasto.
O Fundesa foi criado em dezembro de 
2017. No ano seguinte, foram feitos os 
estatutos e contatos com os produtores 
para que a cobrança fosse iniciada já em 
2019.  O pagamento é realizado sempre 
pela indústria, que recolhe do produtor e 
paga ao fundo, uma forma considerada 
mais prática para a arrecadação. “Em 
2020, vamos propor mudanças na lei para 
facilitar as cobranças e a aplicação do fun-
do. Está em estudo uma modificação na 
forma de cobrança na cadeia produtiva de 
bovinos para abate. Outra novidade pode 
ser a inclusão dos produtores de queijo”, 
disse Altino Neto. 

Resseguro
Sobre a possibilidade de criação de um 
resseguro para o Fundesa, o superin-
tendente técnico da Faemg explicou 
que “há alguns estudos preliminares. 
Essa é a tendência de todo tipo de 
fundo para garantir mais segurança. É 
um movimento que já existe em todo 
o Brasil”.
Ainda para este ano, Altino Neto espe-
ra implementar o Fundesa, em sua 
plenitude, estabelecer os critérios de 
indenização e implantar o site para 

consultas e informações aos contri-
buintes. “Queremos mostrar a solidez 
e a transparência de todo o processo 
de arrecadação e de gastos”, disse ele. 
Os recursos do Fundesa são para inves-
timentos em defesa sanitária animal e 
indenizações de produtores em caso 
de ocorrência de doenças indenizáveis. 
Entretanto, só tem direito à indeniza-
ção os produtores que estiverem em 
dia com os pagamentos do fundo. •

NA AVICULTURA, A ADESÃO AO FUNDESA É 
DE 80%, REVELOU ALTINO NETO.
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NOTA

HOMENAGEM

DESPEDIDA DE 
WILMON TRIANI

HOMENAGEM PÓSTUMA

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA AVIMIG

| Gustavo Ribeiro, Oswaldo Silva, Carlos Rivelli, Aulus Assunção, Délcio Santos, Rodrigo Braga, Antônio 
Carlos Vasconcelos, Camila Nunes, José Maria Salgado e Cláudio Faria.

No dia 17 de dezembro de 2019, despedimo-nos de nosso 
associado Wilmon de Assis Triani, fundador, em 1971, do 
Frigorífico Franbom, localizado em São Pedro dos Ferros, 

na Zona da Mata mineira.  Foram 48 anos de dedicação à empre-
sa, que tem como atividades a criação e o abate de aves para os 
comércios varejista e atacadista de todo o país.  O sepultamento 
foi realizado no cemitério municipal da cidade. Deixamos o nosso 
abraço aos familiares, desejosos de que Deus conforte a todos.•

Projeto Memória

O Conselho Diretor da Avimig, 
formado por Aulus Sávio 
Corrêa Assunção, Carlos Fábio 

Nogueira Rivelli, Cláudio Almeida 
Faria e Délcio José dos Santos, reuniu-
-se, na sede da entidade, no dia 10 de 
fevereiro, para tratar de vários assun-
tos relativos à entidade e ao agrone-
gócio avícola. Estiveram presentes o 
presidente da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos; o diretor-executivo 
da entidade, José Maria Salgado; o 
gerente administrativo, Oswaldo Silva; 
o assessor administrativo, Gustavo 
Ribeiro, o presidente do Sinpamig, 
Rodrigo Braga, e Camila Nunes, da 
área jurídica da Pif Paf. 

A reunião teve a seguinte pauta: 

• Apresentação de proposta de 
Convênio MBA em Produção Avícola – 
Faculdade de Pará de Minas (Fapam), 
Centro Multiplicador de Capacitação 
(CMC) e Avimig;

• Mudança na presidência do Sinpamig;
• Avicultor 2020;
• Os 65 anos da Avimig;
• Entre outros assuntos. •
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HOMENAGEM

GOVERNO BRASILEIRO 
HOMENAGEIA ALYSSON PAULINELLI
Avimig cumprimenta o ex-ministro

Foi com satisfação que a Avimig rece-
beu a homenagem feita pelo presi-
dente Jair Bolsonaro ao ex-ministro 

da Agricultura, Alysson Paulinelli. O tri-
buto foi feito em dezembro, em Brasília, 
durante a cerimônia de assinatura da 
Medida Provisória (MP) nº 910, a MP 
da Regularização Fundiária. Na ocasião, 
Alysson Paulinelli elogiou o trabalho que a 
ministra Tereza Cristina vem desenvolven-
do no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, bem como a gestão do 
presidente. Para ele, a assinatura da MP 
“faz justiça” ao homem do campo.
“Nós, que trabalhamos no setor agrícola, 
conseguimos transformar o país nesta 
potência de hoje, e reconhecemos, neste 
ato, um dos atos mais justos que o gover-
no fez ao produtor brasileiro: a regulariza-
ção de suas terras”, disse o ex-ministro. 
Alysson Paulinelli foi ministro no governo 
de Ernesto Geisel e é um dos fundado-
res da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). 

MP da Regularização Fundiária
Publicada no dia 11 de dezembro de 2019, 
a MP da Regularização Fundiária modifi-
cou a análise para regularização definitiva 
das ocupações em terras da União. A con-
cessão de títulos de terra será destinada, 
na maior parte, a pequenos produtores. 
Na avaliação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, as novas regras 
modernizam e simplificam o processo para 
titulação definitiva ao assentado e devem 
beneficiar cerca de 300 mil famílias insta-
ladas em terras da União, há pelo menos 
cinco anos.

Reprodução TV Brasil

| Presidente Jair Bolsonaro ressalta a importância do ex-ministro Alysson Paulinelli, 
durante evento em Brasília.

Mensagem da Avimig enviada ao ex-ministro 

Alysson Paulinelli

Prezado ex-ministro Alysson Paulinelli,
Sentimos orgulhosos por este reconhecimento público do governo brasileiro. 
Colhemos no futuro o que plantamos hoje. E, hoje, colhemos um passado que 
sua brilhante inteligência, carregada de atitude, trouxe para o nosso Brasil. 
Continue sendo este colaborador impaciente e ainda cheio de vigor, apesar das 
limitações do tempo e da vida. Que Deus proteja ainda suas caminhadas Brasil 
afora, IRRIGANDO chuvas de otimismo e de patriotismo.
Sou grato por conhecê-lo e, vez ou outra, ouvindo seus depoimentos e questio-
namentos em inúmeros eventos do agronegócio brasileiro.

Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Avimig • 
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BONS NÚMEROS EM 2020
Faemg indica aumento da produção de ovos e frangos

A potência do agronegócio mineiro 
foi ressaltada com a divulgação 
do Balanço 2019 pela Federação 

da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais 
(Faemg). De acordo com o Informativo 
Mercado Agropecuário, apesar de a eco-
nomia do país ainda não ter mostrado 
a recuperação esperada, o resultado do 
trabalho dentro das propriedades rurais foi 
positivo, com o Valor Bruto da Produção 
(VBP) encerrando 2019 no azul, puxado, 
principalmente, pela valorização registrada 
na pecuária. A estiagem prolongada com-
prometeu as pastagens; a China enfrentou 
problemas de abastecimento, por causa da 
Peste Suína Africana (PSA) e, por isso, com-
prou mais; o consumo doméstico também 
melhorou. O milho foi um dos destaques 
na agricultura. 

AVICULTURA - Para 2020, o Brasil deverá 
aumentar em torno de 4% a 5% a produ-
ção de carne de frango, ficando em torno 
de 13,7 milhões de toneladas, com base 
em números de alojamento e análise de 
mercado. As exportações deverão crescer 
de 3% a 6%, ficando em torno de 4,5 
milhões de toneladas.

OVOS - A produção brasileira de ovos 
registrou aumento de cerca de 10% em 

2019, em relação às 44,4 bilhões de uni-
dades produzidas em 2018, chegando a 
49 bilhões de unidades no ano passado. Já 
o consumo per capita estimado, segundo a 
ABPA, ficou em 230 unidades (em 2018, 
foram 212). Com relação às exportações, 
o número total de ovos foi de cerca de 
8 mil toneladas, ou seja, 30% abaixo do 
desempenho alcançado em 2018, de 11,6 
mil toneladas. 

GRÃOS NO BRASIL- A safra brasileira 
de grãos 2019/20 deverá ser maior que a 
anterior. A perspectiva é que sejam colhi-
das 246,6 milhões de toneladas, incremen-
to de 1,9% (4,6 milhões de toneladas) em 
relação a 2018/19. Para a área semeada, 
estima-se que que sejam cultivados 64,2 
milhões de hectares, crescimento de 1,5% 

em comparação à área utilizada na safra 
anterior.
A soja é a principal cultura responsável 
pelo crescimento da produção. A expecta-
tiva é que haja aumento nas exportações 
de soja para os chineses. Os dois principais 
fatores para tal é o desenrolar da guerra 
comercial entre Estados Unidos e China e 
a recuperação do plantel chinês de suínos, 
reduzido em cerca de 35% devido à PSA, 
no ano passado. Já a demanda interna 
por soja tende a se manter aquecida. Em 
2020, o percentual do biocombustível no 
diesel passará de 11% para 12%, fator 
que deverá aumentar, consideravelmente, 
a demanda. 
O milho indica leve aumento de 0,3% da 
área cultivada na safra 2019/20. A previ-
são é que sejam cultivados 17,5 milhões 

Histórico dos preços KG do frango – em 2019

jcomp - freepik.comxb100 - freepik.com freepik.com
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de hectares. Já a produção deve ser 1,6% 
menor. Estima-se que sejam produzidas 
98,4 milhões de toneladas de milho na 
próxima safra, ante 100 milhões de tone-
ladas produzidas na safra 2018/19. O 
volume de milho brasileiro exportado foi 
estimado em 40 milhões de toneladas, em 
2019. Com isso, os estoques de passagens 
devem atingir 13 milhões de toneladas, 
fato que levará à queda da relação esto-
que/consumo de 18,6% para 12,5%. Isso 
pode acarretar aumento dos preços do 
milho, visto que houve o atraso no plan-
tio da safra 2019/20, em alguns estados. 
O preço médio do milho no ano de 2020, 
deverá ser maior que em 2019. A primeira 
redução poderá ocorrer quando a primei-
ra safra entrar no mercado, em março de 
2020. Com a entrada da segunda, os pre-
ços deverão reduzir, mais ainda.

GRÃOS EM MINAS GERAIS - As chuvas 
demoraram a chegar nas principais regiões 

produtoras mineiras. Somente após a 
segunda semana de novembro as condi-
ções climáticas ficaram adequadas para o 
plantio. As precipitações em novembro se 
regularizaram e ocorreram em bons volu-
mes, também, em dezembro. Com isso, a 
estimativa de produção, em Minas Gerais, 
para a safra de grãos 2019/20 é de 14,3 
milhões de toneladas, volume 0,7% supe-
rior à safra passada. Já a área cultivada 
deverá aumentar de 3,45 milhões de hec-
tares para 3,5 milhões, ou seja, aumento 
de 1,2%.

Soja - A safra mineira de soja deverá 
aumentar 6,6%, em comparação com a 
safra 2019/20. Já a área plantada deverá 
ser 2,6% maior, com estimativa de que 
serão produzidas 5,4 milhões de tonela-
das. A alta demanda chinesa pela carne 
brasileira faz com que a soja continue sen-
do boa opção de cultivo para o produtor 
mineiro. Além de exportar o grão in natura 

para a China, a demanda interna para ali-
mentação do rebanho de bovinos, suínos e 
aves continua aquecida. 

Milho - Os bons preços do milho incen-
tivaram os produtores rurais mineiros a 
aumentarem a área cultivada na primeira 
safra do ano de 2019/20. Serão cultivados 
758 mil ha contra 748 mil na safra anterior. 
A produção deverá ser de 4,8 milhões de 
toneladas na primeira safra e 2,5 milhões 
na segunda, totalizando 7,3 milhões 
de toneladas. O volume total é inferior 
em 3,1%, se comparado com 2018/19. 
Tal fato se dá devido à estação chuvosa 
chegar somente na primeira semana de 
novembro, na região produtora. Por isso, a 
janela da segunda safra deverá ser encur-
tada e os investimentos em tecnologias 
podem ser menores. Segundo a Conab, a 
estimativa é que haja redução de 14,5% 
na segunda safra mineira. •
Fonte: Faemg

Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. %
(a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e)

1ª Safra MG 748,9 758,4 1,3 6.140 6.315 2,9 4.598,2 4.789,3 4,2
2ª Safra MG 420,5 420,5 - 6.982 5.973 (14,5) 2.935,9 2.511,6 (14,5)
MG 1.169,4 1.178,9 0,8 6.443 6.193 (3,9) 7.534,2 7.300,9 (3,1)
BRASIL 17.496,2 17.543,9 0,3 5.718 5.609 (1,9) 100.046,3 98.409,3 (1,6)

Área, produtividade e produção de milho no estado de Minas e no Brasil

REGIÃO/UF
ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t)

Nota: Estimativa em dezembro/2019.
Fonte: CONAB (2019).

Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. %
(a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e)

MG 1.574,9 1.606,9 2,0 3.222 3.367 4,5 5.074,3 5.410,4 6,6
BRASIL 35.874,1 36.790,7 2,6 3.206 3.291 2,6 115.030,1 121.091,8 5,3

Área, produtividade e produção de soja no estado de Minas e no Brasil

REGIÃO/UF
ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t)

Nota: Estimativa em dezembro/2019.
Fonte: CONAB (2019).
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ECONOMIA

COOPERATIVAS TERÃO DE DESTINAR 
60% DA POUPANÇA RURAL PARA CRÉDITO

A
s cooperativas de crédito terão 
de destinar 60% dos recursos 
da poupança rural para emprés-

timos e financiamento a produtores 
rurais. O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) antecipou, no final do ano 
passado, o cronograma de destinação 
desses recursos. Em abril de 2019, o 
CMN tinha autorizado as cooperativas 
singulares de crédito - que prestam 
serviços diretamente aos associados - 
a captarem poupança rural. A medida 
tinha como objetivo ampliar as fontes 
de financiamento dos produtores.
A captação começou em julho do ano 
passado, mas o Conselho Monetário 
tinha estabelecido um cronograma de 
direcionamento dos depósitos de pou-
pança rural. Inicialmente, as coopera-
tivas teriam de destinar apenas 20% 
dos recursos depositados para o crédi-
to rural. O percentual subiria gradual-
mente até chegar aos 60%, em 2022.
Segundo o Banco Central, a alteração 
no cronograma foi necessária porque, 
em novembro de 2019, o CMN auto-
rizou as cooperativas de crédito a usa-
rem recursos da caderneta de poupan-
ça para financiar o crédito imobiliário. 
Como as cooperativas não tiveram 
cronograma gradual para destinar 
recursos da poupança para o crédito 
imobiliário, o CMN decidiu abolir a 
transição para a poupança rural.
O CMN também especificou que as 
cooperativas que desejarem captar 
recursos para a poupança rural terão 
que apresentar demonstração dos 

motivos de mercado que fundamen-
tam a decisão, nos mesmos moldes do 
que é requerido para a captação de 
poupança para o crédito imobiliário.
No final do ano passado, o CMN man-
teve em R$ 100 milhões o limite glo-
bal que os Fundos Constitucionais do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste pode-
rão usar para financiar projetos de ino-
vação nessas regiões de 2020 a 2023. 
Os fatores de programa, que preveem 
juros menores para os municípios e 
os projetos considerados prioritários, 
também foram mantidos.
Formado com parte da arrecadação 

O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) 
ANTECIPOU O CRONOGRAMA DE DESTINAÇÃO 

DESSES RECURSOS.

Marcello Casal Jr. Agência Brasil

do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), 
os fundos constitucionais finan-
ciam, com baixas taxas, projetos que 
gerem emprego, renda e inovação, 
nas regiões menos desenvolvidas do 
país. Até 2017, os juros eram fixados 
pelo governo, mas as taxas passaram 
a seguir a Taxa de Longo Prazo (TLP), 
definida pelas condições de mercado e 
usada para corrigir os financiamentos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). •

Fonte: Agência Brasil
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BRASIL X BÉLGICA

Calma! Não é jogo de futebol. São 
ligações do Brasil com a Bélgica. 
Recentemente, passei uns dias na 

Bélgica. Logo de cara, jantei uma deliciosa 
bacalhoada na casa de uma parenta, que 
mora em Bruxelas há mais de 15 anos. 
Pude ver como é, por dentro, uma casa 
belga e como vivem seus habitantes. Casa 
com muitas flores, com muitos vinhos e 
grande variedade de cerveja. Mas, ao che-
gar àquele lindo e adiantado país, lotado 
de bicicletas e cervejas, lembrei-me de 
algumas relações que a Bélgica tem com 
Minas Gerais e com o Brasil, como um 
todo. Então, vejamos:

A- Em 1929, o Brasil já contava com uma 
siderúrgica de médio porte na produção de 
aço, a empresa mineira e belga, denomina-
da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira 
(CSBM), empreendimento que se tornou 
possível com a interferência do presiden-
te do Estado Arthur Bernardes ao receber 
o rei Alberto, da Bélgica, no Palácio da 
Liberdade, e apresentar-lhe os donos da 
Companhia Siderúrgica Mineira (CSM). O 
mais importante foi a criação, na cidade de 
Sabará (MG), da CSM. Em 1921, a CSBM 
foi criada como resultado da associação da 
CSM com o consórcio industrial belgo-lu-
xemburguês Aciéres Réunies de Bubach-

Eich-dudelange (Arbed), que, em 1922, se 
associou ao capital belga e se transformou 
na CSBM. Rei Alberto é até nome de rua 
no centro da cidade de Juiz de Fora (MG).

B- Na Estação Ferroviária do Porto de 
Bruges (Bélgica) existia armazém de café 
de Minas Gerais, tendo escrito o nome do 
estado bem grande na frente do prédio. 
Conheci Bruges e nunca poderia imaginar 
que meu estado já estivesse tão presen-
te em terras tão longínquas. Embarquei 
e desembarquei nas plataformas dessa 
estação. Por um momento, parecia que 
eu estava em casa, com aquela platafor-
ma exibindo, noutros tempos, o nome de 
Minas Gerais. Afinal, o Brasil apresentou 
uma safra de café, em 2018, perto de 62 
milhões de sacas de 60 kg. Minas Gerais 
contribuiu com 53% desse total. É, de fato 
um estado com belos e extensos cafe-
zais, bem plantados, onde as lavouras se 
dispõem tão lindamente que já viraram 
pontos turísticos. Bruges é uma das três 
regiões geopolíticas da Bélgica. Trata-se de 
uma cidade muito bonita, de construções 
medievais, com muitos canais e calçamen-
to em paralelepípedo. A cidade é bonita, 
de ponta a ponta. Vale a pena visitá-la.

C- Nós, brasileiros, gostamos de uma boa 

cervejinha, mas a gente vai a um restau-
rante aqui e encontra, de modo geral, umas 
seis marcas de cervejas tradicionais. Na 
Bélgica, as pessoas gostam, também, mui-
to de cerveja. A diferença é que eu entrava 
nos bares e encontrava 1.600 (mil e seis-
centas) marcas de cervejas com variados 
teores alcoólicos e gosto. Experimentava 
sempre umas quatro e saía grogue.

D- Bicicletas e mais bicicletas. Tive a sen-
sação que há mais bicicletas que belgas 
no país. Eu, que andei de bicicleta durante 
oito anos, em Viçosa, enquanto estudante, 
fiquei fascinado com a movimentação de 
tal veículo. Meninos, jovens, velhos, pes-
soas bem e mal arrumadas, andando de 
bicicleta, com sol ou chuva, frio ou calor; 
o movimento de ciclistas é impressionante. 
Acho que ganha da Dinamarca e do Japão, 
onde vi milhares delas pelas ruas.

E- Também não me esqueci que foi a 
Bélgica quem eliminou o Brasil nas quartas 
de finais, na Rússia, em 2018, nos tirando 
a possibilidade de sermos hexacampeões. 
Recentemente, o embaixador belga no 
Brasil disse que, em 2020, será comemora-
do o centenário da visita do monarca bel-
ga, o Rei Alberto I, e da Rainha Elizabeth, 
que vieram ao país, em 1920, para agrade-
cerem o apoio brasileiro durante a Primeira 
Guerra Mundial. 
Essa é Bélgica, que me fez lembrar muito 
de nossa Minas Gerais e do nosso Brasil. •

| Ilustração da primeira página de O Paiz, de 19 de setembro de 1920.

arquivo do autor
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CENÁRIOS DINÂMICOS 
DO AGRONEGÓCIO

Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a população mundial 
era de 2,5 bilhões de pessoas, em 

1950; 6,9 bilhões, em 2010; 7,6 bilhões, 
em 2017, com previsão de 9,5 bilhões, em 
2050. Comparando-se 1950 com 2017, a 
população cresceu 204%. Noutro cenário, 
em 1872, o Brasil abrigava 9,93 milhões 
de habitantes, e 208,4 milhões, em 2017, 
isto é, mais 1.998%. 
Mais: a população brasileira, às 8h55, 
de 18/12/2019, era de 210,8 milhões de 
habitantes, e, a de Minas Gerais, de 21,2 
milhões (IBGE/Google). Segundo a ONU, 
estimam-se as seguintes taxas de urba-
nização, em 2050: Mundo, 66%; China, 
76%; Índia, 50%; e Brasil, 91%. 
Em 2018, no entanto, a população urba-
na no estado de São Paulo era da ordem 
de 96,42% (Seade/SP). Variações nesses 
percentuais não eliminam o fato de que a 
urbanização é um processo irreversível em 
nível mundial, e, numa perspectiva de tem-
po, é de apenas 1,1% a população rural 
no município de Juiz de Fora (MG).
Portanto, cresciam e crescem as demandas 
por água, alimentos, fibras, biomassa, 

energia limpa, segurança alimentar, siste-
mas de armazenagem, distribuição e con-
sumo, o que implica, também, nos avanços 
da pesquisa agropecuária, distribuição 
da renda per capita, redução de custos, 
adoção de inovações no campo e susten-
tabilidade dos recursos naturais; cenários 
convergentes. 
Há, também, que adicionar os ganhos de 
longevidade humana e efetivas demandas 
por saúde, educação, segurança pública, 
logísticas operacionais, moradias, trans-
portes, que se agregam para além do 
plantar, criar, abastecer, exportar e, sendo 
fatores essenciais, no conjunto, às formu-
lações de políticas públicas, desempenho 
das economias indispensáveis ao bem-es-
tar social. Por exemplo: alimentação sadia 
nutricionalmente correta e saúde humana 
estão ligadas por um cordão umbilical de 
aço!

Agro é referência
Além disso, análises econômicas são para 
os economistas. Porém, pode-se comparar 
com o que há de melhor nos cenários 
dinâmicos do agronegócio, que são refe-

rências nas suas diversas singularidades 
econômicas, tecnológicas, de mercados e 
até climáticas, por onde, também, transita 
a agricultura irrigada.
Em 2018, existiam 2,2 milhões de fazen-
das nos Estados Unidos (EUA) contra 
5,072 milhões de estabelecimentos rurais 
no Brasil, não detalhando, evidentemente, 
os respectivos mercados, níveis de tecno-
logias adotados, relação custo benefício, 
subsídios, o que não implica em subestimar 
o desempenho do agronegócio brasileiro, 
desde a década de 1970. Os fatos confir-
mam essa afirmativa numa série histórica, 
e fundamentados em centenas de estudos, 
análises e pesquisas sobre o agro nacional.
Os cinco primeiros estados norte-ameri-
canos em número de fazendas são: Texas 
(248 mil); Missouri (95 mil); Iowa (86 mil); 
Ohio (77,8 mil); e Oklahoma (77,3 mil). 
Somam 584,1 mil fazendas ou 26,5% de 
2,2 milhões. O território mineiro abriga 
607.488 propriedades rurais ou 11,97% 
do universo de 5,072 milhões pesquisados 
(USFarm/2018/Censo Agropecuário 2017). 

Oferta de milho
Tomando-se como referência apenas o 
milho - os EUA são os maiores produto-
res mundiais; safra 2016/2017, 370,96 
milhões de toneladas -, 100% das fazen-
das têm secadores e silos; 55% da capaci-
dade estática de armazenagem estão nas 
fazendas; 86%, no Oeste do Canadá; em 
torno de 16% no Brasil (CAEP/BRASIL). 
Essa logística, em negrito, poderá fazer 
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a diferença no momento de negociar o 
produto à espera de preços mais atrativos 
e alimentar os rebanhos.
É relevante assinalar, ainda, que a oferta 
brasileira de milho, safra 2018/2019, foi 
de 100 milhões de toneladas, com previ-
são de 98,4 milhões, em 2019/2020 (3º 
Levantamento da Conab). Comparando-
se a safra de milho de 1,529 milhão de 
toneladas, em 1991/1992, com a de 
100 milhões, em 2018/2019, houve um 
aumento de 6.440% (Embrapa/Mapa). O 
Brasil é o 3º produtor mundial, e projetos 
de etanol de milho ganham espaço nessa 
corrida por energia limpa renovável.
Além disso, vale registrar que, em novem-
bro de 2017, a área com lavouras, nos 
EUA, soma 167,8 milhões de hectares 
(Embrapa Territorial), e, na safra brasileira 
de grãos, 2017/2018, foram cultivados 
61,7 milhões de hectares, sendo, portan-
to, 2,71 vezes menor do que nos EUA. Os 
grãos são sinônimos de proteínas!
Entretanto, a produtividade, como con-
ceito e prática, requer a adoção de múl-
tiplas variáveis em níveis de milhões de 
fazendas ou estabelecimento rurais, onde 
os plantios de grãos, no caso do Brasil, 
dependem, em mais de 90%, da chegada 
e distribuição das chuvas ao longo dos res-
pectivos ciclos das culturas.

Oferta de leite
Em 2019, considerando-se os confina-
mentos de bovinos com mais de 1.000 
cabeças, os EUA confinaram 12 milhões, 
e, o Brasil, 5,26 milhões. Porém, o nosso 
país é o 2º produtor de carne bovina e o 1º 
exportador (BeefPoint/DMS). 
Em 2018, o Brasil ofertou 33,8 bilhões de 
litros de leite (IBGE) e, os EUA, 97,5 bilhões 
de litros (Milk Farm Journal/2019), diferen-
ça de 188,5%. Em 2017, ressalta-se que 

a produtividade média norte-americana foi 
de 10.073 litros por vaca/ano (Dairy Herd). 
Mercados, tecnologias, consumo per capi-
ta, gestão para resultados e produtividade 
elevada explicam essa diferença na oferta 
de leite entre os EUA e o Brasil. 
Entre 2000 e 2017, a produtividade média 
do rebanho leiteiro brasileiro foi de apenas 
de 1.357 litros por vaca/ano (IBGE). Minas 
Gerais lidera a produção de leite, deriva-
dos, e, ainda, poderá ampliar os ganhos 
de produtividade leiteira em níveis de pro-
dutores rurais, se houver lucratividade.
Nessa panorâmica do agronegócio, o 
Relatório Anual de Perspectivas Agrícolas 
2010-2019, publicado pela FAO/OCDE, 
com base na produção agropecuária mun-
dial de 2010 haverá, em 2030, crescimen-
to de demanda de 34% de carne bovina; 
47% de carne suína; 55% de carne de 
frango; 59% de açúcar; 19% de arroz; 
29% de milho; e 49% de soja. Em 2019, 
o país foi o 2º produtor e o 1º exportador 
de soja, e aspira a liderança mundial, que 
não virá de graça.  

Importação de fertilizantes
No Brasil, o consumo aparente de fertili-
zantes passou de 24,5 milhões de tone-
ladas, em 2010, para 35,5 milhões, em 
2018, ou mais 44,9%, dentro do horizonte 
da FA0/OCDE, e previsão de 36,5 milhões 
de toneladas, em 2019 (Anda). 
O maior consumidor de fertilizantes do 
mundo é a China e, em média, o Brasil, 
4º maior consumidor mundial, precisa 
importar, anualmente, cerca de 70% dos 
adubos usados na agricultura, predomi-
nando as demandas requeridas nas cultu-
ras do milho, soja, cana de açúcar e café, 
mais a fruticultura e horticultura. 
Além disso, caracteriza-se numa depen-
dência estratégica, mas sensível, no mun-

do dos negócios numa economia sem fron-
teiras, em clara e franca competição por 
tecnologias, produtos e serviços. O Brasil, 
ainda, importa fertilizantes do Canadá, 
Rússia, Bielorrússia, Israel, Alemanha, EUA, 
Catar, Arábia Saudita e Ucrânia (Google).
Num conjunto de boas práticas, que 
passa também pela análise do solo, é 
substantivo os efeitos multiplicadores dos 
fertilizantes nos ganhos de produtividade 
e produção. Portanto, menor pressão sobre 
os recursos naturais.

Jogo arriscado
Por outro lado, como é, também, da natu-
reza da economia, há o binômio quem 
compra quer vender! Além disso, o 
confronto comercial entre os EUA e a 
China está afetando as economias globais 
e apostar na crise para tirar vantagens 
no agronegócio é um jogo arriscado! 
Contudo, entre 2016 e 2018, o superá-
vit do agro nacional nas exportações foi 
de U$$ 240,19 bilhões ou R$ 827,45 
bilhões, sendo considerado a média final 
das médias anuais do dólar comercial de 
R$ 3,445, nos anos de 2016, 2017 e 2018, 
a preços correntes. Noutro cenário impor-
tante, agregar valores às matérias-primas 
agropecuárias continuará sendo um desa-
fio a vencer numa perspectiva de tempo, 
e, consolidando-se, também, as políticas 
agrícolas, que devem dar o “norte” do 
agronegócio brasileiro.
Esse agronegócio movimenta e estimula 
as economias regionais em centenas de 
municípios brasileiros, desde a década de 
1970, gerando emprego, renda, demandas 
por serviços, inovações, assistência técnica, 
extensão rural, bem como abastecendo e 
cumprindo os compromissos assumidos de 
exportações. O PIB do agro poderá atingir 
R$ 1,52 trilhão, em 2019. A conferir. •
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MICRÓBIO TEM ZÓIO? 
– ÊTA BICHO DANADO!
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Há algum tempo, conheci aviculto-
res que nem dormiam aterroriza-
dos pelos micróbios, mesmo sem 

conhecê-los a fundo, enquanto outros 
só acreditavam nestes pequenos seres 
quando mediam mais de palmo, ou, no 
mínimo, meio quilo. De qualquer for-
ma, para ambos, eles sempre são ini-
migos e figuram no centro de histórias 
e causos aos montes sobre suas traves-
suras nas granjas, ora para rir, ora para 
chorar. Numa delas, foram diagnostica-
das quase 10 doenças, Micoplasmose, 
Pneumovirose, Aspergilose e outras 
oses, todas elas componentes do arse-
nal de ataque destes potentes pigmeus 
da natureza. Nesta situação, recomen-
damos ações gerais curativas e outro 
tanto de medidas profiláticas. Por fim, 
após vazio sanitário, indicou-se pulve-
rização de formol a 5%, com o pinteiro 
bem fechado, na véspera da chegada 

das pintainhas. Enfatizou-se que o 
produto original é envasado a 40% e 
jamais deveria ser aplicado puro.
O granjeiro, digno exemplar daqueles 
que gostam de sempre dar a última 
palavra, chamou o funcionário, expli-
cou tudo, mas com uma ressalva: 
“Olha Chico, o doutor Bené deve ter 
se enganado nesta dosagem. As doen-
ças aqui foram muito bravas e esta 
diluição tá muito fraca. Vamos aplicar 
este produto é puro para garantir mais 
efeito. A teoria pra dar certo, tem de 
ter prática.” 
O Chico entrou no pinteiro com o 
pulverizador nas costas, o granjeiro 
fechou as cortinas e a porta, dando-se 
início à aplicação do tal formol puro. O 
tempo foi passando e nada do Chico 
dar sinal de vida e sair lá de dentro. Já 
preocupado, o granjeiro gritou:
“Chico, sai daí, acaba com isto, nós 
temos mais o que fazer”.  O Chico res-
pondeu: “Sair como, ‘Seu Zé’, eu não 
acho o caminho da porta! Ocê entra 
aqui e vem me ajudar”.
O granjeiro abriu a porta e encontrou 
o Chico no meio do pinteiro, de cabe-
ça baixa e as mãos tapando a cara, 
tateando e tropeçando nos comedou-
ros, e logo perguntando:
“Oh...oh...’Seu Zé’, os micróbio têm 
zóio? Se tive, tão tudo arrasado e num 

vai sobrá nenhum pra nus amolá por-
que, eu que sou eu, já tou é cego pro 
resto da vida!
Estes zóios dos micróbios estão, tam-
bém, no caso verídico do funcionário 
novato que recebeu ordens para não 
entrar no galpão onde seu primo tra-
balhava: “Não vá lá por nada; lá tá 
cheio de micróbios; as galinhas estão 
com coriza,  não se aproxime daquele 
galpão  por nada mesmo,  nem por 
doença na família, tá entendido?” A 
resposta foi: “Sim, Sinhô!”
Algumas horas depois, o funcionário 
novato recebeu um recado para avisar 
seu primo que a vó dele havia faleci-
do. A missão foi cumprida, mas, ao 
ser flagrado, o funcionário transgres-
sor levou uma bronca do veterinário. 
Prontamente, ele deu respostas certei-
ras:
“Primeiro, o doutor tá errado, porque 
o sinhô me proibiu em caso de doença 
na família... Mas   o caso de hoje foi de 
morte! Em segundo lugar, porque eu 
entrei lá tão ligeirinho, que os zóio dos 
micróbio nem me viram!”
Assim, comprovamos que os micróbios 
têm mesmo “zóios”. Conclui-se, tam-
bém, que   empregado bom tem de obe-
decer ao patrão, mas, se errar, ter presen-
ça de espírito nas respostas e esperteza, 
até para enganar os micróbios!•
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OVO NA BOCA DO POVO – 
COMO FICOU POPULAR!...

Prá seu governo, hoje todo mundo 
come ovo, e não se sente enver-
gonhado ou preocupado com os 

mitos e outras firulas. Fala-se aberta-
mente: "Como de dois a três ovos por 
dia!" Acabou o medo de que ovo fazia 
mal ou que só era colocado na alimen-
tação, porque o dinheiro estava curto 
para a compra de carne. Como, porque 
gosto; é satisfação garantida.
Uma grande batalha vencida do pre-
conceito, por meio da ciência, da tec-
nologia, da informação e das inúmeras 
apresentações e trabalho de extensão, 
feitos para o público consumidor sobre 
as vantagens do ovo na alimentação e 
no seu bolso: educação do consumi-
dor, saber comprar, saber valorizar, sem 
desperdício. Do ovo, tudo se aproveita, 
até a casca para fazer suplemento de 

cálcio. Hoje, no Brasil, temos muitos 
eventos sobre o ovo: congressos, semi-
nários, Festa do Ovo, Semana do Ovo, 
entre outras, além dos concursos de 
qualidade do ovo, não só em São Paulo, 
o maior produtor de ovos do Brasil, 
como no Espírito Santo e Pernambuco. 
Esperamos que se estenda  para Minas 
e Goiás entre outros estados grandes 
produtores.
Realmente, o nosso produtor rural e 
o grande empresário desta atividade 
devem estar muito felizes, apesar de o 
mercado continuar sempre flutuando, 
mas vamos apostar sempre em quali-
dade. Estamos aumentando, significa-
tivamente, o volume de produção, e 
não se pode esquecer a qualidade. 
Nos últimos quatro meses de 2019, 
com aquela onda de calor, recebi 

muitas reclamações dos consumido-
res sobre ovos muito líquidos, leves 
e quase nada no mercado dos ovos 
enriquecidos. Independentemente de 
o ovo ser de “gaiola” ou de “galinha 
feliz”, é necessário o seu armazena-
mento bem feito. Precisa-se conseguir 
financiamentos para câmaras frias, 
pois, hoje, o consumidor está de olho 
na procedência e na validade.
É isso aí, minha gente! Apostar em 
qualidade depende, além da genética, 
de nutrição, biossegurança e biosse-
guridade, bom manuseio do produto, 
armazenagem e transporte. 

Acabou o mito: o povo está feliz por 
poder comer tantos ovos quanto qui-
ser, por dia. Vamos aprimorar a quali-
dade.•

Vargazs por Pixabay
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