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Semeadores da mentira perdem a força de pressão

O Brasil viveu, no dia 24 de maio,
 um dos momentos mais importan-

tes da sua história política: a aprovação,
pela Câmara dos Deputados, do projeto
de lei que institui o novo Código Flores-
tal. Foi um ato que representou uma jus-
tiça com quem produz e preserva o meio
ambiente e uma demonstração de com-
promisso com os interesses da Nação.

Houve uma vitória da absoluta mai-
oria. Dos 513 parlamentares federais,
410 votaram a favor da modernização
da legislação ambiental – o equivalen-
te a 80% dos representantes do povo
brasileiro naquela Casa. O Congresso
retomou para si o poder de decisão so-
bre um tema que há 46 anos permane-
cia restrito aos gabinetes.

Não encontrou eco, a pressão de
uma minoria barulhenta, mas descola-
da da realidade e necessidades do País.
De nada adiantou distorcer o conteú-
do do relatório, para criar a falsa im-
pressão de mudanças catastróficas. Pre-
valeceu a verdade. Ou seja, o novo Có-
digo não permite desmatamentos, mas
viabiliza e estimula recomposição da
vegetação.

O projeto aprovado significa um
movimento de soberania do Brasil, que
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conserva 60% do seu território com flo-
restas. Ele é fundamental para concili-
ar a produção e preservação de recur-
sos naturais. Acaba com a angústia de
milhões de produtores (95% peque-
nos), considerados como criminosos
por normas que surgiram depois que
estavam com sua atividade já estabele-
cida.

Há ainda um caminho a percorrer,
para a concretização efetiva dessa con-
quista. Depende ainda da aprovação no
Senado e sanção presidencial. Os produ-
tores rurais precisam continuar mobili-
zados, com suas lideranças, para neutra-
lizar a estratégia dos fundamentalistas
ambientais, que usam como arma a difa-
mação e distorção da realidade.

A agropecuária é um patrimônio
brasileiro. É responsável por riquezas,
empregos, divisas com exportações,
arrecadação de tributos e os alimentos
mais acessíveis do mundo. Por tudo
isso, o País precisa de um novo Códi-
go Florestal, que institua regras cla-
ras, por lei e não simples decreto, cri-
ando condições imprescindíveis para
que o produtor rural continue traba-
lhando com segurança e para o bem
de toda a sociedade.
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ACABOU O TEMPO
DA COMIDA BARATA

JUNHO/JULHO DE 2011

Como interpreta o momento atu-
al na atividade agropecuária?

Anderson – O produtor rural está
no lugar certo, na hora certa e no ne-
gócio certo. Quem planta vai ganhar
dinheiro. Todos os fatores apontam
para sustentação de preços, no médio
e longo prazo. No curto prazo, até po-
deremos ter alguns sustos, mas mais
como conseqüência de nervosismos
momentâneos, que são naturais no
mercado.

Quais são esses fatores?
Anderson – Crescimento da deman-

da, estoques baixos e restrições para
incremento das áreas destinadas ao cul-
tivo de alimentos. A disponibilidade de
terras no mundo, que era de 0,40 hec-
tares por habitante em 1965, vai cair
para 0,18 em 2015. A oferta de áreas
diminuiu. O avanço observado na pro-

O crescimento da demanda, estoques baixos e res-
trições para incremento das áreas destinadas ao cul-
tivo de alimentos devem garantir a sustentação dos
preços dos alimentos. A afirmação é do analista de
mercado Anderson Galvão, diretor da Céleres, em-
presa de consultoria agroeconômica. Segundo ele, a
comida barata acabou com o despertar chinês.

Em entrevista à SindiRural, Anderson fala sobre
as perspectivas para a soja e o milho, analisando ten-
dências de mercado e fatores que podem influir nas
cotações. Pelo menos na safra 2011/2012, o preço
não será problema para os produtores de soja e mi-
lho. “Quem plantar vai ganhar dinheiro”, frisa, aler-
tando, no entanto, para a necessidade de uso de tecno-
logia e preocupação com a evolução de custos.

ANDERSON GALVÃO
“Pela primeira vez na
história há mais gente
morando nas cidades
do que no campo”

dução se deve principalmente a resul-
tados tecnológicos. Hoje todas as ter-
ras nobres já são exploradas. Ainda
existem algumas com potencial, mas o
seu custo de exploração é elevado.

E há também o aumento da po-
pulação urbana...

Anderson – Em 2010, pela primei-
ra vez na história da humanidade, há
mais gente vivendo nas cidades do que
no campo. E o percentual deverá saltar
de 50% agora para 70% em 2050. São
pessoas que deixam a agricultura, para
passar a ser apenas compradores. É mais
compromisso para quem produz.

Reflexos já são observados?
Anderson – Apenas nos Estados

Unidos e Europa, a inflação está conti-
da. Nos países em desenvolvimento, ela
se mostra persistente, ficando entre 8%

a 10% ao ano. Há implicações especi-
almente sobre os alimentos. O tempo
da comida barata acabou. E não é de
agora. Começou a se exaurir em algum
momento de 2003, com o despertar
chinês.

A crise econômica de 2008 não
foi o suficiente para interromper
esse processo?

Anderson – Durante a crise, os pre-
ços dos alimentos caíram em um ritmo
menor do que o observado em outros
setores. E voltaram a crescer, alcançan-
do níveis recordes. Em 2008, o índice
de preços dos alimentos, medido pela
Organização das Nações Unidas, era de
179,7%. Agora em 2011, chegou a
190,7%. E só não está pior porque as
cotações do arroz, cereal mais consu-
mido no mundo depois do trigo, estão
baixas.
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O seu alerta aos agricultores é
com relação aos custos...

Anderson – Na safra 2011/2012, o
agricultor não precisa se preocupar com
o preço da soja e do milho. A atenção
precisa se voltar para custos, como o
dos fertilizantes. Eles despencaram
para 35%, depois de bater nos 49%.
Mas experimentam movimento de alta.
E o sentido de escassez deverá alavan-
car esse processo. Defensivos, que in-
tegram a cadeia do petróleo, também
tendem a subir. Além disso, temos a
pressão do aumento dos salários, que
até agora não tinha grandes implica-
ções na produção rural brasileira.

Como se comportar diante dessa
tendência?

Anderson – Uma das estratégias é
priorizar a garantia de matéria-prima
barata. Vale a pena comprar o adubo
mais em conta, do que tentar ganhar 3
ou 4 reais a mais por saca de soja um
pouco mais pra frente.

Quais são as perspectivas para a
soja?

Anderson – Nos últimos 10 anos,
os Estados Unidos, maior produtor
mundial, mesmo com safras recordes,
só em duas conseguiram obter um vo-
lume acima do consumo. Os estoques
americanos caíram. E, mesmo com con-
dições climáticas favoráveis, a situação
favorece, no mínimo, a sustentação de
preços.

As cotações da soja devem se
manter em que níveis?

Anderson – Em Chicago, em mea-
dos de 2008, antes da crise econômica,
estavam em 16 dólares (bushel). Der-
rapou então para 8 dólares. Hoje se si-
tua em 13. Não é difícil chegar aos 15,
diante de qualquer implicação de clima
nos EUA. A recomendação é planejar para
vender por 12 dólares o bushel. Se for a
13, estamos no lucro; se chegar a 14,
muito bom. Mas se passar de 15, o pro-
dutor rural deve ficar com as barbas de
molho, porque muitos entrarão na pro-
dução, sem a devida experiência, como
já ocorreu no passado.

Rompeu definitivamente o tradi-
cional patamar dos 10 dólares por
bushel?

Anderson – Até porque ninguém
mais consegue produzir soja no mun-
do para vender por esse valor. A 11 dó-
lares ainda é viável no Paraná, em Illi-
nóis (EUA) e mais em 2 ou 3 lugares
no mundo. Já em Mato Grosso, soja
abaixo de 12 dólares o bushel em Chi-
cago significa prejuízo.

A rentabilidade hoje torna a soji-
cultura interessante?

Anderson – Nunca se ganhou tan-
to dólar na soja. Temos estudo que in-
dica uma rentabilidade de R$ 800,00
por hectare em Primavera do Leste
(MT). É uma remuneração que se torna
um convite para gastar. O produtor não
pode ceder à tentação. Margens eleva-
das já levaram a decisões irracionais no
passado, como excessos em investimen-
tos em máquinas e novas propriedades.
A sugestão é controlar gastos.

O que pode influenciar os preços?
Anderson – Positivamente: risco cli-

mático nos EUA, que pode levar Chica-
go a uma nova rodada de alta; deman-
da global em crescente aquecimento; e
piora do quadro macroeconômico no
Brasil, com desvalorização do Real. Já
negativamente, uma surpresa na atual
safra norte-americana, piora dos indica-
dores econômicos da economia global e
fuga de investidores das commodities.

E os prognósticos para o milho?
Anderson – A situação é dramática

nos Estados Unidos. Os estoques são
mínimos. O cereal vai faltar se houver
qualquer derrapada na safra daquele

país ou frustração no Brasil. Em Chica-
go, a cotação de 6 e 7 dólares por bu-
shel de milho estão se tornando padrão.
Se acontecer algum problema na pro-
dução, poderá ir para 10 – é claro, com
complicações profundas.

E no mercado interno, como de-
vem ser comportar os preços?

Anderson – Considerando a pari-
dade na exportação, em um cenário de
normalidade, o preço da saca de milho
deverá se manter acima de R$ 23,00,
até maio do ano que vem. Mas diante
de eventual anormalidade na produção
– interna ou externa, poderá saltar para
R$ 27 ou 28, que é o custo para se so-
correr com cereal da Argentina.

Dá para investir com segurança
nessa cultura, na nova safra?

Anderson – O milho apresenta nes-
se momento uma rentabilidade que só
perde para o algodão. Mesmo assim não
é aconselhável plantar 100% da área
com o cereal. Não é sensato, por se tra-
tar de uma cultura menos previsível do
que a soja. O ideal é semear 30% ou
40% com milho, desde que se tenha
tecnologia de produção e condições de
armazenamento da produção.

Por que essa condição?
Anderson – No milho, quebra quem

não aplica tecnologia, porque o custo
fica em torno de 80 sacas por hectare.
Com alta produtividade, não é preciso
ter medo. Pelo contrário: o cultivo do
cereal é um ótimo negócio para quem
usa alta tecnologia.

Pode-se prever que o mercado ex-
terno estará aquecido?

Anderson – Os países do hemisfé-
rio Norte enfrentam dois anos segui-
dos com dificuldades na produção de
milho. Em 2011, a China, pela primei-
ra vez na história, passou a comprar
esse cereal no mercado internacional.
O mercado do milho mudou. Mas é ne-
cessário planejar os investimentos com
cautela. Assim como na soja, os custos
vão subir em razão da inflação. O pre-
ço será o menor dos problemas.

“Estoques
americanos
caíram
apesar das
condições
climáticas
favoráveis”





Proposta aprovada pela Câmara dos Deputados por
410 votos a 63 preserva as áreas produtivas
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NOVAS REGRAS
PARA AS APPs

�C Ó D I G O   F L O R E S T A L

JUNHO/JULHO DE 2011

A Câmara dos Deputados aprovou no
 dia 24 de maio, o projeto de lei

1876/99, que institui o novo Código
Florestal Brasileiro. O texto, que teve
como relator o deputado federal Aldo
Rebelo, obteve o apoio de 410 parlamen-
tares (houve 63 votos contrários e uma
abstenção). A matéria foi encaminhada
agora para apreciação no Senado.

A permissão de uso das áreas de
preservação permanente ocupadas com
atividades agrossilvipastoris, ecoturis-
mo e turismo rural é uma das princi-
pais mudanças inseridas no projeto.
Mas a ocupação nas APPs – margens
de rios, várzeas e topos de morros –
deve ser anterior a 22 de julho de 2008.

A exploração dessas áreas foi inclu-
ída no texto-base através da Emenda
164, aprovada por 273 deputados (ou-
tros 172 se posicionaram contra). Ela
também dá aos Estados, por meio do
Programa de Regularização Ambiental
(PRA), o poder de estabelecer outras
atividades que possam justificar a re-
gularização de áreas desmatadas.

A emenda diz que as hipóteses de
uso do solo por atividade de utilidade
pública, interesse social ou de baixo
impacto serão previstas em lei. E acres-
centa que, em todos os casos, devem
ser observados critérios técnicos de con-
servação do solo e da água.

COMO FICA

Pelo projeto aprovado pelos depu-
tados, as faixas de proteção em rios per-
manecem as mesmas de hoje: vão de
30 a 500 metros, dependendo da lar-
gura dos cursos d´água. Mas passam a
ser medidas a partir do leito regular e
não do leito maior. Há exceção nos rios

de até 10 metros de largura, para os
quais é permitida a recomposição de
metade da faixa (15 metros), se ela não
existir.

O novo código permite, nas APPs
de topo de morros, montes e serras com
altura mínima de 100 metros e inclina-
ção superior a 25°, a manutenção de
culturas de espécies lenhosas (uva,
maçã, café) ou de atividades silvicul-
turais, assim como a infraestrutura fí-
sica associada a elas. O mesmo vale
para os locais com altitude superior a
1,8 mil metros.

As várzeas fora dos limites em tor-
no dos rios, as veredas e os mangue-
zais em toda sua extensão ficam fora
das APPs. As restingas, no entanto, são
protegidas, enquanto fixadoras de du-
nas ou para estabilizar a vegetação de
mangue. Se a função ecológica do man-
guezal estiver comprometida, o corte
de sua vegetação nativa só será autori-
zado para obras habitacionais e de ur-
banização nas áreas urbanas consoli-
dadas ocupadas por população de bai-
xa renda.

Plenário lotado: deputados
federais debatem e votam
o projeto de lei 1876/99
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ÁREAS URBANAS
Os assentamentos em área urbana consolidada

que ocupem área de preservação permanente (APP)
serão regularizados com a aprovação de um proje-
to de regularização fundiária, contanto que não es-
tejam em áreas de risco. Além de um diagnóstico
da região, o processo para legalizar a ocupação de-
verá identificar unidades de conservação, áreas de
proteção de mananciais e faixas de APP que devem
ser recuperadas.

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
O projeto estipula tratamento diferenciado nas

APPs em reservatórios de água. No caso de lagoas
naturais ou artificiais com menos de um hectare,
será dispensada a área de prote-
ção permanente. Nos artificiais for-
mados por represamento em zona
rural, a APP será de 15 metros, no
mínimo, caso não sejam usados
para abastecimento público ou ge-
ração de energia elétrica e tenham
até 20 hectares de superfície. Na-
queles usados para abastecimento ou geração de
energia, deverá ser de 30 a 100 metros em área
rural e de 15 a 50 metros em área urbana.

PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO
Pelo projeto do Código Florestal,
proprietários rurais multados por
desrespeito a normas ambientais
poderão ter anistia mediante adesão ao
Programa de Regularização Ambiental
(PRA), a ser instituído pela União e
estados. Essa providência deverá ser
tomada até um ano após a criação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR), previsto
para até 90 dias após publicação da
futura lei. O proprietário que desmatou
além do permitido, ao aderir ao PRA,
firmará compromisso especificando
procedimentos de recuperação exigidos
pelo novo código. Após a regularização,
a punibilidade dos crimes será extinta.
Mas caso deixar de cumprir, o termo de
adesão funcionará como título executivo
extrajudicial para exigir multas
suspensas. É prevista para pequenos
agricultores a criação de um programa
de apoio financeiro destinado a promover
a manutenção e a recomposição de APP
e reserva legal. O apoio poderá ser,
inclusive, por meio de pagamento por
serviços ambientais.
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Calculando a Reserva Legal

O novo Código Florestal mantém a
Reserva Legal (RL) como um dos

mecanismos essenciais para a preser-
vação do meio ambiente. E com os mes-
mos percentuais já em vigor: de 80% nas
áreas de floresta da Amazônia, 35% nas
áreas de Cerrado e 20% em campos ge-
rais e demais regiões do País.

Os pequenos proprietários rurais -
com até 4 módulos fiscais (o equiva-
lente a 72 hectares, em média, no Pa-
raná) - ficam isentos de recompor a re-
serva florestal. Eles serão obrigados ape-
nas a manter a área de vegetação nativa
existente em 22 de julho de 2008.

Já os médios e grandes, na defini-
ção da RL, poderão considerar, no cál-
culo, integralmente, a área de preser-
vação permanente (APP). Desde que
ela esteja conservada ou em recupera-
ção e se o imóvel for registrado no Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR). Mas não
será permitido qualquer desmatamen-
to, caso ultrapasse o mínimo previsto.

Para os produtores com mais de 4
módulos, o texto aprovado possibilita

regularização da RL de várias formas.
Se a opção for recompor a vegetação
no próprio imóvel, isso poderá ocorrer
em até 20 anos. Espécies nativas e exóti-
cas (até 50% do total a recuperar), em
sistema agroflorestal, serão usadas na
recuperação, com exploração econômi-
ca através de plano de manejo.

O proprietário poderá também per-
mitir a regeneração natural da vegeta-
ção dentro do imóvel ou compensar a
área a recompor doando outra área ao
Poder Público que esteja localizada em
unidade de conservação de domínio
público pendente de regularização fun-
diária. Admite-se ainda contribuição
para fundo público, respeitados os cri-
térios do regulamento, e a compra de
Cota de Reserva Ambiental (CRA), de
áreas localizadas no mesmo bioma, ain-
da que em outro estado.

Já quem tiver Reserva Legal em ex-
cesso poderá emitir a Cota de Reserva
Ambiental. Esse título poderá ser cedi-
do ou vendido a outro proprietário que
tenha déficit de área de conservação.

Novo código mantém mesmos índices atualmente
em vigor. As APPs entram no cômputo da RL

JUNHO/JULHO DE 2011
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, nas médias e grandes propriedades, são consideradas no cálculo da RL

PLANO DE MANEJO
PARA EXPLORAÇÃO
DA FLORESTA NATIVA
O novo Código Florestal exige
licenciamento ambiental para
exploração de florestas nativas
com base em um Plano de
Manejo Florestal Sustentável
(PMFS). Nele devem constar
mecanismos de controle dos
cortes, regeneração e estoque
existente. Corte autorizado
para uso do solo pela
agropecuária, manejo de
florestas plantadas fora da
reserva legal e exploração não
comercial realizada pelas
pequenas propriedades e
agricultores familiares estão
isentos do Plano. As indústrias
que utilizem grande quantidade
de matéria-prima florestal
deverão elaborar um Plano de
Suprimento Sustentável (PSS),
com indicação das áreas de
origem da matéria-prima e
cópia do contrato de
fornecimento. O PSS de
empresas siderúrgicas,
metalúrgicas e outras que
consumam grande quantidade
de carvão vegetal ou lenha
deverá prever o uso exclusivo
de florestas plantadas.



SINDIRURAL � 11www.sindicatorural.com

Um importante passo para acabar
com a insegurança jurídica no cam-

po. Assim foi definida por lideranças
agropecuárias, a aprovação da propos-
ta de atualização do Código Florestal,
pela Câmara dos Deputados. “Venceu
a legalidade”, comemorou a presiden-
te da CNA (Confederação Nacional da
Agricultura), Kátia Abreu.

Para ela, foi uma vitória da socie-
dade. “Pela primeira vez, o Congresso
está tendo a chance de decidir sobre o
tema e hoje prevaleceram a democra-
cia e os interesses do Brasil. Antes, a
lei tinha o selo das ONGs. Agora tem a
chancela da sociedade, do povo brasi-
leiro”, destacou a senadora.

A presidente da CNA disse que os
produtores rurais brasileiros vão dor-
mir confiantes que a lei os protege, não
os persegue; que os valores ambientais
serão respeitados e, principalmente,
que existem regras para o uso e o ma-

nejo da terra, na qual geram riquezas e
contribuem para o desenvolvimento na-
cional.

Sobre a votação no Senado, Kátia
Abreu afirmou que não deverão ocor-
rer grandes dificuldades. Em relação à
possibilidade da presidente Dilma
Rousseff vetar alguns pontos do proje-
to, ela disse
que não acre-
dita nesta hi-
pótese.

De acordo
com o deputa-
do Aldo Rebe-
lo, relator do
projeto do
novo Código
Florestal, as
mudanças re-
presentam efe-
tivamente uma
solução para

que 2 milhões de agricultores, 90%
deles pequenos, que não são crimino-
sos ambientais, não fiquem na mais
completa insegurança jurídica diante
do cipoal legislativo nas mãos dos ór-
gãos ambientais e do Ministério Pú-
blico.

O parlamentar reitera que o proje-
to aprovado veda a possibilidade de no-
vos desmatamentos. Na interpretação
de Rebelo, o lobby ambientalista não
admite perder o monopólio do ato de
legislar sobre esse assunto. “Espalham
criminosamente versões que não con-
dizem com a realidade”, acentua.

Ao analisar o resultado da
votação do projeto, o relator con-
sidera que prevaleceu a capaci-
dade da imensa maioria, que não
é ruralista e nem ambientalista,
de impor uma solução intermedi-
ária, que é a solução dos 410 de-
putados a favor das mudanças.

Segurança jurídica no campo
Decisão tem a chancela da sociedade e representa
“vitória da legalidade”, afirma a presidente da CNA

JUNHO/JULHO DE 2011

SENADORA KÁTIA ABREU, presidente da CNA: prevaleceram a democracia e os interesses do Brasil

Rebelo: mudanças
beneficiam 2 milhões
de agricultores,
90% deles pequenos
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O Sindicato Rural Patronal de Cas
cavel está participando ativamen-

te do esforço para mudanças no Códi-
go Florestal Brasileiro. Já são mais de
dois anos de articulação, através de
seus representantes da CNA (Confede-
ração Nacional de Agricultura) e Faep
(Federação da Agricultura do Estado do
Paraná) e na organização de eventos
locais e mobilização de seus filiados.

Entre as atividades em que a enti-
dade esteve envolvida diretamente es-
tão palestras com parlamentares e um
seminário, em março de 2009, organi-
zado em parceria com a Faep. Naquela
oportunidade, mais de 7 mil produto-
res de toda a região se reuniram no
Centro de Convenção de Cascavel, com
deputados, senadores e o então minis-
tro Reinhold Stephanes (Agricultura).

Uma caravana do Sindicato também
esteve em Brasília, em maio, para
acompanhar a votação do novo Códi-
go Florestal. O grupo somou-se a comi-
tivas de todo o País, em manifestação na
Esplanada dos Ministérios e contatos com
deputadoss, para defender a necessida-
de de mudanças na legislação.

�C Ó D I G O   F L O R E S T A L
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Mais de 2 anos de mobilização
Sindicato Rural Patronal de Cascavel participa
ativamente da luta por mudanças na lei florestal

MOBILIZAÇÃO
Seminário de produtores
rurais organizado pela
Faep e pelo Sindicato,
em Cascavel, reuniu mais
de 7 mil participantes.
À direita e abaixo,
caravana de associados
durante manifestação em
Brasília por mudanças no
Código Florestal

O texto do novo Código Flores-
tal, aprovado pelos deputados,
não contempla totalmente o anseio
dos produtores rurais, de acordo
com o engenheiro agrônomo Pau-
lo Cézar Vallini, diretor-secretário do
Sindicato Rural Patronal de Casca-
vel. Mas, segundo ele, representa
um importante avanço para preser-
var áreas que estão produzindo.

Vallini, que integra a Comissão
Técnica de Meio Ambiente da
Faep, considera como ponto posi-
tivo a manutenção da reserva exis-
tente até julho de 2008, em imó-
veis com até 4 módulos fiscais.
Destaca também a inclusão das
APPs, em propriedades médias e
grandes, no cálculo da RL

PONTOS POSITIVOS

UM GRANDE PASSO

O presidente do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, engenheiro agrô-
nomo Paulo Roberto Orso, comemora
a aprovação do novo Código Florestal,
na Câmara dos Deputados. Para ele, foi
um passo importante na luta pela mo-
dernização da legislação ambiental bra-
sileira, visando dar segurança à produ-
ção de alimentos.

O dirigente sindical rural diz que a
expectativa é de que a matéria passe
no Senado, mantendo as mesmas deci-
sões tomadas pelos deputados. E espera
que a presidente Dilma Rousseff se sen-
sibilize e não vete pontos fundamentais
do projeto. “Vamos continuar mobiliza-
dos para garantir avanços na compatibi-
lização de interesses da produção e pre-
servação ambiental”, frisa Orso.

Já o presidente da Faep, Ágide Me-
neguette, espera que o governo enten-
da “o bem que o novo Código Florestal
significa para o País”. E, ao mesmo tem-
po, que o Congresso continue indepen-
dente e corajoso para recusar qualquer
veto que venha a ser posto no projeto,
pela Presidência da República.

O diretor cita ainda a possibili-
dade de recomposição da Reser-
va Florestal inclusive em outros Es-
tados, desde que dentro do mes-
mo bioma, e a possibilidade de le-
galização das propriedades junto
aos órgãos ambientais de cada
região, além do benefício de fazer
estes processos nas prefeituras,
reduzindo burocracia e custos.

A emenda 164, do novo Códi-
go Florestal, é outra conquista res-
saltada por Vallini. “É importante
estender, aos estados, o poder de
decidir sobre atividades agropecu-
árias em áreas de preservação per-
manente já consolidadas, porque
cada região tem suas peculiarida-
des e necessidades”, analisa.
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Parâmetros definidos em
audiência vigoram a
partir de julho de 2012

www.sindicatorural.com

Os padrões de classificação do mi-
 lho, que vigoravam desde 1976,

vão mudar. Será a partir de primeiro
de julho de 2012, quando começa a
safra de verão 2012/2013. A data e os
novos parâmetros foram definidos atra-
vés de acordo entre o setor produtivo e
o governo, em audiência pública reali-
zada no Ministério da Agricultura, em
Brasília, nos dias 28 e 29 de abril.

O cereal passará a ser classificado
em 3 tipos (1, 2 ou 3), de acordo, prin-
cipalmente, com o índice de grãos ava-
riados (ardidos, chochos, imaturos, fer-
mentados, germinados, gessados ou
mofados). Também são considerados os
carunchados, quebrados, com matéri-
as estranhas ou impurezas, entre ou-
tros itens (veja tabela).

O atendimento dessas normas será
obrigatório para acesso à Política de
Garantia de Preços Mínimos (AGF, EGF
e PEP) e nas exportações e importações.
Pela nova regra, para ser classificado
como milho tipo 1, em cada tonelada
poderá haver 6% de algum tipo de ava-
ria. O governo queria limite de 3%.

JUNHO/JULHO DE 2011

NOVO PADRÃO
PARA O MILHO

Atualmente, o permitido é de 11%.
“A proposta inicial do Ministério da

Agricultura era rígida demais, mas
avançamos para um consenso que be-
neficia os produtores”, diz o engenhei-
ro agrônomo Alexandre Lago, associa-
do do Sindicato Rural Patronal de Cas-
cavel, integrante da Comissão Técnica
de Grãos, Financiamento e Seguro Ru-
ral, da Faep.

Segundo ele, as mudanças sugeri-
das poderiam deixar até 70% do milho
paranaense fora do padrão. “Mas evo-

REPRESENTANTES DA FAEP que participaram no Ministério da Agricultura,
em Brasília, de audiência sobre nova classificação para o milho

luímos para um consenso que coloca
97% da safra paranaense dentro das es-
pecificações definidas”, observa Lago,
que participou da audiência pública.

As discussões sobre a nova classifi-
cação do cereal contaram com a pre-
sença de 43 representantes dos produ-
tores, indústria, cooperativas, exporta-
dores, empresas classificadoras, Conab,
Ministério da Agricultura e Federações
da Agricultura. A Faep contou com 18
integrantes, membros da Comissão de
Cereais.

(*) Parâmetros que vigoram a partir de 1º de julho de 2012

CarunchadosEnquadramento

Total

 Grãos
quebrados

Mat. estranhas
e impurezas

LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA (% do peso)*

O QUE VAI  MUDAR NOS PARÂMETRO DE CLASSIFICAÇÃO DO MILHO

Tipo 1 1 6 3 1 2

Tipo 2 2 10 4 1,5 3

Tipo 3 3 15 5 2 4

Fora de tipo 5 20 Maior que 5 Maior que 2 8

Grãos Avariados

Ardidos
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No Brasil, 29,8 milhões de pessoas
vivem  na área rural. A constata-

ção é do censo de 2010, do IBGE. Esse
número representa apenas 15,6% da
população brasileira (190.755.799). O
percentual é inferior ao registrado nos
EUA, onde 19% residem no campo. O
maior grau de urbanização ocorre na
região Sudeste, com 92,9%. Em segui-
da vem o Centro-Oeste, com 88,8%;

Menos gente
na área rural
Grau de urbanização
no Brasil é mais
acentuado que nos EUA

Sul, com 84,9%; Norte, com 73,5%; e
Nordeste, com 73,1%.

No Paraná, dos 10,4 milhões de ha-
bitantes, 8,2 milhões estão nas cidades.
No campo vivem 1.531.834 (14,66%).
Em Cascavel, são 16.156 moradores na
área rural, o equivalente a somente
5,64% do total da população do muni-

cípio, que é de 286.205.
Em 1940, 68,6% dos brasileiros vi-

viam no campo. Na década de 1960, o
País passou a ter mais gente em condi-
ção urbana. O índice de moradores no
campo caiu para 44,1% em 1970, 32,4%
em 1980, 24,3% em 1990, 18,7% em
2000 e 15,6% no ano passado.

Distribuição da população
(milhões de habitantes)

BRASIL
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CASA DE VEGETAÇÃO
Durante o evento, os
participantes visitaram a
Casa de Vegetação Itinerante
da Monsanto. No local,
conheceram de perto a soja
Intacta RR2 PRO e ainda
puderam comparar com
plantas sem a tecnologia.
Para o coordenador técnico
da Coopavel, Itacir Afonso
Tosin, além da incorporação
de novas tecnologias
facilitadoras do processo no
campo, o estágio em que
está a pesquisa da Coodetec
surpreende. “Logo vamos ter
materiais ainda mais
competitivos e o impacto
disso será muito grande, com
muitos benefícios ao
produtor”, acentua.

Produtores de soja, agrônomos e téc-
nicos da região de Cascavel tiveram

a oportunidade de conhecer de perto a
tecnologia Intacta RR2 PRO A novida-
de, que promete revolucionar as lavou-
ras de soja de todo o Brasil, foi apre-
sentada na sede Coodetec. Além da
palestra, os participantes tiveram aces-
so à Casa de Vegetação Itinerante da
Monsanto, detentora da tecnologia.

A Coodetec oferecerá sementes de
soja com a nova tecnologia a partir da
safra 2012/2013, anuncia o gerente
comercial da cooperativa, Marcelo da
Costa Rodrigues. Segundo ele, ainda há
dependência de liberações internacio-
nais para a colocação desta soja no
mercado. “A aprovação deve acontecer
até meados de 2012”, prevê.

Na Coodetec, o foco da pesquisa
para as cultivares CD com a tecnologia
Intacta RR2 PRO está na alta produti-
vidade, precocidade e hábito de cresci-
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mento indeterminado, as característi-
cas mais procuradas pelos sojicultores.
Rodrigues apresentou os resultados de
ensaios com as linhagens CD que já
possuem a tecnologia. “Os números
surpreendem, pois superam as princi-
pais concorrentes”, comentou.

Além do gerente comercial da Coo-
detec, a palestra contou com a expla-
nação do engenheiro agrônomo da
Monsanto, Ivan Zenzen. Ele faz parte
de um grupo de 35 profissionais que
está apresentando a nova tecnologia
em todas as regiões sojícolas do Brasil.

Revolução
na sojicultura
Produtividade, proteção
contra pragas da soja e
tolerância ao glifosato

�I N T A C T A   R R 2

PRODUTORES RURAIS e técnicos tiveram contato com nova tecnologia In-
tacta RR2 PRO durante evento realizado na Coodetec, em Cascavel

PRAGAS DA SOJA: resistência é uma das soluções da Intacta RR2 PRO

TRÊS EM UM
A Intacta RR2 PRO reúne três solu-

ções em um só produto: produtivida-
de, proteção contra principais pragas
da soja e tolerância ao glifosato. De
acordo com Zenzen, durante o tempo
de pesquisa da nova tecnologia, a Mon-
santo manteve o compromisso de do-
brar a produtividade nas lavouras de
soja, reduzindo o uso dos recursos na-
turais, melhorando a vida dos agricul-
tores. “A Intacta RR2 PRO™ segue esse
preceito e foi criada a partir de várias
pesquisas”, enfatiza.
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Produção será
menor no PR
Área plantada é maior,
mas clima compromete
produtividade na safrinha

Na segunda safra, os produtores ru-
rais paranaenses plantaram 1,65

milhão de hectares com milho. Essa
área representa um crescimento de
22,2% em comparação com o mesmo
ciclo anterior, então de 1,35 milhão de
hectares. Mas a produção, na safrinha,
deverá crescer apenas 0,8% no Estado.
Já se for considerada a soma do volu-
me a ser colhido na primeira e segun-
da safra de 2010/2011, a previsão é de
redução de 13,44 milhões de tonela-

das para 12,59 milhões de toneladas (-
6,3%).

A última estimativa é de que o Pa-
raná produza 6,62 milhões de tonela-
das do milho safrinha. A previsão tra-
balha com uma média de 4.000 quilos
por hectares. Na segunda safra anterior
foram colhidas 6,57 milhões de tonela-
das (média de 4.800 por hectare).

PRODUÇÃO BRASILEIRA
Em todo o País, o incremento de
área com milho foi de apenas
8,8%, na segunda safra. Subiu
de 5,26 milhões de hectares para
5,73 milhões. Mas a perspectiva é
de que a produção caia 1,1% – de
21,93 milhões para 21,69 milhões
de toneladas. O comportamento
do clima está encolhendo as
estimativas. O atraso na colheita
da soja e o excesso de chuvas
durante o período de semeadura
fizeram com que parte das lavouras
fossem plantadas fora do período
recomendado. No Paraná e em
Mato Grosso, a falta de chuvas em
pleno desenvolvimento da cultura
comprometeu a produtividade.
Estima-se que a produção nacional
total do cereal de 2010/2011
(normal e safrinha) deverá fechar
em 56,73 milhões de toneladas.
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A primeira escola nessa
área foi criada em 1761,
mas a prática remonta
ao tempo dos faraós
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8º CONGRESSO DE
MARKETING RURAL
E AGRONEGÓCIO
A ABMR&A – Associação Brasileira
de Marketing Rural & Agronegócio
realizará nos dias 27 e 28 de julho,
em São Paulo, o 8º Congresso
Brasileiro de Marketing Rural e
Agronegócio. Sob o tema básico
“Os desafios do Marketing do
Agronegócio: do Produtor ao
Consumidor”, a ABMR&A,
segundo seu presidente,
Maurício Mendes, quer unir todos
os segmentos do setor, inclusive
o consumidor, para discutir as
cadeias do agronegócio e a forma
como elas se comunicam. “Os
elos das cadeias do agronegócio
precisam se conhecer melhor e,
assim, estabelecerem uma
comunicação mais eficiente entre
elas. A intenção é fazer com que a
comunicação parta do consumidor

até o produtor da matéria prima no
campo, integrando também os demais
setores que atuam antes e depois da
porteira”, diz Mendes.
Para mais informações, entrar em
contato com ABMR&A, pelo telefone
(11) 3812-7814, e-mail
atendimento@abmra.com.br ou
acessar o site www.abmra.com.br.
Também é possível conferir todos os
detalhes da feira Agrinsumos no site
www.agrinsumosexpo.com.br.

MAURÍCIO MENDES,
presidente da ABMR&A

MÁQUINA DE LEITE PARA BEBÊS
A Nestlé lançou a máquina de leite para bebês BabyNes usando

um sistema similar à sua máquina de café Nespresso. Ela está à
venda, juntamente com cápsulas de fórmulas infantis, no mercado
suíço e deverão estar disponíveis globalmente dependendo de sua
popularidade. O custo da máquina é de US$ 283,88. Já o das cáp-
sulas fica entre US$ 55,86 e 62,70 (embalagem com 26 unidades).

LANÇAMENTO DA
TECNOLOGIA INOX
A TMG – Tropical Melhoramento
& Genética vai lançar para a região
Sul do País, a variedade de soja
Inox, resistente à principal doença
da sojicultura, a ferrugem da soja.
A apresentação acontecerá em
Cambé (PR), no dia 21 de junho, a
partir das 8 horas, no Arejo Buffet.
Na ocasião, serão repassadas
informações sobre as principais
características da variedade e
dados de pesquisa sobre a
tecnologia inédita no mundo e
desenvolvida por pesquisadores
brasileiros. Os participantes terão
ainda a oportunidade de conhecer
a recomendação de manejo
para a variedade e saber detalhes
dos benefícios econômicos e
ambientais da tecnologia.

CASTRAÇÃO DE
BOVINOS SEM DOR
O Laboratório Pfizer lançou a
primeira vacina de castração
imunológica de bovinos no País.
Trata-se da Bopriva. Com duas
doses injetáveis, machos e fêmeas
cessam temporariamente a
produção de hormônios
reprodutivos, ganham peso e
perdem agressividade.

PASTILHAS - PORCELANATOS

PISOS CERÂMICOS - AZULEJOS

REJUNTES - ARGAMASSA

Rua Erechim no 783, Cascavel/PR - Fone (45) 3223-1664

E-mail: toneto@onda.com.br - www.tonettorevestimentos.com.br

Últimos lançamentos!
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� GPS GEODÉSICO
� INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE
� TOPOGRAFIA DIGITAL (URBANA E RURAL)
� GEORREFERENCIAMENTO
   � LICENCIAMENTO AMBIENTAL
       � RETIFICAÇÃO REGISTRAL

R. Santa Catarina, 1470 - Cascavel

Fone (45) 3037-1800
E-mail: geomap@onda.com.br

MANDIOCA: PR REDUZ ICMS
O governador Beto Richa anunciou três

importantes incentivos na área fiscal para
tornar as indústrias de mandioca do Para-
ná mais competitivas. Uma das medidas
reduz, de 12% para 3,5%, o ICMS que deve
ser recolhido por empresas que produzem
fécula e farinha.

Outro benefício é o aumento do crédito
presumido de ICMS de 60% para 70% na
venda de produtos derivados da mandioca
(amidos, xarope, fécula e farinha tempera-
da de mandioca) para outros estados. O go-
vernador determinou ainda que o polvilho
doce passe a fazer parte da lista dos produ-
tos beneficiados. O terceiro é a manutenção
da aplicação de 3,5% de crédito presumido
para os demais derivados de mandioca. As
medidas valem até dezembro de 2012.

CORTA RELVA COM SISTEMA
DE CORTE POR FIO DE NYLON
A Branco está lançando o Corta Relva B4T –
6000 CR. O produto conta com o sistema de
fio de nylon no lugar da lâmina metálica, o que
permite a limpeza de grandes áreas com
excelente acabamento. O equipamento tem
diâmetro de corte de 22 polegadas,
otimizando o trabalho. A potência máxima do
motor do corta relva é  5,5 HP a 3600 rpm.
Funciona a gasolina e tem tanque com
capacidade de 0,78 litros de combustível.

Biotecnologia Aplicada à Agri-
cultura: Textos de Apoio e Proto-
colos Experimentais – A obra visa
despertar o
interesse pelo
a p r o f u n d a -
mento dos te-
mas que
compõem a
biotecnolo-
gia. As inves-
tigações con-
templam as-
pectos relaci-
onados aos
microrganismos e aos processos bi-
ológicos, além de técnicas recentes.
Preço: R$ 90,00

50 Hortaliças – Livro traz infor-
mações, ao consumidor, sobre 50
espécies de hortaliças, cada uma di-
vididas em 3 partes:
como comprar, como
conservar e como
consumir. Na última
seção, apresenta dife-
rentes formas de pre-
paro, de modo a pre-
servar suas qualidades organolép-
ticas e valor nutricional, fornecendo
ainda receitas de fácil execução e
de baixo custo. Preço: R$ 40,00.

PUBLICAÇÕES
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PRODUTIVIDADE DO
MILHO EM EVOLUÇÃO
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Brasil já registra médias
de até 15.000 kg/hectare

*O autor é eng. agrônomo e diretor de Marke-

ting e Regulamentação da Pioneer Sementes

Claudio de Miranda Peixoto

condições para cada planta individual-
mente responder ao ambiente e as práti-
cas de manejo. É como cada funcionário
da fábrica, no caso, as plantas de uma
lavoura estivessem trabalhando na capa-
cidade plena e em harmonia com as de-
mais. Isso implica em todo um controle
sobre o processo de qualidade;

4 Máquinas e equipamentos de mai-
 or qualidade e precisão que alia-

dos a uma mão-de-obra melhor quali-
ficada permite realizar plantios cada
vez mais uniformes;

5 Agricultura de precisão que per-
 mite corrigir os solos no detalhe

minimizando as possíveis interações ne-
gativas entre as plantas e o solo, ele-
vando a resposta e expressão das plan-
tas e possibilitando aumento de produ-
tividade;

6 A adoção de práticas culturais
 como: aumento da população de

plantas e níveis equilibrados de nutri-
entes que propiciem uma maior respos-
ta e expressão genética dos híbridos
modernos disponíveis no mercado.

Toda esta complexa cadeia de ge-
ração, difusão e adoção de tecnologia
só é possível graças ao planejamento
das empresas do setor do agronegócio,
em especial a do setor de sementes.  As
empresas de sementes, por meio de
seus programas de melhoramento, rede
de testes, capacidade de análise das
informações e um trabalho crescente de
parcerias com os órgãos de pesquisa,
cooperativas, associações, fundações
de pesquisa, consultorias e profissio-
nais da assistência técnica, tem como
foco principal o agricultor, transferin-
do maior segurança aos mesmos e
acelerando o processo de adoção de
todas estas tecnologias.

quenas áreas era possível manter todos
os fatores sob controle. Mas que fato-
res eram estes, além dos híbridos sele-
cionados, tão importantes e que asse-
guravam altas produtividades? A res-
posta aparentemente tão complexa, de
fato não era. Um ensaio de pesquisa
necessita de solo corrigido, plantio den-
tro da época ideal, plantio com quali-
dade de distribuição e quantidade de
sementes, população de plantas unifor-
mes até a colheita e em quantidade
coerente com o híbrido e adequado com
nível de fertilidade e condições de ma-
nejo e um bom controle de plantas da-
ninhas e insetos. Em suma, planeja-
mento e monitoramento do plantio até
a colheita.

A aproximação ou igualdade dos
resultados de pesquisa com os resulta-
dos de lavouras vem acontecendo prin-
cipalmente após a correta adoção de
algumas tecnologias. Esse fato vem sen-
do percebido principalmente nesses
últimos anos e a explicação está na
combinação de fatores como:

1 Desenvolvimento de uma genética
 superior fruto de um programa de

melhoramento assistido pelo uso de
marcadores moleculares cujos híbridos
apresentam maior índice de respostas
ao uso de tecnologias e práticas de
manejo;

2 A introdução de novas tecnologias
 como o controle de insetos por

meio da tecnologia Bt, a exemplo do
Herculex I, hoje, considerada pelos
agricultores a tecnologia Bt mais segu-
ra e estável, pois, segundo testemunho
dos mesmos, controla as cinco princi-
pais pragas da cultura;

3 O uso de novas tecnologias como
 o tratamento industrial de semen-

tes que conserva o stand da lavoura em
número e qualidade das plantas sub-
metendo-as a um menor estresse até a
colheita. Isso proporciona melhores

A cultura do milho vem alcançando
 ganhos fantásticos de produtivida-

de nestes últimos anos, no Brasil. Prin-
cipalmente, nestas duas ou três  últi-
mas safras, a cultura do milho experi-
mentou um novo patamar de produti-
vidade, só antes alcançado por países
considerados desenvolvidos e detento-
res de alta tecnologia, a exemplo dos
Estados Unidos. Hoje, no Brasil, é co-
mum encontrarmos produtores com
médias acima de 10.000 kg/ha e até
12.000 kg/ha, chegando a patamares
de 15.000 kg/ha.

Esta mudança vem sendo possível
graças ao avanço tecnológico propor-
cionado pelo desenvolvimento de híbri-
dos com genética superior, passando
por novas tecnologias como o milho Bt,
serviços e informações disponibilizadas
e ao profissionalismo dos agricultores
na adoção de práticas de manejo que
proporcionem maior nível de respostas
e segurança aos híbridos atualmente
comercializados. Dentro deste contex-
to, tem sido fundamental, o papel das
consultorias e profissionais da assistên-
cia técnica na difusão e avaliação das
respostas oriundas do uso da combina-
ção destas tecnologias.

Um e talvez o maior desafio para
as empresas de sementes e as que de-
senvolvem tecnologias para as lavou-
ras, era fazer acontecer no campo o que
antes só acontecia nos ensaios. Era co-
mum nos depararmos e recebermos
questionamentos de agricultores e pro-
fissionais da assistência com relação aos
motivos pelos quais não conseguia ob-
ter nas lavouras os mesmos resultados
em produtividade alcançados nos en-
saios. A grande maioria tinha como res-
posta o fato de que em parcelas ou pe-
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A partir de primeiro de julho, novas regras
 passam a disciplinar a produção, industriali-

zação, transporte, conservação e manuseio do lei-
te cru. Os parâmetros, bem mais rigorosos, são defi-
nidos pela Instrução Normativa nº 51.

Editada pelo Ministério da Agricultura ainda
em setembro de 2002, ela entra em vigor agora
nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já
as regiões Norte e Nordeste terão mais um ano
para se adaptar.

A medida tem como objetivo elevar o padrão
do leite no País. As diretrizes são idênticas às esta-
belecidas na Comunidade Europeia. A intenção é
promover um salto de qualidade na produção e am-
pliar as garantias de segurança sanitária e micro-
biológica para o consumidor brasileiro, bem como
abrir mercados no exterior que ofereçam uma re-
muneração melhor.

A NR 51 reduz os limites permitidos de células
somáticas no leite, de 750 mil para 400 mil CCS/
ML. E o máximo na Contagem Bacteriana Total
(CBT) por mililitro cai de 750 mil para 100 mil

�N O R M A T I V A   5 1

NOVAS NORMAS
PARA O LEITE
IN 51 vigora a partir de julho com
parâmetros mais rigorosos para toda
a cadeia do setor leiteiro

www.sindicatorural.comJUNHO/JULHO DE 2011



Leite produzido, beneficiado e envasado na pro-
priedade. Deve apresentar teste qualitativo negativo
para fosfatase alcalina, teste positivo para peroxida-
se e enumeração de coliformes menor que 0,3 por
mililitro.

Coletado na propriedade, onde deve permanecer
com temperatura abaixo de 4ºC, e transportado até o
local onde será industrializado em até 10 horas do
dia seguinte ao da sua ordenha. Também deve apre-
sentar os testes após a pasteurização com os mes-
mos resultados definidos para os tipos A e B.

Armazenado pelo produtor por até 48 horas em
temperatura igual ou inferior a 4ºC. Em seguida deve
ser transportado para o local onde será pasteuriza-
do, devendo apresentar teste negativo para fosfatase
alcalina, teste positivo para peroxidase e também enu-
meração de coliformes menor que 0,3 por mililitro.

UFC (Unidades Formadoras de Colônias). Tam-
bém são exigidos valores mínimos de 2,90% de
proteína, 3% de gordura e 8,4% de sólidos não-
gordurosos.

ANÁLISE MENSAL OBRIGATÓRIA
A instrução normativa obriga ainda que os la-

ticínios realizem pelo menos uma análise mensal
do leite recebido de cada produtor. A coleta deve
ser feita no tanque de cada propriedade, para ob-
servação dos padrões descritos acima. As análises
precisam passar por laboratórios credenciados, in-
cluindo, entre os testes, a confirmação de que não
há resíduos de antibióticos.

As novas normas do Ministério da Agricultura
determinam ainda a necessidade de armazenamen-
to do leite na propriedade, a uma temperatura má-
xima de 4 graus centígrados. O produto deve ser
ordenhado mecanicamente. No máximo em 48 ho-
ras, o leite do tipo B necessita ser coletado pelo
laticínio; e o leite do tipo C, até 10 horas do dia
seguinte ao da ordenha.
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CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO - IN 51
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LEANDRO BIATA: mudança contribui
para a valorização do leite

Como produzir com qualidade
Grande parte do leite no Brasil ainda está em
desacordo com disposições da IN 51, diz especialista

No ano passado, 32% do volume de
leite produzido no País não aten-

diam às normas da Instrução Normati-
va 51, baixada pelo Ministério da Agri-
cultura em 18 de setembro de 2002. En-
tão, as contagens máximas eram de
750.000/ML, tanto a de células somáti-
cas (CCS) como a de bacteriana total
(CBT). Mas considerando os novos pa-
râmetros (CCS de 400.000/ML e CPT
de 100.000/ML), que valem a partir de
julho de 2011, o percentual da produ-
ção de 2010 em desacordo seria ainda
mais significativo: de 51% no primeiro
caso e de 70% no segundo.

Esses indicadores revelam um gran-
de desafio a ser vencido pelo setor lei-
teiro. Mas é um avanço indispensável,
com benefícios para a indústria, con-
sumidor e também para produtor. “É
uma mudança que não deve ser vista
como obstáculo, mas como suporte
para valorização do leite”, frisa o mé-
dico veterinário Leandro Bertoco Bia-
ta, do Instituto BioSistêmico (IBS).

Em palestra durante a Expedição
Via Láctea, em Cascavel, Leandro afir-
mou que o leite de qualidade ampliará
as possibilidades do produtor, na ne-
gociação de preços. “Além disso, com
um rebanho em melhores condições
sanitárias, há ganhos na produção, uma
vez que somente a mastite implica em
perdas de até 18%”, observa.

CUIDADOS COM A HIGIENE
Ao falar sobre desafios para produ-

zir leite com qualidade, o consultor do
IBS indica como principais fatores de
contaminação do leite, infecções na
glândula mamaria; esterco e lama
(exteriores ao úbere); equipamento e
utensílios mal higienizados e água
sem qualidade.

Segundo ele, os cuidados com higi-
ene representam apenas 1% nos cus-
tos de produção. Ao listar os proble-
mas mais comuns com relação à lim-

peza, ele enumera o uso de água fria,
imprópria ou em volume insuficiente;
dosagem inadequada de detergente,
uso de produtos químicos sem reco-
mendação (soda, sabão) e demora para
iniciar a limpeza.

Leandro considera fundamental
adotar boas práticas de ordenha, a co-
meçar por condições que evitem o es-
tresse dos animais. Entre cuidados ne-
cessários, cita a limpeza das mãos do
ordenhador, lavagem dos tetos com
água corrente, desinfecção do teto du-
rante 20 a 30 segundos e secagem com
papel toalha descartável, avaliação do
leite através do teste da caneca de fun-
do preto e desinfecção pós-ordenha.

“A descontaminação da pele do teto
reduz em até 50% as infecções do úbe-
re (mastite ambiental), melhorando a
qualidade pela diminuição da conta-
gem bacteriana total”, frisa o médico
veterinário. Após a ordenha, segundo
ele, as medidas são o resfriamento ime-
diato do leite, manutenção a tempera-
tura abaixo de 4 graus e coleta nas pró-
ximas 48 horas.

�L E I T E

O QUE É E COMO AGE
A CÉLULA SOMÁTICA

A célula somática é uma
defesa do organismo da vaca
contra agentes infecciosos,
como os causadores da masti-
te – uma infecção da glândula
mamária causada principal-
mente por bactérias, fungos e
outros microorganismos.

JUNHO/JULHO DE 2011

COMO ACONTECE
A CONTAMINAÇÃO

BACTERIANA
�Presença de mastite na
vaca
�Água contaminada para
limpeza de equipamentos
ou tetos das vacas
�Tetos sujos ou mal desin-
fetados
�Estábulos e sala de orde-
nhas sujas
�Equipamentos sujos
�Falta de higiene durante
a ordenha
�Ausência de um bom sis-
tema de resfriamento de
leite

CCS/ML DE LEITE x
PERDA NA PRODUÇÃO

�140.000 - 165.000
- perda de 5%

�195.000 – 340.000
- perda de 8%

�380.000 – 1.200.000
- perda de 9% a 18%

�1.280.000 – 2.180.000
- perda de 19% a 25%

PREJUÍZOS CAUSADOS
POR CÉLULAS SOMÁTICAS

NO REBANHO:

Fonte: Philpot et al, 1991

O QUE É CBT OU UFC
Contagem Bacteriana Total,

medida pelo número de Unida-
des Formadoras de Colônias.
É a contagem de todas as bac-
térias e coliformes que conta-
minam o leite.
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Sensibilizar produtores e consumido-
res sobre a importância da qualida-

de do leite e seus impactos socioeco-
nômicos. Esse é o objetivo da Expedi-
ção Via Láctea, que está percorrendo
51 municípios de 6 estados brasileiros.
O projeto itinerante, promovido pelo
Instituto BioSistêmico (IBS), em par-
ceria com o Sebrae, esteve em Casca-
vel nos dias 5 a 7 de maio e, em Tole-
do, de 9 a 11.

A expedição também conta com a
parceria da Ouro Fino Agronegócio e
Weizur Brasil. Na região, teve o apoio
das prefeituras de Cascavel e Toledo,

Fundetec, APCBRH, Sistema Faep/Se-
nar, sindicatos rurais patronais, Ema-
ter/PR e Coopavel, além de laticínios.

A programação incluiu duas pales-
tras. Leandro Bertoco Biata, do IBS, fa-
lou sobre “Desafios para produzir leite
com qualidade e procedimentos na co-
leta”. Já José Augusto Horst, da Asso-
ciação Paranaense de Criadores de Bo-
vinos da Raça Holandesa, abordou o
tema “Garantia nos resultados das aná-
lises de leite”. A expedição também fez
apresentação do Laboratório Móvel de
Monitoramento da Qualidade do Lei-
te. Trata-se de um veículo equipado
para realizar análises e que auxilia o
produtor rural sem que precise sair de
sua propriedade.

Durante cada uma das 51 etapas são
selecionados 10 produtores para rece-

Expedição Via Láctea no Oeste
Projeto itinerante do
IBS cumpre etapas
em Cascavel e Toledo

JUNHO/JULHO DE 2011

ber a visita do laboratório móvel. “Nes-
tas propriedades, o leite produzido no
local é avaliado e os resultados confron-
tados com as normas previstas pela Ins-
trução Normativa 51”, diz Emerson
Durso, consultor do Sebrae/PR.

Em todas as etapas, o projeto do IBS
vai contar com um público total de
5.100 participantes dos eventos agen-
dados. Além disso, mais 510 produto-
res rurais serão atendidos com análi-
ses do leite realizadas pelo laboratório
móvel. “A Expedição Via Láctea ajuda a
difundir e compartilhar conhecimentos
sobre questões relacionadas à qualidade
do leite”, enfatiza Durso. As análises pos-
sibilitam identificar pontos críticos e de-
monstrar que é possível a produção de
leite dentro dos novos padrões a serem
exigidos a partir de julho.

PROGRAMA de palestras
técnicas desenvolvido pelo IBS
reuniu produtores de leite em
Cascavel para discutir detalhes
da Instrução Normativa 51

Cansado de brigar contra a

contagem bacteriana e as

células somáticas?

Experimente produtos

e serviços DeLaval
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Observar variações de temperatura e agitar o leite
no tanque por cinco minutos são ações essenciais

Cuidados na coleta de amostras

JUNHO/JULHO DE 2011

A Instrução Normativa 51 exige que
 os laticínios realizem pelo menos

uma análise mensal do leite recebido
de cada produtor. As amostras devem
ser coletadas diretamente do tanque,
na propriedade rural, momentos antes
do carregamento para transporte até a
indústria.As principais recomendações
na condução desse procedimento foram
detalhadas em palestra promovida em
Cascavel, no dia 5 de maio, pela Expe-
dição Via Láctea. A abordagem do tema
esteve a cargo de José Augusto Horst,
da Associação Paranaense de Criado-
res de Bovinos da Raça Holandesa (AP-
CBRH).

�L E I T E

Somente a Rede Brasileira de Labo-
ratórios de Controle de Qualidade do
Leite pode fazer as análises. Ela tem
unidades no Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Goiás, Pernambuco,
São Paulo e Minas Gerais. No Estado, o
laboratório credenciado é o da APC-
BRH, que fica em Curitiba.

PROCEDIMENTOS
Horst apontou como importante,

antes de se efetuar a coleta, agitar o
leite no tanque, por 5 minutos. Segun-
do ele, quando o produto fica parado,
ocorre uma concentração maior de cé-
lulas somáticas, bactérias e sólidos na

parte superior do tanque. “A homoge-
neização garante uma amostra mais re-
presentativa”, explica.

A Instrução Normativa 51 determi-
na que o leite seja armazenado na pro-
priedade a temperatura máxima de
4ºC. “O ideal seria transportar a amos-
tra em geladeira instalada no caminhão
transportador”, diz o técnico da APC-
BRH. Mas, de acordo com ele, se feito
com caixa de isopor, o gelo precisa ser
distribuído na parte superior de cada
camada de frascos.

A amostra de leite para análise deve
chegar ao laticínio com temperatura
máxima de 7º graus e, no laboratório,
com até 10º graus. “Do contrário, é des-
cartada”, informa Horst, lembrando
que no ano passado foram despreza-
das 2.348 amostras na unidade de Cu-
ritiba, por não atender essa exigência.

A responsabilidade pela coleta na
propriedade é do transportador. “Mas
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AUGUSTO HORST
Cuidados com a amostra
ajudam a reduzir
a contagem bacteriana

www.sindicatorural.com
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é importante que o produtor observe
se alguns procedimentos básicos são
respeitados, evitando o comprometi-
mento das amostras”, diz Horst.

Conforme ele, somente alguns cui-
dados na coleta e armazenamento da
amostra podem assegurar uma redução
entre 20% e 30% na contagem bacteri-
ana. A amostras são coletadas em fras-
cos específicos, protegidos de contami-
nação antes e durante o uso. Cuidado
idêntico é importante com relação ao
instrumental utilizado (concha ou ou-
tro modelo). Recomenda-se o uso de
coletador de aço inox, com superfície
lisa e cantos arredondados.
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Mesmo antes da exigência legal, vá-
rias propriedades leiteiras do Oes-

te do Paraná já atendem plenamente
os requisitos preconizados pela Instrução
Normativa nº 51. São produtores que
adotaram uma posição de vanguarda, pe-
los benefícios que elevados padrões de
qualidade agregam à atividade.

Um dos exemplos é a Fazenda Igua-
çu, na Linha União, no município de
Céu Azul, que produz mais de 16.000
litros de leite por dia. “Desde o início
do Projeto Star Milk, priorizamos pa-
drões internacionais de qualidade”,
afirma o médico veterinário Mário Sos-
sela Filho.

Produtores aprovam medida
Novo padrão valoriza o leite brasileiro e abre porta
para sua inserção em mercados do Primeiro Mundo
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NÃO É DIFÍCIL
O produtor rural Cézar Luiz Don-

doni também compartilha da opinião
de que será positiva, para o segmento
leiteiro, a implantação de novas nor-
mas. E aguarda um incremento nos prê-
mios. “Já acumulamos algum ganho por
qualidade, mas esperamos um diferen-
cial mais significativo”, assinala.

Para ele, não é uma tarefa difícil
viabilizar uma produção de acordo com
a Instrução Normativa nº 51. “Basta
apenas determinação do produtor em
adotar as práticas de manejo recomen-
dadas, sempre apoiado por profissio-
nais que prestem uma eficiente consul-
toria”, aconselha.

Dondoni produz leite em sua pro-
priedade com 24,2 hectares, na locali-
dade de Barro Preto, em Cascavel, onde
conta com 4 funcionários registrados.
Ele obtém um volume de 1.400 litros

Segundo ele, a instituição de um
novo padrão será fundamental para
valorização do leite brasileiro. “A expec-
tativa é habilitar a nossa produção a
disputar espaço em mercados do Pri-
meiro Mundo, que oferecem uma re-
muneração bem mais interessante, ga-
rantindo a sustentabilidade do setor”,
enfatiza. O diretor do Projeto Star Milk
diz que a produção da fazenda já rece-
be um diferencial por qualidade. Mas
Sossela Filho acredita que esse bônus
tenderá a crescer, na medida em que a
demanda se concentrar em leite exclu-
sivamente dentro dos parâmetros fixa-
dos pela IN 51.

MÁRIO SOSSELA Fo, da Starmilk: “Padrões internacionais de qualidade”

www.sindicatorural.com
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DONDONI: “Já acumulamos algum ganho por qualidade, mas esperamos um diferencial ainda mais significativo”
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Cascavel – PR
Fone/Fax (45) 3224-0257
www.semenparana.com.br

Genética

balanceada

e funcional

por dia, a partir de uma média de 29,6
litros por vaca.

A propriedade já atende todos os
parâmetros da IN 51, com índices bem
inferiores aos limites que vão vigorar a
partir de julho. A produção possui Con-

tagem Bacteriana Total e Contagem de
Células Somáticas que atendem os pre-
ceitos da nova normativa.

O produtor realiza análise mensal
do leite, individualmente para cada
vaca. “Os resultados orientam os pro-

cedimentos de manejo, evitando a dis-
seminação de infecções que comprome-
tem o volume e a qualidade do leite”,
explica Dondoni, acrescentando que
outro fator determinante é a capacita-
ção dos funcionários.
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A adoção do novo padrão para o lei-
 te, definido pela Instrução Norma-

tiva 51, precisa se tornar realidade no
País de forma que incorpore uma va-
lorização pela qualidade. Esse é o en-
tendimento do agrônomo e consultor
José Manuel Constâncio de Mendonça,
representante do Sindicato Rural Patro-
nal de Cascavel na Comissão Técnica
de Bovinocultura de Leite da Faep e
integrante do Conseleite Paraná.

“Se trouxer consigo apenas punição,
tende a inviabilizar a atividade leitei-
ra”, prevê José Manuel. Nesta condi-
ção, a tendência é de redução da pro-
dução e falta do produto. No entanto,
ele acredita que o mercado deverá re-
gular, com o tempo, o comportamento
da remuneração, que hoje se situa em
um patamar razoável nas propriedades
com boa produtividade.

“A adequação à NR 51 vai represen-
tar um aumento dos custos: investimen-
tos maiores em tratos fitossanitários e
na manutenção de equipamentos. Tam-
bém haverá descarte de um volume su-
perior de leite na propriedade. Porém,
o incremento mais acentuado nos dis-
pêndios será com mão-de-obra, que
hoje já é um gargalo na atividade. Ela
terá que ser mais bem preparada e será
mais cara”, analisa.

O consultor observa que o atendi-
mento dos novos parâmetros pode ser
compensado com prêmios pela quali-
dade. A indústria tem condições de im-
plantar sistemas de valorização, porque
o leite de qualidade possibilita maior
rendimento.

“Atualmente, cerca de 30% dos pro-
dutores de leite da região Oeste já aten-
dem as exigências da NR 51”, calcula
José Manuel. Mas, de acordo com ele,
aproximadamente 80% podem se ade-
quar facilmente sem a necessidade de
gastos com estrutura. “Basta apenas a
adoção de alguns cuidados adicionais,
basicamente em manejo”, afirma.

�L E I T E

Recompensa pela qualidade
Mercado vai regular com o tempo o comportamento
da remuneração do leite, prevê consultor

JOSÉ MANUEL: mudança contribui
para a valorização do leite

MUDANÇA POSITIVA
Para o membro do Conseleite, a

implantação de novos critérios quanto
à qualidade do leite é importante para
concretizar os avanços necessários no
setor. “É a estratégia para conquistar
mercados como o Europeu e Asiático,
que oferecem remuneração superior”,
afirma. Hoje, o produto brasileiro parti-
cipa apenas de um mercado periférico.
“Vendemos unicamente leite em pó, ba-
rato, para países pobres da África, atra-
vés de programas sociais da ONU”.

José Manuel inclusive recomenda
que os produtores passem a entregar
leite para indústrias que, a partir de
julho, exigirem qualidade, pagando
mais por isso. Ele espera também que
haja uma fiscalização efetiva junto a
todos os laticínios. Do contrário, teme
que aconteça de uma maneira lenta e
prejudicial para a organização do seg-
mento. Cita como exemplo o caso da
tuberculose e brucelose, cujos exames
são obrigatórios por lei desde 1956 e
que só agora está se passando a cobrar
o cumprimento.

toneladas
foi o volume de leite
em pó e condensado,
queijos e soro de leite
importado pelo Brasil

em abril de 2011,
no valor de

US$ 43,7 milhões

REGIÃO OESTE TEM
A MAIOR BACIA
LEITEIRA  DO PARANÁ

O Paraná é responsável por
quase 11% da produção naci-
onal de leite. Em 2010, segun-
do dados do IBGE, o Estado
obteve 3,3 bilhões de litros, en-
quanto em todo o País o volu-
me chegou a 30,8 bilhões. Um
ano antes (2009), foram 29,1
bilhões. A maior bacia leiteira
do Paraná está localizada no
Oeste. Os produtores da região
contribuem com cerca de 30%
do total do Estado.

BRASIL NO RANKING
MUNDIAL DO LEITE

� O Brasil ocupa o quinto lu-
gar no ranking mundial de
produção de leite, de acor-
do com levantamento da
FAO. A participação do País,
no total, é de 4,8%.
� Os Estados Unidos lide-
ram a produção, com uma
cota de 15%. Em seguida
vem a Índia (7,5%), China
(5,8%), Rússia (5,7%) e Ale-
manha (4,9%).

11,4 mil
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Estudo indica que a ração foi o item que mais pesou
na atividade leiteira, diminuindo a renda do produtor

SINDIRURAL � 31
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Alta no custo de produção e cresci-
 mento das importações. Estes dois

fatores são apontados como responsá-
veis pela diminuição da renda dos pro-
dutores de leite nos últimos anos no
Brasil. A constatação é de estudo apre-
sentado pelo assessor técnico da Comis-
são Nacional de Pecuária de Leite da
CNA, Bruno Barcelos Lucchi.

De acordo com o técnico, entre abril
de 2010 e abril deste ano, o custo de
produção da pecuária leiteira subiu
13,47%. Só em 2011, o aumento foi de
6%. Segundo Lucchi, o item que mais
subiu foi a ração, componente que repre-
senta cerca de 40% do total do custo.

Custos de produção aumentam

Segundo avaliação, o fato é atribu-
ído a valorização de 14% nos preços
internacionais do milho e da soja. A
mão-de-obra também contribuiu para
o incremento do custo de produção.

Em relação ao cenário internacio-
nal, o assessor afirmou que os produ-
tores brasileiros de leite enfrentam o
crescimento da importação de leite em
pó de países como a Argentina e o Uru-
guai. Além disso, o câmbio valorizado
desfavorece as exportações brasileiras.
Depois de um período de saldos positi-
vos da balança comercial de lácteos,
entre 2004 e 2008, o Brasil voltou a
apresentar déficits a partir de 2009.

13,47%
foi o aumento do

custo de produção da
pecuária leiteira
brasileira entre

abril de 2010 e abril
deste ano
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Animais de propriedade de criado-
 res do Oeste do Paraná, premia-

dos em recentes exposições-feiras, des-
filaram em passarela. Foi durante o
Angus Show, que reuniu mais de 250
agropecuaristas, no dia 30 de maio, no
Recinto de Leilões do Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid, em Cascavel.

O espetáculo contou com a apresen-
tação de exemplares das fazendas Stein
e Rio da Paz, que representam o poten-
cial genético da raça na Região. O des-
file foi aberto pelo touro Merco da Rio
da Paz, seguido de Emi da Rio da Paz,
que conquistou o primeiro prêmio na
ExpoLondrina 2011.

�A N G U S   S H O W

CAMPEÕES NA PASSARELA

Em seguida, esteve na passarela,
Feliz 295 Neco Brigadier, Reservado de
Grande Campeão da Expoingá 2011.
Na sequência, foi a vez de Dadiva da
Rio da Paz, Grande Campeã da Expo-
ingá 2011, e Esperada da Rio da Paz,
Grande Campeã da Exposição de Gua-
rapuava 2010.

O desfile fechou com Paineiras Bri-
gadier Karol, que conquistou o título
de Reservada de Grande Campeã da
mais importante exposição do calendá-
rio Angus no Paraná, a Expolondrina
2011. Encerrando o evento, convida-
dos participaram de degustação de car-
ne angus e jantar.

Evento realizado em maio apresentou animais
premiados das fazendas Stein e Rio da Paz

OS ONZE
ANOS DO
NÚCLEO  ANGUS

O evento marcou ainda os
11 anos de fundação do Núcleo
Angus do Oeste do Paraná,
uma das mais atuantes entida-
des do segmento no País. Se-
gundo seu presidente, Cristo-
pher Filippon, neste período,
foram promovidos 23 julga-
mentos e 21 leilões, que co-
mercializaram nada menos que
500 reprodutores e 1.500 ani-
mais de cruzamento.

O Angus Show contou tam-
bém com palestra técnica. Ela
esteve a cargo do médico ve-
terinário Fernando Furtado Ve-
lloso, da Associação Brasilei-
ra de Angus, que falou sobre a
raça e suas oportunidades de
negócio. Velloso destacou o ní-
vel de tecnificação, o potenci-
al dos rebanhos existentes e as
condições de solo e clima na
Região. Segundo ele, há um
cenário ideal para o Oeste pa-
ranaense ocupar posição de li-
derança como gerador e forne-
cedor de genética para cruza-
mentos industriais.

No dia seguinte, o técnico
da Associação Brasileira de
Angus também esteve reunido
com agropecuaristas, no au-
ditório do Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel. Ele des-
tacou indicadores sobre de-
sempenho da raça e tirou dú-
vidas de criadores sobre ma-
nejo e mercado.

Mais de 250 agropecuaristas participaram do Angus Show, em Cascavel. Na
foto à direita, Cristopher Filippon (presidente do Núcleo), com Rogério Stein
e Renato Zancanaro, responsáveis pela coordenação do Angus Show

Velloso, da Aba, fez palestra
técnica sobre a raça Angus
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Empresários do Oeste do Paraná par-
 ticiparam de missão técnica em

Santa Rita, no Paraguai. O grupo visi-
tou uma das principais feiras daquele
País e acompanhou seminário promo-
vido pela Embaixada do Brasil, em par-
ceria com o Sebrae CDT-AL (Centro de
Desenvolvimento de Tecnologias para
a Integração Transfronteiriça de Micro
e Pequenas Empresas do Mercosul e
América Latina).

Fizeram parte da comitiva, empre-
sários de Cascavel, Foz do Iguaçu, Je-
suítas, Medianeira, Missal, Santa He-
lena, Guaíra, São Miguel do Iguaçu e
Tupãssi. O Sindicato Rural Patronal de
Cascavel esteve representado no even-
to, pelos produtores rurais Armando
Pertuzati e Carlos Scanagatta.

No seminário “Encontro Empresa-
rial Caminhos para uma Maior Integra-
ção”, os participantes conheceram pos-
sibilidades e vantagens da geração de
negócios e alianças produtivas entre os

dois países. “Foram discutidos desafios
e oportunidades e detalhado o apoio
oferecido pelo Sebrae”, relata Luiz An-
tonio Rolim de Moura, consultor do Se-
brae CDT-AL em Foz do Iguaçu.

O seminário foi presidido pelo em-

PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS paranaenses em Santa Rita, Paraguai: integração transfronteiriça

�M I S S Ã O   T É C N I C A

INTEGRAÇÃO
PRODUTIVA

JUNHO/JULHO DE 2011

Comitiva paranaense
estabelece contatos
no Leste do Paraguai
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PREÇO DAS TERRAS E
POTENCIAL DE NEGÓCIOS

Produção de grãos e agroin-
dustrialização foram algumas das
oportunidades avaliadas. Entre
elas, o investimento na compra de
terras. “Em Santa Rita, o preço das
propriedades rurais varia de 7 mil
a 11 mil dólares por hectare”, diz
Carlos Scanagatta.

Segundo ele, a segurança ju-
rídica nos negócios é similar à  re-
gistrada no Brasil. Naquele muni-
cípio, a maioria da população é de
brasileiros. “Para maior tranqüili-
dade na aquisição de áreas rurais
é recomendado consultar entida-
des organizadas”, recomenda o
produtor cascavelense que inte-
grou a missão técnica.

No setor agroindustrial, as op-
ções também são interessantes.
“Há carência de unidades de pro-
cessamento de produtos de ori-
gem vegetal e animal”, afirma Ar-
mando Pertuzati. De acordo com
ele, a empresa cascavelense Glo-
boaves está iniciando investimen-
tos na região de Santa Rita.

O associado do Sindicato Ru-

ral Patronal de Cascavel explica
que foram apresentados, entre as
vantagens, energia elétrica bara-
ta (10% do custo no Brasil) e car-
ga tributária que equivale a 19%
do PIB, quando em nosso País
chega a 34%. Já encargos sobre
folha de pagamento são de 35%.

A Expo Santa Rita é a segunda
maior feira do Paraguai em pre-
sença de público. A edição deste
ano contou com mais de 100 mil
visitantes. “Reuniu máquinas e
equipamentos agrícolas de última
geração, demonstrando o grande
potencial do agronegócio naque-
le País”, testemunharam Pertuza-
ti e Scanagatta.

NA EXPO SANTA RITA 2011:
Moura, Scanagatta e Pertuzati

baixador do Brasil no Paraguai, Eduar-
do dos Santos. E, além do Sebrae, con-
tou com representantes do Ministério
das Relações Exteriores, Rediex PY, Foro
Brasil, Embaixada do Brasil em Assun-
ção e Banco do Brasil.



SHIGUERU:
1,5  milhão de hectares
dependendo de ratificação
no Estado do Paraná

www.sindicatorural.com

Área com 150 quilômetros de largura
 ao longo dos limites terrestres do Bra-

sil – que vai do Uruguai à Guiana France-
sa. Pela Constituição Federal, essa faixa de
fronteira, que tem extensão de mais de
15.000 quilômetros, é considerada funda-
mental para defesa do território nacional
e sua ocupação e utilização são reguladas
em lei.

A faixa de fronteira, com 10 léguas (66
km), foi instituída na primeira Constitui-
ção Republicana, em 1891. Na de 1934, a
sua largura aumentou para 100 km. Já na
Carta Magna de 1937, passou a ser de 150
km, o que permanece até hoje. A prerro-
gativa de concessão de terras neste espaço
sempre foi da União.

Essas mudanças de largura acabaram
sendo responsáveis pela eclosão de várias
questões fundiárias. Ocorre que governos
estaduais já haviam efetuado concessões,
antes das alterações, na parte da faixa
que veio a ser aumentada posteriormen-
te. Outro problema foi a ocupação de-
sordenada, por posseiros, registrada no
Oeste paranaense.

Também no Paraná, na década de 1950,
o Estado titulou terras dentro da faixa de
fronteira. Foi em glebas que haviam sido
repassadas pela União, em 1889, à com-
panhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande, como compensação pela constru-
ção de ferrovia. Como a obra não saiu, re-
tornaram à União (devolutas). Mas o go-
verno do Estado distribuiu novas conces-
sões sobre elas, mesmo não sendo de sua
competência.

100 mil imóveis na
área de fronteira, em todo
o País, dependem de
ratificação. Só no Paraná,
são 35 mil processos

�T E R R A S

FAIXA DE FRONTEIRA À
ESPERA DA RATIFICAÇÃO



�FT 1000 é uma isca
formicida à base de fipronil,
que age apenas por ingestão.

�Aplique a isca diretamente da embalagem, sem contato manual,
ao lado dos carreiros com maior movimentação de formigas e
também, próximo aos olheiros altivos. Distribua as iscas próximo ao
maior número possível de olheiros.

�Complete o tratamento do formigueiro aplicando toda a isca
necessária em uma única operação.

�Não aplique a isca dentro dos olheiros, pois o produto deve ser
carregado pelas formigas.

�Não aplique em dias chuvosos, com ameaça de chuvas,
ou em solos úmidos. A umidade pode prejudicar o transporte da
isca para o interior do formigueiro.

Acabe com a SAÚVA
de forma
rápida e
eficaz

�FT 1000 é transportado para o interior do formigueiro pelas
cortadeiras/carregadeiras. Não sendo percebido pelas formigas,
é rapidamente distribuído por toda a colônia, atingindo as panelas
mais profundas e distantes.

�Dentro do formigueiro existem as formigas encarregadas de
cultivar o fungo, que é o alimento de todas as formigas, inclusive
da rainha. Essas formigas são chamadas de jardineiras.

�As jardineiras, ao incorporarem FT 1000 ao fungo, se intoxicam
e começam a morrer em 48 horas após a aplicação. E quando
elas morrem, o fungo deixa de ser cultivado e fica impróprio para
a alimentação das formigas. Assim, sem as jardineiras, todas as
formigas, inclusive a rainha, morrem de fome (por inanição).

Modo de ação

www.sindicatorural.com

A faixa de

fronteira brasileira

foi instituída em

1891, com largura

de 66 léguas. Hoje são 150

quilômetros de largura e 15

mil quilômetros de extensão

“Dentro da faixa de fronteira, a Lei Fe-
deral nº 4947, de 1966, estabeleceu a ne-
cessidade de ratificação das alienações e
concessões de terras efetuadas pelos esta-
dos. E autorizava a regularização desde
que o imóvel atendesse funções sociais. Ca-
bia ao então Ibra, antecessor do Incra, to-
mar as providências administrativas”, ex-
plica o engenheiro agrônomo Shigueru Hi-
roki.

“A partir de 1999, foi aberto um novo
prazo para o ingresso de pedidos de ratifi-
cação previstos na lei de 1966”, lembra Shi-
gueru, que é consultor do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, sobre questões fun-
diárias. Segundo ele, a data-limite para
protocolo desses processos esgotou em 31
de dezembro de 2003.

Segundo levantamento, cerca de 100
mil imóveis na faixa de fronteira, em todo
o País, dependem de ratificação. A maio-
ria fica no Paraná, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. “No Estado existem 35 mil
processos pendentes, protocolados junto
à unidade do Incra em Cascavel, que com-
preendem uma área de 1,5 milhão de hec-
tares”, informa Shigueru.

Diante das dificuldades para despachos
pelo Incra, em 2008, foi baixada a Instru-
ção Normativa nº 48, simplificando pro-
cedimentos. O cumprimento da função so-
cial passou a ser declaratório para as pe-
quenas propriedades, sendo dispensada,
nesses casos, a vistoria para comprovar in-
formações prestadas.

A falta da ratificação tem como uma
das implicações, o impedimento de inde-
nizações por parte da União. É o caso da
desapropriação de áreas de terras onde
está sendo construído o Contorno Oeste,
em Cascavel. São 38 processos, envolven-
do 23 proprietários. O pagamento está em-
perrado no DNIT, porque o Incra ainda não
analisou o pedido de ratificação realizado
ainda antes de 2003.

SOLICITE A VISITA DE

NOSSO REPRESENTANTE

F. (45) 9972-8860
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A partir de primeiro de maio, o salá-
 rio mínimo para os trabalhadores

rurais de Cascavel passou a ser de R$
710,00. O anterior era de R$ 665,00.
O novo piso da categoria incorpora re-
ajuste de 6,9%. O mesmo índice de re-
posição vale para os vencimentos de
empregados que ganham acima do mí-
nimo.

O novo valor foi definido na Con-
venção Coletiva de Trabalho firmada
entre os sindicatos Rural Patronal e dos
Trabalhadores Rurais de Cascavel. As-
sinaram o documento, os presidentes
Paulo Roberto Orso (Patronal) e Ulis-
ses Gotardo Perozzo (Trabalhadores).

Outra novidade é a antecipação em
um mês, da vigência da convenção, que
era sempre a partir de primeiro de ju-
nho. Ela passou a vigorar de primeiro
de maio deste ano a 30 de abril de
2012. “A data-base da categoria foi al-
terada para coincidir com o mês de re-
ajuste do salário mínimo regional do
Paraná”, justifica Paulo Orso.

�C O N V E N Ç Ã O   C O L E T I V A

Reajuste salarial de 6,9 por cento
Fixado o novo mínimo
para os trabalhadores
rurais de Cascavel

�S E N A R

Empreendedor Rural
tem novo curso em junho

Está programado para este mês de ju-
 nho, mais um curso do programa

Empreendedor Rural, promovido atra-
vés de parceria entre o Senar-PR e Sin-
dicato Rural Patronal de Cascavel, com
apoio da Agrotec. A previsão é de início
no dia 22, com atividades até 19 de
outubro, em um total de 136 horas/
aula. As inscrições, gratuitas, podem ser
feitas através dos telefones 3225-6363
(Agrotec) ou 3225-3437 (Sindicato).

O Empreendedor Rural trabalha te-
mas como o empresário rural e suas
competências, especificidade do setor
agropecuário, planejamento participa-
tivo, globalização e políticas econômi-
cas, cadeias agroindustriais e estratégi-
as de comercialização.

A nova turma do curso será a segun-
da deste ano em Cascavel. A primeira,
que reúne 21 produtores e trabalhado-
res rurais, iniciou aulas em abril. Segun-
do o instrutor do curso, Luiz Antônio
Tiradentes, os participantes buscam
maior eficiência de suas atividades, bem
como novas opções de negócios, para
se tornarem mais competitivos no mer-
cado do agronegócio.

EFICIÊNCIA
NO CAMPO

O acordo permite compensação de
antecipações de aumento salarial con-
cedidos no período de primeiro de maio
de 2010 a 30 de abril de 2011. Tam-
bém estabelece para hora extra de tra-
balho, um acréscimo de 50% sobre a
hora normal.

A convenção prevê ainda a Contri-
buição Negocial, para custeio do siste-
ma confederativo de representação sin-
dical, em obediência ao Procedimento
Normativo 119, do Tribunal Superior
do Trabalhado. Pela decisão, fica a car-
go do empregador recolhimento de
1,5% do total da folha de pagamento
dos seus empregados e rescisões con-
tratuais em favor do sindicato obreiro
até o 10º dia subseqüente ao mês ven-
cido.

O acordo coletivo instituiu a Comis-
são de Conciliação Prévia Intersindical
(CCPI). E estabeleceu como conciliado-
res para a representação laboral, Ulis-
ses Gotardo Perozzo (efetivo) e Sigis-
mundo Estanislau Grzegozewski e João
Pereira da Silva Júnior (suplentes) e,
para a representação patronal, Paulo
Roberto Orso (efetivo) e Doralice Fa-
gundes dos Santos Marchioro e Eduar-
do Oleinik (suplentes).

OS PRESIDENTES Paulo Roberto Orso (Patronal) e Ulisses Gotardo Perozzo
(Trabalhadores) firmaram a Convenção Coletiva de Trabalho

JUNHO/JULHO DE 2011
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CURSOS DESENVOLVIDOS EM CASCAVEL
1 - Culinária Básica, no distrito de Rio do Salto; 2 - Culinária Básica, no
distrito de Espigão Azul; 3 - Derivados de Leite, no distrito de Sede Alvo-
rada; e 4 - Frutas e Conservas, nas instalações da Fundetec

SENAR-PR

AGENDA DE CURSOS
Mais de uma dezena de
cursos oferecidos pelo
Senar-PR, em parceria com o
Sindicato Rural Patronal de
Cascavel, foi realizada
no mês de maio. Além disso,
estão previstos mais 12
treinamentos de capacitação
na agenda definida para
junho. Entre eles,
Empreendedor Rural,
Mulher Atual, Operação e
Manutenção de Tratores,
Aplicação de Agrotóxicos,
Panificação, Trabalhadores
na Bovinocultura de Leite,
Operação e Manutenção de
Ordenhadeiras e Armazenista.
As promoções têm o apoio
de diversas instituições, entre
elas, Seagri e Fundetec
(Prefeitura de Cascavel),
Emater-PR, Depen, Calpec,
Unicoop/Coopavel, Coodetec,
empresas e associação de
moradores. Mais informações
pelo telefone (45) 3225-3437.

PRIMEIRA TURMA de 2011, do curso Empreendedor Rural em
Cascavel, iniciou atividades no mês de abril
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EVENTO

CASCAVEL SEDIA
CIRCUITO APROSOJA

Os maiores estados produtores
de soja do Brasil receberam em abril
e maio, o 6º Circuito Aprosoja. A
programação do evento, que iniciou
em Mato Grosso, aconteceu ainda
em Santo Ângelo (RS), Rio Verde
(GO) e Luis Eduardo Magalhães
(BA). No Paraná, Cascavel sediou
etapa realizada no dia 19 de maio.

O Circuito foi organizado pela
Associação Brasileira dos Produto-
res de Soja (Aprosoja), com patro-
cínio da Monsanto, Cargill, Safras &
Mercado, Famato, Banco do Brasil
e Senar-MT. Em Cascavel, o evento
contou com o apoio do Sindicato
Rural Patronal.

A Agenda Estratégica 2011 da

�Durante a etapa de
Cascavel, do 6º Cir-
cuito Aprosoja, pro-
fessor José Luiz Tejon,
da FGV; Anderson
Galvão, diretor da
consultoria Céleres;
João Batista Olivi,
apresentador do Ca-
nal Rural; Paulo Valli-
ni, diretor do Sindica-
to Rural Patronal de
Cascavel; e Glauber
Silveira, presidente da
Associação Brasileira
dos Produtores de
Soja (Aprosoja)

Aprosoja foi a primeira palestra, a car-
go do presidente da entidade, Glauber
Silveira. Ele detalhou ações realizadas,
para defender e valorizar a produção de
soja brasileira, que vão de atividades de
marketing e comunicação à mobilização
política.

Em seguida, os produtores presen-

tes receberam informações sobre
mercado da soja e milho. O tema foi
discorrido pelo consultor econômi-
co Anderson Galvão, da Celeres. A
programação encerrou com pales-
tra sobre Comunicação no Agrone-
gócio, proferida pelo professor José
Luiz Tejon, da ESPM/FGV.

SOJA

VAZIO SANITÁRIO
A Secretaria da Agricultura

avisa que de 15 de junho a 15
de setembro estará proibido o
plantio ou manutenção – em
propriedades rurais, estradas
e carreadores – de plantas vi-
vas de soja no Paraná. É o cha-
mado vazio sanitário, que visa
evitar ou retardar ao máximo o
aparecimento do fungo causa-
dor da ferrugem asiática.
Quem não atender à determi-
nação poderá ser autuado e
multado em valores que vari-
am de R$ 50 a R$ 5 mil.
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�Caixas d´água fabricadas
com resina ortoftálica
isenta de cargas minerais,
qualidade garantida
�Capacidade de reserva
entre 100 e 25.000 litros
�Cisternas
�Reservatórios fixos para
óleo diesel
�Capotas e tampões para
caminhonetes

VENDAS NO ATACADO E VAREJO

Av. Tancredo Neves, 3363, B. Santo Onofre, Cascavel - PR

F. (45) 3226-0111  /  3226-5115    www.incafibra.com.br

APERFEIÇOAMENTO

CURSO DE ROTULAGEM
Aproximadamente 60 pessoas parti-

ciparam, em Cascavel, do Curso de Ro-
tulagem de Produtos de Origem Animal,
ministrado pelo chefe do setor de regis-
tro SIP/POA (Serviço de Inspeção do Pa-
raná de Produtos de Origem Animal), o
médico veterinário Abdel Naser. O evento
foi promovido pela Secretaria Municipal de
Agricultura, em parceria com a Secretaria
de Estado da Agricultura e FAG.

Ariel Tavares

FAG

6a SEMANA
DE AGRONOMIA

Mais de 30 palestras
e minicursos foram reali-
zados durante a 6ª Se-
mana de Agronomia da
FAG, nos dias 23 a 25 de
maio. Entre eles, 5 cur-
sos oferecidos pelo Se-
nar-PR, em parceria com
o Sindicato Rural Patro-
nal de Cascavel (Fruticul-
tura Básica, Moranguei-
ro, Plantio Direto, Classi-
ficação de Grãos – Soja
e Ovinocultura).

O evento contou com a participação de mais de 550 acadêmicos.
Um dos palestrantes foi o diretor-presidente do Iapar, Florindo Dalber-
to, que falou sobre o papel do engenheiro agrônomo no agronegócio.
Na oportunidade, também, foi prestada homenagem ao diretor-presi-
dente da Cooperativa Agroindustrial Lar e da Coodetec, engenheiro agrô-
nomo Irineo da Costa Rodrigues.

RODRIGUES recebe placa entregue pela
coordenadora adjunta do curso de Agro-
nomia da FAG, Ana Paula Mourão

UNIDADE DE PINTAINHOS - A Co-
operativa Lar inaugurou, no dia 26
de maio, em Santa Helena, Unida-
de Produtora de Pintainhos, com
152.000m2. Ela tem capacidade para
450 mil matrizes, geração de 290 mil
pintainhos/dia. A logística de distri-
buição atende a 514 aviários.

A Copacol está construindo
unidade de esmagamento de
soja, em Cafelândia. A inau-
guração do empreendimento
está programada para janei-
ro de 2012. A indústria terá
capacidade para processar
nada menos que 1.800 tone-
ladas de soja por dia.EM
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� R E C E I T A S

TOMATE TOMATE RECHEADO LIGHT
Ingredientes: 1 cebola picadinha, 1 colher de chá de

tomilho fresco, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 3
colheres de sopa de salsa picada, 4 tomates grandes, 60
g de farinha de rosca, 150 g de queijo minas em cubos,
sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparar: Misture a cebola, a salsa, o tomi-
lho, a farinha de rosca e o azeite de oliva. Corte as tampas
dos tomates e reserve. Retire as sementes com a ajuda de
uma colher de chá e tempere-os por dentro. Acrescente o
queijo picado ao recheio e distribua dentro dos tomates.
Reponha as tampas. Coloque-os em uma assadeira unta-
da e leve ao forno já aquecido por 15 minutos, até que
estejam assados mas ainda conservem sua forma. Devem
ser servidos mornos.

Rico em vitaminas A, B e C,
o tomate também possui altos teores
de ferro, potássio e magnésio.
Atua como purificador do sangue,
ajudando a reduzir a incidência de
doenças do fígado. É bom contra o
desgaste mental e as perturbações
digestivas e pulmonares.

www.sindicatorural.com

TOMATE SECO (RÁPIDO)
Ingredientes: 3 kg de tomates, 1 colher de sopa

de sal, 1/2 xícara de açúcar (misturar o sal com o
açúcar) e vinagre. Para o tempero: 1 xícara de azei-
te, 6 dentes de alho espremidos, 1 colher de so-
bremesa de orégano, 1 colher de sobremesa de
sal, folhas de louro e pimenta a gosto.

Modo de preparar: Corte os tomates ao meio
e tire as sementes. Coloque uma colherinha de café
de vinagre em cada tomate cortado, polvilhe com
sal e açúcar. Coloque-os no microondas com a pele
para baixo, em refratário grande (25 minutos e a
cada 5 minutos jogue fora o excesso de água). Vire-
os e deixe de 10 a 15 minutos (potência alta) ou
até parar de sair água. Dica: Não colocar os 3 kg
de tomate de uma vez. Completar o prato, com um
ao lado do outro. Depois, leve ao forno (200° C)
por 1/2 hora ou até que a pele fique um pouco seca.
Desligue o forno. Não retire do forno até que este-
jam totalmente frios. Temperar com alho picado,
folhas de louro, pimenta, azeite, misturar bem e co-
locar em vidros. Complete com azeite até o topo e
deixe descansar alguns dias.

SUCO DE TOMATE
Ingredientes: 2 colheres (sopa) de tomate

picado, sem pele e semente; 1 xícara de água; 5
gotas de molho inglês; 5 gotas de limão; 1 colher
(café) de catchup e 5 gotas de adoçante.

Modo de preparar: Bata no liquidificador o tomate
com água, molho inglês, limão e catchup. Pingue as goti-
nhas do adoçante e sirva a seguir.

TOMATE ASSADO
Ingredientes: 2 tomates, 4 colheres (sopa) de pão

francês esfarelado, 1 dente de alho amassado, 8 gr de
rúcula picada finamente, 2 colheres (chá) de azeite e par-
mesão ralado.

Modo de preparar: Corte a tampa dos tomates e reti-
re a semente. Misture o pão, o parmesão, o alho e as
folhas de rúcula. Preencha a cavidade dos tomates e re-
gue com o azeite. Leve ao forno médio por 15 minutos.



Aniversariantes
de junho e julho

SINDIRURAL � 41www.sindicatorural.com JUNHO/JULHO DE 2011

JUNHO
Adilis Antonia C. Romanini ....... 3/6
Aleixo Firmino Bebber .............. 1/6
Alvaro Lucio de Queiroz ........... 3/6
Alzira Tereza Ceni Pan ............ 16/6
Amirto Adur ............................... 2/6
Armando de Savassa Lazarini .. 1/6
Artemio Vendrame .................... 6/6
Cesar Luiz Dondoni ................ 18/6
Claudia Festugato Cunha ....... 22/6
Cludemiro Maria Jorge ........... 20/6
Denise Adriana Martini de Meda5/6
Dimer José Webber ................ 19/6
Dino Antônio Zardo ................. 18/6
Dionisio Todescat .................... 23/6
Elio Bagini ............................... 11/6
Enio Roberto Menin .................. 9/6
Eraldo Oleinik .......................... 16/6
Fabiana Cappellari Tolentino .. 17/6
Fabio H. Konopatski ............... 24/6
Geni Moresco Tondo ............... 17/6
Hatsuro Okabe ........................ 23/6
Henrique Stringari ................... 11/6
Idelmo Luiz de Nardin ............. 22/6
Ildo Carlos Panizzon ................. 1/6
Ildo Rebellato .......................... 15/6
Iria Busa Baranselli ................... 2/6
Irone Terezinha Pasqual ......... 15/6
João Batista Haro de Almeida 27/6
João Pedro Carniel ................. 24/6
José Fernando Andreazza ........ 9/6
José Narci Seimetz ................. 19/6
José Olivio Fabro ...................... 6/6
Josemar Gilberto Tondo ......... 19/6
Kenzo Sugiura ........................... 1/6
Kimio Matsushita ..................... 23/6
Lindomar Zancan .................... 20/6
Luiz Fernando A. da Cruz ......... 7/6

Luiz Tebaldi Sobrinho ............. 21/6
Maria Alice Meurer .................. 20/6
Monica Sarolli Silva ................. 12/6
Nereu Bernardi ........................ 23/6
Nestor João Soccol ................ 25/6
Nilton Galina ............................ 21/6
Odair Marchiotti ....................... 24/6
Olimpio Luiz Filipini ................... 2/6
Pedro Toaldo ........................... 22/6
Rita Inês Hoffmann.................... 3/6
Robert Jeferson Roesler ......... 10/6
Rosele João Salvatti ............... 24/6
Salazar Barreiros ..................... 15/6
Selma Soder ............................ 12/6
Simão Maculan ....................... 17/6
Valdir José Barrichelo ............. 26/6
Willi Wild .................................. 15/6
Zelinda A C. Oldoni ................. 27/6

JULHO
Adair Oldoni ............................ 26/7
Adalberto Bilibio ...................... 12/7
Adelia Baratter ........................... 9/7
Agassis Linhares Neto ............ 27/7
Agenor Tombini ....................... 25/7
Alexandre da Silva Fortes ....... 28/7
Ana Maria Specht .................... 19/7
Angelo C. Romero Eugenio .... 31/7
Antônio Carlos de Queiroz ..... 11/7
Ari Cassol ................................ 21/7
Carlos Pedro Piana ................. 10/7
Celeste Tebaldi ........................ 22/7
Celio Piovesan......................... 30/7
Claudir Roque Palaver .............. 8/7
Clovis Pedro Bastian ................. 1/7
Dair Cavichione ......................... 8/7
Delfino Antonio Simonetti ....... 13/7
Eduardo Oleinik ...................... 14/7

Egomar Compagnollo ............ 18/7
Francisco Smarzewski ............ 21/7
Genesio Redivo ....................... 22/7
Giovani Webber ....................... 26/7
Guilherme Lago Neto .............. 20/7
Gustavo Vicentin Romero ....... 14/7
Isaias Antonio Bebber ............. 16/7
Ivo José Fagundes .................. 10/7
Jairo Frare ............................... 25/7
João Paulo Zitterell ................. 31/7
João Rezende Damasceno ...... 3/7
José Carlos Jank ..................... 11/7
José Filippon ........................... 29/7
José Luiz Bretana .................... 22/7
José Romildo Vicentini ........... 12/7
José Smarczewski .................. 19/7
José Stefanello ........................ 26/7
Julio Shuniti Ogassawara ....... 20/7
Juraci Bortolotto ...................... 12/7
Leda Terezinha Stieven Lago .28/7
Liliane C. da Silva Barreiros .... 19/7
Luiz Danilo Milani ...................... 1/7
Luiz Gonzaga de Andrade ...... 12/7
Lyro Iltor Koppenhagem ......... 23/7
Marcia Festugatto Canto ........ 10/7
Marcio Ulanovicz ....................... 1/7
Marilia Piovesan ...................... 31/7
Maximiliano Ferlin ................... 28/7
Milton Pedro Lago ................... 20/7
Nestor Salvati .......................... 13/7
Odilon Barbosa ....................... 15/7
Osmar Luiz Bonamigo .............. 3/7
Osvaldo José B. Casagrande .23/7
Renato Archile Martini ............. 12/7
Renato Guedes ....................... 10/7
Rubilar Welp .............................. 6/7
Simone S. Costanzo ............... 18/7
Valmor Stofela ........................... 6/7
Willy Selbmann ....................... 17/7
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O Brasil ainda
vai chorar o leite
derramado...

CONVERSA DECODIFICADA
- Bla, bla bla, bla...

VOCÊ SABIA?
No Brasil, a família de um presidiário recebe

mais do que a de um trabalhador que ganha sa-
lário mínimo (R$ 545,00). A Previdência Social
paga como auxílio-reclusão, desde janeiro, R$
862,11, aos dependentes de que estiver recolhi-
do em regime fechado ou semi-aberto. O benefí-
cio é estabelecido pela Portaria 568, de 31 de
dezembro de 2010.
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� A carga tributária representa 50% do
custo da energia elétrica no Brasil.
� Nos últimos 9 anos, o custo da ener-
gia, descontada a inflação, dobrou.

MANDAMENTO Nº 1
DO CHIMARRÃO
Não peça açúcar no
chimarrão. O gaúcho
aprende desde piazito
que essa bebida é
tradicionalmente um mate
amargo. Pode-se misturar
qualquer coisa, mas
açúcar é um sacrilégio.
Se o chimarrão lhe parece
amargo demais não hesite:
peça um refrigerante com
canudinho.

PIONEIRISMO NO
PROCESSAMENTO DE SOJA
A primeira processadora de soja
do Brasil foi instalada em 1941,
no município de Santa Rosa,
no Rio Grande do Sul.

A NOVA IDENTIDADE
O novo Registro de Identidade Civil (RIC), documento que

gradativamente substituirá as atuais cédulas do RG, deve co-
meçar a ser implantado em julho para cerca de 50 mil pessoas
em Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. A troca de todos os
atuais documentos será feita num prazo de nove anos. Cada
pessoa passará a ser identificada por um único número em
todo o País, vinculado diretamente às impressões digitais.

A mudança da identidade, que também modificará o nú-
mero atual do RG, visa aumentar a segurança do
documento. O RIC possui
um chip com 17 itens de se-
gurança, e foi projetado para
impedir fraudes. Além disso,
o chip permite a reunião de
vários documentos, como
CPF e título de eleitor e PIS,
em um só.

JUNHO/JULHO DE 2011

O TEMPERO MAIS
CARO DO MUNDO
O açafrão produzido no vale da
Caxemira (Índia) é o mais caro do
mundo. O preço de um quilo, no
atacado, é de US$ 1.000, naquela
região. Nos países ocidentais,
chega a US$ 4 mil. Ele é vendido
em gramas, em caixinhas diminutas. O açafrão é apenas o
estigma da flor Crocus Sativus. Cada uma tem somente 3,
sendo o suficiente para dar cor e sabor a uma xícara de
arroz. Um quilo de estigmas requer cerca de 130 mil flores.
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