capa

palavra do presidente

É com grande orgulho que
dedicamos a capa da revista ao
ex-ministro Alysson Paulinelli,
que teve participação histórica
no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, principalmente
mineiro. Página 28

Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Avimig

D

expediente

esde o início da pandemia global do novo coronavírus, os produtores avícolas e as agroindústrias mineiras, apoiados pela Avimig,
têm agido fortemente com medidas de prevenção ao contágio e
enfrentamento da Covid-19, com base nas recomendações e protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS); da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa); do
Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), do Ministério da Economia por meio da Secretaria do Trabalho, e
da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Acreditamos e confiamos que, muito em breve, todo esse cenário pandêmico terá fim e que
voltaremos às nossas rotinas profissionais e pessoais. Para isso, todas as
unidades produtivas do nosso setor estão tomando os cuidados necessários para preservar a saúde de seus colaboradores e, consequentemente,
continuar abastecendo a população com alimento de qualidade. Como
setor alimentício, nossos produtores e indústrias já possuem padrões precisos de controle de qualidade de seus processos produtivos e higienização.
Diante dessa situação, todos esses procedimentos têm sido adaptados
e intensificados para assegurar a continuidade dos nossos processos e
garantir a segurança de nossos colaboradores nas companhias avícolas,
bem como dos nossos produtores de aves e ovos. Neste contexto, a Avimig
tem consciência do seu papel associativista para a avicultura mineira e
continua acompanhando os desdobramentos dessa pandemia, apoiando
sempre, seja por meio de orientações técnicas ou pela busca de políticas
públicas junto aos órgãos governamentais do estado e federação. Todos
esses esforços têm como finalidade colaborar para que todos os processos
da cadeia avícola se normalizem o quanto antes, cuidando, sobretudo,
de nossos colaboradores, que são a força motriz da avicultura de Minas
Gerais.
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I N D I CAD OR E S D E COM P ORTAM E NTO
E P R O C E DÊN C IA - C EASA/ M G
U N I DAD E G R AN D E B H - P R O D UTOS: OVOS D E G R ANJA
Procedência (%)

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

Minas Gerais
2019
2020

Paraná

Janeiro

320.527

244.222

51,04

73,48

18,50

21,60

38,20

44,02

20,00

17,92

6,60

1,14

16,70

15,62

Fevereiro

247.531

212.231

71,28

96,36

24,50

31,81

32,40

40,03

19,90

16,00

4,90

3,03

18,30

9,13

Março

270.609

248.250

81,62

106,46

25,40

26,60

32,80

42,80

20,70

17,90

6,00

3,38

15,18

9,40

Abril

249.822

220.436

82,72

105,16

27,00

34,60

34,00

35,30

18,50

17,40

5,80

5,90

14,70

10,12

Maio

276.981

SI

71,94

SI

30,30

SI

32,40

SI

18,20

SI

4,50

SI

14,60

SI

Junho

249.104

SI

73,42

SI

27,70

SI

31,30

SI

18,70

SI

4,80

SI

17,50

SI

Julho

269.286

70,84

26,20

37,80

16,90

3,30

15,73

Agosto

268.204

73,00

28,40

37,10

16,20

6,40

12,10

Setembro

286.263

73,48

27,91

38,11

16,51

3,31

14,16

Outubro

252.340

70,18

28,70

38,00

14,40

3,80

15,10

Novembro

225.417

67,98

29,00

39,80

14,80

3,40

16,40

Dezembro

235.495

85,28

39,91

17,50

2,10

10,56

Média

262.680

74,76

95,36

26,89

28,65

35,92

40,53

17,68

2020

Outros

2020

29,93

2019

Mato Grosso
2019
2020

2019

231.284

2020

São Paulo
2019
2020

17,30

4,25

3,36

2019

2020

15,07

11,06

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig – Maio/Junho de 2020

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

Brasil

Pintos Comerciais de Corte
2020
2019 Minas Gerais

2020

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

Janeiro

554.836.452

572.987.224

39.069.865

34.049.739

9.037.998

11.134.868

981.684

1.171.093

Fevereiro

506.184.308

533.436.362

36.532.373

36.696.372

8.773.715

9.767.581

993.618

794.662

Março

515.037.110

542.324.943

Abril

528.251.924

36.780.727

38.166.221

SI

37.028.807

SI

9.589.871

11.249.682

808.465

1.199.645

10.201.098

10.420.929

1.094.900

971.452

Maio

539.954.066

SI

37.881.497

SI

9.663.504

SI

932.296

SI

Junho

510.531.319

SI

35.955.239

SI

9.054.999

SI

709.577

SI

Julho

561.837.312

-

38.432.326

-

10.647.471

-

986.762

-

Agosto

556.282.107

-

35.389.076

-

10.386.842

-

972.240

-

Setembro

526.168.343

-

32.352.368

-

10.124.821

-

905.096

-

Outubro

581.477.667

-

40.700.184

-

10.818.036

-

1.226.075

-

Novembro

515.928.192

-

31.557.325

-

9.725.140

-

1.125.429

-

Dezembro

562.512.068

-

39.162.104

-

10.405.497

-

1.103.055

-

Média

538.255.072

549.583.043

37.241.324

36.304.060

9.874.665

10.643.265

986.599

1.034.213

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

Cotação de ovos posto Ceasa - Brancos e Vermelhos
(extra) caixa 30 dúzias - atacado
Período
12/02/2020 a 02/03/2020

Branco

Vermelho

R$ 120,00

R$ 165,00

03/03/2020 a 10/03/2020

R$ 110,00

R$ 150,00

11/03/2020 a 15/03/2020

R$ 115,00

R$ 165,00

16/03/2020 a 23/03/2020

R$ 125,00

R$ 165,00

24/03/2020 a 05/04/2020

R$ 140,00

R$ 180,00

06/04/2020 a 19/04/2020

R$ 130,00

R$ 180,00

20/04/2020 a 27/04/2020

R$ 105,00

R$ 120,00

28/04/2020 a 01/06/2020

R$ 115,00

R$ 125,00

Fonte: Avimig - Até 01/06/2020
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Frango abatido - Resfriado/Atacado
Posto frigorífico (FOB)
Período
04/02/2020 a 17/02/2020

R$ 4,70

18/02/2020 a 24/02/2020

R$ 5,00

25/02/2020 a 29/03/2020

R$ 5,50

30/03/2020 a 12/04/2020

R$ 5,30

13/04/2020 a 19/04/2020

R$ 5,00

20/04/2020 a 27/04/2020

R$ 4,60

28/04/2020 a 30/05/2020

R$ 4,70

01/06/2020

R$ 5,00

Fonte: Avimig - Até 01/06/2020

R$/KG

Frango vivo posto granja (média de
mercado)
Período
30/03/2020
31/03/2020 a 05/04/2020
06/04/2020 a 08/05/2020

R$/KG
R$ 3,10
R$ 3,00
R$ 2,90

09/05/2020 a 18/05/2020

R$ 3,00

19/05/2020 a 26/05/2020

R$ 3,10

27/05/2020 a 28/05/2020

R$ 3,20

29/05/2020 a 30/05/2020

R$ 3,30

01/06/2020

R$ 3,40

Fonte: Avimig - Até 01/06/2020

CARTAS
V. Ex.ª Antônio Carlos Costa, presidente da Associação dos Avicultores
de Minas Gerais

Edição 155

Com nossos sinceros cumprimentos,
agradecemos sua gentil e importante
doação realizada, concomitantemente, com a Associação dos Suinocultores
do Estado de Minas Gerais (Asemg),
em meio á campanha Tempo de DoAção. Conforme tratado, todos os
donativos foram integralmente doados a iniciativas que os aplicarão na
elaboração de alimentação a ser doada para pessoas em situação de rua
e para moradores de instituições de
longa permanência para idosos.
Nós, da Asemg, entendemos que,
juntos, somos mais fortes, e temos a
certeza de que esta ação só foi possível
com a parceria da Avimig. É sempre uma honra poder trabalhar em

conjunto com vocês. É certo que nossa
iniciativa possibilitará momentos de
dignidade e saúde a esta população
tão necessitada.
Conforme informado quando acordamos trabalhar juntos nessa empreitada, enviaremos, na próxima
semana, os resultados ligados à divulgação do Tempo de DoAção junto
à imprensa, bem como um vídeo que
demonstra como foi conduzido todo o
processo.
Certo de que estaremos juntos em
muitas outras empreitadas, me despeço.
Atenciosamente,
João Carlos Bretas Leite
Presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais
(Asemg)

H OM E NAG E M PÓSTU MA
ALFR E D O S CH E I D LOPE S
Divulgação Uﬂa

O

professor emérito da Universidade Federal de Lavras (Ufla),
Alfredo Scheid Lopes, de 82
anos, que morreu no dia 23 de maio,
vítima de um câncer, recebeu homenagem do presidente da Sociedade
Mineira de Engenheiros Agrônomos
(Smea) e presidente do Conselho
Técnico-científico e Ambiental (CTCA),
da Avimig, engenheiro agrônomo
Emílio Mouchrek:
“Alfredo Scheid Lopes - Alfredão. Um
símbolo, um exemplo que dignifica a
cidadania, a Engenharia Agronômica,

a Ciência do Solo e é o que todo
Engenheiro Agrônomo deveria ser.
Particularmente, tive a honra de receber homenagem do Crea-MG no mesmo dia e ao lado do mestre Alfredo,
o que me deixou muito emocionado.
A Sociedade Mineira de Engenheiros
Agrônomos (SMEA) presta homenagem a tão importante colega, apresentando condolências à sua família e a
toda a Classe Agronômica Brasileira. O
professor Alfredo Scheid é o exemplo
que todo Engenheiro Agrônomo deve
seguir e por ele se pautar”. •

Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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E NTR E FRAN G OS E OVOS

S E LO D E 65 AN OS
A Avimig ganhou um selo em comemoração aos seus 65 anos de
fundação, registrados este ano. A partir de agora, em todas as peças
da entidade, você encontrará o nosso selo de aniversário, que nada
mais é que uma homenagem a toda a história de luta da associação
pela definição de políticas públicas que possibilitaram o desenvolvimento do agronegócio avícola. São 65 anos defendendo os direitos
dos avicultores em questões de sanidade, biosseguridade, tributação,
financiamentos, fundo de emergência sanitária e meio ambiente, dentre outros, além de manter o setor unido em eventos anuais como o
“Avicultor”, o “Jantar do Clube do Galo Mineiro”, o “Churrascão” e
a “Semana do Ovo”. •

Divulgação ABPA

Vaccinar no Piauí
A Vaccinar Nutrição e Saúde Animal
iniciou suas atividades fabris na cidade
de Teresina, no Piauí. Em parceria com
a Cooperativa Mista dos Avicultores
do Piauí (Coave), a empresa assumiu a operação da unidade fabril
da cooperativa com a produção de
rações para atender aos cooperados.
Considerando a fábrica de Teresina, a
Vaccinar totaliza seis unidades produtivas, sendo três localizadas em Minas
Gerais, nas cidades de Bom Despacho,
Martinho Campos e Nova Ponte, e
duas no Paraná, em Pinhais e Toledo.
A sétima planta está sendo construída
em Goianira (GO), no Centro-Oeste
brasileiro. A empresa conta ainda com
três centros de distribuição no Brasil,
nos estados de Minas Gerais, Paraná
e Goiás, e um no Paraguai, em Ciudad
del Leste. Atualmente, apresenta capacidade produtiva instalada de 384 mil
toneladas por ano.•
Fonte: Vaccinar
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R I CAR D O
SANTI N
N O MAPA
O diretor-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA), Ricardo Santin, foi eleito presidente da Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva de Aves e Suínos, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A nomeação foi publicada, no
dia 12 de maio, pela portaria Nº 164, juntamente com a nova
composição da câmara. Eleito por unanimidade, Ricardo Santin
terá como missão a manutenção dos trabalhos de integração
setorial para o fortalecimento dos setores produtivos da avicultura e da suinocultura do país. Também, eleito futuro presidente
da ABPA, ele é atual vice-presidente do Conselho Mundial da
Avicultura (IPC) e presidente do Conselho do Instituto Ovos Brasil,
entidade que promove o consumo de ovos no Brasil.•
Fonte: ABPA

E NTR E FRAN G OS E OVOS
Mercado em queda

Aumento dos custos

A produção de carne de peru no Brasil caiu para menos da
metade do que era em 2012, quando atingiu o auge: 442 mil
toneladas da proteína e grande parte destinada ao exterior.
No ano passado, a produção ficou em 172,32 mil toneladas.
O cenário foi razoável de 2012 até 2017, quando a produção
chegou a 390,48 mil toneladas. Em 2018, como reflexo da
Operação Carne Fraca, o produto brasileiro perdeu seu principal consumidor: o mercado europeu. Em 2018, a produção
chegou a 181,25 mil toneladas. Em torno de 78% da produção se destinou ao mercado doméstico, no ano passado. As
exportações somaram apenas 22%, o que representou 37 mil
toneladas. Os números integram o relatório anual 2020, da
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). •

Os custos de produção de frangos de corte calculados pela
Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (Cias)
tiveram forte alta no mês de março, acumulando 4,17%,
na comparação com fevereiro. O ICPFrango de março chegou aos 247,20 pontos, sendo o maior valor nominal desde
que o índice foi criado, em 2011. Apenas nos três primeiros
meses deste ano, o acumulado chegou a 6,82%. Apenas
os gastos com a nutrição dos animais subiram 4,86%, em
março. Com isso, o custo de produção do quilo do frango
de corte vivo, no Paraná, passou dos R$ 3,07 em fevereiro
para R$ 3,19 em março. O Paraná é usado como estado
referência nos cálculos por ser o maior produtor nacional
de frangos de corte. •

Fonte: Avicultura Industrial

Fonte: Avicultura Industrial

Laboratórios Larrasa iniciam atividades em MG
Com investimentos de cerca de R$ 240 milhões, em duas fazendas de Minas Gerais, para a recria e produção de
ovos férteis, a empresa espanhola Laboratórios Larrasa deu início, em maio, as suas operações. Na fazenda Oásis, a
32 km do centro urbano de Uberaba, numa área com 49 alqueires, será concentrada a recria, dividida em 4 núcleos,
ou seja, 8 aviários, com capacidade total para 400 mil aves. Em Conceição das Alagoas, distante cerca de 60 km de
Uberaba, a fazenda Soberana, com 303 alqueires, reunirá a produção em 8 núcleos, com capacidade total para 800
mil matrizes. A expectativa é produzir, ao longo do ano, 100 milhões de ovos férteis. As informações foram passadas
pelo executivo da empresa no Brasil, Cleber de Andrade Alves.•

Divulgação Vibra

VI B RA E TYS ON F OOD S
A subsidiária da Tyson Foods e a Vibra assinaram acordo
de joint venture, em que a Tyson ficou com 40% da divisão
de alimentos da Vibra. A operação integra a estratégia de
crescimento das duas empresas. A Tyson adquiriu parte do
projeto que seguirá tendo a gestão executiva e a operação
sob responsabilidade dos profissionais brasileiros. O conselho da Vibra passa a ter uma cadeira ocupada por Malik
Sadiq, senior vice-president of Global Sourcing/Business
Optimization da Tyson Foods. O foco da joint venture é
aproximar as operações da Tyson Europa do mercado asiático, enquanto o mercado nacional seguirá em evolução com
o desenvolvimento de novos produtos. Em 2019, o faturamento da Vibra foi favorecido pelo crescimento das exportações, registrando receita líquida de R$ 1.442 bilhões. Já a
Tyson Foods gerou cerca de US$ 42 bilhões em vendas glo-

bais no mesmo ano. Na imagem, estão os representantes do Grupo Vibra: Flávio Rogério Wallauer,
presidente do Conselho de Administração, e
Gerson Luís Müller, CEO do grupo. •
Fonte: Vibra

Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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EVE NTOS

DIA MUNDIAL DO FRANGO É
LEMBRADO EM 25 PAÍSES
pixabay.com

CADA
BRASILEIRO
CONSOME,
EM MÉDIA,

43 QUILOS
DE CARNE
DE FRANGO
POR ANO

E

m 2020, em meio ao isolamento
social, o Dia Mundial do Frango,
comemorado em 10 de maio, teve
sua importância dividida com o Dia
das Mães, pois a data caiu justamente
no segundo domingo de maio. Mas,
nem por isso, ele teve menos importância, pois foi lembrado por produtores de aves dos 25 países membros
do Conselho Mundial da Avicultura
(International Poultry Council - IPC).
A celebração acontece desde 2012,
quando o IPC, órgão máximo da avicultura internacional, instituiu a data,
com apoio da Associação Mundial de
Ciência Avícola.
E, por ser Dia das Mães no Brasil, o

8
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10 de maio foi dia de frango presente
nas mesas da maioria das famílias. A
carne de frango, consumida no mundo todo, é a única que não possui
restrições religiosas, permitindo desde
pratos simples aos mais requintados.
Anualmente, cada brasileiro consome, em média, 43 quilos de carne de
frango, segundo dados da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa).
“Nos últimos 30 anos, a carne de frango tornou-se a mais popular entre as
demais. É a carne que é produzida em
menor período de tempo e tem alta
conversão. Reconhecida como uma
proteína leve, saudável e com baixo

índice de gordura, é a preferida em
dietas e por atletas, também por sua
fácil digestão. O frango tem muitos
motivos para ter um dia só para ele”,
afirmou a diretora executiva da Avimig,
Marília Martha Ferreira.
Por trás desta proteína, importante na
dieta das famílias, há um grande setor
que movimenta a empregabilidade
e a economia do Brasil. A avicultura
emprega 3,5 milhões de trabalhadores
em todo o país. São mais de 100 mil
produtores integrados e independentes, produzindo anualmente mais de
13,15 milhões de toneladas de carne
de frango. Toda essa força, coloca o
Brasil em destaque na produção e
exportação mundiais.•

EVE NTOS

AVICULTOR 2020
AGUARDA MOMENTO
SEGURO PARA SER REALIZADO
Encontro pós-pandemia será importante para reavaliação do setor

O

Avicultor 2020 será realizado
logo que a segurança de todos
estiver garantida. Assim que
as autoridades de saúde sinalizarem
o momento mais adequado para a
realização de eventos, confirmaremos
a data do maior acontecimento da
avicultura de Minas Gerais. Para isso,
tomaremos todas as medidas recomendadas de segurança sanitária para
mantermos os cuidados com a prevenção da Covid-19, pois a saúde é prioridade neste momento.
Será um momento oportuno para
tratarmos dos novos desafios e oportunidades que o futuro da avicultura
reserva após a pandemia do novo
coronavírus. O Avicultor 2020 reunirá informações imprescindíveis para
que todos se atualizem sobre os mais
diversos assuntos que vão garantir o
sucesso do nosso mercado, abordando
temas técnico-científicos, análises dos

mercados interno e externo de carnes, ovos e grãos, bem como expondo
aspectos políticos que influenciam na
atuação do setor.
Produzido há 19 anos, o Avicultor é uma
realização da Avimig, em parceria com
o Sindicato das Indústrias de Produtos
Avícolas de Minas Gerais (Sinpamig).
“Temos a certeza de que o momento
pós-pandemia será uma excelente
oportunidade para estarmos juntos,
discutindo temas de interesse de todas
as pessoas que movimentam o setor.
O Avicultor oferece aos participantes
a possibilidade de interação com professores, estudantes, pesquisadores,
dirigentes de empresas e autoridades
do agronegócio avícola, o que será de
grande valia após este momento difícil
pelo qual passa o mundo”, explicou o
presidente da Avimig, Antônio Carlos
Vasconcelos Costa.
O encontro será rico em conhecimen-

tos que podem contribuir com novas
projeções para o agronegócio avícola,
além de facilitar a realização e a prospecção de negócios. No ano passado,
o evento teve um grande salto, reunindo 48 empresas, entre expositoras
e patrocinadoras, que realizaram e
prospectaram negócios de cerca de R$
15 milhões. O público presente foi de
aproximadamente 1.000 pessoas. Em
apenas um dia de evento, foram ministradas 12 palestras técnicas.
Além da Jornada Técnica, com palestras
simultâneas em ambientes diferenciados, sobre a avicultura de corte e de
postura, a Feira de Produtos e Serviços
para a Avicultura, já tradicional nos
eventos anteriores, será outro grande
atrativo para o Avicultor 2020.•
Mais informações:
(31) 3482.6403
www.avimig.com.br
avimig@avimig.com.br

Daniel Holanda

O EVENTO

DISCUTIRÁ OS
NOVOS DESAFIOS
DA AVICULTURA
PÓS-PANDEMIA.
Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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M E R CAD O

SAMONTE GANHA GALPÃO DE RECRIA
COM TECNOLOGIA DE PONTA
Divulgação Granja Diamante

O galpão climatizado e automatizado tem capacidade de alojamento para 80 mil pintainhas.
Divulgação Granja Diamante

A

Granja Diamante, em Santo
Antônio do Monte (Samonte),
investiu R$2,2 milhões num
galpão climatizado e automatizado
para cria e recria com capacidade de
alojamento para 80 mil pintainhas.
Com tecnologia que permite acesso e
controle remoto ao galpão, a empresa
buscou o que há de melhor em termos
de equipamentos no planeta: a alemã
Big Dutchman, a maior empresa de
fabricação e comercialização de equipamentos para criação de aves e suínos do mundo.
“Em termos de tecnologia de ponta,
nada se compara ao que estamos
fazendo. É a primeira recria deste porte do Centro-Oeste mineiro”, afirmou
o proprietário da Granja Diamante,
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Flávio Ferrão. Segundo ele, o objetivo é garantir a recria para atender
às demandas da própria granja, que
“comprava frangas sem o domínio da
criação e com um custo maior”.
Mais investimentos
Flávio Ferrão revelou que, nos próximos 12 meses, a Granja Diamante
construirá mais dois galpões climatizados de postura com capacidade para
alojar 160 mil aves cada um. “A tecnologia será também da Big Dutchman,
com investimento previsto de R$ 14
milhões. O projeto contará com a parceria do Banco do Brasil e da Sicredi”,
informou. Com capacidade para 225
mil aves, os investimentos permitirão a
Granja Diamante alojar 585 mil aves. •

Flávio Ferrão é proprietário da Granja
Diamante.

COLU NA D O AS S OCIAD O

Marcelo Amaral Franco
Daniel Holanda

“S

omos produtores de aves e suínos há mais de 30 anos, e há
mais de 20 anos somos associados da Avimig. O associativismo
é a forma que encontramos para
estarmos juntos com outros produtores, fortalecendo o nosso negócio.
É por meio da Avimig que trocamos
ideias e temos dados importantes
sobre o setor. Então, transformamos
esses dados em informações relevantes a serem usadas no dia a dia
do nosso trabalho. Eu deixo aqui um
recado ao produtor: associe-se, pois,
juntos, um produtor pode colaborar
com o outro, além de estar mais
presente no mercado do agronegócio em geral.•

“

Marcelo Amaral Franco
Granja Pôr do Sol.

Maio e Junho 2020 | AVIMIG

11

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

DECRETO VAI REGULAR
NORMAS PARA FRIGORÍFICOS

A

edição de decreto com protocolos para o controle da Covid-19
em frigoríficos brasileiros pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), juntamente com os ministérios da Saúde e da
Economia, será de grande valia para
garantir ao setor segurança jurídica,
contribuindo para a permanência do
abastecimento da nossa proteína animal no mercado, além de evitarmos
danos ambientais ao planeta. A constatação é do presidente da Avimig,
Antônio Carlos Vasconcelos Costa, ao
comentar a decisão que tem como
objetivo evitar a falta de proteína animal no mercado e problemas ambientais em função de abates sanitários,
como ocorreu nos Estados Unidos e,
depois, no Rio Grande do Sul.
“Estamos seguindo à risca e nos desdobrando diariamente para atender às
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normas de prevenção e protocolos de
órgãos nacionais e internacionais de
saúde. A validação pela equipe de profissionais e infectologistas do Hospital
Albert Einstein, sobre os protocolos e
controles das ações, fortalece o funcionamento dos frigoríficos e evita,
sobretudo, a interrupção da cadeia
produtiva, que ocasionaria prejuízos
irreparáveis ao agronegócio e à balança comercial do país”, disse o presidente da Avimig.
Segundo Antônio Carlos Costa, os
frigoríficos seguem protegidos “para
que possamos continuar garantindo
um alimento de qualidade à mesa das
famílias brasileiras e, ao mesmo tempo, proteger a saúde e o bem-estar
dos nossos colaboradores, que, durante esse período de pandemia, não têm
medido esforços para realizarem suas
atividades com segurança”.

Grupo de trabalho
Já o presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA), Francisco
Turra, explicou que, além de normas
rígidas de prevenção para integrados, agroindústria e transportadores,
será definido um grupo para analisar
o fechamento de unidades em caso
de ocorrência de Covid-19. Isso para
evitar que esses fechamentos sejam
decididos por diversos órgãos públicos,
como aconteceu no Rio Grande do Sul.
"Eles vão mandar um protocolo e um
decreto para ter um grupo que filtre as
informações que venham de quem quer
que seja para fechar unidades. Então, a
gente vai ter segurança jurídica. Antes,
chegava quem quer que fosse e determinava o fechamento. A nossa missão
é essencial: produzir alimentos. Temos
que compatibilizar com a saúde do trabalhador. Se for olhar e der Covid-19,

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

tem de fechar. Então, terão que fechar hospitais, asilos
e agências bancárias, porque teve casos da doença em
todos os lugares. Em Marau (RS), começou em agência
bancária", alertou Francisco Turra.
Segundo ele, a questão de fechar frigoríficos passou a
ser vista com atenção geral por todas as instituições do
Rio Grande do Sul, quando a BRF, de Lajeado, entrou
com pedido de licença no órgão ambiental para enterrar
quatro mil suínos e 420 mil aves num dia. Considerando,
também, a unidade da JBS, totalizaria 950 mil aves num
dia. Isso gerou pressa para a retomada de atividade,
mas, mesmo assim, a reabertura ocorreu 22 dias depois.
Cita-se que, em Lajeado, chegaram a ser abatidas 100
mil aves, que não puderam ser aproveitadas. Até o
fechamento desta edição, o decreto ainda não havia
sido publicado. •
Fontes: Avicultura Industrial; ABPA; Avimig

ESTAMOS SEGUINDO
À RISCA E NOS
DESDOBRANDO
DIARIAMENTE PARA
ATENDER ÀS NORMAS
DE PREVENÇÃO E
PROTOCOLOS DE
ÓRGÃOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS DE
SAÚDE

Divulgação JBS

Os frigoríficos seguem protegidos para garantir alimento de qualidade à mesa dos brasileiros.

Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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PESQUISA MOSTRA COMO AS INDÚSTRIAS
DE OVOS, FRANGOS E SUÍNOS SOFREM
OS EFEITOS DA PANDEMIA

Mapa - Mercado brasileiro de frango de corte, suínos e ovos.

R

edução da demanda interna, dos
preços e dos custos de produção,
manutenção das atividades produtivas e expansão das exportações.
Esses foram alguns dos impactos,
observados da pandemia de Covid-19,
nas cadeias produtivas de frango de
corte, de ovos e de suínos. Resultaram
de um estudo realizado pela Embrapa
Suínos e Aves, junto ao setor produtivo.
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Um dos principais efeitos registrados
foi a queda da demanda no mercado
interno, sobretudo pela redução da
renda do consumidor e pelo fechamento de restaurantes, escolas, bares
e atividades de turismo. O dinamismo
do consumo ficou praticamente restrito aos supermercados, de acordo com
o pesquisador Franco Muller Martins,
um dos autores do estudo. “Até o final

do primeiro quadrimestre, a produção
não parou em momento algum, ou
seja, não sofreu rupturas como outros
setores. Mesmo com o aumento das
exportações verificado até o momento,
o país terá que buscar exportar, ainda,
maiores excedentes de produção”,
revela o cientista.
De acordo como pesquisador Dirceu
Talamini, outro autor do estudo, os

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

Mapa - Principais destinos da exportação brasileira.

custos de produção já vinham em
patamares elevados no início de 2020,
especialmente pela desvalorização
do câmbio, mas tendem a se equilibrar abaixo dos valores do primeiro
quadrimestre. O destaque, segundo
ele, é para o preço do milho, um dos
principais insumos dessas cadeias produtivas, que perdeu competitividade,
na produção de etanol, em função do
preço do petróleo.
“O cenário de curto e médio prazos
ainda é de muita incerteza, especialmente no que diz respeito à demanda
e ao avanço da doença. O otimismo da
cadeia produtiva de proteína animal
está, vislumbrando, em longo prazo,
um esforço maior para aumentar as
exportações e adequar o consumo
interno, bem como evitar rupturas

na logística de suprimento, abate e
distribuição”, detalha o pesquisador
Marcelo Miele, também autor do trabalho.
O estudo foi realizado de 20 a 30 de
abril, por meio de entrevistas estruturadas junto a atores-chave das cadeias
produtivas de frango de corte, de ovos
e de suínos. Foram ouvidos líderes e
membros de associações de produtores e de associações da agroindústria
de todas as regiões do País. O estudo
teve como foco a busca de informações
qualitativas e prospectivas para subsidiar a gestão estratégica da Embrapa e
do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa).•
Fonte: Embrapa

“MESMO COM O
AUMENTO DAS
EXPORTAÇÕES
VERIFICADO ATÉ
O MOMENTO,
O PAÍS TERÁ
QUE BUSCAR
EXPORTAR
AINDA MAIORES
EXCEDENTES DE
PRODUÇÃO”

Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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EMPRESAS GARANTEM MEDIDAS DE
PROTEÇÃO AOS COLABORADORES

A

tividade considerada essencial,
o setor avícola mantém sua rotina de trabalho para atender às
necessidades nutricionais das pessoas
em todo o mundo. O novo coronavírus
fez com que os produtores buscassem
reforçar as medidas preventivas e de
boas práticas sanitárias para garantir a
segurança dos colaboradores.
Todas as empresas de proteína animal
estão adotando medidas que contribuem, também, para impedir a entrada
de outros vírus ou patógenos na área
de produção. Para isso, elas atendem
às recomendadas da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Ministério
da Saúde, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA), Avimig e Sinpamig.
Em geral, entre as providências
tomadas estão o uso obrigatório de
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máscaras de proteção, medição de
temperatura, lavagem das mãos com
água e sabão, uso do álcool em gel,
distanciamento nas áreas comuns e de
trabalho, bem como nos restaurantes
das empresas, assim como diminuição
de trabalhadores no embarque dos
transportes fretados, limpeza e sanitização de todas as áreas, internas e
externas e campanhas educativas.
Protocolos
Em linha com as melhores práticas e
com a consultoria clínica de médicos
especializados, a JBS criou protocolos
de emergência para qualquer integrante da equipe que apresente sintomas
da doença. No caso em que um colaborador teste positivo para a Covid-19, a
empresa prestará imediato atendimento e total apoio a ele e a seus familiares, com acompanhamento integral até

seu restabelecimento. Nesse período, o
colaborador será afastado de suas atividades. Além disso, a empresa inclui
como protocolo a total desinfecção
e sanitização das áreas comuns e do
local em que o profissional trabalha.
Os colaboradores da JBS enquadrados
no grupo de risco, que são pessoas com
mais de 60 anos, gestantes e aquelas
com indicação médica, são afastados
do trabalho. Todos receberam a vacinação gratuita para gripe H1N1.
Contingência
Desde o início da pandemia, a Vibra
criou uma comissão multidisciplinar
de contingência corporativa nas unidades, que se reúne, diariamente, para
acompanhamento e tomada de decisões. São estabelecidas ações e criada uma política para tratar do tema,
o que inclui regras comportamentais

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S
Divulgação Avivar

Divulgação Avivar

Aferição de temperatura corporal feita na Avivar.

O distanciamento entre os bancos da área de descanso
foi adotado na Avivar.

importantes que já foram incorporadas
à rotina das plantas produtivas, em
todas as unidades.
A empresa informou, também, que
tem adotado as melhores práticas de
sua sócia norte-americana, a Tyson
Foods, e que vem monitorando a situação e ajustando, continuamente, as
abordagens na medida em que novas
atualizações sobre a pandemia surjam.
Comitês
A Avivar, além de seus procedimentos internos de prevenção contra a
Covid-19, tem realizado ações conjuntas com as secretarias de saúde das
cidades de São Sebastião do Oeste,
Divinópolis e Itapecerica. A empresa
participa de comitês municipais de
combate ao novo coronavírus e de reuniões técnicas com representantes das
prefeituras e profissionais de saúde e
segurança dos Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT Avivar).
A higienização de todos os espaços
da indústria foi intensificada, além de
ser realizada a sanitização por meio
do sistema de atomização das áreas
comuns. Na entrada e saída da indús-

tria, todos os colaboradores passam
por túnel de desinfecção, que produz
uma “nuvem” de potencial desinfetante, que não faz mal à pele nem às vias
respiratórias e protege os colaboradores. Diariamente, o setor de Medicina
do Trabalho faz a triagem ambulatorial
de pessoas sintomáticas, que são dispensadas do trabalho de acordo com o
quadro clínico. Uma câmera termográfica mensura a temperatura corporal
dos colaboradores sem fazer o contato
direto.
Segurança
A antecipação do pagamento dos
colaboradores é uma das importantes medidas adotadas pela Pif Paf
Alimentos/Fricasa no enfrentamento à pandemia. A iniciativa é para evitar aglomerações nas agências bancárias no quinto dia útil do mês, data em
que, normalmente, é realizado o depósito dos salários da grande maioria
das empresas. Assim, os pagamentos
são feitos de forma controlada e sem
transtornos.
A medida, que agradou os colaboradores, foi acompanhada por funcionários
da empresa, que ajudaram a organizar

as filas e a garantir o distanciamento
necessário entre as pessoas. Os colaboradores também ajudaram na higienização com álcool em gel, uma vez que
as agências bancárias se encontram
com quadro de funcionários reduzido.
Home Office
Seguindo as recomendações de segurança sanitária feitas pelas autoridades de saúde, o frigorífico Franbom
cancelou todos os eventos internos e
externos para evitar a aglomeração de
pessoas, bem como passou a restringir
e a controlar o acesso de representantes, fornecedores, motoristas e visitantes às dependências da empresa.
Outra importante medida é a realização, sempre que possível, do trabalho
a distância, em home office. Os funcionários, responsáveis pelo serviço
externo, trabalham com as mesmas
cautelas, reforçadas e adaptadas para
também a garantia da segurança dos
clientes e dos fornecedores.
Isolamento
Entre as medidas preventivas que
fazem parte do Plano de Contingência
elaborado pela Somai, foi alterado
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nos setores administrativos o regime de trabalho presencial
para o de teletrabalho. A medida foi tomada para evitar
aglomerações e contribuir com o isolamento social. O objetivo da Somai, é manter em regime presencial, o menor
número possível de colaboradores.
Os trabalhadores com idades acima de 60 anos foram liberados, por meio do banco de horas e posterior antecipação das férias. A Somai, que tem uma comissão especial
para lidar com o controle da Covid-19, também ampliou
a frota de ônibus que faz o transporte dos colaboradores,
bem como determinou a abertura das janelas dos mesmos,
visando manter melhor a ventilação.
Sem lazer
Na Granja Rancho da Lua, além de todas as medidas
sanitárias de prevenção, foram suspensas todas as atividades de lazer. Para impedir que haja aglomerações, durante
o período de pandemia, os colaboradores não podem mais
se reunir para participar de jogos ou assistir à televisão, que
foi retirada do refeitório. Diariamente, é feita uma ata para
documentar as medidas adotadas.
Outra que vem cumprindo com rigor as orientações, recebidas de prevenção contra o novo coronavírus, é a Granja
Diamante. Os colaboradores receberam treinamentos e,
diariamente, passam por medição de temperatura. A avaliação periódica inclui as famílias dos funcionários. Mulheres
grávidas e trabalhadores, com mais de 60 anos, foram temporariamente dispensados. •
Divulgação Somai

A Somai trabalha diariamente a motivação dos colaboradores.
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Divulgação JBS

Todos os colaboradores da JBS receberam a vacinação gratuita para
gripe H1N1.
Divulgação Somai

A aferição de temperatura faz parte do Plano de
Contingência da Somai.
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SOLIDARIEDADE UNE A
AVICULTURA E IRRADIA ESPERANÇA
Divulgação Cobb-Vantress

A Cobb-Vantress distribuiu mais de 50 toneladas de alimentos em kits de produtos
avícolas congelados.

N

este triste momento pelo qual
passa a humanidade, uma notícia que nos enche de esperança
em dias melhores é a união e a solidariedade de pessoas, empresas e entidades para amenizar as dificuldades e as
dores de quem vive em estado de vulnerabilidade social. Tem sido assim em
diversas partes do mundo, do Brasil,
em Minas Gerais. Entre as muitas iniciativas estão as de empresas do setor
avícola, que têm ampliado suas ações
sociais.
A Rivelli tem levado mais tranquilidade a Santa Casa de Misericórdia,
ao Hospital e Maternidade - IMAIP
e ao Hospital Ibiapaba, todos em
Barbacena, com a entrega de alimentos. A doação é fruto da Live do Rei do
Sertanejo, Sérgio Reis, realizada no dia
26 de abril, e que teve a Rivelli como

parceira, anunciando a doação de 2
toneladas de alimentos. A empresa
fará também a entrega de mais uma
tonelada de alimentos a 295 famílias
de Barbacena. Durante a Live, foram
arrecadados em doações o valor de
R$ 12.400,00, o equivalente a 2.480
kg de alimentos, que serão ainda destinados a Barbacena, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Ponte Nova, Nordeste
brasileiro e Hospital do Câncer de
Barretos (SP).
O Hospital Nossa Senhora das Graças
(HNSG), em Sete Lagoas, contou com
as doações da Vibra. A empresa, que
tem beneficiado diversas instituições
nas cidades em que possui sede, realizou a doação de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) aos profissionais de saúde do hospital, instituição filantrópica que atende a 35 muni-

cípios da região.
Já em Montes Claros, a Somai fez um
acordo com o Ministério Público de
Minas Gerais, por meio da Promotoria
de Justiça de Meio Ambiente da cidade,
que garante a entrega de cestas básicas a quatro mil famílias vulneráveis,
além da distribuição de 20 mil caixas
de ovos, sendo 130 por semana, para
30 mil pessoas pelo prazo de três anos.
As medidas compensatórias somam,
aproximadamente, R$ 4 milhões, dos
quais, cerca de R$ 3 milhões, consistem
em disponibilização de cestas básicas
e ovos para a segurança alimentar
da população vulnerável em razão do
novo coronavírus.
Multiplicando
A Cobb-Vantress distribuiu mais
de 50 toneladas em kits de produtos avícolas congelados, em iniciativa que teve a colaboração da São
Salvador Alimentos (SSA). Foram 3,6
mil kits repassados às prefeituras de
Água Clara (MS), Palestina, Guapiaçu
e Ipiguá (SP), Itapagipe e Campina
Verde (MG) para que a distribuição
fosse feita de acordo com seus programas sociais. Os kits foram comprados
na SSA, detentora das marcas Super
Frango e Boua. A ação gerou efeito
multiplicador, e a SSA decidiu aderir
a este movimento, anunciando que
também doaria kits para famílias em
situação de vulnerabilidade nas cidades onde tem plantas, como Itaberaí
e Nova Veneza, no estado de Goiás,
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Divulgação Rivelli

Divulgação Avivar

As doações de alimentos da Rivelli já foram entregues a hospitais
de Barbacena.

iniciativa que deve beneficiar cerca de
1.500 famílias.
Além da distribuição de alimentos,
a Cobb fez a doação para o Hospital
de Base de São José do Rio Preto (SP),
e doação financeira para um asilo na
cidade de Guapiaçu.
Centro-oeste
Fortalecendo seus projetos sociais de
ajuda e apoio a instituições filantrópicas e organizacionais da região Centrooeste de Minas Gerais, a Avivar está
entregando alimentos a entidades de
São Sebastião do Oeste, Divinópolis,
Itapecerica e outras cidades do estado. Cada instituição selecionada está
sendo beneficiada com meia tonelada
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As ações da Avivar contemplaram o comércio de São Sebastião do
Oeste com a distribução de máscaras.

de produtos, destinados às refeições
diárias dos pacientes ou de pessoas
assistidas. Cada tonelada de alimento equivale a 5 mil refeições. Entre
os contemplados estão o Complexo
de Saúde São João de Deus (CSSJD),
em Divinópolis, a Santa Casa de
Misericórdia e Maternidade Santana,
em Itapecerica.
Por meio de eventos beneficentes
online, a Avivar também tem ajudado
instituições de combate ao câncer. Em
duas Lives foram arrecadadas doações
para o Hospital de Amor de Barretos
(antigo Hospital do Câncer) e para a
Associação de Combate ao Câncer do
Centro-Oeste de Minas (Acccom). A
empresa, em parceria com a Associação

Comercial, Industrial e Agropecuária
de São Sebastião do Oeste (Aciasso),
também distribuiu três mil máscaras
aos comércios associados e ao Centro
de Referência de Assistência Social
(Cras) do município.
Mais ações
A Pif Paf/Fricasa está doando R$ 1
milhão em alimentos, respiradores e
suprimentos médico-hospitalares a
asilos, hospitais e comunidades de
municípios localizados nos estados de
Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina,
onde estão concentradas as atividades
da empresa. A iniciativa foi organizada
pela Fundação Mendes Costa, sem fins
lucrativos, fundada há 25 anos pela Pif
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Divulgação Pif Paf

O programa de doação da Pif Paf inclui a entrega de cestas básicas a entidades carentes.

Paf e que coordena os projetos de responsabilidade social do grupo. Todas
ações foram desenvolvidas com a
participação das comunidades beneficiadas. O programa inclui a doação de
cestas básicas, alimentos congelados,
sucos e o atendimento às demandas
levantadas e priorizadas em conjunto
às prefeituras e entidades contempladas.
Apoio à ciência
Para enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus, a JBS está doando
R$ 700 milhões, sendo, desse total,
R$ 400 milhões – mais de 50% dos
recursos – destinados a ações no Brasil
voltadas para a saúde pública, bem

como ação social e apoio à ciência.
As iniciativas abrangerão diretamente
162 municípios de 17 Unidades da
Federação. Somadas, as populações
das cidades atendidas chegam a quase
60 milhões de pessoas. Também serão
destinados recursos a organizações
sociais sem fins lucrativos e entidades
de pesquisa.
Os R$ 400 milhões serão distribuídos da
seguinte forma: R$ 330 milhões para a
construção de hospitais, ampliação de
leitos, compra de testes, medicamentos,
equipamentos médicos e insumos de
higiene, além de doação de alimentos;
R$ 50 milhões para entidades de pesquisa e tecnologia no país com foco
em estudos na área de saúde, além de

R$ 20 milhões para 50 organizações
sociais sem fins lucrativos que atendem
a comunidades vulneráveis no país.
Ovos do bem
A Ovos Mantiqueira, em parceria
com a família Abílio Diniz, começou em
abril a doação de 12 milhões de ovos
para 1 milhão de famílias. Mais de 5
milhões de pessoas serão beneficiadas
com as doações, por meio dos projetos
União Rio, União São Paulo, Central
Única das Favelas (Cufa), Gerando
Falcões e Gastromotiva. Além desta
doação expressiva, também foram destinados R$ 250 mil para a Santa Casa
de Itanhandu (MG), onde fica uma das
unidades produtoras do grupo. •
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AVIMIG ABRAÇA
CAUSA SOCIAL
Divulgação Avimig

Marca da campanha Asemg.
Divulgação Asemg

A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte foi beneficiada
com as doações.

A

Avimig se uniu a Associação
dos Suinocultores do Estado
de Minas Gerais (Asemg) e a
Associação de Frigoríficos de Minas
Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal
(Afrig) para a doação de carnes e ovos
de altíssima qualidade a pessoas e
entidades carentes de Belo Horizonte.
Ao todo, 600 quilos de carne suína e
cerca de 5.000 ovos foram distribuídos.
Os alimentos foram direcionados
a 10 diferentes iniciativas: Núcleo
Assistencial Caminhos para Jesus,
Rede Solidária, Instituto de Apoio e
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As doações contemplaram também o Núcleo Assistencial Caminhos para
Jesus, em BH.

Orientação a Pessoas em Situação de
Rua (Inaper-BH), Abrigo Irmã Tereza de
Jesus, Macarronada Solidária, Lanches
do Bem, Rango Para Geral, Projeto da
Zuzu, Banho de Amor e Lar de Idosos
São José.
“Vivemos em um momento difícil devido à crise da pandemia do novo coronavírus. É crise na saúde, na produção
de alimentos, na economia, mas temos
de reforçar o nosso compromisso com
país. Temos de despertar a cooperação,
a confiança, a fraternidade. É hora de
ainda mais solidariedade com os mais

vulneráveis. Por essas razões, a Avimig
participa desta campanha, levando alimentos às instituições e famílias carentes”, disse o presidente da entidade,
Antônio Carlos Costa.
Mais doações
Por meio da Avimig, também foram
entregues doações de ovos de 3.600
ovos a Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e à Comunidade Morro
do Cabrito, em Contagem. As doações
foram feitas pelas granjas Meu Xodó,
Rancho da Lua e Gontijo. •
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EDIR NEPOMUCENO
Ex-professor USP/Unicamp

A

CORONAVÍRUS NA
AVICULTURA BRASILEIRA

s infecções por um novo tipo de
coronavírus se tornaram uma
pandemia, assustando e alterando as movimentações e comportamento
humano ao redor do mundo, com enormes
efeitos sobre a economia global. Trata-se,
como é de conhecimento, de uma mutação
e adaptação do vírus de origem animal
para o homem. Neste clima, aumenta a
suspeição dos animais, incluindo as aves,
como possíveis reservatórios e transmissores ao homem de coronavírus.
O Brasil é o maior exportador de carne de
aves do mundo. Como este vírus se manifesta nas aves e qual seu efeito na saúde
pública? É o que este texto procura trazer:
algum esclarecimento sobre o tema.
Dentro do que se denomina de coronavírus
está uma grande variedade de vírus com
algumas características comuns, os quais
circulam continuamente entre o homem e
animais em geral. Aqueles que afetam as
aves foram classificados, em 2016, dentro
do gênero gama, distantes dos gêneros
alfa e beta que infectam o homem e animais domésticos.
Para a avicultura industrial, o vírus gama
mais representativo é causador de uma

HÁ EVIDÊNCIAS DE
QUE MUTANTES DO
CORONAVÍRUS DOS
GÊNEROS ALFA E
BETA CRUZARAM
BARREIRAS ENTRE
MORCEGOS E
HUMANOS

pixabay.com

doença altamente contagiosa denominada de “Bronquite Infecciosa das Galinhas
– BIG”. Vírus semelhantes ao da BIG
podem infectar e causar sintomas clínicos
em perus, galinha d’angola e codornas.
Também, esses vírus podem ser encontrados em algumas aves silvestres assintomáticas.
Bronquite infecciosa das galinhas
Na década de 50, o professor Osmane
Hipólito retorna dos Estados Unidos (EUA)
ao Brasil para a UFMG, em Belo Horizonte
(BH). Lá nos EUA, trabalhara no seu PhD
com a BIG, que era uma das mais graves
doenças avícolas daquele momento.
Como consequência quase natural, o professor Osmane buscou em galinhas comercializadas vivas no mercado municipal de
BH a presença de anticorpos e do vírus da
BIG. Encontrou os dois, mas nenhum dos
sintomas da doença. Ou seja, o vírus da
BIG estava circulando, mas não causava
qualquer sinal clínico.
Sua curiosidade de pesquisador o manteve em alerta constante. Em meados dos
anos 70, portanto, 20 anos depois desta
observação, a BIG explode como doença
epidêmica nas mais diversas regiões de
criação avícola em todo o país com enormes prejuízos econômicos.
Vacinas não eram disponíveis no Brasil
ou qualquer outra forma de prevenção
para uma doença altamente contagiosa.
Portanto, nossos planteis da avicultura
industrial, em enorme explosão de crescimento, se encontravam totalmente susceptíveis ao novo vírus e a uma nova doença.

Não a uma única, mas nas suas mais variadas formas: respiratória – a mais comum -,
renal (síndrome nefrite-nefrose), reprodutiva (queda de produção, falsas poedeiras e
fertilidade dos machos) e entérica. Frangos,
poedeiras e reprodutoras eram igualmente
infectados em todas as partes do Brasil.
Uma catástrofe geral.
Por um movimento liderado pelo professor
Osmane, no final dos anos 70, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) autoriza a importação de vacinas
vivas dos EUA, e a vacinação foi praticada
em massa. Desde então, é controlada com
o uso de vacinas vivas e inativadas.
BIG sob controle
O coronavírus da BIG continua circulando
entre os planteis avícolas, mas, a evolução
da prática da biosseguridade nas granjas avícolas com os diferentes planos de
vacinação, mantém a BIG dentro de um
panorama de baixo risco para a avicultura
industrial brasileira e completamente controlada.
Há evidências mundiais de que mutantes
do coronavírus dos gêneros alfa e beta cruzaram barreiras entre morcegos e humanos, com ação de agentes intermediários.
Entretanto, não há qualquer referência de
que os coronavírus que causam a BIG possam afetar os humanos, o que deixa sem
qualquer risco para o mercado mundial do
comércio de ave e seus produtos, como a
necessidade de qualquer equipamento de
proteção pessoal específico (máscaras, por
exemplo) para trabalhadores que lidam
com as aves nas criações industriais. •
Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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EPI’S: ÚNICA PROTEÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
CONTRA A COVID-19
Divulgação JBS

Lorivando
Costa

• Engenheiro de Segurança
do Trabalho
• Presidente do Conselho
de Segurança e Medicina
do Trabalho da Avimig

A

o sentar-me para escrever este artigo, ouço pelo noticiário do rádio
que a pandemia do novo coronavírus, batizada de Covid-19, pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o primeiro caso ocorrido no Brasil, em 17 de março deste ano, até o dia 3 de maio de 2020,
oficialmente, 97.100 pessoas já estariam contaminadas e, destas, 6.761,
lamentavelmente, já tinham perdido suas vidas. Estados como São Paulo,
Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas lideram esses tristes números. Quando se compara o número de mortes para cada 100 mil habitantes, das 20 cidades com maior mortalidade, 17 se concentram no norte e
nordeste do país, uma das regiões mais pobres do nosso Brasil. Como a
curva ainda está em ascensão, não chegando à inflexão desta, certamente,
ao final da fase crítica desta pandemia, infelizmente, teremos um número na casa dos 30 mil brasileiros mortos oficialmente e ostentaremos o
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triste título de “Top 5” de casos fatais desse novo
coronavírus no mundo. Peço a Deus que eu esteja
errado, mas os números atuais não me permitem
otimismo.
Sempre que lemos, ouvimos ou assistimos às cenas
de tristezas, nunca vistas por todos nós que neste momento estamos vivos, a maior reclamação
daqueles heróis que estão à frente do combate
deste pestilento vírus – técnicos de enfermagem,
enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, motoristas
de ambulância e, lamentavelmente ,ao final da
linha, agentes funerários e coveiros – é a falta de
Equipamentos de Proteção Individual, carinhosamente conhecidos como EPI’s.
Há registros em figuras rupestres e achados
arqueológicos que lá na época das cavernas nossos
ancestrais já utilizavam vestimentas de pele de animais para se defender contra o ataque de animais,
durante suas caçadas. Foram os nossos primeiros
EPI’s! Na idade média, os cavaleiros, para se protegerem das lanças inimigas, utilizavam armaduras
e elmos, esses últimos o bisavô dos nossos capacetes. Quem não se lembra do filme “Coração
Valente”, de 1995, estrelado por Mel Gibson? E a
trilha sonora composta pelo saudoso James Horner,
mesmo compositor do filme “Titanic”? Os indígenas das Américas também utilizavam os EPI’s, confeccionados em couros de animais e penas de aves,
para se proteger, principalmente em suas caçadas.
Mas, os EPI’s passaram por grande evolução durante a Revolução Industrial e as duas Grandes Guerras
Mundiais. Na Revolução Industrial, as atividades
artesanais deram lugar às produções em escala,
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SOMENTE 11% DOS EPI’S COMERCIALIZADOS NO BRASIL TÊM
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADES E 25% TÊM ENSAIOS EM
LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO
em especial na mineração, metalurgia e
indústrias de tecelagens, e a necessidade
de proteger o trabalhador era necessária.
As Guerras Mundiais trouxeram a evolução nos materiais e nos projetos dos
EPI’s, e aí temos um paradoxo: eventos
que trouxeram grandes sofrimentos para
os povos contribuíram para o desenvolvimento de equipamentos que salvariam e continuam salvando milhares de
pessoas, como, por exemplo, as fibras
antichamas, largamente utilizadas nas
vestimentas dos profissionais que lidam
com a corrente elétrica.
Para que tenhamos uma ideia da importância dos EPI’s na proteção dos trabalhadores da saúde, que estão neste
momento arduamente salvando vidas,
a Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima que, durante a fase mais aguda
da pandemia, esses profissionais estarão
demandando 2,3 milhões de máscaras
com filtros e 89 milhões das cirúrgicas,
além de 2 milhões de protetores faciais,
30 milhões de aventais e/ou capotes descartáveis, 1,6 milhão de óculos de proteções e 76 milhões de luvas. Números
astronômicos, infelizmente, para todos
nós, a grande maioria fabricada num
único país, a China.
No Brasil, a partir da publicação do
Decreto Lei n° 5.452 (CLT), no dia 1° de
maio de 1943, assinado pelo presidente
Getúlio Vargas, os EPI’s passaram a ser
de uso obrigatório nas atividades laborais. O Artigo 166 obrigou as empresas
a fornecerem, gratuitamente, aos seus
empregados, os EPI’s adequados aos
riscos e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Naquela época,
os EPI’s eram extremamente desconfortáveis e muito aquém das necessidades

à proteção do trabalhador. Lembro-me
muito bem, na minha cidade adotiva e
que muito amo, Divinópolis, nos anos
60, havia um grande polo da indústria
siderúrgica na produção de ferro gusa.
Eu via os operários transladando dos
caminhões para os vagões ferroviários,
os “pães de gusa” utilizando umas luvas
feitas de câmara de ar inutilizadas. “Pães
de gusa” é o nome que os siderurgistas
dão para o gusa sólido, uma pequena
barra fundida em lingoteira, pesando
em torno de 20 kg. Estas luvas somente
cobriam as faces palmares das mãos e
eram amarradas aos punhos dos trabalhadores pela própria borracha. Aquilo,
certamente, de pouco adiantava na proteção das mãos.
Somente em 8 de junho de 1978, com a
publicação da Portaria 3.214, pelo antigo Ministério do Trabalho, é que houve
a regulamentação dos EPI’s por meio
da Norma Regulamentadora (NR) 6. A
partir desta portaria, os EPI’s somente
puderam ser colocados à venda se possuíssem o “Certificado de Aprovação”
(CA), expedido pelo antigo Ministério
do Trabalho e Emprego, conforme determinava o artigo 167 da CLT. Importante
frisar que os CA’s tranquilizam a todos os
usuários dos EPI’s, pois há uma garantia,
dada pelas autoridades públicas, de que
o equipamento em uso está em conformidade com os requisitos demandados
para a sua fabricação.
Acontece que a Medida Provisória n°
905, publicada no dia 12 de novembro
de 2019, conhecida como “a MP do
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo”,
revogou a exigência da emissão dos
CA’s para a comercialização dos EPI’s,
na minha humilde visão um grande

equívoco das autoridades públicas que
a concederam. Isso porque a MP passou
a permitir que ao EPI colocado à venda, bastará à indicação do “Certificado
de Conformidade” emitido no âmbito
do “Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial”
(Sinmetro), ou de Laudo de Ensaios emitidos por laboratórios acreditados pelo
Inmetro.
Como temos pouco espaço aqui para
mostrarmos os riscos que a revogação dos
CA’s poderá causar, basta falarmos que,
em 19 anos de existência do Sinmetro,
o mesmo somente certificou três linhas
de produtos: capacetes, produtos de
proteção respiratória e equipamentos
para trabalhos em altura. Somente 11%
dos EPI’s comercializados no Brasil têm
Certificados de Conformidades e 25%
têm ensaios em laboratórios acreditados
pelo Inmetro. Portanto, a revogação da
exigência dos CA’s na comercialização
dos EPI’s, no meu modesto entendimento, foi uma medida precipitada das autoridades públicas pelo simples motivo da
sua inaplicabilidade, no atual estágio da
produção de EPI’s no Brasil.
Como esta MP 905 não foi votada no
Senado Federal, pelo atraso que a mesma
teve durante sua apreciação na Câmara
dos Deputados, forçando o presidente
da República a revogá-la, no dia 20 de
abril passado, esperamos que, ao ser
reeditada, as autoridades possam manter a exigência dos CA’s, ou, pelo menos,
deem um tempo para que os fabricantes
de EPI’s e os laboratórios encarregados
de fazerem os testes de conformidade
possam se adequar às novas exigências.
Até a próxima! •
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PORTARIA IGAM Nº 14,
DE 07 DE ABRIL DE 2020
pixabay.com

Introdução
A Portaria Igam nº 62, de 07 de dezembro de 2017, estabelecia critérios para
a caracterização de poços manuais e
cisternas, considerados intervenções
sujeitas a cadastro de uso insignificante e dava outras providências. A citada
portaria considerava que os seguintes recursos hídricos eram sujeitos a
cadastro de uso insignificante, no estado de Minas Gerais:
I. Poços Manuais (...), com
profundidade máxima de 20 (vinte)
metros e diâmetro maior ou igual a
0,15 m (15 centímetros) e menor do
que 0,5 (meio) metro, (0,15 ≤ Ø < 0,5
m, onde Ø é o valor do diâmetro).
26
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II. Cisternas (...), com profundidade máxima de 20 (vinte) metros e
diâmetro maior ou igual a 0,5 (meio)
metro e menor ou igual a 3,5 (três e
meio) metros, (0,5 ≤ Ø ≤ 3,5, onde Ø é
o valor do diâmetro).
Situação Real
Este articulista, por conhecer o assunto
em nível de campo e em entendimentos com o setor ambiental de empresas
da indústria avícola (Rivelli Alimentos
S/A, como exemplo), verificou que,
grande parte dos poços manuais é
antiga e seu diâmetro é inferior a 0,15
m ou 15 cm, mais precisamente 10
(dez) cm, o que não era contempla-

do pela Portaria Igam nº 62, de 07 de
dezembro de 2017.
Então, este articulista, que era
membro da Câmara de Atividades
Agrossilvipastoris,
do
Conselho
Estadual de Política Ambiental
(Copam), representando o Crea-MG,
apresentou o assunto na reunião da
citada câmara, realizada em 24 de
maio de 2018, cuja moção teve apoio
imediato do representante da Faemg
– Guilherme da Silva Oliveira – e dos
demais conselheiros.
O detalhamento está registrado na
Ata da 17ª Reunião da citada câmara,
presidida pelo dr. Henri Dubois Collet
– Diretor Geral, à época, do Instituto
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Estadual de Florestas (IEF).
Assim, foi aprovada a MOÇÃO CAP Nº
002/2018, endereçada ao secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – dr. Germano Luiz Gomes Vieira – e
à diretora geral do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam) – dra. Marília Carvalho de
Melo, com o seguinte teor:
“Considerando que a Portaria Igam nº
62/2017 se refere a poços manuais com
profundidade máxima de 20 (vinte)
metros e diâmetro maior ou igual a 15
(quinze) centímetros, para efeito de uso
insignificante e que existem inúmeros
empreendimentos com poços de diâmetros de 10 (dez) centímetros, cujo consumo de água se enquadra em uso insignificante, propõe-se que os poços manuais
com diâmetro inferior a 15 (quinze) centímetros sejam também enquadrados para
efeito de uso insignificante.”
Assim, foi publicada a Portaria Igam nº 14,
de 07 de abril de 2020, assinada pela diretora geral, dra. Marília Carvalho de Melo, “que
estabelece critérios para a caracterização
de poços manuais e cisternas considerados intervenções sujeitas a cadastro de
uso insignificante e dá outras providências”.

lação de saída da bomba possua diâmetro máximo de 0,5 polegada;
II – Cisternas, cuja escavação tenha sido realizada
manualmente, total ou parcialmente revestida, com profundidade máxima de 20 (vinte) metros e diâmetro maior ou igual
a 0,5 (meio) metro e menor ou igual a 3,5 (três e meio) metros
(0,5 ≤ Ø ≤ 3,5, onde Ø é o valor do diâmetro).
Considerações Finais
Verificando-se que a moção, referente ao uso insignificante da água de
poços manuais com diâmetro inferior a 15 (quinze) centímetros foi aprovada, passando, na verdade, a ser considerado diâmetro inferior a 0,5
metros ou 50 centímetros, registra-se o final da nova Portaria Igam nº
14, de 07 de abril de 2020, qual seja:
Art. 2º - Fica revogada a Portaria Igam nº 62, de 7 de dezembro
de 2017. •

RESOLVE:
Art. 1º - Serão consideradas intervenções em recursos hídricos subterrâneos sujeitas a cadastro de uso insignificante no estado de Minas Gerais, nos
termos da Deliberação Normativa CERH
nº 09, de 16 de junho de 2004:
I – Poços Manuais, cuja perfuração tenha sido realizada por meio da
utilização de trado (manual ou mecânico),
totalmente revestido, com profundidade
máxima de 20 (vinte) metros e diâmetro
menor que 0,5 (meio) metro e cuja tubu-
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ALYSSON PAULINELLI
Presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho)
Ex-ministro da Agricultura no governo Ernesto Geisel (1974-1979)
Motivo de orgulho para o agronegócio brasileiro, e um dos apoiadores da avicultura em
Minas Gerais, o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, reúne hoje muitas homenagens,
conquistadas por ser um revolucionário na produção agrícola do país e incentivador das pesquisas, ciência e tecnologia. Mineiro de Bambuí, Alysson Paulinelli acompanha o desenvolvimento da avicultura desde os tempos de estudante, na Universidade Federal de Lavras (Ufla),
onde formou-se em engenharia agrônoma, especializando-se nos estudos sobre o potencial
da região do Cerrado para a produção agronômica. Em 1973, ele fundou a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Como o senhor vê o crescimento da avicultura em Minas
e no Brasil?
Acompanho a evolução da avicultura brasileira desde meus
tempos de estudante na Ufla. Fiquei muito feliz quando fui
convocado para ser secretário da agricultura e tive melhor relacionamento com os produtores nessa área. Tentamos colocá-los
na posição de vanguarda; eles foram grandes pioneiros. Fizeram
evolução na avicultura nacional. E, hoje, eu vejo com muita felicidade que a avicultura está viva, crescente, muito bem
trabalhada, bem liderada, mas precisa continuar usufruindo
dos recursos naturais sem degradá-los, e continuar atendendo
ao mercado nacional e internacional.
Qual a importância da avicultura para o crescimento dos insumos, especialmente o milho
e a soja?
A avicultura foi e é, juntamente com toda a produção de proteína animal do Brasil, a grande
estimuladora da produção de grãos. Ninguém
partiria para ser um grande produtor, inclusive
internacional, se não tivesse o apoio do mercado
interno. Com a soja, nós já somos o maior produtor
e, com o milho, seremos, se Deus quiser, dentro dos
próximos 15 a 20 anos, o maior produtor do mundo.
Qual o cenário do milho para este ano?
O Brasil precisa crescer urgentemente na produção de milho.
Pela Abramilho, apresentamos um programa especial para que
o Brasil atenda a nova demanda que teremos. Ainda somos o 3º
produtor mundial de milho, mas precisamos, pelo menos, empatar com o 1º lugar, porque a nova demanda que virá, até 2050,
representa mais de 385 milhões de toneladas, e nós sabemos que os EUA estão chegando no limite de produção. Eles não
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têm como aumentar muito a produção. A
única região do mundo que pode fazer
isso é o Brasil, o que já foi identificado
pela Organização dos Estados Americanos
(OEA) e Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO).
Essas organizações estão nos pedindo que
é necessário crescer 41% da nova demanda. Para isso, nós temos de mudar alguns
conceitos e colocar à disposição do produtor alguns instrumentos de política pública
para que ele consiga atender ao mercado
que está à frente.
Quais o senhor considera como principais avanços do setor?
Nesses 45 anos, se não tivéssemos criado
a Embrapa, desenvolvido nossas universidades, a iniciativa privada não tivesse
crescido como cresceu e não tivesse havido
uma política de incentivo à produção, processamento, industrialização e exportação,
nós não estaríamos nessa situação de hoje.
O que é importante, e uma advertência
que faço, é que não podemos parar. Em
termos de biotecnologia, o Brasil já bate
em qualquer país do mundo. Nós já temos
produtores fazendo biofábricas, comprando e aplicando produtos para melhorar as
condições biotecnológicas e fertilização do
solo. Vamos reduzir o uso de produtos químicos e quase eliminar o uso dos compostos químicos no combate a doenças e pragas que tanto preocupam o consumidor.
Eu tenho a esperança de que, dentro de 30
anos, nós estaremos usando bem poucos
produtos químicos nas lavouras brasileiras.

NÓS TEMOS
ABSOLUTA
CERTEZA QUE O
SETOR AGRÍCOLA
VAI SER A GRANDE
ÂNCORA PARA A
RECUPERAÇÃO
ECONÔMICA DO
BRASIL

Quais serão as consequências da
Covid-19 para o setor de grãos?
Para o Brasil, não haverá consequências
negativas. Em primeiro lugar, porque o setor
de grãos continua ativo. Colhemos toda a
safra e conseguimos comercializá-la muito
bem, já encerrando o ano agrícola sem problemas maiores. O único problema foi na
primeira safra do milho, por causa da seca
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Na segunda safra, tivemos alguns problemas de seca em algumas regiões. Mas o
milho deve ultrapassar as 100 milhões de
toneladas que estamos esperando. Sobre a
soja, não houve problemas com a produção, embora o RS tenha perdido cerca de
46%, por causa da seca. Mas, continua em
ótimas condições pelo Brasil afora. Vamos
ter uma safra muito grande e ela está praticamente toda comercializada a um preço
excelente. Sobre a proteína animal,
tudo está andando muito bem. Nós
tivemos um aumento de mais de 20% nas
nossas exportações. Temos um fato novo,
que é essa briga entre China e EUA. Se um
lado aperta a China para comprar mais dos
EUA, por outro, o Brasil está abrindo novos
mercados, para colocar novos frigoríficos e
novos produtos no mercado internacional.
O novo coronavírus para o Brasil foi um
desastre sob o ponto de vista sanitário e econômico em geral, o que vai
prejudicar a todos, não só o setor agrícola.
Nós temos absoluta certeza que o setor
agrícola vai ser a grande âncora para a
recuperação econômica do Brasil.
E como ficará o agronegócio após a
pandemia?
O agronegócio brasileiro é o que mais
vai crescer no mundo após a pandemia.
Precisamos ter racionalidade nas
medidas que vamos tomar. O produtor tem
de saber da necessidade de mudanças.
Nós temos de produzir muito mais alimentos com a nossa capacidade de sustentabilidade. A agricultura tropical, que nesses
últimos 45 anos conseguimos trilhar, é a
mais sustentável do mundo e já tem esse
reconhecimento. Nós estamos mais avançados na biotecnologia, porque somos um

A AVIMIG É O
RESULTADO DE
UM ESFORÇO
INTEGRADO DE
QUEM SABE
TRABALHAR E
PRODUZIR
país tropical, temos 12 meses de biotecnologia funcionando com solo, plantas e
animais. O Brasil precisa aproveitar essa
grande chance. No Cerrado, todo produtor,
que tem irrigação, produz três safras por
ano. Estamos muito à frente dos grandes
concorrentes, em função da biotecnologia.
Qual mensagem o senhor deixa para
o produtor brasileiro?
Que ele não se acomode. Ninguém iria
produzir se não tivesse mercado. O que
temos de maior no mundo é o mercado, ou
seja, o cliente final, o consumidor. O produtor tem de colocar no prato do consumidor
um alimento de alta qualidade, absolutamente produzido sustentavelmente, que
tenha qualidade, sanidade e possa ser rastreado. Condições de preço, qualidade
do produto e constância de oferta
são três itens fundamentais na disputa de
qualquer mercado. E, como somos um país
tropical, podemos produzir até três vezes
no ano e oferecer sempre um produto de
melhor qualidade e menor preço.
O que dizer para a Avimig, que este
ano completou 65 anos de fundação?
Que a Avimig continue unida como
sempre foi, que saiba reivindicar, de forma
clara, consistente, a solução de seus problemas. A associação pode crescer muito
ainda. Minas Gerais, que tem vocação por
sua posição estratégica, está no centro dos
grandes centros de consumo brasileiros,
o que torna o estado em condições de
competir com qualquer região do país. A
Avimig é o resultado de um esforço integrado de quem sabe trabalhar e produzir. •
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Obrigado,

ALYSSON PAULINELLI!
Divulgação Avimig

“O ex-ministro Alysson Paulinelli
teve papel relevante para o desenvolvimento da avicultura no estado. Foi ele que, no final dos anos
70 e início dos anos 80, incluiu
Minas Gerais no recebimento de
estoques de milho por meio da
Companhia de Financiamento da
Produção (CFP), um projeto do
Ministério da Agricultura, e isso
foi o grande alavancador do setor,
pois permitiu o aumento da produção. Alysson Paulinelli sempre
deu total atenção e colaboração aos primeiros projetos que
estruturaram o setor e também
a associação, que com seu apoio
ganhou força e aumentou, em
muito, o número de associados,
permitindo, ainda, a realização do
nosso congresso. Como ministro
da Agricultura, Alysson Paulinelli
sempre manteve as portas abertas
para a avicultura. E como secretário da Agricultura de Minas, nunca
faltou apoio aos nossos projetos.
Ele também sempre esteve muito
presente nos encontros e eventos da avicultura, como no 1º
Congresso Mundial da Avicultura,
realizado no Rio de Janeiro”.
Diretora executiva da Avimig,
Marília Martha Ferreira.

Na “Festa do Ovo

”, em Cambuquir
a (MG),
em 1972.

“Conheço Alysson Paulinelli há mais de 50 anos, quando ele era diretor da antiga Esal - hoje Universidade Federal de Lavras (Ufla) - e eu estudante de agronomia. Sempre que ele ia a Viçosa me oferecia carona para BH, para eu ver minha
namorada. Quero destacar duas excelentes realizações do amigo Alysson. Uma
foi a conquista do cerrado, quando ainda era secretário da Agricultara em MG.
Ele teve ousadia, vontade e a coragem de descortinar esse enorme bioma, que
hoje deve ser responsável por 60% da produção de grãos do país. A segunda
foi a criação da Embrapa, especialmente iniciando pela preparação acadêmica
dos técnicos que, em suma, constituem o grande ingrediente da pesquisa. A
alta produção de grãos, transformados em carne, permitiu o desenvolvimento de laticínios, frigoríficos, granjas de aves e de suínos, agregando valor aos
produtos agropecuários e ao agronegócio. A nossa Avimig tem também forte
participação nesse contexto desenvolvimentista, pois sempre contribuiu para a
sustentação de planos econômicos brasileiros”.
Engenheiro agrônomo Wellington Abranches de Oliveira Barros.
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DEPOIMENTOS
“A relação e a importância do engenheiro agrônomo e ex-ministro da
Agricultura, Alysson Paulinelli, para a
avicultura mineira, já está completando 50 anos. No segundo semestre de
1971, eu exercia o cargo de supervisor local da Acar – hoje Emater – em
Pará de Minas, sendo responsável pelo
trabalho de avicultura. Naquele ano,
procedi – com a ajuda de José Maria
Salgado, então gerente da empresa
“Minasagro”, atualmente diretor da
“Agropan” e da Avimig – ao primeiro “Levantamento da Avicultura da
região de Pará de Minas”. As informações já demonstravam a realidade
e o promissor potencial da avicultura
paraminense, notadamente no que se
refere à produção de frango de corte.
Entreguei, pessoalmente, o levantamento/estudo ao, então, secretário da
Agricultura de Minas Gerais, Alysson
Paulinelli, que, em setembro/outubro de 1971, apresentou o trabalho
em solenidade realizada no Centro
Literário “Pedro Nestor”, em Pará de
Minas, tendo excelente repercussão,
sendo, assim, instituído o Clube do
Galo Paraminense, a partir do qual
inúmeros eventos foram realizados ao
longo dos anos, contribuindo, sobremaneira, para intensificar o progresso
da avicultura local, tornando-se conhecida como “Pará de Minas – Capital
Mineira do Frango de Corte”. Assim, o
apoio e a participação do, então, secretário da Agricultura, Alysson Paulinelli,
foram vitais para o desenvolvimento
da avicultura regional, com reflexo em
todo o estado de Minas Gerais.”
Presidente do Conselho TécnicoCientífico e Ambiental da Avimig,
Emílio Mouchrek.

CAPA

“A Importância do ex-ministro Alysson Paulinelli, a partir de 1974 até 1979,
foi o grande incentivo ao segmento de agricultura e pecuária. Com a modernização da Embrapa, surgem estímulos nas Universidades da Federação à
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. As terras, até então improdutivas, denominadas cerrado, especialmente nos estados do centro-oeste,
ganharam tecnologias para serem cultivadas, tornando-se terras de ouro da
agricultura de grãos, milho e soja, atraindo produtores de diversas regiões
em especial das regiões do sul do país. À expansão das áreas agricultáveis
do cerrado surgiram, concomitantemente, grandes empresas de produção
de pequenos animais, aves e suínos. O segmento de avicultura industrial
teve grande impulso com o início do programa Revolução Verde, implantado
por Alysson Paulinelli. Naquela época, eu estava na Associação de Crédito e
Assistência Rural (Acar), depois Emater-MG, como extensionista, desempenhando a assistência técnica e tecnologia de criação de frangos e galinhas
poedeiras”.
Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU), dr. Evandro de Abreu Fernandes.

“Idealismo, conhecimento técnico e liderança. Marcas do professor Alysson
Paulinelli em sua jornada de sucesso como diretor da, então, Escola Superior
Agrícola de Lavras (Esal), secretário e ministro da Agricultura. Assim, criou
o Sistema Operacional da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Soapa),
do qual participei como funcionário da Associação de Crédito e Assistência
Rural (Acar). Liderou a cooperação entre ensino, pesquisa e extensão (UFV,
UFMG, Esal, Epamig e Acar), base para o desenvolvimento com projetos
importantes para a avicultura mineira da época (1960 a 1980). Cresceram
os núcleos de frangos de corte em Pará de Minas, integração em Visconde
do Rio Branco, avós e matrizes no Triângulo, poedeiras em Itanhandu,
Nepomuceno e Montes Claros. Atraiu para Minas projetos avícolas e fábricas de rações. Em 1975, como ministro, motivou e apoiou o início das
exportações do frango brasileiro. Quando ingressei para lecionar na Esal hoje Universidade Federal de Lavras (Ufla) -, pude confirmar a grandeza das
ideias atrás da simplicidade do amigo Alysson Paulinelli”.
Professor Benedito Lemos Oliveira.

Maio e Junho 2020 | AVIMIG

31

AG R OG E RAI S
pixabay.com

PR OR R OGAÇÃO D E DÍVI DAS

O maior VBP
O Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP) de 2020 foi reavaliado e deve atingir
R$ 697 bilhões, alta de 8,6% em relação
a 2019, o maior em 31 anos, de acordo
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). O clima favorável
e os preços impactaram positivamente na
maioria das regiões produtoras. O valor das
lavouras cresceu 10,4% e gerou R$ 462
bilhões. A pecuária avançou 5,4%, para R$
234,9 bilhões, traçando um cenário favorável para o Brasil em grãos e carne. Para
a soja, milho, carnes de frango e de suíno,
as exportações mostram-se em níveis superiores aos últimos cinco anos. Segundo o
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA, o Brasil deve suprir 51,4% da
demanda mundial de soja e 33% da carne
de frango. Os resultados regionais mostram
a liderança da região Centro-Oeste, cujo
VBP é de R$ 218,7 bilhões. A região Sudeste
alcançou R$172,3 bilhões, Sul, R$168,4
bilhões, Nordeste, R$ 66,4 bilhões e Norte,
R$ 44,22 bilhões. •
Fonte: Agrolink

O governo federal anunciou um pacote de medidas econômicas
para minimizar as dificuldades do setor agropecuário, sobretudo
dos produtores rurais, devido à pandemia do novo coronavírus
e, também, aos impactos ocasionados pela estiagem. Entre as
medidas destaca-se a prorrogação das amortizações de financiamentos de custeio e de investimentos, vencidas e não pagas,
além de vincendas até 15 de agosto de 2020, com as taxas de
juros originais da operação. Em apoio às cooperativas, agroindústrias e cerealistas, foi autorizado o financiamento para estocagem
e comercialização (FGPP) com recursos do crédito rural, no limite
de R$ 65 milhões por beneficiário. Para as cooperativas de agricultores familiares, a taxa de juros será de 6% ao ano, e de 8%
ao ano, para as demais empresas. O prazo para pagamento será
de 240 dias e o período para contratação se encerra em 30 de
junho de 2020. •
Fonte: Avicultura Industrial
pixabay.com

Assistência
veterinária
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)
regulamentou a assistência veterinária e o uso de
produtos em animais. Para o desempenho de suas
atividades privativas, o médico-veterinário, por vezes,
utiliza equipamentos, insumos e medicamentos fabricados para pessoas, como seringas, fluidos, cateteres,
anestésicos e medicamentos sujeitos a controle especial. A medida é uma forma de garantir o uso responsável desses instrumentos e para esclarecer aos
órgãos sanitários sobre as competências do médico-veterinário responsável técnico em estabelecimentos
exclusivamente destinados ao atendimento de animais. A Resolução nº 1.318/2020 entrou em vigor em
1º de maio de 2020. •
Fonte: CFMV
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Aulas online
A pandemia do novo coronavírus trouxe a
necessidade de inovar. Atento às demandas do
agronegócio, o Sistema Faemg/Senar Minas/
Inaes lançou videoaulas para levar ao meio rural
conhecimento em diversas áreas. São mais de
60 títulos que abrangem desde saúde até agricultura de precisão. As aulas estão disponíveis na
recém-criada plataforma EaD da entidade, gerida
pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes) e
pela Coordenadoria de Inovação e Conhecimento
(CIC) do Sistema Faemg – www.sistemafaemg.
org.br/ead. •
Fonte: Faemg

freepik.com

U S O DA ÁG UA
A Agência Nacional de Águas (ANA) prorrogou, até 31 de dezembro, 166 outorgas
de direito ao uso de recursos hídricos de
domínio da União, que venceriam entre
março e dezembro deste ano. A Resolução
nº 21/2020 foi publicada no Diário Oficial da
União do dia 28 de abril. A prorrogação do
prazo para as outorgas não impede as análises dos pedidos de renovação, alteração ou
transferência de outorga, que tenham sido
protocolados antes de 20 de março e mesmo
durante o período até 30 de dezembro. •
Fonte: ANA
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O CLIMA E O DESEMPENHO
DA AVICULTURA DE CORTE
Inverno exige melhorias no isolamento das granjas
Granja Brasília

Galpão de frangos de corte.

A

s variações climáticas são ponto
de atenção para a produção de
frangos, principalmente quando
relacionadas ao bem-estar das aves
e as perdas na produção. O manejo
incorreto abre espaço para que as aves
sofram com variações de temperatura
excessivas, causando estresse térmico,
o que pode levar a perdas econômicas
e, em casos mais graves, à mortalidade,
devido à exaustão fisiológica. Como
saída, as granjas buscam por alterna-
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tivas que otimizem os índices zootécnicos, como implantação de tecnologias
que minimizem os efeitos ambientais
sobre o desempenho animal, melhorem o consumo de ração, o ganho de
peso e a conversão alimentar.
Em cada fase do desenvolvimento
da ave existe uma faixa estreita de
temperatura chamada de Zona de
Conforto Térmico, ou Zona Ótima de
Performance, onde a manutenção
dos requisitos de energia é mais bai-

xa e a ave pode fazer uso máximo da
energia da ração para o crescimento.
Caso a temperatura desvie apenas
alguns graus fora da Zona de Conforto
Térmico, para mais fresca ou mais
quente, as aves utilizarão uma proporção maior de sua energia consumida
através da ração para a manutenção.
Os impactos são difíceis de mensurar,
se considerarmos as variações no custo
de produção e nos preços de venda do
frango de corte, assim como para cada

AM B IÊN CIA

Divulgação Aviagen

idade existe uma temperatura ideal
diferente. “Na fase de cria, os impactos são maiores toda vez que a ave for
exposta a baixas temperaturas e, na
fase de crescimento, os impactos são
maiores toda vez que a ave for exposta
a altas temperaturas, o que fará com
que as aves fiquem fora da zona de
conforto, ocorrendo perdas em escalas
distintas”, explica o médico-veterinário e supervisor regional de Serviços
Técnicos da Aviagen, Rodrigo Tedesco.
“Sempre que é quente e úmido, a
ave tem maior dificuldade de trocar a
temperatura com o ambiente. Não é só
o clima externo que pode prejudicar,
mas a forma como o produtor maneja
o galpão, também. Porque, se ele não
controlar bem a temperatura e a umidade que deve ser trabalhada na faixa
de 50% a 60%, dentro do aviário, na
fase de crescimento da vida de uma
ave, acontecerão as maiores perdas”,
evidencia Rodrigo Tedesco.
É uma correlação conforto térmico x
produtividade, na qual aspectos como
o manejo e ambiência, controle térmico, manejo da cama, manejo das
placas evaporativas e uso de exaustor
devem ser trabalhados em conjunto para tentar manter a ave, o maior
tempo possível, na zona de conforto e
garantir maior eficiência na produção.
Correta ambiência
Sempre que a temperatura ambiental sobe, a ave reduz o consumo de
ração, porque, ao ingerir alimento, a
energia contida na ração aumenta a
temperatura corporal da ave durante

"O frio é menos impactante para o consumo de ração porque provoca aumento da ingestão
de alimentos", disse Rodrigo Tedesco.

TANTO O CALOR QUANTO O FRIO INTERFEREM NA PRODUÇÃO AVÍCOLA, O QUE
EXIGE DO PRODUTOR TODA ATENÇÃO AO
MANEJO AMBIENTAL DO GALPÃO

o processo de digestão. “Se o frango
está passando pelo desafio ambiental
por calor, ele não quer que a situação
piore. Esse processo pode fazer o consumo de ração diminuir, significativamente, à medida que a temperatura
ambiental aumenta”, salienta o médico-veterinário.
Geralmente, o frio é menos impactante
para o consumo de ração porque as
temperaturas mais baixas aumentam
a ingestão de alimento, porém não
melhoram o desempenho da ave. Isso
porque, ela utiliza parte da energia
contida na ração como manobra metabólica para manter a homeotermia

corporal.
Já com o calor, há um estresse térmico
por excesso de temperatura que reduz
o consumo da ração e aumenta o de
água. Esse acréscimo na ingestão de
líquido auxilia a ave na perda de temperatura. “As perdas econômicas vão
ocorrer tanto no estresse por frio quanto no estresse por calor. A diferença é
que as perdas financeiras são maiores
no período de estresse por calor, porque ocorre maior redução no consumo de ração. E uma ave adulta gasta
mais energia para tentar manter uma
homeotermia corporal do que uma ave
jovem”, pontua o supervisor.
Maio e Junho 2020 | AVIMIG
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A CORRETA AMBIÊNCIA É DETERMINANTE NO CONSUMO DE
RAÇÃO E NO RESULTADO DA PRODUÇÃO DO FRANGO

As consequências do frio são mais
impactantes na fase inicial de vida de
uma ave. Em contrapartida, o estresse
por calor impacta a fase de crescimento da ave. De acordo com Rodrigo
Tedesco, na maioria das situações,
80% da temperatura contida em um
aviário na fase final de vida vem das
aves, já que elas produzem três vezes
mais calor que os seres humanos.
“Algumas tabelas indicam que o ser
humano produz 2 Btus de energia para
cada 454 gramas de peso, e a ave 6
Btus para cada 454 gramas. Então, a
produção de calor de uma ave é três
vezes maior que a do ser humano.
Sendo assim, concluímos que seu
metabolismo é mais acelerado. No fim
do ciclo de vida, o produtor precisa
resfriar o ambiente em que ela está
para conseguir manter a temperatura
corporal das aves, pensando na melhor
ambiência para o melhor resultado
produtivo”, finaliza.
Desafios
As linhas genéticas de aves, cada vez
mais selecionadas para ganho de peso
rápido, alta eficiência em conversão
alimentar, melhores rendimentos de
carne e qualidade da carcaça sempre
vão exigir melhores condições e conforto térmico nos aviários para sustentar os bons resultados zootécnicos
e ajudar as aves a expressarem suas
capacidades genéticas para as quais
forma selecionadas. Portanto, os fato36
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res ambientais, como as baixas e altas
temperaturas e umidade, são os maiores desafios da atividade.
“O frio, inverno e noites frias exigem
que seja melhorado o isolamento das
granjas, com vedação e envelopamento de cortinas, cortinas duplas, bem
presas na parte de baixo, na mureta,
arames esticados, partes de cima bem
envelopadas. Só assim o frio e ventos
frios ficarão do lado de fora, e o calor
dos equipamentos de aquecimento
e o gerado naturalmente pelas aves
permanecerão dentro da granja”. O
alerta é do especialista em Ambiência,
da Cobb América do Sul, José Luis
Januário, que faz questão de ressaltar
a propriedade térmica, de que o calor
vai sempre dos ambientes quentes
(superfícies quentes) para os ambientes mais frios (superfícies frias).
Destacando as condições de calor, e
dos verões mais quentes, com temperaturas altas e, principalmente na
região Sudeste, onde o volume de
chuvas este ano foi o maior depois
de décadas, o mínimo de condições
de conforto deve ser considerado.
“Sombreamento por árvores, uso de
telas tipo “sombrite” nas laterais do
sol da tarde principalmente, cortinas
protetoras, envelopes ou bandôs superiores, telhas mais refletivas (isolantes)
da maior incidência solar, irradiada
para dentro da granja, forros isolantes,
com materiais isolantes mais efetivos,
energia fotovoltaica, entre outros”,

indica o especialista.
A grande maioria dos aviários de frangos e matrizes, em toda a América do
Sul, ainda são convencionais, simples,
com ventiladores e nebulizadores de
gota grossa. “O problema está na
quantidade de ventiladores; muitas
estruturas não têm o número correto
de equipamentos. Estamos falando
aqui de um ventilador para cada 60m².
E muitos equipamentos são antigos,
muitos anos de uso, já não têm a
capacidade de ventilação como os
ventiladores novos. E, sobre nebulizadores, deveríamos, como orientação
geral, ter um bico de nebulizador para
cada 10m² a 12m²”, alerta José Luiz
Januário.
O especialista em ambiência explica
que as estruturas de galpões mais
modernos, climatizados, mais tecnificados, principalmente para o verão
dos trópicos, aviários tipo túnel, com
velocidades de ar controlada, entradas
de ar com sistema evaporativo, mesmo
que esses tenham problemas de falta
de energia, por exemplo, ainda são a
maneira mais correta de evoluir, com
mais condições de oferecer melhor
conforto para as aves diante das
grandes amplitudes térmicas, ou temperaturas mais extremas. “A mecanização, a velocidade de informações, a
tecnificação, estão presentes cada vez
mais em nossa vida, e nossa atividade
permite, aceita e necessita desta evolução”, concluiu. •

E NTI DAD E S

ABPA ALERTA PARA MANUTENÇÃO DE
CUIDADOS CONTRA A COVID-19

A

Associação
Brasileira
de
Proteína Animal enviou o
seguinte comunicado a todos
os seus associados, assinado pelo seu
presidente Francisco Turra, solicitando
a manutenção dos cuidados de prevenção contra o novo coronavírus:
“Como é do conhecimento de todos,
a ABPA, juntamente com suas associadas, tem empenhado grandes esforços
para a manutenção das atividades
do setor. O abastecimento de alimentos para o país e a saúde de nossos
colaboradores são nossas prioridades
absolutas. Por isto, reiteramos: sigam
firmes com total foco nos cuidados nas unidades frigoríficas.
Vimos, nos últimos dias, os efeitos que
a crise tem gerado em outros grandes
produtores mundiais (como os EUA), o
que acendeu o alerta sobre a importância de mantermos firmes os cuidados que já adotamos em nosso setor,

muito antes da quarentena decretada
nos diversos estados do Brasil.
Estamos certos que todos já adotaram
medidas preventivas, como o afastamento dos colaboradores identificados
como grupo de risco, a intensificação
das ações de vigilância ativa, o monitoramento da saúde dos trabalhadores
(medição de temperatura), o aumento
da rotina de higienização de todos os
ambientes dentro e fora do frigorífico, orientações aos trabalhadores e
outros. E lembramos a todos das
medidas que devem tomar contra as aglomerações. Faço menção
especial aos momentos relativos ao
transporte, refeição, entrada e saída
das unidades e afins.
Além disso, informamos que a ABPA
atualizou suas orientações gerais
para o setor e a específicas sobre o
USO DE MÁSCARAS, com base nas
determinações da Subsecretaria de

Inspeção do Trabalho do Ministério
da Economia (por meio do Ofício
Circular SEI nº 1162/2020/ME).
Vejam mais detalhes no link: https://
enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/
Orienta%C3%A7%C3%B5es_SIT_frigor%C3%ADficos.pdf

Seguimos juntos, e não mediremos esforços em prol de nossos
trabalhadores e da segurança alimentar de nossa população”.

Hot Site
A ABPA lançou o hotsite da campanha
“Alimente a Esperança”, que mostra
o trabalho dos setores de aves, suínos
e ovos para garantir o abastecimento
de alimentos e preservar a saúde dos
colaboradores das agroindústrias. O
hotsite pode ser conferido aqui:
http://abpa-br.org/alimenteaesperanca/.•

http://abpa-br.org/alimenteaesperanca/
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PORTARIA DO IMA ATENDE
AO SETOR AVÍCOLA

O

Instituto
Mineiro
de
Agropecuária (IMA) publicou a
portaria 1984, em 06/06/2020,
que, atendendo à solicitação do setor
avícola, representado pela Avimig, e o
parecer favorável do Comitê Estadual
de Sanidade Avícola de Minas Gerais
(Coesa-MG), estabelece distanciamento de 3 km entre granjas avícolas
comerciais de diferentes finalidades.
Os dois tipos de produção (corte e postura) têm como finalidade a produção
de alimentos para a população, mas

cada uma possui sua particularidade,
como manejo, programa de vacinação
e ciclo de vida.
O distanciamento entre essas duas
grandes áreas da avicultura tem como
medida minimizar os riscos sanitários
para o setor avícola, tentando obter
um ambiente com menor exposição
das aves aos patógenos e como consequência menor risco de doenças para
o lote.
A Portaria estabelece, também, o
cadastro e registro dos produtores

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEM PARTICIPAÇÃO
DA AVIMIG

O

presidente da Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos Costa,
atendendo ao convite da Comissão de Agropecuária e
Agroindústria, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
participou, no dia 1º de junho, de audiência pública, por meio de
videoconferência, que teve como tema “Medidas das agroindústrias
mineiras no enfrentamento à Covid-19". Também foram abordadas
as medidas de biossegurança para o funcionamento regular do setor
e a manutenção do abastecimento no estado. A audiência foi transmitida ‘ao vivo’ pela TV Assembleia, no site e no YouTube. Participaram
ainda o deputado estadual Coronel Henrique; o diretor técnico do
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Bruno Rocha de Melo; o
superintendente do Mapa em Minas, Marcílio Magalhães; o professor
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Cláudio Mafra Siqueira; e o
auditor fiscal federal agropecuário, Antônio Araújo Andrade. •
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comerciais que possuem menos de
1.000 (mil) aves mediante cumprimento de algumas exigências como,
apresentação do Requerimento de
Solicitação de Registro junto ao IMA,
apresentação da planta de localização
da propriedade e Memorial Descritivo
assinado pelo proprietário das aves.
A publicação da portaria na integra
pode ser acessada no site da Avimig –
www.avimig.com.br. •

ATENÇÃO!

P

rodutores que possuam estabelecimentos avícolas comerciais com capacidade de até
1.000 (mil) aves deverão ser cadastrados e seus estabelecimentos
registrados junto ao IMA, mediante
cumprimento de algumas exigências. O prazo para registro dessas granjas será até 06/06/2021.
Procure o Escritório Seccional do
IMA que atenda a sua região para
mais informações. •

E NTI DAD E S

AVIMIG E SINPAMIG COMEMORAM A
APROVAÇÃO DA MP 936 NO SENADO
Divulgação Senado Federal

A

s empresas que reduzirem salários e jornada de trabalho durante a pandemia da Covid-19,
ao invés de demitirem funcionários,
terão direito à desoneração da folha
de pagamento até 2021. A aprovação
da Medida Provisória (MP) 936/2020,
no dia 16 de junho, no Plenário do
Senado, foi considerada como vitoriosa
para a Avimig e o Sinpamig, pois, por
meio de ofício, as entidades solicitaram
e conseguiram o apoio dos senadores
mineiros para que o texto passasse sem
emendas. Agora, falta apenas a sanção
do presidente Jair Bolsonaro para que a
MP continue em vigor.
O texto, editado pelo Executivo, no início de abril, tinha como objetivo reduzir a carga tributária paga por uma
empresa em cima da folha apenas até
o final do estado de calamidade pública, que vai até dezembro deste ano. A
MP criou o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda,
que garante o pagamento, pelo governo federal, de uma parte do seguro-desemprego por até 60 dias ao trabalhador com contrato suspenso ou por até
90 dias se o salário e a jornada forem
reduzidos. Ao empregado é garantida
ainda a permanência no emprego pelo
dobro do período em que teve o salário reduzido. Em nenhuma situação o
salário pode ser reduzido a valor inferior ao salário mínimo em vigor.
A redução de jornada permitida pelo
programa poderá ser de 25%, 50% ou
75%, e regras variam de acordo com a

faixa salarial do trabalhador. Além disso, os períodos de suspensão e redução
cobertos pelo programa poderão ser
prorrogados por decreto do Executivo
enquanto durar a pandemia.
A prorrogação do Programa Emergencial para os trabalhadores com
contrato suspenso precisa ser feita de
imediato, pois os 60 dias previstos na
versão original da MP já se encerraram. Como a regra da prorrogação foi
introduzida pelo texto do Congresso,
ela só estará em vigor depois da sanção presidencial.

A solicitação, feita pela Avimig e
Sinpamig diretamente aos senadores
Carlos Alberto Dias Viana, Antônio
Augusto Junho Anastasia e Rodrigo
Otávio Soares Pacheco, foi justificada
pelos presidentes das duas entidades
– Antônio Carlos Vasconcelos Costa e
Rodrigo Braga de Castro - pela importância da avicultura e indústria avícola,
considerados setores estratégicos para
a manutenção do abastecimento de
alimentos e controle inflacionário, além
da geração de divisas para o país, especialmente neste momento de crise.•
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AQUECIMENTO DOS PINTOS:
ASPECTOS BIOLÓGICOS

Mariana André Pompeu
Médica Veterinária/ Profa. Titular
Unifor/MG

Nelson Carneiro Baião
Médico Veterinário/ Prof. UFMG
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O

s pintos, nos primeiros dias
após o nascimento (i.e., aproximadamente, de um a 14 dias de
vida), são classificados como animais
poiquilotermos, ou seja, não conseguem manter sua temperatura corporal independente da temperatura do
ambiente. Essa incompetência termorreguladora dos pintos recém-nascidos
pode ser demonstrada pelos valores
muito próximos da temperatura corporal dessas aves (±38°C) e a temperatura da incubadora (±37,5°C). A
temperatura retal dos pintos de um dia
é de 37,5 a 38°C, elevando-se a 39,5
a 40°C aos sete dias e alcançando 40
a 41°C com oito a 14 dias de idade.
A partir dessa idade, a temperatura
corporal se estabiliza na faixa de 41 a
42°C.
Os pintos descendentes de matrizes
novas (até 35 semanas de idade)
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possuem o desenvolvimento do sistema de termorregulação mais lento.
Portanto, são menos tolerantes ao
frio. Além da imaturidade do sistema
termorregulador, a falta da proteção
isolante oferecida pelas penas, a alta
relação existente entre a superfície
corporal e o peso do pinto (i.e., o valor
máximo desta relação é encontrado
em pintos recém-nascidos) e a baixa
produção de calor sensível, devido ao
baixo peso corporal, contribuem para
a estreita faixa de termoneutralidade
para os pintos.
O centro termorregulador das aves
está localizado no sistema nervoso
central e funciona como um termostato
fisiológico. Assim, o controle da temperatura corporal é feito com a produção
e dissipação de calor por meio dos
seguintes mecanismos: vasodilatação
e vasoconstrição periférica, alterações

das frequências cardíaca e respiratória
e modificação da taxa metabólica.
Considera-se que a zona de termoneutralidade para pintos não alimentados
é de 32 a 35°C. Os pintos expostos à
temperatura ambiente inferior a 28°C
não conseguem manter sua temperatura corporal e a redução da temperatura corporal provoca imunodepressão.
Contudo, a temperatura ambiente de
30°C pode ser adequada para a manutenção da temperatura corporal, desde
que a cama esteja aquecida e não
exista corrente de ar atuando sobre
as aves. A exposição dos pintos a temperatura de 38°C provoca elevação
acentuada da temperatura corporal e
que compromete a atividade das enzimas digestivas e, consequentemente, o
desempenho produtivo.
Em condições naturais de criação, os
pintos utilizam as galinhas como fonte
de calor e sua temperatura corporal é
controlada por alterações de comportamento. Ou seja, quando os pintos
sentem frio, esses se abrigam sob as
asas das galinhas e, quando a temperatura corporal sobe além do limite
de conforto, os mesmos se afastam do
“abrigo” da galinha. Com essa alternância de comportamento, os pintos
conseguem manter a homeotermia.
Nas condições da produção industrial,
uma importante forma de comportamento dos pintos, para controlar a
temperatura corporal, é o amontoamento.

ARTI G O

EM CONDIÇÕES NATURAIS DE
CRIAÇÃO, OS PINTOS UTILIZAM AS
GALINHAS COMO FONTE DE CALOR
E SUA TEMPERATURA CORPORAL É
CONTROLADA POR ALTERAÇÕES DE
COMPORTAMENTO
Com esse comportamento, os pintos
reduzem a superfície de contato com o
ambiente, diminuindo a perda de calor
sensível (i.e., radiação, convecção e
condução) e provocando o aquecimento da cama. A cama aquecida cria uma
sensação de conforto que mantém os
pintos amontoados.
No entanto, o amontoamento dos
pintos não pode ser considerado
um comportamento de bem-estar
e, sim, um recurso de sobrevivência.
Apresentando tal comportamento, os
pintos não se movimentam, nem mesmo para beber ou comer. Assim, se não
bebem e não comem, não produzem
calor metabólico e, consequentemente,
ocorre a desidratação e inanição, comprometendo o desempenho das aves
(aumenta as taxas de refugos e de
mortalidade). Também, pode ocorrer o
entupimento da cloaca, popularmente
conhecida como “empastamento da
cloaca”, que é a obstrução da cloaca
pelas excretas.
Em função do amontoamento, a perda
de umidade da cama (via evaporação)
fica prejudicada, mas é suficiente para
umedecer as penugens dos pintos, as

quais adquirem a aparência de molhadas. Esse aspecto é conhecido coloquialmente como “pintos suados”.
Nem sempre, os pintos têm a mesma
necessidade de calor, ao mesmo tempo, podendo existir uma variação individual. A temperatura de conforto vai
depender de alguns fatores, tais como:
peso corporal, ingestão de alimento,
atividade física e amontoamento.
A umidade excessiva da cama nos
primeiros dias de criação constitui
uma causa determinante de lesões
no coxim plantar nos frangos de corte
(i.e., aumento da incidência dos calos
de pé). Na prática, o comportamento
dos pintos é tido como o elemento
mais importante na avaliação das condições de conforto térmico. Portanto,
os pintos podem ser considerados os
melhores “sensores” da criação.
Além do baixo desempenho zootécnico, a exposição dos pintos de corte
a baixas temperaturas durante os primeiros dias de vida pode aumentar a
incidência das síndromes metabólicas,
tais como, ascite e morte súbita. Essas
síndromes têm uma predisposição
genética, que é agravada pelo frio ou

condições inadequadas de renovação
do ar, outro ponto fundamental na criação de frangos de corte. Atualmente, a
manifestação dessas síndromes tem
sido baixa, mas estão ainda presentes
em alguns locais em função dos erros
de manejo.
Na indústria avícola, o aquecimento
dos pintos é realizado utilizando-se, principalmente, dois sistemas: o
aquecimento focal em área restrita
do galpão com foco de calor radiante, empregando-se campânulas, cujos
combustíveis podem ser o gás, a lenha
ou a eletricidade; ou, o aquecimento
do ambiente, utilizando-se os mesmos
combustíveis citados anteriormente. A
combinação dos dois sistemas é uma
prática utilizada quando o aquecimento do ambiente não é adequado.
A grande vantagem do sistema de
aquecimento focal é que os pintos
podem expressar suas preferências
pela temperatura de conforto, como
fazem com a galinha em vida livre.
Além disso, são mais eficientes na
manutenção das camas mais secas.
Entretanto, esse sistema é mais caro. O
sistema de aquecimento do ambiente
não permite este comportamento, visto
que é esperado que todo o ambiente
esteja na mesma temperatura. Para
isto, necessita-se de perfeita vedação
dos galpões.
O controle da temperatura, umidade
e qualidade do ar são fundamentais
para obtenção de bons resultados de
desempenho na criação de pintos de
corte.•
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AVIMIG TEM PRESENÇA
ONLINE EM BATE-PAPOS
freepik.com

N

esse momento em que a pandemia
trocou o presencial pelo online,
as transmissões ‘ao vivo’, como
webinars e lives, são oportunidades para
ampliar conhecimento durante o isolamento social. E a Avimig não poderia ficar de
fora dessa ‘onda’. Entre as muitas participações do presidente da entidade, Antônio
Carlos Vasconcelos Costa, registramos dois
momentos: na webinar “Perspectivas de
custos de ração para aves”, da Germinare
Agronegócios, e na live “O agronegócio
avícola em tempos de pandemia”, promovida pela Faculdade de Pará de Minas
(Fapam).
Entre os assuntos abordados estiveram os
impactos do novo coronavírus nas commodities agrícolas, redução nos preços de
petróleo no que se relaciona aos preços
de milho e soja, os desdobramentos nos
preços dos insumos e o mercado avícola
em geral.
Três fases
Nas duas participações, Antônio Carlos
Vasconcelos dividiu a pandemia em três
fases: 1ª de pânico, incertezas, medo do
desconhecido e da morte; 2ª de realismo,
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distanciamento social, mais tempo com a
família e o despertar para a solidariedade,
fraternidade e generosidade; e a 3ª fase,
que é a de negociação, já que todas as
empresas estão com dificuldades de caixa,
e a maioria delas com descontinuidade
dos negócios. Uma disruptura da atividade
econômica.
Ele ressaltou a preocupação com o impacto dos custos dos insumos das matérias-primas na produção da ração e queda nos
preços de venda da carne de frango para
o mercado, o milho e a soja, que está com
os valores bastante elevados, favorecendo
as exportações, especialmente a soja para
a China. “Nosso maior desafio agora é
sobreviver entre os altos custos dos insumos da matéria-prima e o preço de venda
de carne de frango e ovos no mercado. A
oferta e a demanda terão de se ajustar”.
Quem explicou sobre esse atual momento foi o especialista em Gestão de Riscos
de Commodities, da Germinare, Conrado
Zanon: “Por que o farelo está tão caro? A
indústria tem margem hoje na exportação
do grão. No entanto, a margem para o
esmagamento tem sido cada vez menor. O
reflexo que isso pode trazer para os negó-

cios é a potencial redução na margem, o
que vai ter como consequência a redução
da oferta de farelo de soja no mercado”.
De acordo com Conrado Zanon, as commodities agrícolas poderão ser impactadas
pelo atual cenário de redução de demanda
por combustíveis – em função da redução
da mobilidade - e, também, de outros
produtos alimentícios, que possuem milho
como matéria-prima. “A queda nos preços
do petróleo e o desdobramento dela para
os preços de etanol poderão reduzir a
moagem de milho, tanto nos EUA quanto
no Brasil”, explicou.
65 anos
Os avanços da avicultura e do associativismo, bem como as conquistas dos 65 anos
de história da Avimig, comemorados este
ano, foram destacados no bate-papo com
o professor Geraldo Sérgio Santos, coordenador do Curso de Gestão do Agronegócio,
da Fapam. “Vivemos um momento difícil.
Sentimos a forte retração das vendas no
varejo, ficando apenas com os supermercados e pequenos mercados como canais
de distribuição. Mas quando da reabertura
e do reinício parcial de algumas atividades, os restaurantes, por exemplo, irão
contribuir com a retomada da movimentação das vendas”, acredita o presidente
da Avimig. Antônio Carlos Vasconcelos
finalizou: “O que precisamos agora é
de entendimento, paz e harmonia entre
os três poderes - Executivo, Legislativo e
Judiciário. Precisamos de foco, que hoje
tem de ser na Covid-19, a prioridade tem
de ser a saúde das pessoas e a retomada
urgente da economia. Mas, infelizmente,
estão havendo muitos ruídos. Um desconforto e insegurança para a população brasileira e para os mercados cada vez mais
voláteis”. •

SAN I DAD E AVÍCOLA

CUMPRIR AS LEGISLAÇÕES
PARA SE ALCANÇAR A
BIOSSEGURIDADE
Gustavo Ribeiro Fonseca
Médico-veterinário
Assessor administrativo da Avimig

M

inas Gerais possui um total de
1.811 granjas comerciais de
corte e postura cadastradas no
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),
conforme dados atualizados no segundo semestre de 2019, em que 91% das
granjas estão registradas, cumprindo com
os requisitos mínimos de biosseguridade
previstos pela Instrução Normativa (IN) 56,
de 4 de dezembro de 2007, do Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Março de 2018 foi o prazo final
para que as granjas comerciais fossem
registradas. Com isso, toda granja comercial em funcionamento dentro do estado
de Minas Gerais possui o registro junto ao
IMA, uma vez que, sem o registro, não é
possível realizar alojamentos. Após pouco mais de dois anos da obrigatoriedade do registro, como estão sendo
vistas, pelos produtores, as melhorias frente às adequações exigidas
na IN 56?
É comum nos depararmos com relatos
de produtores que sentiram as melhorias
decorrentes das exigências presentes na
IN 56, como, por exemplo, a instalação da
tela com malha de 2,54 cm, que impede a
entrada de aves silvestres dentro do aviário. Tal medida ajudou a evitar o desperdício de ração, uma vez que os passeriformes
não conseguem entrar no galpão para se
alimentar. Também há relatos dos benefícios trazidos com o controle de pragas, visto que os roedores podem causar grandes

prejuízos para a produção. Como é mencionado por ARAÚJO & ALBINO (2013),
no trabalho intitulado “Biosseguridade na
produção de matriz pesada”, uma infestação leve, com 40 roedores, poderia causar
um aumento total no consumo de ração
em, aproximadamente, 0,1%, sendo, em
um galpão de 10.000 aves, uma perda de
400 a 500 kg de ração ao ano, além de
danificarem as estruturas das instalações e
equipamentos dos aviários e serem vetores
para transmissão de várias doenças, que
poderiam acometer o lote. Com isso, um
controle de roedores eficiente pode significar uma menor perda econômica e menores problemas sanitários na produção. Ao
implementar as exigências e manter as
adequações previstas na IN 56, o produtor
minimiza o risco da introdução e disseminação de doenças em sua granja.
E como estão as granjas registradas
frente a legislação? Anualmente, as
granjas passam por vistoria para que seja
certificada a manutenção do exigido pela
instrução normativa. É possível notar que,
algumas granjas, após obterem o registro,
pecam por não realizarem a manutenção
de alguns pontos de biosseguridade exigidos pela normativa, sendo mais comumente de se encontrar a presença de rasgos nas
telas dos galpões, permitindo a entrada de
pássaros dentro do aviário, acúmulos de
entulhos na área de isolamento do galpão,
cerca de isolamento com manutenção precária e falta de anotação dos controles de
entrada e saída de veículos. Quando em
vistoria for encontrada alguma inconformidade, a granja tem o registro suspenso,
não podendo realizar novo alojamento até
nova vistoria para desinterdição.
Existem, também, explorações menores.

São as granjas comerciais, que alojam
menos de 1.000 aves. Essas granjas
excluem-se da obrigatoriedade do registro
no IMA, desde que as aves, seus produtos e subprodutos sejam negociados em
comércios locais intramunicipais e municípios adjacentes. Essa exploração deverá
possuir o cadastro no IMA e pode sofrer
vistorias como as granjas que possuem o
plantel maior que 1.000 aves.
Uma outra forma de exploração de aves,
que vem crescendo muito, são as criações
de subsistência. Se encaixa em criação de
subsistência, o produtor que possui por
volta de 50 aves no plantel e que a criação
não possua fins comerciais, sendo apenas
para consumo próprio e de sua família.
Produtores com esse tipo de criação deverão ter o cadastro no IMA, não precisando
de registro da granja, e não sofrerá vistoria
pelo órgão. O órgão responsável por fornecer assistência aos produtores de subsistência é a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(Emater), que fornece assistência por meio
de projetos de construção, manejo, biosseguridade e sanidade das aves. Os produtores cadastrados na Emater podem solicitar
a compra de pintos e pintainhas através do
próprio órgão ou direto com o fornecedor,
caso sejam cadastrados no IMA.
As legislações têm o intuito de ajudar na
melhoria do programa de biosseguridade
da produção, onde cada etapa é imprescindível para que se alcance o êxito, assim,
mantendo o sistema de produção livre
ou controlado de agentes causadores
de enfermidades que podem acarretar
impacto econômico para o produtor e perigos para a saúde pública. •

Maio e Junho 2020 | AVIMIG

43

E X P ORTAÇÃO

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

CRESCEM 17,5%

pixabay.com

M

esmo com a pandemia do novo
coronavírus, as exportações
do agronegócio brasileiro, nos
quatro primeiros meses do ano, tiveram
desempenho positivo, com alta de 17,5%,
segundo dados divulgados pelo Ministério
da Economia. Houve aumento das exportações para a Ásia, com destaque para a
China. A participação do setor no total
de exportações passou de 18,7%, no ano
passado, para 22,9%, em 2020.
Carne de Frango
Entre os números do agronegócio, as
exportações brasileiras de carne de frango
- considerando todos os produtos, entre in
natura e processados - totalizaram 1,365
milhão de toneladas no primeiro quadrimestre de 2020. O resultado é 5,1%
superior ao registrado no mesmo período de 2019, quando foram exportadas
1,299 milhão de toneladas, informou a
Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA).
Em receita cambial, o saldo total das
vendas internacionais de carne de frango
acumula, neste ano, elevação de 0,5%,
com US$ 2,151 bilhões entre janeiro e
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abril de 2020, contra US$ 2,141 bilhões
no ano anterior. Considerando apenas o
mês de abril, houve retração de 4,7% nas
exportações do setor, com total de 343,3
mil toneladas, em abril deste ano, e 360,1
mil toneladas, no ano anterior. Com total
de US$ 515,9 milhões, o saldo das vendas
de abril foi 13,9% menor que o obtido
no quarto mês de 2019, com US$ 599,1
milhões.
“Além da já esperada alta das vendas para
a China, houve considerável aumento das
exportações para destinos da África, Ásia
e Oriente Médio. O setor está empenhado para manter o fluxo de exportações
neste período de pandemia, fortalecendo
seu apoio pela segurança alimentar das
nações parceiras”, avalia o presidente da
ABPA, Francisco Turra.

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE
FRANGO MANTÉM ALTA DE
5,1% EM 2020, COM VENDAS
SUPERANDO OS US$ 2,1
BILHÕES NO QUADRIMESTRE

Soja
Entre os produtos do agronegócio que
tiveram aumento significativo de exportações nos quatro primeiros meses do ano
está a soja, principal commoditie, que
teve alta de 29,9%, com faturamento de
US$ 11.653,7 milhões. Vale ressaltar que
a expectativa da Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) é que
as exportações de soja do Brasil devem
alcançar 77 milhões de toneladas neste
ano, alta de 4% em relação ao volume
embarcado em 2019, ante a projeção de
75,3 milhões divulgada no mês passado.
Já o algodão bruto cresceu 69,5%, praticamente dobrando faturamento de US$
659,2 milhões para US$ 1.117,6 milhões.
A madeira em bruto cresceu 28,9%; o mel
natural ficou na casa dos 17% e as especiarias 3,2%.
Levando em consideração somente o mês
de abril, a soja, farelo de soja, carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, carne
suína e algodão bruto bateram recordes
dos históricos mensais. Por outro lado,
tiveram queda trigo, centeio e milho não
moído, exceto milho doce, café não torrado, animais vivos, frutas e nozes. Em abril,
a balança comercial fechou com saldo
positivo de US$ 6,702 bilhões. No ano, as
exportações totalizam US$ 67,833 bilhões
e as importações, US$ 55,569 bilhões, com
saldo positivo de US$ 12,264 bilhões.
As exportações brasileiras (de todos os
setores) para a Ásia subiram 15,5% no
primeiro quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2020.
O mercado asiático passou a representar
47,2% do total de nossas exportações. Só
para a China, o crescimento foi de 11,3%
no período, com destaque para a soja
(28,5%), carne bovina fresca, refrigerada
ou congelada (85,9%), carne suína fresca,
refrigerada ou congelada (153,5%) e algodão em bruto (79%). •
Fonte: ABPA, Agrolink, Abiove, Reuters
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NOVAS EMPRESAS
MINEIRAS SÃO
HABILITADAS A
EXPORTAR

C

om a demanda por carne de
frango ampliada em razão da
pandemia do novo coronavírus,
algumas empresas mineiras estão
comemorando o sinal verde para o
aumento das exportações. A Avivar
Alimentos, em São Sebastião do Oeste,
recebeu a habilitação para exportar
cortes de frango para Singapura. Já
o Egito, abriu as portas para a entrada de carne de frango da Vibra de
Sete Lagoas e da Seara Alimentos de
Passos. A Seara de Uberaba, por sua
vez, garantiu a renovação de sua habilitação para o país árabe.
A planta frigorifica da Avivar, localizada em São Sebastião do Oeste,
obteve do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da
Singapore Food Agency (SFA) todas as
aprovações necessárias para embarcar
cortes de frango para Singapura. “A
Avivar está pronta para ganhar ainda
mais, o continente asiático, um potencial mercado de alimentos do mundo”,
destaca o vice-presidente da marca,
Antônio Carlos Vasconcelos Costa.
O certificado de exportação para
Singapura é um reflexo dos padrões de
qualidade e segurança alimentar dos

itens da Avivar, que estão no mercado
há mais de 20 anos. “Cumprimos plenamente todas as exigências impostas,
tanto pelas leis federais quanto pelas
normas que regem a exportação de
produtos perecíveis, comprovando a
confiabilidade dos nossos produtos”,
destaca o vice-presidente da companhia. A expectativa é que os primeiros
containers da Avivar embarquem para
Singapura nos próximos meses, após
ajustes de documentação para a realização da operação internacional.
A certificação intensifica a abertura
dos negócios da marca em novos mercados de alimentos do mundo, como
prevê o planejamento de exportação
da companhia, que pretende fortalecer a expansão da indústria em novos
mercados mundiais nos próximos 5
anos. Atualmente, a empresa embarca
seus produtos para cerca de 20 países,
localizados na Ásia, África, América
Central. Para atender a essa expansão
mercadológica, 3,5 mil colaboradores
trabalham diretamente no complexo industrial da Avivar e nas demais
unidades de produção da empresa,
presentes na região Sudeste.

pixabay.com

AVIVAR, SEARA E VIBRA ESTÃO ENTRE AS EMPRESAS BRASILEIRAS QUE VÃO AMPLIAR AS
EXPORTAÇÕES EM 2020. SINGAPURA SERÁ UM
DOS PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

Arábia
O Egito, que só importa animais inteiros, já avalia liberar a importação de
cortes de frango do Brasil para evitar
uma possível falta do produto no
mercado interno, diante dos reflexos do novo coronavírus no mercado
mundial. Recentemente, o país árabe
concedeu habilitação para exportação
a 27 frigoríficos brasileiros de carne
de aves. Entre eles estão a Vibra, em
Sete Lagoas, e a Seara, em Passos. Ao
todo, foram 42 estabelecimentos do
Brasil com novas habilitações, sendo
15 de carne bovina. Entre a renovação
das habilitações de 95 exportadores, o
Egito incluiu a Seara de Uberaba. Do
total das renovações, 82 delas foram
para abatedouros de gado bovino.
Em carne de frango, o Egito importou
do Brasil 51 mil toneladas em 2019,
com receita de US$ 67,9 milhões. Já
nas exportações brasileiras de carne
bovina, o Egito foi o terceiro maior
mercado, comprando 165,5 mil toneladas no ano passado. O volume representou US$ 484 milhões. •
Fontes: ABPA, Avivar, Avicultura Industrial
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DA COVID-19
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Professor Benedito
Lemos Oliveira

A

atividade avícola, em todos os
segmentos, é rica em ações de
solidariedade nos infortúnios
do dia a dia. Numa ação marcante, após
uma enchente do Rio Verde, avicultores acudiram-me em pleno domingo,
fazendo a limpeza, recuperando equipamentos e instalações onde estavam
três mil frangas e pintainhas. Em um
ato simples, lá mesmo em Itanhandu,
realizou-se um mutirão noturno de
avicultores para medicar as poedeiras
de um companheiro enfermo. Esses
mesmos avicultores socorreram uma
grande granja do município, após um
incêndio destruidor no entreposto de
ovos. Nem se fala aqui das vezes em
que, na falta de um insumo, o avicultor vizinho prontamente dá o socorro.
Foi assim na famosa greve dos caminhoneiros. Concluindo, onde há uma
granja, sempre se doam ovos a asilos,
creches e congêneres. Esses fatos e a
campanha atual da Avimig, Asemg,
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Sinpamig e ABPA, para enfrentar a crise do novo coronavírus, me levaram a
inserir aqui um “causo”, algo típico de
mineiro, uma cena da vida real.

“O guarda-chuva”
Eram 10 para as três, da última sexta-feira de outubro, quando o funcionário do banco me disse: “Corre ao
Cartório de Registros, traga a certidão
e seu custeio avícola será liberado ainda hoje. Diga ao porteiro que você vai
voltar após o fechamento, mas está
autorizado a entrar.” Desci as escadas
apressadamente e dirigi-me à saída,
quando deparei com a porta apinhada de gente e um tremendo toró. Aos
poucos, fui me ajeitando entre uns e
outros até me posicionar bem à frente,
aguardando o amainar da chuva.
De repente, uma senhora foi até um
veículo, que acabara de parar bem de
fronte, acompanhou mais duas pessoas

num vai e vem e, depois, surpreendentemente, voltou-se e perguntou-me
toda afobada: “O senhor quer este
guarda-chuva?” Eu disse: “Quero sim
dona, mas apenas uma carona só para
atravessar a rua”. Ela, mais afobada
ainda, repetiu insistentemente: “Moço,
eu quero é te dar este guarda-chuva, o
senhor quer?”
Enquanto eu, estupefato e sob os
olhares atônitos de todos, respondia
“quero sim”, o guarda-chuvas já estava em minhas mãos e a senhora, sem
ninguém entender, se molhando toda
na chuva, saiu correndo para entrar
no tal carro. Mal deu para escutar
suas últimas palavras mais ou menos
assim: “Ele tem um defeito, não ....” Eu
nada entendi, mas isto era de menos
importância naquele momento. Ainda
surpreso, mas agradecido, quis retribuir a importante dádiva, perguntando
sorridente para as demais pessoas: “Eu
vou ali no cartório, alguém quer uma
carona?”
De imediato, uma senhora respondeu:
“Quero, sim, moço, me leva por favor
até ao estacionamento lá da frente. Eu
e meu marido precisamos chegar lá
com urgência”.
Juntamos os três sob a proteção de
nosso personagem. No caminho, fomos
dialogando e, de vez em quando, nas
goteiras maiores, cada um molhava
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um pouquinho. Houve tempo para a
senhora recordar e dizer: “Meu marido
foi seu aluno, mas o senhor não está
nos reconhecendo; nós agora moramos em Nazareno. Nós precisamos
retornar com urgência pra lá”.
Ao chegar ao estacionamento, foi
aquela enxurrada de agradecimentos.
Despedimo-nos e saí. Depois de atravessar a rua, cheguei ao tal cartório
onde, logo na entrada, aconteceu mais
uma coincidência. Uma senhora simpática exclamou: “Ô, moço, o senhor
vai ficar aqui uns minutos?” Eu disse
que sim, e ela continuou: “Me faça
uma caridade, me empresta este guarda-chuva. Eu preciso encontrar minha
filha ali no posto da esquina e ela deve
estar aflita, pois saí um pouco pra
voltar logo e esta “manga de chuva”
me pegou. Evidente que a resposta
de pronto foi: “Claro, pode levar, e
se quiser pode até ficar com ele, mas
cuidado, tem um defeito...” Ela pegou
o bendito e disse: “Não faz mal, não
quero ficar com ele, não, é só emprestado. Prometo devolver rapidinho.” De
fato, alguns minutos depois, lá estava
ela no cartório me procurando para
devolver o tal guarda-chuva, novamente carregado de agradecimentos assim
resumidos: “Moço, esse guarda-chuva
foi a minha salvação, minha filha tava
aflita, Deus lhe conserve, muito obri-

gada.” Consegui acomodá-lo no canto do cartório, sempre aberto pois...
Lembram-se do defeito? Ah! Ele não
fechava, por isso não entrou no carro
da dona.
Admirado por tantas situações engraçadas e úteis, não me contive e contei
tudo para um amigo, coordenador do
Procon de Lavras, também na longa
fila de espera do cartório, tornando-o a
testemunha ocular, tão imprescindível
para um contador de casos.
Pois bem, minutos depois, com a
certidão na mão, empunhei o guarda-chuva que não fechava e me dirigi novamente ao banco. Rua acima,
duplamente satisfeito, nem percebi o
olhar desconfiado das pessoas. Depois
de algum tempo, descobri que o guarda-chuva tinha também uma vareta
quebrada, que o deixava meio troncho
e, o pior, não estava chovendo, havia
até um meio olho de sol. Isso explicava
o espanto de todos, alguns exclamando: “O doutor Bené está caducando”.
Aguentei firme, pois, se não conseguia
fechá-lo, também era penoso abandoná-lo. Gratidão acima de tudo!
Adentrei-me ao banco, expliquei tudo
ao porteiro, encostei o dito cujo no
canto ao lado da porta giratória e,
momentos depois, estava eu de volta.
Empunhei o nosso personagem, (aberto e troncho) e, calmamente, atravessei

o jardim até o estacionamento. Lá,
enquanto pagava a conta, começou a
chuviscar novamente. À minha frente,
outra senhora inquiriu-me apenas
com o olhar, sendo fácil adivinhar seu
desejo. Disse-lhe por intuição: “Posso
levá-la até seu carro, a senhora aceita?” Concluiu-se, assim, mais um ato
de altruísmo deste nosso personagem,
ouvindo-se em retribuição novos agradecimentos.
Paguei a conta e tentei fechar o bendito e, assim, levá-lo comigo. Novamente,
não consegui. Então, o atendente me
disse: “Deixe-o aqui, sempre chove e
as pessoas podem precisar dele para
chegar até aos carros, mesmo sem
fechar e troncho com a vareta quebrada”. Seu destino era ser útil à coletividade.
Três semanas depois, voltei ao estacionamento. O atendente me disse que
usaram o guarda-chuva até destruí-lo
todo. Pesarosamente, mostrou-me o
resto, a prova, apenas o cabo dependurado na tela.
Eu, ao contrário, me senti alegre e
desejoso de um dia conhecer aquela
senhora afobada lá da porta do banco, onde tudo começou, e a quem,
por justiça, deveriam ser destinados
todos os agradecimentos dos usuários
do guarda-chuva, inclusive os meus.
Gostaria de dizer a ela que, pelo seu
exemplo, todos nós descobrimos quantos benefícios podemos ensejar no dia
a dia a nossos semelhantes com aquilo
que nos sobra; e como pequenos atos
de generosidade são importantes para
o bem-estar e até para momentos felizes do nosso próximo.
P.S. – Participe da campanha da
Avimig para combate a Covid-19.•
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O FUTURO DO

AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO

H

á milênios que faz parte da natureza humana tentar predizer o futuro, segundo crenças e costumes,
uma espécie de antecipar o que estaria
sendo desenhado para a humanidade
numa perspectiva de tempo, o que configurava uma hipótese a ser confirmada
ou descartada, pois as mudanças podem
acontecer sem muito aviso prévio, sejam
elas econômicas, sociais, estruturais,
políticas, e aquelas ligadas aos ambientes naturais no campo e nas cidades.
Lembram-se das barragens?
O preço do barril de petróleo, atualmente, é o mais baixo da história. Ninguém
poderia, antecipadamente, prever esse
fato singular e resultante de vários fatores adversos e conjugados. E mais, e não
raro, quando a natureza também revela
seu poder hercúleo de provocar eventos
de abrangente dimensão geográfica,
como no caso do novo coronavírus, e
suas sequelas múltiplas, contudo, estimulando parcerias, novas pesquisas,
conhecimentos, e ganhos na medicina
e nas logísticas para salvar milhões de
vidas. Afirma-se e registra a história que
toda pandemia passa; um ciclo de perdas e conquistas!
Sabe-se que as previsões de longo prazo,
em que se presumem que os fundamentos básicos de hoje se manterão estáveis
e numa reta ascendente, podem subesti-

48

| www .avimig.com.br

mar o fato de que há uma sinergia dinâmica que agrega novas condicionantes
imprevisíveis por mais que se planeje o
desenvolvimento, ou seja, o “Norte” de
um país de dimensão continental como
o Brasil, inclusive passando por mudanças estruturais de ponta. Além disso,
configuram-se, igualmente essenciais, os
sistemas agroalimentares e agroflorestais num quadro de exigências tecnológicas, demandas de insumos modernos
e ofertas de grãos, cereais, oleaginosas,
frutícolas, orgânicos, olerícolas, leite, carnes, ovos, fibras, energia limpa, biomassa, biogás, biodiesel; mais os produtos
sucroalcooleiros, e do setor de florestas
plantadas.
Por muitas razões associadas, o agronegócio brasileiro está definitivamente
vinculado, no que lhe compete, com as
atividades da pesquisa agropecuária,
assim como dependente do comércio,
indústria, agroindústria e serviços, o que
implica também no regular abastecimento interno e nas exportações. Entretanto,
as fragilidades, ainda que transitórias e
até perversas, podem afetar a dinâmica
e a sinergia de todos esses segmentos,
que são fatos mensuráveis e cíclicos.
A Organização das Nações Unidas (ONU)
estima que essa pandemia aumentará
em 265 milhões o número de famintos

Benjamin
Salles Duarte

Engenheiro Agrônomo

no mundo, afetando, principalmente, as
economias mais pobres do planeta, e que
o PIB mundial poderá encolher em 3%,
em 2020. A União Europeia estima em
US$ 1,6 trilhão os recursos financeiros para reaquecer sua economia. Para
efeito apenas comparativo, o PIB brasileiro de 2019 foi de R$ 7,3 trilhões ou
US$ 1,84 trilhão, sendo cotado o dólar
comercial médio anual de R$ 3,958; teoricamente a UE deverá investir o equivalente a 86,9% do PIB brasileiro de 2019,
a preços correntes. Os EUA injetam US$
2 trilhões na economia.

“O BRASIL ESTAVA
NO CAMINHO DA
RECUPERAÇÃO E,
MANTIDOS OS SINAIS
VITAIS DA ECONOMIA,
ELE PODE AINDA
SURPREENDER O
MUNDO, APESAR DO
EFEITO CORONAVÍRUS”
– PAULO GUEDES

R E FLE XÃO

Confiança
Não haverá milagre econômico, em que
pese o Brasil ser a 9º economia mundial,
mas nunca ter enfrentado um cenário
dessa magnitude humana, econômica,
política e social, com suas demandas
urgentíssimas, num curtíssimo espaço
de tempo, e ressaltando solidariedades
e empenhos históricos. O ministro da
Economia Paulo Guedes disse: “O Brasil
estava no caminho da recuperação e,
mantidos os sinais vitais da economia, ele pode ainda surpreender o mundo, apesar do efeito coronavírus”.
Num cenário mais amplo, em 1950, o
mundo colecionava 2,5 bilhões de habitantes, sendo que, em abril de 2019, a
ONU estimava 7,7 bilhões de habitantes, um crescimento 208%. Segundo
estimativas do IBGE, o Brasil abriga
211,4 milhões de habitantes (15:30/
21/04/2020), e com projeções de 223,1
milhões, em 2030; e 228,1 milhões de
habitantes, em 2040, que seria o pico
máximo demográfico, com tendências
à redução até 2050, consequente das
baixas taxas de natalidade. Mas é previsão. Contudo, a segurança alimentar
é estratégica.
Alguns cenários, no entanto, são mais
previsíveis, embora se possa afirmar
que não há risco zero em nenhuma
tomada de decisão no conjunto da economia, e muito menos no campo. Apesar
da dinâmica pendular dos mercados,
podem-se aceitar, como sendo consistentes, algumas premissas fundamentais e indissociáveis para o desempenho
agora e no futuro do agronegócio, entre
elas: maiores investimentos públicos e
privados na formação de pesquisadores
e cientistas; acelerar a difusão de inovações tecnológicas nas culturas e criações.
E mais: estimular a prática da sustentabilidade dos recursos naturais, bem
como os agentes de mudanças públicos
e privados internalizarem, também, que
o aumento das taxas de urbanização,

A ONU ESTIMA QUE
ESTA PANDEMIA
AUMENTARÁ EM
265 MILHÕES
O NÚMERO DE
FAMINTOS NO
MUNDO
processo irreversível, hoje, com 179,4
milhões de habitantes nas cidades,
concentra a grande massa salarial, consumidores, abriga ainda as lideranças
políticas, institucionais econômicas e
empresariais. O poder de decisão é
urbano.
E mais: alinham-se as crescentes demandas por alimentos saudáveis e maior
acesso à agua; manejo do correto uso
do solo; agricultura irrigada, insumos
modernos, necessidade de ampliar a distribuição da renda per capita, que estimula o consumo de alimentos, produtos
e serviços; pactuar as vendas externas
do agro brasileiro para novos mercados,
mas quem compra quer vender;
gerar superávits externos no mercado
globalizante pendular muito concorrido;
pesquisar soluções efetivas e sistêmicas nas logísticas operacionais. Colocar
numa moldura bem visível, como lembrete histórico, a relação custo/benefício. Todas essas e outras condicionantes
são sistêmicas e conectadas, dentro
e para além da porteira da fazenda, num
universo potencial de 5,073 milhões
de estabelecimentos agropecuários no
Brasil (IBGE).
Vale ressaltar um pequeno trecho do
documento elaborado pelos pesquisadores Eliseu Alves, Geraldo da Silva e Souza
e Renner Marra, todos da Embrapa, acerca do excedente exportável: “Quando
se importa, significa que o Brasil usa os
excedentes dos países exportadores em

benefício de seus consumidores e em
investimentos. O excedente está na forma de bens, ou empréstimos para aplicação no território nacional, pagar dívidas,
financiar importações e exportações. As
importações são pagas com exportações
e é bom que reste um saldo em forma
de divisas. Quando a balança comercial é
confortável e se acumula saldo em divisas, as expectativas favorecem o Brasil
em termos de taxas de juros e tetos para
novos empréstimos. É vital exportar e
importar.”
Esses pesquisadores também alertam: “As políticas públicas que visam
a modernização da agricultura como
capaz de ajudar a resolver o problema
da pobreza rural vão fracassar se não
forem corrigidas as imperfeições de
mercados, que discriminam os pequenos
produtores.” O agro brasileiro tem presença forte na economia brasileira, pois,
somente nos meses de janeiro a março
de 2020, já acumula um superávit de
US$ 17,7 bilhões; o superávit do agro
mineiro foi de US$ 3,19 bilhões, no
mesmo período (Seapa). Os esforços do
governo federal para reaquecer a economia brasileira são visíveis, como também
no atendimento à saúde pública nesse
desafio sem fronteiras por que passa a
sociedade; terá que superar e vencer.
Não há outra saída!
Portanto, noutro ângulo convergente, há
também de aceitar que não planejar
o futuro, por mais incerto e desafiante
que possa se afigurar num mundo em
permanente mudança, poderia ser uma
catástrofe socioeconômica anunciada,
e por não haver parâmetros e memórias suficientes para corrigir distorções
e obter bons resultados nesse caminhar
rumo ao futuro, que começou ontem.
Existe também uma sinergia constante
entre o passado, presente e futuro;
inclusive por meio da notável experiência do erro e do acerto, para atender
às crescentes necessidades humanas
essenciais! •
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HAJA PACIÊNCIA

Q

uando o governo acenou com
a possibilidade de estabelecer
a quarentena em todo o país,
para que ninguém saísse às ruas, como
procedimento preventivo à Covid-19,
resolvi comprar algumas mudas de
hortaliças para refazer minha hortinha, ao mesmo tempo em que teria
uma “diversão” em casa, uma vez
que ficaria recluso. Fui à loja do Artur,
um rapaz simpático, educado e muito paciente. Enquanto eu escolhia as
mudas, parou na porta de sua lojinha
uma senhora de uns 35 anos, mal
vestida e carregando um menino na
escadeira, passando a ideia de que era
moradora de rua, quando ocorreu o
seguinte diálogo:
- Moço, o senhor vende banana?
- Vendo essas aí.
- Quanto custa?
- Seis reais a dúzia.

50

| www .avimig.com.br

- Quantas bananas são?
- São doze.
- O senhor vende seis?
- Vendo.
- Quanto custa?
- Três reais.
- E ovo, o senhor vende?
- Vendo.
- Quanto custa?
- Quatro reais a dúzia.
- O senhor vende um ovo?
- Vendo.
- Quanto custa um ovo?
- Custa 25 centavos.
- O senhor vende tomate?
- Vendo, mas hoje acabou.
- Amanhã tem?
- Amanhã tem. Quer que reserve para
a senhora?
- Não. Pra dizer a verdade eu nem gosto de tomate.
- O que mais a senhora precisa?

- Por enquanto é só. Vou ali e depois
eu volto.
- Está bem. Vai com Deus!
A mulher saiu e, após dar uns quatro
passos, voltou e perguntou ao Artur:
- O senhor vende fiado?
- Não. Fiado eu não vendo, mas se
a senhora aceitar posso lhe dar uma
banana.
A moradora de rua entendeu mal a
resposta e, imediatamente, colocou o
menino de pé no passeio e, com os
dois braços, exibiu para o dono da loja
aquele gesto da banana, considerado
obsceno, “falando em altos berros”
ao simpático e paciente Arturzinho:
“Toma aí! Vai dar banana para sua vó!
Não preciso de suas bananas”.
Colocou o menino de volta em sua
larga anca e saiu resmungando. Haja
paciência para mexer com comércio.
Eu não tenho. Você tem? •
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E

ntão continuamos com o povo
sem saber a qual santo implorar,
pois como está nosso castigo,
nem os santos sabem a qual atender:
à deriva. Manter o isolamento social?
Fazer isolamento vertical? Abrir ou
continuar fechado o comércio não
essencial? Esperar o quarto ministro
da saúde para se ter uma definição ou
ficar na expectativa até a chegada da
bendita vacina?
Oh, vírus insuportável, igual como está
a administração na política e na saúde,
estamos à mercê de variáveis e incógnitas! Faltam leitos, sobram leitos, além
de UTI’s insuficientes, faltam respiradores, apesar das aquisições do governo, doações de empresas privadas e
da colaboração das universidades e
empresas de equipamentos consertarem ou mesmo confeccionarem novos
respiradores; doações milionárias e
mesmo humildes, tais como recursos
financeiros, cestas básicas, álcool em
gel, equipamentos e aparatos de proteção dos trabalhadores da saúde, tais
como aventais, luvas, macacões máscaras, e até já surgiu a indústria caseira
de máscaras para a população se proteger ao sair do isolamento.
Também a imprensa nos dá notícias

diárias da falta de médicos e profissionais da saúde em hospitais e Upas,
que, além de trabalharem à exaustão,
não recebem pagamentos, atrasados
há mais de dois meses, enquanto noticiam que 100 médicos admitidos para
a cidade de Manaus (AM) há alguns
dias sem poderem prestar serviços à
população por burocracias inacreditáveis.
Pugilismo na política, rotatividade de
ministros, 60% ou mais da população
fora de casa, nas ruas, festas, pancadão, aglomerações, sem proteção,
ouvindo e reproduzindo notícias falsas
nas redes sociais e outras mídias, notícias que causam pânico à população.
Até o momento, a dualidade de informações deixa o povo sem saber se
acredita ou não nas estatísticas oficiais

do número de infectados, recuperados
ou mortos. Não há credibilidade nos
números veiculados, não há confiabilidade nos indicadores estatísticos, no
que o governo compra e paga, no que
recebe em doações de equipamentos
e insumos.
É isto aí, minha gente! Este é o cenário
“Brasil da Covid-19”: sem um projeto
definido de como se defender do novo
coronavírus, sem recursos financeiros
para proteger a vida e pagar os atrasados, mantendo em dia os salários
dos trabalhadores da saúde, se resolve
fazer o isolamento social ou vertical, o
importante é quem saiu e quem entra
no Palácio do Planalto, resolver se usa
hidroxicloroquina ou outro fármaco. O
resto, Deus inteira. •
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