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Não há como negar que o País, 
assim como o resto do mundo, 
passa por uma grave crise. Mas 
o Brasil segue em frente porque o 
transporte segue em frente. E só 
há carga porque o agronegócio se 
mantém aquecido.

O desenvolvimento dos setores 
ganham destaque nos últimos 40 
anos, quando a produção agrope-
cuária brasileira deu salto e se tor-
nou um dos grandes fornecedores 
de alimentos do mundo – e ainda 
vislumbra alcançar patamares mais 
altos no futuro.

O agro brasileiro tem cultivares 
que se adaptam às regiões, re-
duzindo o preço da alimentação, 
melhorando a qualidade de vida 
da população urbana e, principal-
mente, fazendo girar a economia, 
revertendo seus lucros em poder 
de compra que alcançam bens e 
serviços. 

A tecnologia empregada nas la-
vouras baliza o mundo todo, com-
pondo um dos setores produtivos 

mais modernos e tecnológicos do 
mundo, o que reflete em outro pon-
to muito importante e discutido à 
exaustão nos últimos anos: a sus-
tentabilidade e responsabilidade 
com o meio ambiente na produção 
de alimentos.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio brasileiro, calculado 
pelo Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea), 
cresceu 8,36% em 2021, alcançan-
do a participação de 27,4%, cerca 
de R$ 2,4 trilhões. 

Essa transformação pela qual a 
agricultura brasileira passou nas 
últimas quatro décadas é um dos 
fatos mais importantes (se não o 
mais importante) da história econô-
mica recente do País, e que nos faz 
continuar seguindo em frente. 

Parabenizamos esses profissio-
nais corajosos e persistentes, que 
não param aprender, inovar e cres-
cer, produzindo e transportando 
nossa maior riqueza. Feliz Dia do 
Agricultor e Motorista.
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CÓDIGO FLORESTAL 
COMPLETA 10 ANOS

GUERRA NA UCRÂNIA E A RECONFIGURAÇÃO 
NO MAPA DAS COMMODITIES

NOVA CNH: 
O QUE MUDA

SAÚDE OCUPACIONAL DOS 
MOTORISTAS E DOR NAS COSTAS

TECNOLOGIA 
DE IRRIGAÇÃO

AGRO NA ESCOLA: 
O QUE AS CRIANÇAS PRECISAM SABER

PREVENÇÃO A ACIDENTES 
NO MEIO RURAL



POR CRISTINA VARGAS

Em maio deste ano, o novo Códi-
go Florestal completou 10 anos de 
vigência. Aprovado pelo Congresso 
e sancionado pela então presiden-
te Dilma Rousseff, em 2012, a nova 
legislação ambiental flexibilizou as 
regras para recomposição de Re-
serva Legal e Áreas de Preservação 

Permanentes (APP), especialmen-
te para os pequenos produtores.  
O novo Código Florestal estabelece 
normas gerais sobre temas como 
a proteção da vegetação nativa, a 
exploração florestal, o controle de 
produtos de origem florestal, con-
trole e prevenção de incêndios.  

NOVO CÓDIGO FLORESTAL: 
LEI QUE REFLORESTOU E PACIFICOU O 

CAMPO COMPLETA 10 ANOS

Foto: Rodinei Santos

“É uma lei muito 
importante que 

mudou e pacificou o 
campo, com certeza”, 

frisou José Volnei 
Bisognin, diretor 

presidente do IAT do 
Paraná
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Na época em que foi discutido, o 
texto recebeu muitas críticas de 
ambientalistas, porém para o go-
verno e o setor produtivo as no-
vas regras mostravam-se mais 
realistas, uma vez que, desde 
1965, apenas 20% dos agricul-
tores conseguiram cumprir o que 
estava previsto na lei anterior.  
O principal motivo do debate foi 
a necessidade de encontrar uma 
solução para mais de quatro mi-
lhões de propriedades no Brasil, 
de acordo com dados do Ministério 
da Agricultura. Com o novo Código, 
os agricultores tiveram a chance 
de regularizar o passivo ambiental 
acumulado em décadas de des-
cumprimento da antiga lei. Como o 
código anterior não era cumprido, o 
novo texto tinha por intenção regu-
larizar cerca de 80% das proprieda-

des rurais do país.

AVANÇOS PARA O PAÍS
De acordo com o diretor pre-

sidente do Instituto Água e Terra 
(IAT) do Paraná, José Volnei Bisog-
nin, após a reformulação, o Código 
Florestal, que é a Lei 12.651/2012 
[que dispõe sobre a proteção de 
vegetação nativa], trouxe vários 
avanços para o país.

Segundo ele, em primeiro lugar é 
preciso entender que o Código Flo-
restal passou vários anos na gave-
ta, sendo discutido. É uma lei que 
foi muito debatida, foram necessá-
rias várias audiências públicas para 
se chegar ao texto final.

“Ainda, depois de todo o debate, 
não se encontrou um modelo ex-
tremamente perfeito, porque isso 
não é fácil, tendo em vista que o 



país é muito grande, com vários bio 
mas diversificados, com diferentes 
áreas de reserva legal, como, por 
exemplo, 80% na Amazônia, 35% 
no Cerrado e 20% na região Sul”, 
destacou Bisognin.

 
BENEFÍCIOS

Sobre os benefícios do novo 
Código Florestal, que em maio 
completou 10 anos de vigência, o 
diretor presidente do IAT sinalizou, 
em primeiro lugar, para o fato de 
que áreas abaixo de quatro módu-
los fiscais que não tiverem reserva 
legal, não precisarão recompor es-
sas áreas. “A reserva legal, nesse 
caso, é a área que essa proprieda-
de tinha em julho de 2008. Ou seja, 
se tinha 5%, será de 5%; se tinha 
10%, será de 10%; e se tinha 20%, 
será de 20%”, explicou.

Além disso, muito importante tam-
bém na visão de Bisognin, é a ques-
tão das áreas consolidadas na área 
de preservação permanente. “Sabe-
mos que em 1986 – Lei 7.511, a pre-
servação mínima dos rios era de 5 
metros e passou, em 1986, para 30 
metros. Então esses 30 metros, que 
seria 25 metros de PP (preservação 
permanente), já havia um certo uso 
na época. Isso perdurou e essas 
áreas hoje podem ser regulariza-
das. Então, aquelas propriedades 
que usavam a preservação como 
pastagem, reflorestamento ou como 
agricultura, em 2008, podem conti-
nuar com essas atividades”.

Também tem a questão do crédi-
to agrícola. “Pessoas que tiverem 
cadastro tem direito a fazer o crédi-
to agrícola, quem não tem cadastro 
não pode fazer o crédito agrícola”, 
lembrou Bisognin, explicando que 
“uma coisa importante é que todas 
as propriedades são obrigadas a 
fazer o cadastro. Antigamente, só 
quem averbava reserva legal era 
quem precisava fazer desmembra-
mento ou um corte de vegetação. 

A legislação 
florestal 

não é nova. 
O primeiro 

código a tratar 
do tema no 

país é de 1934
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Hoje todos são obrigados a fazer, 
e aquelas propriedades que não ti-
verem a reserva legal e precisaram 
ter, ainda agora vamos ter 20 anos 
para recuperar. E a famosa recupe-
ração permanente de escadinha, 
rio até 10 metros, imóveis com um 
módulo fiscal 5 metros, com dois 
módulos fiscais 8 metros, com três 
módulos fiscais 15 metros, enfim, 
área de preservação dos rios maio-
res, que era 500 metros, hoje o má-
ximo é 100 metros, para recuperar. 
Então, tem vários benefícios para o 
agricultor, e muito mais benefícios 
para o pequeno agricultor”.

 
SEGURANÇA JURÍDICA

A questão da segurança jurídica 
também é uma inovação trazida 
pelo novo Código Florestal. Bisog-
nin ressalta que toda a vez que mu-

dava a legislação os proprietários fi-
cavam temerosos. Hoje existe uma 
segurança jurídica. “Toda a proprie-
dade rural que fizer seu cadastro vai 
ficar tranquila, sem nenhum proble-
ma”, ressaltou.

 
PARANÁ

O diretor presidente do Instituto 
Água e Terra (IAT) destacou que 
hoje, no Paraná, há 489 mil cadas-
tros no Sistema Nacional de Cadas-
tro Ambiental Rural (Sicar). “Temos 
mais de 95% da área do estado do 
Paraná com cadastro ambiental. E 
agora vamos começar a análise do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) di-
namizada, que será muito mais rá-
pido. O estado do Paraná avaliou, 
até agora, mais de 30 mil cadastros 
do CAR. Validou após analisados. 
Muito importante agora com a di 



namizada, terá maior rapidez na 
análise do CAR e vai começar tam-
bém o Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA)”.
 
AUMENTO DA 
COBERTURA FLORESTAL

Bisognin explicou sobre o proje-
to. “Quem precisar fazer a sua pre-
servação permanente e sua reser-
va legal, vai assinar um termo de 
compromisso e fará. Ou seja, todas 
as propriedades do Brasil que não 
tiverem a área de preservação per-
manente (APP) ou reserva legal te-
rão que fazer. E isso, com certeza, 
vai aumentar, e muito, a cobertura 
florestal. É por isso que eu digo 
sempre que é o maior programa 
ambiental da Terra. Não existe, 
no mundo, nenhum programa tão 
grande de recuperação florestal. É 
uma lei muito importante que mu-
dou e pacificou o campo, com cer-
teza”, frisou.
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 AO LONGO DA HISTÓRIA 
- O primeiro Código Florestal foi criado em 1934 e editado em 

15 de setembro de 1965 através da Lei nº 4.771, definindo de 
forma minuciosa os princípios necessários para proteger o meio 
ambiente e garantir o bem-estar da população do país.

- A legislação florestal não é nova. O primeiro código a tratar 
do tema no país é de 1934, quando o então presidente Getúlio 
Vargas editou um decreto criando limites para ocupação do solo 
e uso dos recursos naturais. Entre outras regras, o decreto esta-
beleceu que reservas florestais deveriam ser mantidas em, pelo 
menos, 25% de cada propriedade.

- Em 1965, o ex-presidente Castello Branco sancionou o Có-
digo Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65), que, apesar de algumas 
mudanças pontuais em anos seguintes, serviu de base para o 
setor até pouco tempo atrás, quando veio então o novo código.

- A lei de 1965, com suas alterações, definiu os percentuais de 
Reserva Legal e localização das Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs), limitando o uso que o produtor poderia fazer da ter-
ra. Em sua última versão, o antigo código previa áreas de Reser-
va Legal ocupando entre 20% e 80% das propriedades, conforme 
a região. Às margens de rios, as matas deveriam ser preservadas 
em faixas de 30 a 500 metros, de acordo com a largura do curso 
d’água. (Fonte: Governo Federal)

A questão da A questão da 
segurança jurídica segurança jurídica 
também é uma também é uma 
inovação trazida inovação trazida 
pelo novo Código pelo novo Código 
FlorestalFlorestal





POR NELSON DA LUZ JUNIOR

O cotidiano do trabalho no cam-
po envolve diversas atividades dife-
rentes, que podem representar di-
versos tipos de risco. Os acidentes 
de trabalho no meio rural são uma 
realidade que preocupa especialis-
tas e o poder público. 

De acordo com informações do 

Corpo de Bombeiros do Paraná, 
em 2021 foram registrados 484 aci-
dentes envolvendo máquinas agrí-
colas, sendo 39 na região Sudo-
este do estado. Em 2022, já foram 
registradas 162 ocorrências, sendo 
13 delas no sudoeste. Em pelo me-
nos 5 casos, houve vítimas fatais.

CAPACITAÇÃO É A MELHOR 
ALTERNATIVA PARA EVITAR ACIDENTES 

NO MEIO RURAL

Foto: Departamento de Comunicação do Sistema FAEP/SENAR-PR
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Treinamento oferecido pelo Senar sobre 
prevenção a acidentes de trabalho no campo



Porém, o analista técnico do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar-PR), Néder Maciel 
Corso, comenta que os acidentes 
com máquinas agrícolas são ape-
nas um aspecto do problema. Ele 
explica que os riscos de acidentes 
são organizados em grandes gru-
pos: os riscos químicos e físicos.

“Além dos riscos envolvendo má-
quinas, podemos citar ferramentas 
e objetos cortantes, a questão de 
exposição a gases e vapores tóxi-
cos, doenças respiratórias, zoono-
ses, também a questão de animais 
peçonhentos no campo, exposi-
ção a raios, incêndios. Podemos 
ir além na questão de trabalho em 
altura, trabalho confinado, risco de 
quedas, em muitos locais soterra-
mentos, entre outros”, lista o pro-
fissional.

Quanto as causas dos acidentes, 
eles podem acontecer por conta 
de dois contextos: o ato inseguro, 
quando o trabalhador se expõe, 
consciente ou inconscientemente 
aos riscos de acidente, por ação 
própria; e condição insegura, quan-
do o ambiente oferece riscos.

Segundo ele, a prevenção é me-
lhor alternativa para evitar os aci-
dentes de trabalho no meio rural, o 
que envolve preparo e treinamento. 
O trabalhador precisa estar prepa-
rado para evitar atos que coloquem 
sua saúde em risco, e também é 
necessário realizar o gerenciamen-
to de riscos nos ambientes, para re-
duzir situações que possam causar 
acidentes.

Existe inclusive uma normativa 
que regulamenta diretrizes de or-
ganização do ambiente de trabalho 



no meio rural, com o objetivo de 
prevenir acidentes: a Norma Regu-
lamentadora 31 (NR31).

Diversas entidades, como o Se-
nar, promovem cursos e treinamen-
tos relacionados a prevenção de 
acidentes de trabalho no meio ru-
ral. “A gente passa inclusive orien-
tações da forma correta de subir e 
descer do trator. Cuidados na ques-
tão de acoplamentos de implemen-
tos ao trator, cuidados maiores com 
parafusos, pontas de ferro, canto 
de máquina, tudo isso é muito im-
portante”, comenta.

A lista incluir treinamentos rela-
cionados a operação de vários ti-
pos de máquinas e equipamentos, 
sobre aplicação de agrotóxicos, en-
tre outras situações. 

Os interessados devem procurar 
os sindicatos rurais da região. Mais 
informações também estão dispo-
níveis no site da entidade: www.
sistemafaep.org.br.

 
ORIENTAÇÕES

Tanto trabalhadores quanto em-
pregadores tem responsabilidades 
nos processos de prevenção aos 
acidentes de trabalho no meio ru-
ral. A seguir, confira informações 
elaboradas por profissionais da Po-
limed Medicina do Trabalho, a partir 
das determinações da NR 31. 
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 RESPONSABILIDADES 
 DO EMPREGADOR 

A) Cumprir e fazer cumprir as 
disposições legais e regulamenta-
res sobre segurança e saúde no 
trabalho rural, de forma a garantir 
adequadas condições de trabalho, 
higiene e conforto, e adotar medi-
das de prevenção e proteção para 
garantir que todas as atividades, 
locais de trabalho, máquinas, equi-

pamentos e ferramentas sejam se-
guros; 

B) Adotar os procedimentos ne-
cessários quando da ocorrência de 
acidentes e doenças do trabalho, 
incluindo a análise de suas causas.

A norma estabelece que cabe ao 
empregador fornecer aos trabalha-
dores, gratuitamente, equipamen-
tos de proteção individual (EPI). 
São exemplos:

• Capacetes e chapéus;
• Protetores faciais;
• Óculos de segurança;
• Protetores auditivos;
• Respiradores com filtros;
• Botas;
• Perneiras;
• Macacões;
• Jaquetas;
• Colete refletivo ou tiras 
  refletivas para sinalização.

Empregadores e 
trabalhadores precisam 

estar atentos as 
normativas
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 RESPONSABILIDADES 
 DO TRABALHADOR 

A) Cumprir as determinações 
sobre as formas seguras de de-
senvolver suas atividades, espe-
cialmente quanto às ordens de 
serviço emitidas para esse fim.

B) Fazer o uso de EPI e aos 
dispositivos de proteção pes-
soal, utilizá-los apenas para 
a finalidade a que se destina; 
responsabilizar-se pela guarda 
e conservação; comunicar ao 
empregador qualquer alteração 
que os tornem impróprios para 
uso; cumprir as determinações 
do empregador sobre o uso ade-
quado.

PREVENÇÃO
Em linhas gerais, estas são 

algumas das medidas que po-
dem ser tomadas para evitar os 
acidentes de trabalho no meio 
rural. As orientações foram ela-
boradas pela Polimed Medicina 
do Trabalho:

- Cumprir as legislações. NR 
31, PGRTR, e outras legisla-
ções visam fomentar uma cul-
tura de segurança no ambiente 
de trabalho, a fim de evitar aci-
dentes. O descumprimento das 
NRs, por exemplo, pode gerar 
multas e embargo de equipa-
mentos.

- Realizar avaliação clínica de 
cada colaborador (admissional, 
periódico, mudança de risco

ocupacional, retorno ao traba-
lho e demissional), assim como 

os exames complementares 
especificados para cada tipo de 
exposição.

- Capacite seus colaborado-
res. O operador de máquinas 
agrícolas deve ser treinado para 
realizar tal função, com o propó-
sito de extrair todo potencial do 
equipamento com segurança. 
Atualmente, a falta de mão de 
obra qualificada é um dos desa-
fios do setor.

- Uso correto e seguro na ma-
nipulação e aplicação de agro-
tóxicos.

- Utilização de uso EPIs ade-
quados para cada tipo de ativi-
dade que irá realizar.

- Sinalização de locais e áre-
as de risco.

- Realizar Diálogos Diários de 
Segurança – DDS.
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Entidades, sindicatos e 
empresas oferecem serviços 
de capacitação



 MANEJO DE 
 AGROTÓXICOS 
 E PRODUTOS QUÍMICOS 

- Devem ser armazenados em 
armários exclusivos, trancados e 
protegidos do sol e intempéries;

- Confeccionados em material 
resistente que permita a higie-
nização e não propicie a propa-
gação de chamas, preferencial-
mente manter na embalagem 
original e com rotulo;

- Treinamento para emprega-
dos que manuseiam agrotóxicos;

- Fornecer, treinar, documen-
tar e tornar obrigatório o uso de 
EPIs, adquirir o adequado ao 
risco de cada atividade confor-
me PGRTR.
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POR XICO GRAZIANO, MEMBRO DO CONSELHO CIENTÍFICO AGRO SUSTENTÁVEL

Convidado pelo Cat (Clube Amigos 
da Terra), estive nesses dias na cida-
de de Sorriso, norte do Mato Grosso. 
Fui participar do lançamento de um 
projeto sensacional intitulado “o Agro 
na escola”.

Com parceria da Secretaria Munici-
pal de Educação, participam do projeto 
escolas públicas e privadas. Durante 
um dia, em três aulas, com auditórios 
repletos, lecionei para professores e 
alunos do ciclo fundamental. Muitos 
estudantes do Instituto Federal do 
Mato Grosso também lá estavam. Fo-
ram cerca de 500 pessoas.

 “O Agro na sua vida. Sorria” era o 
título da minha aula. Ao prepará-la, 
como ponto de partida a constatação 
de que o município de Sorriso é o 
maior produtor de soja do mundo. Sim, 
incrível, do mundo.

Dessa forma, comecei por fazer 
uma pergunta simples: por que os 
agricultores plantam soja?

Descobri que mesmo lá, no cora-
ção do Brasil rural, muita gente, dos 
pequeninos aos adultos, desconhece 
coisas básicas sobre nossa agropecu-
ária. Falta, na escola, e por consequ-
ência na sociedade toda, informação 
sobre a importância da produção rural 
na nossa vida.

Voltando para São Paulo, ocorreu-
-me escrever essa espécie de crônica 
para contar, ao público mais amplo, o 
que conversei com os alunos de Sor-
riso. Um beabá do campo para a cida-
de. Afinal, para que serve a soja?

Destaco suas 3 grandes utilidades: 
1 - Do grão de soja se extrai a le-

citina, um componente químico fun-
damental na indústria da alimentação. 

Sorvetes, bolos, salsichas, leite em 
pó, margarinas, achocolatados, al-
môndegas, barrinha de cereais, em 
todas essas delícias, e muitas outras, 
se utiliza a lecitina como emulsionan-
te. Ela que oferece aquela consistên-
cia macia, pastosa, gostosa, que torna 
esses alimentos apreciados;

2 - O grão de soja apresenta ele-
vado valor nutricional, com média de 
38% de proteína e 20% de óleo vege-
tal. Para comparação, o teor proteico 
do trigo é de 10% e do milho, 8%. 
Essa riqueza única permite que a soja, 
depois de moída para a extração do 
óleo de cozinha, resulte em um fare-
lo muito cobiçado, aqui e no exterior, 
para a produção de rações animais.

3 - A soja é a principal matéria-prima 
destinada para a fabricação de biodie-
sel no Brasil, respondendo por 72% 
do total. Cerca de 18% da produção 
nacional de soja se destina a esse pro-
cesso. Hoje, de cada 100 litros de óleo 
diesel abastecidos na bomba de com-
bustível, a soja contribui com 7,2 litros.

Por tais razões, a soja é muito va-
lorizada no mercado global, liderado 
pela China, o que assegura boa renta-
bilidade aos produtores rurais.

Graças à melhoria genética, que a 
tropicalizou, a lavoura se expandiu no 
Brasil contando com uma vantagem 
ímpar: seu cultivo dispensa o uso de 
adubos nitrogenados sintéticos, como 
uréia ou sulfato de amônia. Tais ferti-
lizantes, derivados do petróleo, são 
substituídos pelo nitrogênio capturado 
do ar através de um processo bioló-
gico, por meio de colônias de bacté-
rias instaladas nas raízes das plantas. 
Uma maravilha da moderna agrono-

mia padrão Embrapa (Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária).

Na questão ambiental, portanto, a 
soja contribui de duas formas espeta-
culares: na economia de fertilizantes 
químicos e na produção de biocom-
bustível. Soja combate mudanças cli-
máticas. Ponto.

Na alimentação, depois de mostrar 
a importância do arraçoamento de ani-
mais, perguntei aos meninos de Sorri-
so: onde está a soja na sua comida?

As respostas foram saindo: no ovo 
frito, no omelete, na costelinha de 
porco, na linguiça, no leite da vaca, 
no queijo, na manteiga, no frango as-
sado, na coxinha, no filé de tilápia. 
Bingo. Quem acha que a soja serve 
só à exportação, se engana redon-
damente.

Para finalizar, ensinei aos alunos 
como se mede o progresso socioe-
conômico através do IDH, o Índice de 
Desenvolvimento Humano. E mostrei 
que Sorriso tem um IDH de 0,824, o 
maior do Mato Grosso. Ou seja, o mu-
nicípio maior produtor de soja do mun-
do, tem o maior IDH do seu Estado. E 
um dos maiores do Brasil.

Eles entenderam facilmente a li-
gação entre o agronegócio e o de-
senvolvimento nacional. Alguém tem 
dúvidas?

O projeto “O agro na escola” poderia 
ser levado aos quatro cantos do país. 
Mostrar às nossas crianças e jovens 
o porquê da agropecuária, o valor e a 
importância da produção rural. Infor-
mação é a base da educação....

Lá em Sorriso vi a meninada sorrir. 
Eles se sentiram orgulhosos de pre-
senciarem um Brasil que dá certo.

• ARTIGO •

O AGRO NA ESCOLA
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POR ALINE VEZOLI

O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento autorizou, 
em outubro de 2019, a suspensão 
da vacina contra a febre aftosa no 
Paraná. Em agosto de 2020, por 
meio da IN 52/2020, o Paraná foi 
reconhecido nacionalmente como 
área livre de febre aftosa sem va-
cinação e, em 27 de maio de 2021, 
a Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE) concedeu ao Paraná, 
devido ao bom trabalho de sanida-
de agropecuária, o reconhecimento 
internacional como área livre de fe-
bre aftosa sem vacinação. 

A ação permitiu ao estado a aber-
tura de novos mercados, com pos-
sibilidade de comercialização para 
países que pagam melhor pelo 
produto, sendo que essa conquista 
vem como fruto de um trabalho que 
dura 50 anos, com diversas parce-
rias de iniciativa privada, entidades 
do agronegócio e governo estadual, 
visando os benefícios econômicos 
que o status podem proporcionar, 

STATUS DE ÁREA 
LIVRE DE FEBRE 
AFTOSA SEM 
VACINAÇÃO 
MELHORA 
INVESTIMENTOS 
NO PARANÁ

Reconhecimento 
como área livre 
da febre aftosa 
sem vacinação foi 
possível após o 
Paraná permanecer 
15 anos sem 
registro de febre



afirma o médico veterinário e ge-
rente de saúde animal da Agência 
de Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar), Rafael Gonçalves Dias.

De acordo com Dias, o título foi 
concedido ao estado após 15 anos 
sem registro de foco da doença no 
Paraná. O último registro aconte-
ceu em 2006, sendo que esse tam-
bém foi o último foco registrado no 
Brasil. 

“De lá para cá, diversos estudos 
e vigilância foram realizados com-
provando que não há circulação vi-
ral no país, possibilitando o avanço 
da retirada da vacinação”, afirma.

Para que a região se mantenha 
livre da doença, o gerente destaca 
que a manutenção do status sanitá-
rio de área livre de febre aftosa sem 
vacinação é uma forma de manter 
os investimentos no estado. Uma 

das formas de gerenciar a questão 
foi a contratação, em 2022, de mé-
dicos veterinários e técnicos agrí-
colas na Adapar que estão refor-
çando a vigilância das doenças sob 
o programa e o controle do trânsito 
agropecuário, especialmente nas 
divisas e fronteiras do estado. 

“A manutenção é importante para 
mantermos os investimentos no 
estado, gerando renda aos produ-
tores rurais, gerações de emprego, 
valorização dos nossos produtos, 
entre outros”, comenta. 

Outra forma de manter o título 
é com os produtores assumindo o 
compromisso de atualizar os ca-
dastros anualmente nas Campa-
nhas de Atualização de Rebanhos 
da própria Adapar, que ocorre sem-
pre entre maio e junho, realizar o 
transporte dos animais somen- 
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te com a GTA e notificar para a 
Adapar sempre que houver casos 
suspeitos da doença. 

“A conquista da certificação de 
Estado livre da febre aftosa sem 
vacinação e o aparte como bloco 
único livre de peste suína clássi-
ca foram estimuladores do cresci-
mento no rebanho e em número de 
abates, reforçando a liderança do 
Paraná na produção brasileira de 
proteína animal”, destaca. 

O médico veterinário comenta 
que outras ações são realizadas 
pelo estado para manter o título, 
como o reforço de investimentos, 
“entre outras atividades, em estra-
das rurais, com vistas a oferecer 
condições de transporte mais ade-
quado e em agroindústrias para 
ajudar, sobretudo, a agricultura fa-
miliar a processar alimentos”. 

Segundo Dias, o reconhecimento 
internacional do Paraná como área 
livre de febre aftosa sem vacinação 
é fruto de mais de 50 anos de tra-
balho e parceria entre iniciativa pri-
vada, entidades representativas do 
agronegócio e governo estadual, 
tendo em vista os benefícios eco-
nômicos que o status podem pro-
porcionar a todo o estado, sendo 
que o status garantiu, para o setor 
privado, mais segurança nos inves-
timentos. 

O gerente afirma que “os núme-
ros comprovam a força da pecuária 
paranaense”, já que em 2021 o Es-
tado ampliou o bom desempenho 
na produção de proteínas animais, 
tornando o território que mais aba-
teu frangos, reforçando a liderança 
do setor, com 33,6% de participa-
ção nacional, o que representa 
20,2 pontos percentuais acima de 
Santa Catarina, segundo colocado. 

Houve ainda o crescimento ex-
pressivo na suinocultura, com aba-
te de 786,36 mil cabeças a mais 

que em 2020. Dias destaca que, 
nesse seguimento, o Paraná é o 
segundo colocado, com 20,3% de 
participação, atrás de Santa Cata-
rina, com 28,4% do abate nacional. 

MUDANÇAS
Segundo o gerente da Adapar, 

a estratégia central traçada para 
promover o diálogo junto aos con-
selhos municipais consiste em 
estabelecer uma estrutura organi-
zacional no Sistema Estadual de 
Agricultura para promover a inte-
gração e fortalecimento dos Con-
selhos Municipais do setor agrope-
cuário paranaense. 

O desafio é compartilhado entre 
as instituições que compõe o Sis-
tema Estadual de Agricultura do 
Paraná (SEAGRI), como a Secre-
taria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (SEAB), Adapar e o 
Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Paraná (IDR-PR). 

Com a retomada das atividades 
após o período da pandemia, no 
segundo semestre de 2021, Dias 
afirma que a SEAB, em conjunto 
com o IDR e a Adapar criou a pu-
blicação da Ordem de Serviço Con-
junta. O documento foi o responsá-
vel por instituir o Comitê Regional 
de Sanidade Agropecuária, um gru-
po constituído pelos gestores regio-
nais do SEAGRI. 

O comitê tem como atribuição o 
apoio à integração dos conselhos 
municipais da região e, a partir da 
publicação do documento, con-
forme o mapeamento dos riscos 
identificados, foi estabelecido que 
o projeto deveria ser retomado nos 
54 municípios da região Oeste, 21 
municípios do Sudoeste e 29 muni-
cípios do Centro-sul do Paraná.

INVESTIMENTOS
A área livre da febre aftosa sem 



vacinação já rendeu bons frutos 
para o estado. De acordo com o mé-
dico veterinário, o título refletiu tam-
bém em outras proteínas animais. 
“Nos últimos anos, cerca de 30 fri-
goríficos de suínos, bovinos, aves e 
peixes anunciaram a instalação ou 
ampliação de unidades no Paraná”. 
Dias complementa que os investi-
mentos anunciados ou previstos já 
somam aproximadamente R$ 6,6 
bilhões em 23 municípios, gerando 
cerca de 14 mil empregos diretos. 

De acordo com o gerente, outro 
benefício para o Paraná foi a con-
quista de espaço no mercado mun-
dial de proteína de origem animal, 
recebendo o reconhecimento como 
exportador de produtos com quali-
dade e segurança alimentar.

Foto: Agência Brasil

A última 
vacinação no 
Paraná aconteceu 
em 2019
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POR ADENIR BROCCO

5  CIRETRAN EMITIU MAIS DE 1.500 
NOVAS CNHS NO PRIMEIRO MÊS

Desde o dia 1º de junho está sen-
do emitida a nova Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). A troca não 
é obrigatória e as mudanças são 
feitas somente para as novas emis-
sões do documento, ocorrendo de 
forma gradativa.

Conforme o chefe da 5ª Ciretran 
de Pato Branco, Márcio Rober-
to Hiluy Borges, no primeiro mês 
emitiram 1.598 novas CNHs, sen-
do 185 de 1ª habilitação. Além de 
Pato Branco, a 5ª Ciretran abrange 
os municípios de Bom Sucesso do 
Sul, Itapejara D’Oeste e Vitorino.

Márcio afirmou que a nova CNH 
tem elementos gráficos de identifi-
cação oficial atualizado.  Ela apre-
senta uma tabela para identificar os 
tipos de veículos, dificultar a falsifi-
cação e fraudes, como o uso de tin-
ta que brilha no escuro, holograma 
e impressão reativa a luz ultraviole-
ta. Além disso, o motorista poderá 
contar com o nome social e registro 
de filiação afetiva. As categorias 
são as mesmas, mas colocadas de 
forma diferente, ACC, A, B, C, D e 
CE, que é a categoria E.

De acordo com Márcio, o mo-
torista da categoria AE, tem assi-
nalado na tabela as categorias A, 
B, C, D e CE, com a data de vali-
dade. Além disso, a CNH tem um 
quadro de observações com as 
restrições médicas e se o condu-
tor exerce atividade remunerada.

O documento aponta se a CNH 
é temporária, sendo identificada 

Denatran

A nova CNH apresenta uma tabela 
para identificar os tipos de veículos e 

dificultar a falsificação



 CNH DIGITAL 
A Carteira Nacional de Habilitação 

eletrônica (CNH-e) pode ser gerada 
em um celular smartphone ou outro 
dispositivo móvel, por meio do aplica-
tivo gratuito do governo. São armaze-
nadas todas as informações da carteira 
impressa, garantindo a autenticidade, 
tendo o mesmo valor jurídico do docu-
mento impresso.

A CNH digital é aceita para dirigir 
em todo o território nacional, mas o 
condutor precisa estar atento ao fun-
cionamento de seu smartphone. Em 
eventuais fiscalizações, se o aparelho 
estiver descarregado ou a CNH não for 
baixada para o celular, impossibilitando 
a abertura do documento, a autoridade 
de trânsito poderá multá-lo.

com a letra P no canto supe-
rior direito, ou definitiva, com a 
letra D. A nova CNH também 
se aproxima do padrão inter-
nacional, com identificação im-
pressa em português, inglês e 
francês.

O QR Code continua impres-
so no verso do documento, 
permitindo o aceso à Carteira 
Digital de Trânsito (CDT), via 
aplicativo. 

VALIDADES
Segundo Márcio, as pesso-

as que pretendem tirar o novo 
documento e tem até 50 anos, 
agora a CNH tem validade de 
10 anos. Já para motoristas en-
tre 50 e 70 anos, o prazo é de 5 
anos e condutores, acima de 70 
anos, validade de 3 anos.

CATEGORIAS
Categoria A: veículo com 

motor de duas a três rodas.
Categoria B: veículo com 

motor, que não faça parte da 
categoria A, com até 3,5 tone-
ladas, tendo no máximo oito 
lugares.

Categoria C: veículo para 
transporte de carga com mais 
de 3,5 toneladas.

Categoria D: veículo para 
transporte de passageiros com 
mais de nove lugares (motoris-
ta incluso), com ao menos 21 
anos, dois anos de categoria B 
e um de categoria C.

Categoria E: veículos dentro 
das categorias B, C ou D com 
mais de 6 toneladas (reboque, 
semirreboque, trailer) ou lota-
ção maior do que oito lugares.
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POR EDUARDO PORTO NAVARRO

A crescente preocupação com a 
utilização sustentável dos recursos 
hídricos, demanda a aplicação de no-
vas tecnologias que utilizem a água de 
forma racional, enquanto aumentam a 
produtividade no campo.

Em seu discurso na cerimônia de 
abertura na Agrishow, o presiden-
te do Conselho de Administração da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
João Carlos Marchesan, disse textu-
almente que menos de 15% da área 
total cultivada no Brasil utiliza a tec-
nologia da irrigação, no entanto, re-
presenta mais de 40% dos alimentos 
produzidos, explicando assim a impor-
tância do setor, uma vez que a China 
irriga 70 milhões de hectares, os Esta-
dos Unidos 17, e no Brasil 7. Por isso 
que necessitamos de investimento. 
Para continuar produzindo, alimentan-
do o povo brasileiro, e gerando divisas 
para o País. Assim, foi sugerido que o 
Proirriga - Programa de Financiamen-
to à Agricultura Irrigada e ao Cultivo 
Protegido tenha uma ampliação do 
volume de recursos para R$ 5 bilhões.

Com clima tropical, água em abun-
dância – 14% do total de água potável 
do mundo –, e utilizando-se menos 
de 10% do solo para plantio sem a 
necessidade de desmatar, o país tem 
vantagens naturais que se sobressa-
em em relação a outros países. Con-
forme um levantamento realizado pela 
Câmara Setorial de Equipamentos de 
Irrigação (CSEI), da Abimaq, a área 

total irrigada em 2020 foi de 249.225 
mil hectares contra 209.500 mil, em 
2019 – aumento de 18,96%. Desse to-
tal, 117 mil hectares foram de irrigação 
por aspersão com pivô central, contra 
97,5 mil, no mesmo período compara-
do – aumento de 20%.

A produção nacional segue um pa-
drão global de qualidade elevada, que 
passa pela evolução da inteligência 
artificial aplicada às máquinas, cada 
vez mais precisas, conectadas e base-
adas em dados. Essa nova realidade 
do setor ajuda a acelerar os processos 
e facilita a vida do produtor.

As projeções indicam ainda que o 
setor de irrigação no Brasil poderia 
crescer muito mais para chegar perto 
de países como a China, que irriga 70 
milhões de hectares por ano; e a Índia, 
que irriga 76 milhões de hectares por 
ano. 

A Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) prevê um aumento de 47% na 
demanda mundial por alimentos até 
2050. Assim, a irrigação no Brasil 
deve contribuir para aumentar a pro-
dução de alimentos, mas deve melho-
rar a sua eficácia (o que fazer) e sua 
eficiência (como fazer). E temos tec-
nologia para isso.

A agricultura irrigada no Brasil vem 
crescendo ano a ano. Em 2019, a mé-
dia de área incrementada foi de 200 
mil hectares, e em 2020, o crescimen-
to foi para 250 mil hectares, com po-
tencial de expansão acima de 350 mil 

hectares ano a ano. Para tanto, julgo 
ser necessário fazer pequenos ajus-
tes, como incremento de turnos, layout 
na instalação de equipamentos de irri-
gação e logística para escoamento da 
produção. Afinal, não se pode perder 
de vista que a história do surgimen-
to da irrigação no mundo se confun-
de com a história da agricultura e da 
prosperidade econômica de inúmeros 
povos antigos. Muitas das civilizações 
se originaram em regiões áridas, onde 
a produção só era possível com o re-
curso da irrigação.

Esse é o caso do Nilo, no Egito; do 
Tigre e do Eufrates, na Mesopotâmia e 
do Ganges, na Índia (ano 1.000 a.C.), 
locais em que populações nasceram e 
cresceram graças ao uso eficiente de 
seus recursos hídricos.

• ARTIGO •

IRRIGAÇÃO INTELIGENTE NO 
CAMPO É CAMINHO PARA AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA
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REDAÇÃO

Lançado pelo governo no final 
de junho, o Plano Safra 2022/23 
deve injetar recursos em peque-
nas, médias e grandes proprieda-
des do agronegócio nacional. 

Contudo, somente mais de 15 
dias pós seu anúncio, é que o 
Congresso Nacional aprovou o 

Projeto de Lei (PLN) 18/22, que 
abre crédito suplementar para 
equalizar os juros de operações de 
financiamentos do Plano Agrícola 
e Pecuário (PAP) - Plano Safra. 

A previsão é de que até o fi-
nal deste mês as instituições fi-
nanceiras estejam autorizadas a 

PLANO SAFRA CRIA EXPECTATIVAS 
ENTRE AGRICULTORES E 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Foto: Jaelson Lucas / Arquivo AEN

Crédito aprovado pelo Congresso para o Plano Safra foi de R$ 1,2 
bilhão, mas precisa de sanção presidencial e publicação da relação de 

instituições financeiras serão contempladas para operar 



abertura de linhas de crédito, se 
estendendo até junho de 2013.

Recentemente, em uma live da 
Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA), o chefe da Asses-
soria Especial de Estudos Econô-
micos do Ministério da Economia, 
Rogério Boueri juntamente com 
outras lideranças do agronegócio 
nacional, falou dos desafios para 
a construção do Plano.

Boueri disse que a elaboração 
do plano se desenrolou de uma 
forma diferente devido às restri-
ções de recursos de equalização 
e a alta da taxa Selic.

“Precisamos aumentar o volu-
me de crédito disponibilizado e 
isso foi feito ajustando as taxas 
de juros e todas estão abaixo da 
Selic. Além disso, tivemos muitas 
instituições financeiras fazendo 

ofertas para operar o crédito ru-
ral e isso fez com que o spread 
bancário fosse reduzido em mé-
dia um ponto percentual. Isso 
também fez com que o volume 
de recursos disponível fosse am-
pliado”.

Na avaliação da assessora téc-
nica da CNA, Mariza de Almeida, 
que moderou o debate, a Con-
federação analisou o PAP e viu 
que atendeu as demandas do se-
tor, tanto em volume de recursos 
quanto nas taxas de juros.

“O crédito rural e o seguro rural 
são ferramentas de extrema im-
portância para o produtor conti-
nuar produzindo e assim a gente 
conseguir assegurar a segurança 
alimentar e nutricional tanto dos 
brasileiros quanto da população 
mundial”.
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CRÉDITO DA 
AGRICULTURA 

Criado pelo governo em 2003, o 
Plano Safra é a maior fonte de cré-
dito para o agricultor investir e cus-
tear a produção. A previsão é de 
que este ano seja injetada na eco-
nomia agropecuária R$ 1,2 bilhão.

Ao que se sabe até o momento, 
o custeio deste ano será repartido 
entre as seguintes linhas de crédi-
to: Pronaf - R$ 532 milhões; Custeio 
agropecuário - R$ 443,5 milhões; 
Investimento rural e agroindustrial: 
R$ 216,5 milhões e Comercializa-

ção de produtos agropecuários - 
R$ 8 milhões.

Tão logo foi anunciado pelo go-
verno as estimativas de recursos 
para o Plano Safra, o Sicredi, di-
vulgou a sua projeção em R$ 50,6 
bilhões para a safra 2022/23, o 
que se confirmando, apresenta um 
acréscimo de 33% com o ano-safra 
anterior. Também na oportunida-
de foi projetado a contratação de 
aproximadamente 272 mil opera-
ções, na edição passada somente 
pela instituição foram 251 mil ope-
rações.



 LINHAS DE CRÉDITO 
As taxas de juros mais baixas se-

rão aplicadas aos financiamentos 
contratados por agricultores vin-
culados ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf). Nas operações de cus-
teio e investimento para esse públi-
co, no caso de itens relacionados à 
produção de alimentos ou com forte 
adicionalidade ambiental, a taxa fi-
cou em 5% ao ano (a.a). Para os 
demais itens, a taxa de juros ficou 
em 6% (a.a). Foram estabelecidas 
taxas favorecidas para os financia-
mentos aos médios produtores ru-
rais do Pronamp (8% a.a.) e para os 
Programas ABC e PCA (8,5% a.a.), 
bem como para o investimento em-
presarial (10,5% a.a.).

Ao todo, será disponibilizado um 
total de R$ 340,88 bilhões em finan-
ciamentos para apoiar a produção 
agropecuária nacional até junho do 
próximo ano.

Ao todo, será disponibilizado um 
total de R$ 340,88 bilhões em finan-
ciamentos para apoiar a produção 
agropecuária até 2023 -  Ministério 
da Economia

O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) também alterou o Manual 
de Crédito Rural para priorizar os 
programas de financiamento nos 
produtores de menor porte e em 
atividades ambientalmente susten-
táveis ou que promovam aumento 
da produtividade. Também foram 
criados novos limites nas linhas de 
financiamento, como o de R$ 40 

milhões no Programa para Cons-
trução de Armazéns (PCA), para 
armazenagem de grãos.

As taxas de juros definidas pelo 
CMN para os Fundos Constitucio-
nais de Financiamento, e para o 
Crédito Rural em geral, foram de-
finidas entre 6,67% a.a. a 11,69% 
a.a., considerando-se o bônus de 
adimplência:

O CMN autorizou ainda a indivi-
dualização de contratos de finan-
ciamento coletivos no Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária, re-
alizados até 30 de junho de 2011, 
para permitir que esse processo 
possa ocorrer até o fim da opera-
ção de financiamento do contrato 
coletivo, conforme prevê lei de refi-
nanciamento de créditos agrícolas.
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POR MARIANA SALLES

GUERRA NA UCRÂNIA:
CONSEQUÊNCIAS E OPORTUNIDADES PARA OS SETORES   AGRÍCOLA E DE TRANSPORTE

No Brasil, início da madrugada 
de 23 de fevereiro de 2022, uma 
quinta-feira. Na Ucrânia, 5h da 
madrugada. Foi quando o alerta 
vermelho disparou e fomos infor-
mados que, depois de semanas 
de tensão, o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, anunciou que havia 
ordenado que as tropas do exército 
russo invadissem o território ucra-
niano. Em poucas horas, militares 
tomaram cerca de 10 regiões ucra-
nianas chegando por ar, por terra 
e por mar, armados com tanques 
blindados, fuzis e aviões com alta 
tecnologia. 

O cenário de morte e destruição 
fez parte de todos os noticiários, 
já que foi possível acompanhar 
quase em tempo real tudo o que 
aconteceu – e que continua acon-
tecendo. Um pouco mais adiante, 
iniciaram as especulações sobre a 
consequência daquela guerra para 
o cenário econômico mundial, em 
uma realidade que começava a en-
xergar uma luz no fim túnel com a 
pandemia de covid-19 se retraindo 
dia a dia. 

Os investidores tiveram uma re-
ação imediata, e no mesmo dia 
as principais bolsas de valores do 
mundo todo afundaram. O índice 
de Moscou, principal da bolsa rus-
sa, chegou a cair 45%.

O Brasil, que vinha se benefician-
do com atração estrangeira pelas 
commodities, viu a Ibovespa cair e 
o dólar avançar em relação ao real.

Hoje, cinco meses depois, a prin-
cipal consequência em relação ao 
impacto do conflito no leste euro-
peu é, sem dúvida, a inflação. A 
alta dos preços, a atividade econô-
mica estagnada e o poder de com-
pra reduzido impactam não só os 
consumidores, mas toda a cadeia 
produtiva do país, incluindo os agri-
cultores e motoristas. 

Flávio Riberi, economista e conta-
dor, professor e coordenador de cur-
sos de pós-graduação da Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras da Universi-
dade de São Paulo (USP), diz que, 
com a guerra da Ucrânia, estamos 
assistindo a um redesenho no mapa 
de distribuição das commodities 
pelo mundo. Riberi explica que 
por um lado existem tensões nas 
relações comerciais entre a Rús-
sia e os países Europeus que são 
dependentes do gás fornecido por 
este país e, de outro, resquícios da 
pandemia em um momento de alta 
incerteza global. “O resultado de um 
momento de incerteza é a adoção 
de políticas públicas por países, 
sobretudo aqueles dependentes da 
importação de gêneros alimentícios, 



no sentido de acumular estoques de 
alimentos diante de uma situação 
que pode se agravar”, diz. 

Para ele, a boa notícia é que o 
Brasil é um país exportador destes 
gêneros e reconhecido internacio-
nalmente pela qualidade de nossos 
produtos agrícolas. “Nossa agroin-
dústria possui alcance global. Claro 
que, ao exportar, existem os riscos 
de flutuação da moeda utilizada 
como base monetária no comér-
cio internacional (USD) e a própria 
cotação das commodities, que vão 
depender mais da oferta e da de-
manda”, avalia.

O economista lembra que o pre-
sidente Jair Bolsonaro, dias antes 
de a guerra ser anunciada, visitou 
a Rússia e, para ele, essa viagem 
não foi por acaso.  “Sua base po-
lítica gira em torno do agronegócio 
e a pauta agrícola brasileira produz 
uma entrada relevante de recursos, 
favorecendo nossa balança comer-
cial com a entrada de divisas. Há 
uma interlocução frequente, me-
diada por representantes no Con-
gresso que apoiam esta vocação 
brasileira e, conforme o Ministério 
das Relações Exteriores avalia os 
movimentos políticos ao redor do 
mundo, a ação foi imediata para 
não se produzir interrupções nas 
cadeias produtivas”, analisa. 
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No entanto, ele alerta que há 
incertezas no mercado interno 
quanto ao aumento de preços de 
uma série de insumos necessário 
a colocação do produto nas pra-
ças de comercialização. “O acom-
panhamento do preço do diesel 
em cotações no mercado interna-
cional foi prova disso, e exigiu a 
adoção de políticas públicas arti-
culadas por Estados para atenuar 
os aumentos de custo via política 
fiscal com redução de ICMS”, diz. 
Em relação à política de preços vi-
gente na Petrobras, Riberi avalia 
que o Brasil, de certa forma, ad-
quire combustível do exterior. “No 
início da pandemia, em março de 
2020, vimos refinarias de petróleo 
com capacidade total ocupada e 
preços negativos. Nunca havíamos 
visto tal situação. No mundo, o for-
necimento de petróleo e seus deri-
vados passou por uma revisão de 
oferta e, no momento da esperada 
retomada, as grandes corporações 
não retomaram os níveis de produ-
ção anteriores. O caminho para re-
compor as receitas foram aumentar 
os preços e o mundo segue nesta 
direção”, comenta. 

É por isso que, segundo o eco-
nomista, hoje temos uma situação 
delicada com o refino de diesel e a 
própria necessidade de importação 
deste produto relegando a um com-
ponente não controlável, que é a 
cotação internacional influenciar a 
volatilidade do preço deste insumo. 
“Temos uma estatal (Petrobras) 
que em sua constituição no gover-
nos do Presidente Getúlio Vargas 
tinha o propósito de fornecer este 
insumo de forma estratégica ao 
país. Hoje, a empresa sendo uma 
sociedade de economia mista as-
sistiremos a um conflito frequente 
entre o interesse de seus acionis-
tas para que a empresa mantenha 
sua receita sempre indexada as 
cotações internacionais  [lembre-
mo-nos que muitos investidores 
na Petrobras são estrangeiros e 

não residentes no Brasil] e o inte-
resse de seu acionista controlador 
[Governo Federal] para utilizar a 
empresa como uma fonte dos de-
sígnios de suas políticas públicas. 
Neste sentido, o comando da Esta-
tal estará sempre diante da espada 
de Dâmocles”, pondera.

Além disso, Riberi diz que ainda 
é cedo para percebemos o que a 
guerra na Ucrânia está produzindo. 
“Diante da tempestade, o que po-
demos fazer é ajustar as velas para 
lograr o melhor resultado com o 
comércio internacional”, considera. 
“Temos um espaço para continuar 
com uma pauta exportadora robus-
ta, porém não podemos conceber 
uma desatenção da agroindústria 
ao mercado brasileiro. Temos um 
país com mais de 200 milhões de 
habitantes e alta capacidade de 
consumo, e os gêneros alimentí-
cios também são cruciais ao nosso 
desenvolvimento. Dedicar os esfor-
ços ao mercado exportador pode 
trazer bons resultados no curto pra-
zo, porém nossa agricultura deve 
ponderar entre o lucro e seu papel 
social como empresa que forneça 
ao mercado doméstico com preços 
justos”, alerta.

FALTA DE INSUMOS
Se há um redesenho no mapa de 

distribuição das commodities pelo 
mundo, a invasão da Ucrânia de-
veria abrir novas oportunidades às 
exportações brasileiras, ‘ocupando’ 
uma parcela dos mercados antes 
abastecidos pela Ucrânia e pela 
Rússia. Ao menos é o que avalia 
Roberto Bocaccio Piscitelli, mem-
bro da Comissão de Política Eco-
nômica do Conselho Federal de 
Economia. Mas ele lembra que há 
fatores que também podem com-
prometer a produção, em especial 
a falta de insumos, em particular de 
fertilizantes, que pode neutralizar a 
tendência ao incremento propicia-
do pelo alargamento dos mercados 
importadores, que procurarão com-



pensar as perdas decorrentes da 
redução ou suspensão das expor-
tações dos dois países envolvidos 
no conflito.

Em relação a alto do preço dos 
combustíveis, que impacta todo 
o setor de transporte, Piscitelli diz 
que o petróleo se torna mais es-
casso e mais caro no mundo todo, 
destacando que a Rússia, embora 
não pertença à Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), é uma das maiores produ-
toras e fornecedoras mundiais do 
óleo. 

O economista não acredita que 
haverá escassez de petróleo e de 
seus derivados, mas chama aten-
ção ao que ele chama de “des-
monte programado da Petrobras”, 
que se tornou, conforme ele, mais 
dependente dos derivados impor-
tados. “Muito embora ainda não 
possamos produzir internamente o 

necessário a atender todas as nos-
sas necessidades, demos vários 
passos atrás, e hoje consolidamos 
nossa posição de grandes expor-
tadores da matéria-prima e impor-
tadores de produção com valor 
agregado. Mas certamente o con-
sumidor brasileiro vai pagar mais 
caro”, avalia.

Piscitelli  diz que, para atender 
eleitoralmente aos interesses dos 
caminhoneiros, que tradicional-
mente apoiam o atual governo, foi 
instituído um auxílio, vigente até 
o final do ano, que é um subsídio 
que, além do caráter transitório, 
não ataca as raízes do problema e 
que poderá ser gradualmente anu-
lado em função de novos reajustes, 
tendo em vista a política de preços 
adotada pela Petrobras.

“Parece-nos que o País deveria 
retomar os investimentos no refino 
do petróleo, rever urgentemente a 
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política de preços da Petrobras e 
reverter o processo de desmonte 
da estatal”, defende o especialista.

OPORTUNIDADES
Como já foi dito, a principal con-

sequência que se enfrenta no Brasil 
em relação ao impacto do conflito é 
a inflação. Isso porque os custos 
dos insumos, assim como o diesel, 
subiram muito. 

Gabriel Hercos, que é advogado 
na área do Agronegócio, Tributário 
e de Planejamento Patrimonial, es-
clarece que o Brasil importa mais 
de 90% dos fertilizantes utilizados 
no país, e boa parte dessa impor-
tação vem da Rússia bem como o 
Brasil não tem refinarias para suprir 
a demanda interna e precisa impor-
tar diesel e gasolina. “O produtor 
que já havia comprado os insumos 
dessa safra e da próxima não teve 
muito impacto. Mas quem não ha-
via se programa, teve um aumento 
bem substancial de custo. De outro 
lado, o preço dos grãos tendem a 
ficar elevados, dado o cenário inter-
nacional”, analisa.

Hercos comenta que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) está trabalhando 
para que não falte insumos, e até 
a presente data não houve notí-
cias de escassez. Ao contrário, o 
especialista enxerga oportunidade 
na situação, já que a  Ucrânia é 
uma grande exportadora de grãos 
e, com a guerra, abre-se um vá-
cuo para que outros países su-
pram essa demanda de produtos. 
“O Brasil vem se movimentando 
para buscar esses mercados con-
sumidores. Já alimentamos uma 
em cada cinco pessoas no mundo 
e temos potencial para aumentar 
ainda mais a produção e, assim, 
nos consolidarmos como celeiro do 
mundo”, acredita. 

No entanto, Hercos acredita que 
é necessário a criação de políti-
cas públicas que ajudem o setor 
a expandir, como o investimento 

pesado em infraestrutura. “Temos 
problema grave de infraestrutura 
no Brasil. Precisamos melhorar os 
portos e as estradas, bem como li-
berar os projetos de ferrovias para 
aumentar o escoamento da produ-
ção, principalmente no Centro-O-
este e Norte do Brasil”, diz.

O advogado não acredita que vá 
faltar combustível, já que o país é 
autossuficiente em petróleo, assim 
como diz que a alta do diesel não 
é culpa da Petrobrás. “Temos pouca 
produção de diesel e gasolina por 
falta de políticas para a construção 
de mais refinarias, algo que já vêm 
desde governos passados. Como o 
petróleo subiu no mercado interna-
cional, consequentemente estamos 
pagando mais para importar diesel. 
Poderíamos implementar uma po-
lítica de Estado para incentivar a 
construção de refinarias e, assim, 
diminuirmos a dependência de die-
sel e gasolina importados”, qualifica. 

Enquanto isso não acontece, os 
consumidores brasileiros seguem 
sentindo as consequências econô-
micas da guerra, como o aumento 
de preços em tudo no país. “Os 
alimentos, principalmente verduras 
e carnes, já pesam muito no orça-
mento do brasileiro”, lamenta. 
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ASSESSORIA

Muitas vezes árdua e cansati-
va, a profissão de motorista exige 
longas horas sob a direção de veí-
culos em busca de cumprir prazos 
e garantir entregas. Esse compro-
misso, no entanto, gera consequ-
ências inevitáveis ao físico, senti-
das de diversas maneiras. Entre 
as principais queixas relacionadas 
à saúde dos motoristas, a dor nas 
costas está no topo da lista, em sin-
tomas como desconforto na coluna 
e articulações ou tensão na base 
do pescoço, principalmente.

Por se tratarem de episódios 
considerados comuns e rotineiros, 
há quem opte por negligenciar as 
dores sentidas na região da lombar, 
seja ignorando a necessidade de 
tratamento ou tomando remédios 
por conta própria.

No entanto, é preciso compre-
ender que o problema deve ser 
administrado com atenção, já que 
está diretamente relacionado aos 
hábitos da profissão e pode inclu-
sive trazer complicações se não for 
devidamente cuidado.

A seguir, apresentamos o que 
você precisa saber sobre as dores 
nas costas ao dirigir.

CONSEQUÊNCIAS DA ROTINA
Não é nenhuma coincidência que 

a lombalgia seja tão comum entre 
os motoristas. A permanência pro-
longada na posição sentada por 
conta das longas viagens e a pos-
tura inadequada para dirigir são as 
principais causas atribuídas para o 
mal – como a repetição de ambas 
faz parte do cotidiano da profissão, 

o resultado é um agravamento rápi-
do dos problemas.

Mas, para além delas, há ain-
da outros fatores possivelmente 
associados, como o sedentaris-
mo e as sobrecargas de peso no 
momento de manusear as cargas 
transportadas.

Por conta de todos os riscos exis-
tentes no dia a dia ocupacional, é 
possível afirmar que a prevenção 
contra as indesejáveis dores nas 
costas está principalmente em cui-
dados a serem tomados por parte 
do motorista. 

ENTENDA PORQUE A DOR NAS COSTAS 
ATINGE OS MOTORISTAS
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1. CONTROLE AS 
HORAS AO VOLANTE

Ainda que o objetivo seja cumprir 
com as entregas e prazos, o moto-
rista, principalmente de caminhão, 
não pode se esquecer que é preci-
so cumprir a Lei do Caminhoneiro 
(Lei 13.103, de 2015), que estabe-
leceu parâmetros importantes para 
a jornada de trabalho deste profis-
sional. Mas o que isso tem a ver 
com as dores nas costas?

A relação é bastante simples. 
O tempo de direção e descanso 
indicado pela legislação deve ser 
utilizado tanto para evitar a fadiga 
ao volante – que diminui o estado 
de alerta, aumentando o risco de 
acidentes – quanto para evitar a 
permanência excessiva na posi-
ção exigida ao volante, que como 
já vimos pode ocasionar as dores 
no corpo.

Portanto, lembre-se: dentro do 
período de 24 horas, são assegu-
radas 11 horas de descanso, sen-
do facultados o seu fracionamento 
e a coincidência com os períodos 
de parada obrigatória na condução 
do veículo, garantidos o mínimo de 
8 horas ininterruptas no primeiro 
período e o gozo do remanescente 
dentro das 16 horas seguintes ao 
fim do primeiro período.

Nesses períodos, indica-se, in-
clusive, realizar alongamentos para 
estimular a movimentação do corpo.

2. ALONGUE-SE
Tanto antes de iniciar uma via-

gem quanto nos momentos de 
descanso ou nas breves pausas 
durante a viagem, é interessante 
realizar algum tipo de alongamen-
to. Mesmo os mais simples são va-
liosos, na medida em que ajudam 
a diminuir a tensão muscular e re-

laxam os músculos para evitar que 
as dores apareçam.

Dentro da própria cabine, o moto-
rista pode girar o pescoço em movi-
mentos amplos para alongar a cer-
vical (cerca de 10 vezes para cada 
lado são suficientes), rotacionar os 
ombros, esticar os braços...

Já quando se retirar do veículo, 
procure alongar os membros su-
periores e inferiores – você sabia 
que a falta de alongamento na par-
te de trás das coxas, por exemplo, 
está frequentemente associada à 
dor nas costas? Para alongar essa 
região, faça flexões de tronco (po-
sição em que você tenta tocar o 
chão, com as pernas eretas, por 
cerca de 30 segundos).

As breves caminhadas também 
auxiliam na ativação da circulação 
e podem prevenir dores e lesões. 

3. ADOTE A 
POSTURA CORRETA

Quem não quer sofrer com as 
dores nas costas precisa se preo-
cupar constantemente com a pos-
tura que está adotando ao dirigir. 
Os vícios em uma postura incorreta 
têm como consequência inevitável 
o incômodo na região e, se não fo-
rem tomados os devidos cuidados, 
há riscos de a dor se tornar crônica 
ou ocasionar outros problemas.

A postura correta para estar sob 
o volante é aquela que permite que 
as mãos o segurem sem que o om-
bro e coluna fiquem longe do en-
costo da cadeira – é essencial que 
a coluna esteja apoiada e ereta a 
todo tempo, em um ângulo próximo 
de 90 graus. Como alguns veículos 
não apresentam a ergonomia ide-
al indicada, se necessário utilize 
acessórios que permitam que você 
não fique curvado enquanto dirige.

O ideal é também que pernas e 
braços estejam ligeiramente flexio-
nados (o banco deve ser posiciona-
do de forma que os joelhos possam 
ficar dobrados).

4. ATENÇÃO AOS 
CARREGAMENTOS E 
DESCARREGAMENTOS

Nos casos em que é preciso ma-
nusear as cargas transportadas, 
o excesso de peso carregado nos 
braços e a forma incorreta de le-
vantá-lo podem ser maléficos para 
a coluna. Indica-se que o levanta-
mento de objetos seja feito com os 
joelhos dobrados, e não a coluna.

Evite forçar o tronco com mais 
peso do que consegue suportar e 
jamais utilize a cabeça para trans-
portar cargas.

5. MANTENHA UMA 
VIDA FISICAMENTE ATIVA

Por último, vale lembrar que uma 
boa prática ocupacional tem rela-
ção também com um estilo de vida 
saudável. A prática de atividades fí-
sicas auxilia de inúmeras maneiras 
o bom funcionamento do organis-
mo, ao promover o fortalecimento 
dos músculos e a capacidade ae-
róbica, sendo capaz inclusive de 
reduzir dores.

No entanto, qualquer tipo de ati-
vidade física deve ser feito de acor-
do com as limitações e possibilida-
des individuais. Para quem já sente 
algum tipo de dor, por exemplo, al-
guns exercícios não são recomen-
dados. Antes de iniciar alguma prá-
tica, é preciso consultar um médico 
ortopedista.

Com a saúde não se brinca! 
Caso perceba qualquer sinal de 
que a saúde precisa de atenção, 
busque auxílio profissional.












