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Ranço ideológico.
Até quando?

As notícias sobre a 

Operação “Carne 

Fraca” merecem uma 

profunda refl exão sobre 

a produção de alimentos 

no Brasil

Temos uma cadeia produ-
tiva efi ciente. Consegui-
mos produzir uma quan-

tidade fantástica de alimentos, 
com qualidade e ética. Em 
2017, serão quase 30 milhões 
de toneladas de proteínas 
animais, 37 bilhões de litros 
de leite e 215 milhões de tone-
ladas de grãos. Respeitamos o 
meio ambiente e as relações de 
trabalho. Não podemos esque-
cer que produzimos grãos em 
pouco mais de 60 milhões de 
hectares e são 170 milhões de 
hectares de pastagens. 

Dados publicados recente-
mente comprovam a preser-
vação de aproximadamente 
62% do território nacional. 
No campo trabalhista, lidamos 
com uma legislação ultrapassa-
da e inadequada, o que muitas 
vezes nos deixa à mercê de 
sermos incluídos em listas 
“sujas” de trabalho irregular, 
sem nenhuma razão técnica. 
Mesmo assim, é preciso dizer 
com orgulho que o campo gera 
1/3 dos empregos do país, além 
de 23% do Produto Interno 
Bruto. E mais: cerca de 40% 
das nossas exportações saem 
do setor rural. Geramos rique-
za, empregos e impostos.

Se há desvios de conduta, 
esses devem ser banidos. A 
corrupção é endêmica no 
Brasil e deve ser punida, como 
qualquer outro crime. Sobre 
punições, o Brasil precisa de 
uma revisão de conceitos. 
Basicamente punições devem 
ser aplicadas, sem dó nem pie-
dade. A “lei de Gerson” tem que 
acabar! Em outros países, as 
coisas funcionam justamente 
porque punições são aplicadas. 
Simples assim.

Voltando à Operação “Car-
ne Fraca”, me impressiona o 

despreparo e a falta de co-
nhecimento de parte da mídia 
brasileira. Há erros grosseiros 
nas divulgações. É falta de co-
nhecimento, sensacionalismo 
ou irresponsabilidade? 

Um dos papeis da imprensa é 
informar fatos e alertar a socie-
dade sobre os acontecimentos. 
Porém, com imparcialidade. 
Esse é o conceito. O que es-
tamos vendo é a exacerbação 
de um certo “ranço” que há 
contra o setor produtivo.  A 
raiz é profunda. 

A mídia é, sem dúvida, a 
entidade que mais exerce 
infl uência sobre as pessoas. E 
as pessoas gostam de notícias 
negativas. Isso, por sua vez, 
gera a famosa teoria: “Sangue 
vende.” Eis a razão para apro-
veitar uma notícia negativa 
na essência e dar mais uma 
bordoada em quem, na visão de 
alguns, representa o cerne do 
conservadorismo no Brasil.

O objetivo de impactar a po-
pulação urbana foi alcançado. 
Basta vermos os comentários 
e memes postados nas redes 
sociais. Não se trata, apenas, 
de bradar contra a comunica-
ção exagerada de quem não 
conhece a produção. O agro 
também tem sua culpa. Nos 
comunicamos muito mal com 
a sociedade. Não contamos 
direito a nossa história. Com 
isso, deixamos um enorme es-
paço para que outros a contem 
por nós. 

Com o viés que lhes convier. 
O fato é que falamos para nós 
mesmos. E, com isso, comete-
mos um grande pecado. Não 
comunicar às pessoas sobre 
como são produzidos os ali-
mentos que elas necessitam 
todos os dias é muito grave. 
Não temos desculpas. Somos 
fortes, somos essenciais para 
geração de empregos, de rique-
za, de exportações, de comida 
na mesa das pessoas.

Essa é a nossa verdadeira 
história. Devemos contá-la.

(*) - É CEO da Associação Nacional 
da Pecuária Intensiva - ASSOCON.

Fernando César Nunes Saltão (*)

A - Renda para Crianças 
Mais de 9 milhões de paulistas poderão doar parte de seu imposto de renda 
para ajudar projetos sociais. Os contribuintes tem a opção de destinar 
3% do imposto de renda devido de Pessoa Física para o Fundo Estadual 
da Criança e do Adolescente. Há a possibilidade também de, quem tiver 
imposto a restituir, realizar as doações. Ao comprovar à Receita que fez 
uma destinação, o valor é descontado do imposto já retido na fonte e 
não representa um custo a mais para o contribuinte. É uma maneira de 
ser solidário, sem colocar um dinheiro extra. Além disso, as empresas 
podem fazer as destinações, de até 1% do imposto de renda devido, 
durante o ano todo (www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br).

B - Projetos Sociais 
O curso online de Avaliação Econômica de Projetos Social está com 
inscrições abertas até o próximo dia 26. Os interessados devem realizar 
a inscrição no site (http://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/curso-
modulo/cursos-online/). As aulas, que terão início no dia 4 de abril, são 
voltadas para gestores de projetos sociais de Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), órgãos governamentais, institutos e fundações empresariais. 
Os participantes precisam ter noção básica de matemática fi nanceira, 
estatística e experiência em Excel. O curso é dividido em 34 horas, sendo 
14 horas teóricas e 20 dedicadas à elaboração do trabalho de conclusão. O 
objetivo é que os alunos sejam capazes, ao fi nal da formação, de mensurar 
o impacto de projetos sociais e calcular o retorno econômico das atividades 
realizadas. Outras informações (www.fundaçãoitausocial.org.br).

C - Trabalho Temporário
Hoje (23), o Grupo Umana, uma das mais importante consultoria de 
RH da Itália, reune empresários e entidades do setor em encontro 
para promover um debate sobre as condições do trabalho temporário, 
o cenário conceitual, suas bases legais e importância socioeconômica 
no País e no mundo. O evento acontece às 18h45, no Renaissance São 
Paulo Hotel, com palestra dos advogados João Cordeiro e Adriano 
Mota, autores do livro “Trabalho Temporário - Práticos Fundamentos 
da Lei 6.019/74”, seguido de jantar. Contará com a presença de Maria 
Raffaella Caprioglio, presidente do Grupo Umana, e Cristian Giuriato, 
CEO da Umana Brasil e do Conselho Consultivo Nacional da Asserttem. 
No Brasil, cerca de um milhão de pessoas atuam em regime de trabalho 
temporário. Informações: (www.umanabrasil.com).

D - Imóveis nos EUA
Os brasileiros continuam com apetite para investir e morar nos EUA, 
com preferência pelas cidades de Orlando, Miami e Fort Lauderdale. 
As ‘vacation homes’ estão entre os imóveis mais procurados, localizados 
em condomínios fechados, com completo club house, segurança 24 
horas e alguns até com campos de golfe, o que garante a valorização, já 
que é possível alugar a propriedade quando não estiver sendo usada. 
“Orlando possui esse formato de casas de férias”, conta Daniel Rosen-
thal, idealizador e organizador do Investir USA Expo, o maior evento 
latino-americano de investimentos imobiliários nos EUA, que acontece 
no dias 7 e 8 de abril, no Centro de Convenções Frei Caneca. Inscrições: 
(www.investirusaexpo.com.br).

E - Startups e Corporações 
A Liga Ventures está encerrando o período de inscrições para o 1° ciclo 
de aceleração da Liga AutoTech. O programa prospecta, seleciona e 
acelera startups em conjunto com grandes empresas dos setores de 
mobilidade, transporte, logística e da indústria automobilística. Fazem 
parte do projeto as empresas Mercedes-Benz, Eaton, Sascar, Ticket Log 
e Repom. O objetivo é descobrir novos talentos por meio de startups 
inovadoras e assim conectá-los a grandes empresas do setor para que 
explorem oportunidades de negócio juntos. Uma ótima oportunidade 
de passar por uma experiência única, aprendendo a fazer negócios com 
empresas que são referências no mercado. Inscrições pelo site (http://
liga.ventures/autotech/).

F - IR Solidário
Começa neste sábado (25), e vai até o dia 26 de abril, o auxílio gratuito à 
população no momento de preencher a declaração do Imposto de Renda, 
realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com 
a Receita Federal. O projeto IR Solidário é aberto à comunidade e ofe-
recerá o serviço entre segunda-feira e sábado no bairro de Higienópolis. 
De segunda à sexta-feira das 14h00 às 17h00; e aos sábados das 9h00 às 
16h00. Serão atendidas 20 pessoas por dia e, portanto, os interessados 
deverão agendar o seu horário pelos telefones: 2766-7047 e 2766-7028, 
exclusivamente às segundas, quartas ou sextas-feiras.

G - Ciência Avançada 
As inscrições para a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Proteô-
mica Baseada em Espectrometria de Massas estão abertas até 9 de abril. 
O curso será realizado de 28 de agosto a 6 de setembro no campus do 
CNPEM, em Campinas. São 90 vagas para mestrandos, doutorandos e 
pós-doutorandos, sendo 35 brasileiros e 55 estrangeiros. Para manuten-
ção dos estudantes selecionados que venham de outras cidades, estados 
e países, os benefícios oferecidos são passagens aéreas, despesas de 
transporte e diárias na cidade que sediará a escola. As inscrições  são 
gratuitas e a seleção será feita com base na análise do currículo e da carta 
de interesse. Mais informações: (http://pages.cnpem.br/ms/spsas).

H - São Paulo de Literatura  
A Secretaria da Cultura do Estado está com inscrições abertas para o 
Prêmio São Paulo de Literatura 2017. O prazo para escritores e editoras 
se inscreverem vai até 20 de abril e podem concorrer romances em 
duas categorias: “Melhor Livro do Ano” e “Melhor Livro do Ano – Autor 
Estreante” – esta última dividida em duas modalidades “Autores com 
Mais de 40 Anos de idade” e “Autores com Menos de 40 Anos de idade”. 
Desde que foi criado, o Prêmio teve participação de mais de 1.700 livros 
e premiou 22 romances, contribuindo de forma decisiva para dar visibi-
lidade não só às obras vencedoras, mas também aos trabalhos fi nalistas. 
Mais informações e inscrições: (www.cultura.sp.gov.br).

I - Física na Espanha
Brasileiros podem se candidatar a uma oportunidade de doutoramento 
em Física na Espanha. A posição foi aberta pelo Centro de Física da 
Matéria Condensada da Universidade Autónoma de Madrid. O selecio-
nado trabalhará em pesquisa com transporte quântico experimental e 
receberá bolsa por quatro anos. O projeto de pesquisa terá início em 
junho. Os candidatos devem ter mestrado, de preferência em Física ou 
disciplina relacionada. Experiência em física da matéria condensada 
experimental é desejada. Os interessados devem enviar carta, curricu-
lum vitae, histórico escolar e duas referências para Eduardo J. H. Lee, 
professor brasileiro na Universidade Autónoma de Madrid: (eduardo.
lee@uam.es).

J - Enxoval do Bebê
Com 40% de sua vendas ao mês representadas por brasileiros, a loja 
MacroBaby, em Orlando, referência entre mamães e papais quando o 
assunto é o enxoval do bebê, deve verifi car um crescimento de aproxi-
madamente 20% nesse percentual com o início de um benefício exclusivo 
para o consumidor brasileiro: o parcelamento em até 12 meses nos cartões 
de crédito Visa, Mastercard e Amex. “Nos Estados Unidos a prática de 
parcelamento não é comum, mas os brasileiros sempre perguntavam se 
poderiam parcelar. O projeto levou algum tempo para ser desenvolvido”, 
afi rma Richard Harary, CEO da loja. A forma de pagamento está dis-
ponível tanto para compras na loja física como no e-commerce. Outras 
informações: (www.macrobaby.com.br). 
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Os brasileiros continuam com apetite para investir e morar nos EUA,

A estimativa está próxima 
da esperada pelo mercado 
financeiro, que projeta 

expansão do PIB de 0,48%. 
Em 2016, o PIB teve queda de 
3,6%. Para 2018, a estimativa é 
de expansão do PIB em 2,5%. A 
projeção para a infl ação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) é 
4,3% este ano, e 4,5% em 2018. 

A estimativa anterior do 
governo para a infl ação este 
ano era 4,7%. O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
reafi rmou que não está descar-
tado o aumento de impostos 
e disse que o valor do contin-
genciamento será a “combina-
ção possível”. Segundo ele, o 
objetivo principal é cumprir 
a meta fi scal de 2017, com 
um défi cit previsto de R$ 139 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Infl ação ofi cial 
acumula taxa de 
4,73% em 12 meses

A prévia da infl ação ofi cial, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – 15 
(IPCA-15), registrou uma varia-
ção de 0,15% em março. A taxa é 
inferior ao 0,54% de fevereiro e ao 
0,43% de março de 2016.

Segundo dados divulgados 
ontem (22) pelo IBGE, o IPCA-
15 acumula taxa de 4,73% em 
12 meses, próximo ao centro 
da meta de infl ação do governo 
federal, que é de 4,5%. No ano, a 
prévia da infl ação ofi cial acumula 
taxa de 1%. O 0,15% de março é o 
menor índice mensal do IPCA-15 
desde agosto de 2014 (0,14%). É 
também o menor registro para 
meses de março desde 2009 
(0,11%).

O principal responsável pela 
queda da taxa de infl ação entre fe-
vereiro e março foram os transpor-
tes, que tiveram defl ação (queda 
de preços) de 0,16%. O resultado 
foi motivado pelas variações na 
gasolina (-1,06%), no etanol 
(-2,69%) e nas passagens aéreas 
(-9,71%). Os alimentos também 
tiveram queda de preços pelo 
segundo mês consecutivo. Desta 
vez, a defl ação foi de 0,08%, devi-
do à variação em produtos como 
feijão-carioca (-10,36%), feijão-
preto (-8,27%), frango inteiro 
(-2,39%) e carnes (-1,31%).

Por outro lado, os gastos com 
habitação evitaram uma queda 
maior da infl ação, ao aumentarem 
em 0,64% na prévia de março. O 
principal responsável por esse 
movimento foi o custo da energia 
elétrica, que subiu 2,45% e res-
pondeu por mais da metade da 
infl ação no período (ABr).

A 48ª rodada do Indicador de 
Atividade da Micro e Peque-
na Indústria, encomendado 
pelo Sindicato das Micro e 
Pequenas Indústrias (Simpi) 
ao Datafolha, mostra quais 
as reformas são aguardadas 
em prol do desenvolvimento 
do próprio negócio e do País. 
Para 55% dos entrevistados, 
a Reforma Tributária trará 
mais benefícios às empresas, 
seguida pela Reforma Política 
(23%), Reforma Trabalhista 
(19%) e, por fi m, a Reforma 
Previdenciária (2%). 

A ausência de capital de giro 
segue como principal agra-
vante contra o desempenho 
das indústrias. Para 61% dos 
entrevistados, o capital da pró-
pria empresa é muito pouco, o 
que traz difi culdades; apenas 
4% consideram seu capital 
como mais do que sufi ciente. 
No mês de fevereiro, somente 

Reforma Tributária trará mais benefícios às empresas.
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Governo reduz projeção do 
crescimento da economia

A economia brasileira deve apresentar crescimento de 0,5% este ano, segundo estimativa para o PIB, 
divulgada ontem (22), em Brasília, pelo Ministério da Fazenda. A projeção anterior era 1%

Em janeiro, no Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, na 
Suíça, Meirelles tinha afi rmado 
que o PIB chegaria ao quarto 
trimestre com expansão de 
2% na comparação com o 
mesmo trimestre de 2016. No 
início deste mês, na reunião do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, o ministro 
tinha dito que o crescimento na 
comparação trimestral fi caria 
em 2,4%. “O importante é a 
comparação trimestral [trimes-
tre contra trimestre do ano an-
terior]. É esse número que dá a 
sensação térmica da economia”, 
explicou o secretário de Polícia 
Econômica do Ministério da Fa-
zenda, Fabio Kanczuk. Ele não 
informou o impacto da revisão 
do PIB sobre o Orçamento em 
2017 (ABr).

bilhões. Apesar de encerrar o 
ano com expansão de 0,5%, o 
PIB registrará crescimento de 
2,7% no quarto trimestre deste 

ano (outubro a dezembro) em 
relação ao mesmo trimestre de 
2016, informou o Ministério da 
Fazenda. 

Reforma Tributária é essencial 
na retomada do negócio

6% tiveram acesso a linhas de 
crédito para pessoas jurídicas, 
ante 11% em janeiro; 21% re-
correram ao cheque especial 
e 4% utilizaram empréstimos 
pessoais em bancos. 

De acordo com o presidente do 
Simpi, Joseph Couri, este é um 
cenário que vem se agravando 
desde setembro de 2014, início da 
crise. “Sem o crédito, a empresa 
não anda. Ela não consegue se 
manter com o próprio capital 

e falta crédito no mercado, 
enquanto os juros do cheque es-
pecial e do empréstimo pessoal 
são impagáveis. E gerir com a 
falta de dinheiro em caixa pode 
causar calotes de despesas, 
atraso no pagamento de bene-
fícios trabalhistas, demissões e 
até o fechamento do negócio. 
Faltam medidas governamen-
tais que atendam esta questão, 
ou haverá a deterioração do 
mercado interno”.

A proibição ao uso de animais em testes para produção 
de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal 
recebeu o aval da Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado. A proposta proíbe testes de ingredientes e de 
produtos cosméticos, veda o comércio de produtos que 
tenham sido testados em animais e incentiva técnicas 
alternativas para avaliar a segurança das formulações, 
conforme emendas apresentadas pelo relator, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Randolfe propõe um prazo de três anos para que as 

empresas possam atualizar sua política de pesquisa 
e desenvolvimento e adaptar sua infraestrutura para 
um modelo de inovação responsável. Ele lembra que a 
proposição não gera qualquer impacto no desenvolvi-
mento de medicamentos e vacinas, pois se restringe ao 
teste de cosméticos e produtos de higiene pessoal 

Em defesa do projeto, Gleise Hoffmann (PT-PR) 
destacou a efi ciência da utilização de métodos alterna-
tivos, em substituição a teste com animais. “Isso sem 
falar dos modernos processos de análise genômica e 

sistemas biológicos in vitro, que vêm sendo muito bem 
utilizados por pesquisadores brasileiros”, completou 
a senadora.

Assim como Gleisi, Randolfe disse considerar a 
aprovação da proposta um dever moral do Congresso. 
“Enfatizamos que todos os testes que envolvam ani-
mais têm o potencial de causar tanto sofrimento físico 
quanto psicológico, criando uma obrigação moral de 
eliminar o seu uso indiscriminado”, afi rmou o relator 
(Ag.Senado).

Uso de animais em teste para cosmético


