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“A vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta 
e daí afrouxa, sossega e 
depois desinquieta.
O que ela quer da gente 
é coragem”. 
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro
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A agricultura brasilei-
ra bateu recordes em 
várias culturas impor-

tantes no ano passado, que 
fi zeram com que o valor de 
produção atingisse o recorde 
de R$ 343,5 bilhões, alta de 
8,3% em relação ao ano ante-
rior. A informação foi divulga-
da ontem (5), pelo IBGE, na 
publicação Produção Agrícola 
Municipal. O valor de produção 
é o mesmo que valor bruto 
de produção. Eles pegam o 
chamado “preço de porteira”, 
que é o preço livre de fretes e 
impostos, e multiplicam pelo 
total produzido. O resultado é 
o valor de produção.

Valor de produção agrícola 
de 2018 bate recorde,
com R$ 343,5 bilhões

De acordo com o gerente 
de Agricultura do IBGE, o 
engenheiro agrônomo Carlos 
Alfredo, as principais explica-
ções para o recorde no valor de 
produção foram as condições 
climáticas, boas no início do ano 
para algumas culturas. O clima 
foi ruim para a segunda safra do 
milho mas, em termos de valor, 
a falta do milho fez com que o 
preço do produto subisse, expli-
cou. “Então, impactou também 
nesse valor da produção”, disse 
Alfredo. Foram plantados ao 
todo 78,5 milhões de hectares, 
redução de 0,6% na comparação 
com 2017.

O gerente de Agricultura 

observou que quando se olha 
o grupo dos grãos, principais 
produtos na categoria de cere-
ais, leguminosas e oleaginosas, 
percebe-se que não conseguiu 
ser batido em 2018 o recorde de 
2017, quando o clima foi exce-
lente para as culturas. “Mesmo 
assim, tivemos uma produção de 
227,5 milhões de toneladas”. Em 
termos de valor da produção, 
que atingiu para essa categoria 
de produtos R$ 198,5 bilhões, 
foi apurada expansão de 13,6%.

As dez principais culturas 
(soja, cana-de-açúcar, milho, 
café, algodão herbáceo, man-
dioca, laranja, arroz, banana 
e fumo) representaram quase 

Em 25 anos, a soja subiu de um patamar anual de R$ 3,8 bilhões para R$ 127,5 bilhões,

em 2018, incremento de 3.222,1%, com a área colhida evoluindo 201,6%.

85,6% de todo o valor gerado 
no ano passado. A soja liderou, 
com participação de 37% no 
valor da produção, seguida pela 
cana-de-açúcar (15%) e milho 
(11%). A soja teve R$ 127,5 
bilhões arrecadados, expansão 
de 13,6%; cana-de-açúcar, R$ 
52,2 bilhões (-3%); e milho, R$ 

37,6 bilhões (+14,1%).
Em 25 anos, a soja subiu de 

um patamar anual de R$ 3,8 bi-
lhões para R$ 127,5 bilhões, em 
2018, incremento de 3.222,1%, 
com a área colhida evoluindo 
201,6%. A produção de soja 
cresceu 372,8% no período (de 
24,9 milhões de toneladas para 

117,9 milhões de toneladas). 
A cana-de-açúcar também 
ampliou o valor da produção em 
25 anos em 1.539,6% (de R$ 3 
bilhões para R$ 52,2 bilhões), 
enquanto o milho aumentou o 
valor arrecadado em 1.111,7% 
(de R$ 3,1 bilhões para R$ 37,6 
bilhões) (ABr).

Quem está preparado para exportar tem um benefício transitório.

Ao participar ontem (5) do 
7º Fórum de Agricultura da 
América do Sul, em Curitiba, 
o diretor da Divisão Agrícola 
e de Commodities da OMC, 
Edwini Kessie, disse que os 
ganhos atuais do Brasil com o 
aumento nas exportações são 
temporários. Destacou que, se 
o Brasil aumentar agora os in-
vestimentos para exportar mais 
soja, quando os Estados Unidos 
voltarem a vender o produto 
para a China a tendência é que 
os preços caiam, o que pode 
prejudicar o setor brasileiro.

Sobre o impacto da guerra 
comercial, disse que, se hou-
ver acordo no curto prazo, os 
efeitos não serão signifi cantes. 
Em painel no fórum, o diretor 

Bolsonaro discursa no lançamento do Programa Nacional

das Escolas Cívico-Militares.

O governo lançou ontem (5) o 
Programa Nacional das Escolas 
Cívico-Militares (Pecim), em 
cerimônia no Palácio do Planal-
to. A meta é implementar 216 
escolas em todos as unidades da 
federação até 2023. As escolas 
cívico-militares são instituições 
não militarizadas, mas com uma 
equipe de militares da reserva 
no papel de tutores. Em julho, 
o MEC já havia anunciado a 
implementação de 108 escolas 
nesse modelo. Agora, a meta 
foi dobrada.

A adesão dos estados e 
municípios ao programa é vo-
luntária e os gestores deverão 
realizar uma consulta pública 
e a comunidade escolar deve 
aceitar a mudança. O minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, destacou que as 
escolas cívico-militares têm um 
desempenho muito acima da 
média e são instrumento para 
a melhoria da educação no país. 

Para o presidente Bolsonaro, 
o bom desempenho das escolas 
cívico-militares está ligado à 
disciplina dos alunos.

“Tem que botar na cabeça 
dessa garotada a importância 
dos valores cívicos-militares, 
como tínhamos há pouco no 
governo militar, sobre educação 
moral e cívica, sobre respeito 
à bandeira”. Disse ainda que o 
que tira um país da miséria e da 
pobreza é conhecimento, e que 
o Brasil tem um potencial enor-
me para explorar, incluindo as 
riquezas da Amazônia. Neste 
ano, 54 escolas serão contem-
pladas com o programa, em 
formato piloto, duas em cada 
unidade da Federação. 

A indicação das instituições 
deverá ser feita pelos estados 
até 27 de setembro. Os colégios 
devem ter de 500 a mil alunos 
do 6º ao 9º ano do ensino fun-
damental e/ou médio. A implan-
tação das escolas vai ocorrer 
em regiões que apresentam 
situação de vulnerabilidade 
social e baixos índices no Ideb. 
Entre as premissas do progra-
ma estão a contribuição para a 
melhoria do ambiente escolar, 
redução da violência, da evasão 
e da repetência escolar (ABr).

Destruição provocada pelo furacão Dorian nas Bahamas.

A passagem do furacão 
Dorian pelas Bahamas, no 
Caribe, deixou pelo menos 
20 pessoas mortas, de acordo 
com novo balanço divulgado 
ontem (5). O número, no 
entanto, ainda deve subir, já 
que há dezenas de desapa-
recidos e muitas áreas que 
permanecem submersas ou 
tomadas por escombros.

O furacão, que atingiu as 

Protesto em Bruxelas cobra fi m de “ecocídio” na Amazônia.

A comissária da União Eu-
ropeia para Comércio, Cecilia 
Malmstrom, alertou, em discur-
so em Bruxelas, que a postura 
do governo do Brasil em relação 
às queimadas na Amazônia 
pode “complicar” o processo 
de ratifi cação do acordo com o 
Mercosul. Tida como uma das 
mais poderosas integrantes da 
Comissão Europeia, poder Exe-
cutivo da UE, a sueca disse que 
o bloco fez questão de inserir 
cláusulas ambientais em trata-
dos comerciais, como forma de 
obrigar os países signatários a 
respeitarem o Acordo de Paris 
sobre o Clima, fi rmado em 2015.

“Por isso nosso recente 
acordo com os quatro Estados 
do Mercosul é tão importante. 
Ele vincula esses quatro paí-
ses à UE no momento em que 
os EUA deixaram o Acordo 
de Paris e encorajam outros 

Papa Francisco recebido pelo 

presidente de Moçambique, 

Filipe Nyusi.

Em visita a Moçambique, 
fl agelado por 15 anos de guerra 
civil no fi m do século 20, o papa 
Francisco elogiou ontem (5) 
os esforços do país africano 
em busca da paz. O líder da 
Igreja Católica se reuniu com 
autoridades moçambicanas na 
capital Maputo e expressou seu 
“apreço” pelas ações tomadas 
“para fazer com que a paz volte 
a ser a regra, e a reconciliação, o 
melhor caminho para enfrentar 
as difi culdades e desafi os”.

A Guerra Civil Moçambicana 
durou de 1977 a 1992 e opôs 
os guerrilheiros da Renamo ao 
governo socialista da Frelimo, 
força política que governa o 
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Augusto Aras na PGR
O presidente Jair Bolsonaro 

indicou o nome do subprocurador-
-geral da República, Augusto Aras, 
para o cargo de procurador geral 
da República. A indicação ainda 
precisará passar por sabatina na 
CCJ do Senado e depois ser apro-
vada pelo plenário da Casa. Com 
a decisão, foi deixada de lado a 
tradicional lista tríplice elaborada 
pela Associação Nacional dos Pro-
curadores da República. 

Queimadas na Amazônia podem 
‘complicar’ acordo com Mercosul

ser protegida”, acrescentou.
Segundo a comissária de Co-

mércio, o acordo pode ser parte 
da solução para o problema. 
“Mas quero deixar muito claro 
que esperamos que o Brasil 
cumpra seus compromissos 
em termos de desmatamento. 
Não são apenas palavras vazias. 
Infelizmente, as coisas parecem 
ir na direção errada - e se conti-
nuar assim, isso pode complicar 
o processo de ratifi cação na 
Europa”, alertou.

O Brasil vem sendo pres-
sionado por países europeus, 
por conta do aumento das 
queimadas na Amazônia, ca-
pitaneada pelo presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
que já ameaçou não aprovar 
o acordo com o Mercosul caso 
o governo Bolsonaro não atue 
para conter o desmatamento 
(ANSA).

a fazerem o mesmo”, disse 
Malmstrom, durante evento 
promovido por um think tank 
em Bruxelas. “No entanto, há 
vezes em que a evidência está 
bem na frente de nossos olhos. 

Todos nós vimos os relatórios 
das últimas semanas sobre os 
incêndios na Amazônia. Isso é 
profundamente preocupante, 
a Amazônia fornece boa parte 
do oxigênio mundial e precisa 

Lançadas escolas cívico-
militares: adesão de estados 

e municípios é voluntária

Dorian mata 20 nas Bahamas 
e ganha força rumo aos EUA

Bahamas com ventos de mais 
de 280 quilômetros por hora, 
na categoria cinco (o topo da 
escala), é o mais forte já regis-
trado pelo país em sua história 
moderna. Rebaixado para o 
nível dois na última quarta (4), 
Dorian voltou a ganhar força 
ontem e subiu para a categoria 
três, enquanto se encaminha 
para a costa sudeste dos Esta-
dos Unidos (ANSA).

OMC: ganhos do Brasil 
com exportação ‘são 

temporários’

‘Paz é como uma fl or 
frágil’, diz Papa em 

Moçambique

afi rmou que essa guerra não é 
benéfi ca para o mundo, porque 
gera incertezas. “Isso não é bom 
para os negócios que requerem 
previsibilidade”. Para o consul-
tor em comércio exterior, Fábio 
Carneiro Cunha, a tendência é 
que o Brasil mantenha ganhos 
na balança comercial por mais 
um ano. Destacou que a disputa 
entre os dois países gera o efeito 
de aumento das importações de 
produtos eletrônicos e plástico. 

“Houve aumento de expor-
tação de soja, de milho. Mas ao 
mesmo tempo, houve aumento 
de importações dos dois países 
de setores que já sofrem com 
isso, como o de comércio eletrô-
nico e plástico. Então, quem está 
preparado para exportar tem um 
benefício transitório, mas quem 
tem normalmente difi culdades 
com o comércio exterior está 
sofrendo ainda mais”, afi rmou.

A disputa comercial iniciada 
entre entre China e Estados 
Unidos no ano passado aumen-
tou as exportações brasileiras 
para a China em US$ 8,1 bi-
lhões, em 2018, em compa-
ração com o ano anterior. As 
vendas nacionais passaram de
US$ 22,589 bilhões, em 2017, 
para US$ 30,706 bilhões (ABr).

país desde sua independência, 
proclamada em 1975. O confl ito 
foi suspenso com um tratado 
de paz assinado em Roma, em 
1992, com mediação da Igreja, 
mas as hostilidades voltaram 
em 2013 e só foram encerradas 
no último mês de agosto, com 
um acordo fi rmado pelo presi-
dente Filipe Nyusi e pelo líder 
da Renamo, Ossufo Momade.

Segundo o Papa, o pacto pode 
ser uma “pedra fundamental” 
e “decisiva” para a paz em Mo-
çambique. “Vocês conhecem o 
sofrimento, o luto e a afl ição, 
mas não quiseram que o cri-
tério regulador das relações 
humanas fosse a vingança ou 
a repressão, nem que o ódio e 
a violência tivessem a última 
palavra”, disse.

De acordo com Francisco, 
os moçambicanos mostraram 
que a busca pela paz duradou-
ra “exige um trabalho duro, 
constante e sem pausa”. “A 
paz é como uma fl or frágil que 
tenta brotar entre as pedras 
da violência, então exige que 
se continue a afi rmá-la com 
determinação, mas sem fana-
tismo; com coragem, mas sem 
exaltação; com tenacidade, 
mas de maneira inteligente”, 
acrescentou (ABr).


