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“Você é a única 
pessoa no mundo que 
sabe a verdade sobre 
a sua vida. Portanto, 
tudo que falam a seu 
respeito é problema 
deles e não seu”.
Bob Marley (1945/1981)
Cantor jamaicano 
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Com terr i tór io  de 
851,487 milhões de 
hectares (ha), o Brasil 

tem um total de 5.073.324 
estabelecimentos agropecu-
ários, que ocupam uma área 
total de 351,289 milhões de 
ha, ou seja, cerca de 41% da 
área total do país. Em relação 
ao levantamento anterior, fei-
to em 2006, houve aumento 
de 5,8% na área ocupada, 
apesar da redução de 102.312 
unidades rurais. 

O levantamento também 
mostra um total de terras in-
dígenas que somam 117,639 
milhões de ha e unidades de 

Censo Agropecuário: 
Brasil tem 5 milhões de 
estabelecimentos rurais

conservação espalhadas por 
151,895 milhões de ha. É o que 
revela o Censo Agropecuário 
2017, que teve os resultados 
definitivos divulgados pelo 
IBGE. A pesquisa fez uma 
fotografi a do campo brasileiro 
no dia 30 de setembro de 2017, 
com dados relativos ao período 
entre 1º de outubro de 2016 e 
a data base. 

Foram visitados para o úl-
timo levantamento um total 
de 7,5 milhões de endereços, 
num trajeto dos recenseadores 
que somou 5,56 milhões de 
km de extensão. A coleta de 
dados ocorreu entre os dias 

1º de outubro de 2017 e 28 de 
fevereiro de 2018. O gerente 
do censo, Antônio Florido, 
explica que houve aumento de 
estabelecimentos com área nas 
faixas de propriedades gran-
des em regiões de fronteira 
agrícola, enquanto diminuiu 
o número de estabelecimentos 
no Nordeste. 

Do total de estabelecimentos 
agropecuários do país, 77% 
(3.897.408) foram classifi-
cados como de agricultura 
familiar, sendo responsáveis 
por 23% do valor da produção 
e ocupando uma área de 80,89 
milhões de hectares, ou seja, 

A pesquisa fez uma fotografi a do campo brasileiro. O primeiro Censo Agropecuário

do país foi feito em 1920 e ocorre em intervalos mais ou menos decenais.

23% da área total. Em 2017, 
a agricultura familiar ocupava 

10,1 milhões de pessoas, 67% 
do total de trabalhadores nos 

estabelecimentos agropecuá-
rios (ABr).

O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou na sexta-
-feira (25) a transferência de 
local da Ceagesp, maior entre-
posto do Brasil e da América 
Latina. “Vamos transferir para 
uma área que é quatro ou cin-
co vezes maior, com melhores 
condições de atendimento à 
população, e considerando 
a proximidade de rodovias e 
sistema ferroviário”.

Informou que o decreto 
autorizando a construção de 
um ou mais entrepostos em 
diferentes locais foi publicado 
no DO do Estado, mas não 
informou o novo local. “O de-
creto dá oportunidade para um 
ou mais entrepostos na região 
metropolitana de São Paulo, 
dando acesso a rodovias e ao 
sistema ferroviário e ao Porto 

de Santos” disse. Para ele, o fe-
chamento da atual Ceagesp terá 
impacto positivo no trânsito da 
região, retirando caminhões 
que circulam pelas marginais, 
e melhorando as condições de 
segurança no local. 

O novo entreposto deverá ser 
transferido para um local com 
área construída mínima de 300 
mil m² com infraestrutura que 
atenda a atual demanda dos 
produtores rurais, atacadistas, 
varejistas, cooperativas, im-
portadores e exportadores. O 
espaço atual da Ceagesp, que 
pertence à União, abrigará o 
futuro Centro Internacional de 
Tecnologia e Inovação (Citi), 
que será ocupado por empresas 
privadas. “Será o Vale do Silício 
urbano de São Paulo”, explicou 
Dória (ABr).

O espaço atual da Ceagesp, que pertence à União, abrigará o 

futuro Centro Internacional de Tecnologia e Inovação.

Apenas estrangeiros
Argentina e Coréia do Sul são os 

últimos amistosos da Seleção Bra-
sileira este ano. As partidas serão 
respectivamente nos 15 e 19 de 
novembro. Sexta-feira (25), na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro,o técnico 
Tite convocou somente jogadores que 
atuam em clubes no Exterior. Outra 
novidade foi o anúncio do ex-jogador 
César Sampaio como auxiliar-técnico 
da Seleção Brasileira. “Ele é um cara 
transparente, do diálogo, sem meias-
-palavras”, justifi cou Tite.

No encontro, realizado no Grande Palácio do Povo, em Pequim, 

os  líderes expressaram a determinação de ampliar o

comércio e diversifi car o intercâmbio de produtos.

Após o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) da Bolívia de-
clarar a vitória do presidente 
Evo Morales nas eleições re-
alizadas no último domingo, a 
União Europeia e mais quatro 
países, incluindo o Brasil, pe-
diram na sexta-feira (25) uma 
verifi cação do resultado. Os 
governos do Brasil, Argentina, 
Colômbia e Estados Unidos 
pediram que a Bolívia permita 
que a OEA verifi que o resultado 
das eleições presidenciais e, 
eventualmente, convoque um 
segundo turno do pleito. 

Em um comunicado publica-
do em Bogotá, os quatro países 
disseram estar “preocupados” 
com as “anomalias” apresenta-
das no “processo de contagem 
de votos na Bolívia”. Em nota, 
a UE também afi rmou apoiar 

a realização de um segundo 
turno das eleições devido às 
difi culdades de contagem de 
votos e aos indícios de irregu-
laridades, que provocaram uma 
série de protestos pela Bolívia 
nos últimos dias.

A UE disse estar de acordo com 
a OEA de que a “melhor opção 
seria organizar um segundo 
turno para retomar a confi ança 
e garantir o pleno respeito da 
escolha democrática do povo bo-
liviano”. De acordo com o site do 
TSE, Morales conquistou 47,07% 
dos votos, enquanto o adversário 
Carlos Mesa teria fi cado com 
36,52%. As denúncias de fraude 
vieram à tona após um primeiro 
resultado do sistema de apura-
ção rápida, sobre 84% dos votos, 
que indicava um segundo turno 
entre Morales e Mesa (ABr).

Evo Morales foi declarado vencedor nas eleições na Bolívia.

O leilão oferecerá o direito de 

extrair petróleo e gás em áreas 

no polígono do pré-sal.

Marcelo Camargo/ABr
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O diretor de Assuntos Corpo-
rativos da Petrobras, Eberaldo 
Neto, que a análise de 30 amostras 
do petróleo recolhido de praias do 
Nordeste permitiu concluir que 
ele foi extraído de três campos 
de produção na Venezuela. Neto 
esclareceu que a companhia agiu 
assim que foi acionada pela União, 
no início de setembro, e recolheu 
340 toneladas de resíduos das 
praias. “A gente fez análise em 
mais de 30 amostras e concluiu 
que é de três campos venezue-
lanos. A origem do vazamento é 
outra coisa. A gente entende que 
é na costa brasileira”.

O vazamento teria ocorrido no 
Oceano Atlântico, em uma região 
no caminho de uma corrente 
marinha que vem da África e se 
bifurca, seguindo para a costa 

Foram analisadas 30 amostras do petróleo recolhido de praias.

O presidente Jair Bolsonaro 
se reuniu com seu homólogo 
chinês, Xi Jinping para assinar 
diversos acordos e memo-
randos nas áreas de política, 
ciência, tecnologia, educação, 
economia e comércio, além 
de energia e agricultura. “Po-
demos dizer que uma parte 
considerável do Brasil precisa 
da China e a China também 
precisa do Brasil”, disse Bol-
sonaro. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil, 
em 2018, o fl uxo de comércio 
entre os dois países alcançou 
a marca histórica de US$ 98,9 
bilhões. 

Entre os atos assinados 
estão protocolos sanitários 
para exportação de carne 
termoprocessada e farelo de 
algodão do Brasil à China. Os 
dois países também passaram 
a reconhecer as certifi cações 
de Operador Econômico Au-
torizado emitidas pelas auto-
ridades aduaneiras dos dois 

A Petrobras pretende usar os 
R$ 34 bilhões que receberá da 
União pelo aditivo do contrato 
de cessão onerosa no próprio 
leilão dos excedentes da área, 
marcado para 6 de novembro. 
O leilão oferecerá o direito 
de extrair petróleo e gás em 
áreas no polígono do pré-sal 
concedidas à Petrobras em 
2010. A diretora fi nanceira e 
de relacionamento com inves-
tidores, Andrea Almeida, disse 
que a empresa espera receber 
os recursos à medida em que 
eles sejam arrecadados.

“O dinheiro proveniente do 
aditivo do contrato a gente 
pretende, sim, usar no leilão 
agora no dia 6 de novembro. 

Bolsonaro e Xi Jinping assinam acordos 
em áreas como ciência e energia

diretos entre os ministérios das 
Relações Exteriores do Brasil 
e dos Negócios Estrangeiros 
da China, “o que possibilitará 
comunicação estreita e ágil 
sobre temas bilaterais, regio-
nais e internacionais de grande 
relevância”.

Brasil e China também pre-
tendem expandir os canais 
de comunicação entre jovens 
cientistas e pesquisadores 
e aprofundar a colaboração 
científi ca e tecnológica entre 
os dois países. Os governos 
fi nanciarão jovens cientistas 
e pesquisadores que conclu-
íram seu doutorado em um 
período de cinco anos antes 
da apresentação de propostas. 
Ao fi nal do encontro, Bolsonaro 
presenteou o presidente chinês 
com um agasalho do Flamengo, 
“o melhor time do Brasil no 
momento”. Em novembro, Xi 
Jinping deve vir ao Brasil para 
participar da 11ª Cúpula do 
BRICS (ANSA).

países. Uma empresa certifi -
cada usufrui dos benefícios, 
como tratamento prioritário, 
menos inspeções, requisitos 
menos rígidos de segurança e 
expedição agilizada. 

Bolsonaro e Xi Jiping res-
saltaram o papel da Comissão 

Sino-Brasileira de Alto Nível 
de Concertação e Cooperação 
como principal mecanismo 
para impulsionar as relações 
entre os dois países. Um me-
morando de entendimento 
também prevê contatos ins-
titucionais mais regulares e 

Governo paulista anuncia 
que Ceagesp terá nova sede

Brasil, EUA e UE defendem 
2º turno na Bolívia

Óleo que vazou foi 
extraído de três

campos na Venezuela

Petrobras usará R$ 34 
bilhões do aditivo no 

leilão da cessão onerosa
Integralmente”, respondeu 
ao divulgar o balanço da com-
panhia no terceiro trimestre. 
Segundo acordo fi rmado em 
2010, a Petrobras tem direito 
de extrair até cinco bilhões de 
barris de petróleo equivalente 
dessas áreas, que fazem parte 
do Polígono do Pré-sal. 

Como foram descobertos vo-
lumes superiores a esse limite, 
o Conselho Nacional de Política 
Energética autorizou a ANP a li-
citar esse excedente em regime 
de partilha, o que vai acontecer 
em 6 de novembro e pode ge-
rar mais de R$ 100 bilhões em 
bônus de assinatura. “Existe 
interesse, diversas empresas se 
inscreveram para participar do 
leilão”, disse a diretora. 

A diretora destacou que a 
produção aumentou 9,3% no 
período, quando houve queda 
de 10% no preço do petróleo. A 
queda de custo de produção no 
pré-sal, para 5 dólares o barril, 
foi comemorado pelos executi-
vos da companhia, que também 
chamaram a atenção para a 
redução do endividamento. “A 
gente conseguiu reduzir em 11 
bilhões de dólares a dívida da 
Petrobras, atingindo o valor de 
90 bilhões de dólares” (ABr). 

setentrional do Nordeste, de um 
lado, e para a Bahia e o Sudeste, 
do outro, passando pelos locais 
onde o óleo tem sido recolhido. “A 
gente sabe que foi em um ponto 
desse de bifurcação que foi a 
origem do vazamento. Provavel-
mente, um navio passando ali. As 
autoridades estão investigando”.

Neto destacou que o fato de o 
petróleo afundar, e seguir para 
o litoral em uma camada abaixo 
da superfície do mar, difi culta a 
visualização dele com sobrevoos 
e satélites e também a contenção 
dele com barreiras. “Fica difícil 
pegar a montante esse óleo e 
segurar com barreiras e outros 
instrumentos. O mecanismo de 
captura tem sido quando a maré 
e a corrente jogam para a praia”. 

O diretor da estatal afi rmou que 
a Petrobras vai distribuir equipa-
mentos de proteção individual em 
comunidades do Nordeste para 
que voluntários possam utilizar 
os equipamentos para se prote-
ger de possíveis intoxicações no 
contato com a substância. Neto 
disse que o foco da Petrobras é 
continuar o trabalho e qualquer 
discussão sobre o valor que será 
ressarcido à companhia pelos 
recursos gastos será feita poste-
riormente (ABr). 

Diego Nigro/Reuters


