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“Talento é quando um 
atirador atinge o alvo 
que os outros não 
conseguem. Gênio é 
quando um atirador 
atinge o alvo que os 
outros não vêem”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão
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A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) prevê 

uma alta de 9,8% na receita do 
setor em 2020, na comparação 
com 2019. A expectativa é que 
o Valor Bruto de Produção 
(VBP), índice que mede a 
receita “dentro da porteira”, 
totalize cerca de R$669,7 
bilhões. Para o Produto In-
terno Bruto (PIB) do setor a 
previsão é de um crescimento 
de 3% em 2020.

De acordo com a entidade, 
o carro-chefe do faturamen-

Setor agropecuário prevê 
faturamento de R$670 
bilhões em 2020

to será a agropecuária, com 
previsão de crescimento de 
14,1%, equivalente a R$ 265,8 
bilhões. Na avaliação da CNA, 
a perspectiva de aumento da 
produção fará com que 2020 
seja considerado “o ano do se-
tor”. No caso da carne bovina, 
a expectativa é de expansão de 
22,2% no VBP, atingindo recei-
ta de R$129,1 bilhões. Já para 
os suínos, espera-se aumento 
de 9,8% do VPB. A pecuária 
de leite deverá crescer 7,5% o 
VPB; e o frango, 7,1%.

De acordo com o superin-

tendente técnico da CNA, 
Bruno Lucci, “o produtor [de 
carne] vai reagir, estimulado 
pelo preço, e investirá em 
tecnologia pare ganhar em 
escala”. Segundo ele, com isso, 
“não faltará carne no mercado 
brasileiro”. Em 2020, o VBP 
da agricultura deverá crescer 
7,2%, alcançando R$ 403 
bilhões. O principal destaque 
fi cará com a soja,com previsão 
de alta de 14,1%, encerrando o 
ano agrícola (que vai de agosto 
a julho) com um lucro de R$ 
165,2 bilhões. 

O produtor vai investir em tecnologia para ganhar em escala, e com isso,

‘não faltará carne no mercado brasileiro’.

Ao apresentar o balanço 
de previsões, o presidente da 
CNA, João Martins, informou 
que a entidade está preocupada 
com as desigualdades sociais 
observadas no setor. “Menos 

de 10% dos agricultores detêm 
84% da renda do setor. Isso 
mostra que poucos estão se 
benefi ciando da pungência do 
setor”, alertou. 

Para diminuir essa distorção, 

a CNA pretende facilitar o 
acesso à assistência técnicas a 
esses produtores. A expecta-
tiva é que esta medida resulte 
na “criação de uma nova classe 
média no setor” (ABr).

Impostômetro em R$ 2,3 trilhões
Os brasileiros terão pago R$ 2,3 

trilhões em tributos desde o início 
de 2019. O valor será atingido 
hoje (5)), às 11h, de acordo com 
o Impostômetro da Associação 
Comercial. O número corresponde 
ao total pago para a União, estados 
e municípios na forma de impostos, 
taxas, multas e contribuições. Em 
2018, o painel apontou esse mesmo 
valor 14 dias mais tarde, no dia 
19, mostrando que a arrecadação 
subiu de um ano para outro.

A Força Nacional de Se-
gurança Pública vai apoiar a 
Funai nas ações de garantia 
da integridade física e moral 
dos povos indígenas e dos 
servidores da Funai, na Terra 
Indígena Vale do Javari, no es-
tado do Amazonas, de acordo 
com portaria publica na edição 
de ontem (4) do Diário Ofi cial 
da União.

Os militares permanecerão 
na região por 180 dias a contar 

desta sexta-feira (6), até 2 de 
junho de 2020, com possibi-
lidade de prorrogação. Eles 
atuarão em caráter episódico e 
planejado e terão apoio logísti-
co da Funai, que deverá dispor 
da infraestrutura necessária à 
Força Nacional. 

O contingente a ser disponi-
bilizado obedecerá ao planeja-
mento defi nido pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(ABr).

Garantia da integridade dos povos indígenas na Terra Indígena 

Vale do Javari.

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou ontem (4) que caberá 
ao Congresso decidir se man-
tém ou não o dispositivo que 
prevê a extinção de municípios 
na proposta em tramitação no 
Legislativo.

“Um município que arrecada 
R$ 1 mil por mês, [mas] tem 
uma despesa de R$ 10 mil, é 
um município defi citário. Ago-
ra, não é ponto de honra, não. 
O Congresso tem liberdade”, 
afi rmou em frente ao Palácio 
do Alvorada, residência ofi cial 
do presidente.

A medida propõe a extinção 
de municípios que não atingi-
rem, em 2023, o limite de 10% 
dos impostos sobre as receitas 
totais e que tenham população 
de até cinco mil habitantes. 
Porém, desde que chegou ao 
Senado, onde começou a tra-

Para Bolsonaro, decisão caberá aos parlamentares.

O índice de desmatamento na 
Amazônia Legal cresceu 212% 
no mês de outubro, na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado, indicando a 
manutenção da tendência de 
alta nas taxas de devastação 
da floresta. O número está 
em um relatório divulgado na 
terça-feira (3) pelo Instituto do 
Homem e do Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), ONG 
sediada em Belém e que for-
nece indicadores mensais de 
desmatamento.

Incêndio fl orestal perto de Rio 

Branco, no Acre.

A presidente da CCJ do Se-
nado, senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), anunciou que a 
próxima reunião do colegiado, 
na terça-feira (10), terá como 
primeiro item da pauta o pro-
jeto que altera o Código de 
Processo Penal para disciplinar 
a prisão após condenação em 
segunda instância. O anúncio 
foi feito depois que a senadora 
analisou um manifesto apre-
setado pelo senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) 
com assinaturas de 43 dos 81 
senadores. 

No documento o grupo pedia 
que a senadora pautasse a vota-
ção da proposta que já teve re-
latório lido na CCJ. “O que não 

Reunião da CCJ, com a presença do ministro da Justiça, Sergio 

Moro, e do ministro do STJ, Herman Benjamin.

A ministra do Meio Ambiente 
do Chile, Carolina Schmidt, 
pediu que os países utilizem o 
potencial dos oceanos para en-
frentar o aquecimento global. 
Ela falou em um simpósio du-
rante a COP25, a conferência da 
ONU sobre o clima, em Madri. 
Disse que os oceanos represen-
tam dois terços da superfície da 
Terra e que sua capacidade de 
armazenar dióxido de carbono 
(CO²) deveria ser refl etida nas 
metas nacionais para a redução 
da emissão de gases causadores 
do efeito estufa.

Pesquisadores explicaram 
que o CO² capturado pelos 
oceanos e ecossistemas cos-

teiros é chamado de “carbono 
azul” e que aumentar seu vo-
lume seria uma forma eficaz 
de enfrentar as mudanças 
climáticas. A conferência 
teve início na segunda-feira 
(2) com uma reunião de lí-
deres de mais de 30 países e 
territórios. 

Os participantes se compro-
meteram a agir nos termos do 
Acordo de Paris, que deverá 
ser implementado no ano que 
vem. Os líderes dos maiores 
emissores dos gases causado-
res do efeito estufa, incluindo 
Estados Unidos, China, Índia 
e o Japão, não participam do 
encontro (NHK/ABr). 

Os oceanos colaboram para a redução da emissão de gases 

causadores do efeito estufa.
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Marcelo Camargo/ABr

Ascom/2º Distrito Naval

Extinção de municípios não é
“ponto de honra”, diz Bolsonaro

des. Desses, 1.217 (97%) não 
atingiriam o limite de 10% dos 
impostos sobre suas receitas 
totais. Para Bolsonaro, a fusão 
de municípios poderá ajudar 
na melhor aplicação de recuros 
públicos. 

“Se o município tem renda 
própria vai continuar sem 
problema nenhum. Mas tem 
município que [a renda] não dá 
pra pagar a folha de vereadores. 
Eu não quero tirar emprego de 
vereador, mas não dá. Dá para, 
ao fundir, ter um pouco mais 
de recurso e aplicar no que 
interessa no município. Não é 
perseguir vereador nem prefei-
to. E não vai ser extinto o mu-
nicípio, ele vai ser incorporado 
por outro. Alguns acham que 
vai ser feita ali uma derrubada. 
Não, vai ser um distrito de um 
[outro] município ali” (ABr).  

mitação, o texto e os critérios 
propostos recebeu críticas de 
organizações como a Confede-
ração Nacional dos Municípios 
que realizou um estudo sobre 
a proposta.

Os municípios com até 50 
mil habitantes correspondem 
a 87,9% do território. Os que 
têm população de até cinco mil 
habitantes totalizam 1.252, o 
equivalente a 22,5% das cida-

Chile defende 
importância dos 

oceanos na COP25

Força Nacional vai 
garantir segurança
de povos indígenas

Tomaz Silva/ABr

Comissão do Senado 
pauta votação de 
segunda instância

Desmatamento na 
Amazônia cresce

mais de 200% 

nos cabe nesse momento, com 
base no que está no Regimento 
Interno e no que ouvimos da 
sociedade, é a omissão e muito 
menos esquecermos que esse 
é um sistema bicameral”, disse 
Simone Tebet.

A decisão contraria um acor-
do feito entre os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia; do 
Senado, Davi Alcolumbre, e 
líderes das duas Casas. Pelo 
entedimento, o Senado desis-
tiria de avançar no projeto para 
apoiar a PEC do deputado Alex 
Manente (PEC 199/19) sobre 
o tema. À época, o argumento 
utilizado era o de que a apro-
vação da proposta com mais de 
50 votos favoráveis na CCJ da 
Câmara foi uma demonstração 
de que a Casa pode avançar na 
matéria. 

Apesar do acordo, nesse 
mesmo dia, vários senadores 
saíram da reunião dizendo que 
não concordavam em disistir 
de seguir com a discussão da 
proposta do Senado, que tem 
tramitação mais simples e 
célere já que não depende de 
dois turno de votação e quórum 
qualifi cado, como ocorre com 
uma PEC (ABr).

Segundo o Imazon, o Sistema 
de Alerta de Desmatamento, 
ferramenta de monitoramento 
baseada em imagens de satéli-
tes e criada em 2008, detectou 
583 km² de destruição na Ama-
zônia Legal em outubro. Isso 
representa uma alta de 212% 
em relação ao mesmo mês de 
2018, quando o índice havia 
sido de 187 km². A derrubada da 
fl oresta se concentrou sobretu-
do no Pará (59%), seguido por 
Mato Grosso (14%), Rondônia 
(10%), Amazonas (8%), Acre 
(6%), Roraima (2%) e Amapá 
(1%).

Já a degradação na Amazô-
nia, que mede o “distúrbio par-
cial provocado pela extração 
de madeira ou por incêndios”, 
totalizou 618 km², crescimento 
de 394% em relação ao mesmo 
período de 2018. A degradação 
ocorreu majoritariamente no 
Mato Grosso (74%), mas tam-
bém apareceu no Pará (17%), 
em Rondônia (7%), no Amazo-
nas (1%) e em Tocantins (1%).

As taxas de desmatamento 
medidas pelo Imazon registram 
altas seguidas desde julho, mas 
o crescimento de outubro é 
o maior do ano até aqui em 
termos proporcionais. No acu-
mulado dos 10 primeiros meses 
de 2019, o índice de destruição 
é de 5,6 mil km², crescimento 
de 24% em relação ao mesmo 
período de 2018 (ANSA).


