
A nova pecuária
LÍVIA ANDRADE

Os ventos de junho não foram nada
bons para a pecuária nacional. No
início do mês, o Greenpeace divul-

gou o relatório Farra do Boi na
Amazônia, em que apontou a pecuária
nacional como principal responsável
pelo desmatamento na região. O docu-
mento chamou a atenção da sociedade
e repercutiu no varejo. Tanto é que
Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart
suspenderam a compra da carne para-
ense. Frigoríficos como Bertin e
Minerva foram acusados de colaborar
com o desmatamento.
O acontecido os levou
a suspender as com-
pras e o preço do boi
no Estado despencou.
O valor da arroba na
região de Altamira,
que era R$ 71 em 12
de junho, caiu para R$
66 em 23 de junho.
Mas a situação, que
agora está sendo resol-
vida com os Termos de
Ajuste de Conduta

(TACs) firmados entre Ministério
Público Federal (MPF), setor pecua-
rista e o governo do Pará, levanta
outra questão: o que o pecuarista da
região amazônica precisa fazer para
não correr o risco de, do dia para a
noite, se ver no meio do furacão?

A primeira medida é seguir o pas-
sos estabelecidos pelos TACs (ver box
abaixo) para se adaptar à legislação
ambiental. Além disso, o agricultor
paraense terá que mudar o perfil. "O
pessoal foi para o Norte por causa das
terras baratas e a pecuária lá não é
intensiva como em São Paulo. Eles

TAC ENTRE O MPF E O GOVERNO DO PARA
Dentre os compromissos assumi-

dos, estão alguns como:
1 - Possibilitar, em até dois

meses da assinatura deste TAC, o
acesso do MPF ao Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e ao
Licenciamento da Atividade Rural
dos imóveis rurais.

2 - Repassar, quando solicitado
pelo MPF, informações relativas à
tramitação dos processos de licen-
ciamento ambiental e regularização

fundiária, existência de pendências,
cumprimento de prazos estabeleci-
dos, apresentação e execução de
planos de recuperação de áreas
degradadas, incidência de imóveis
rurais em áreas protegidas, monito-
ramento do desmatamento nos
imóveis rurais, controle do trânsito
animal e informações fiscais sobre
a cadeia da carne, sem prejuízo de
outras verificações a serem pleitea-
das pelo MPF,

terão que tecnificá-la e aumentar a
produtividade", diz Maria Gabriela
Tonini, analista de mercado agropecu-
ário da Scot Consutoria. Mas a com-
plexidade da questão vai mais além.
A dificuldade do sistema atual é dis-
tinguir os pecuaristas que cumprem
as regras dos que não as cumprem.
"Para evitar problemas, talvez o
caminho mais fácil para o pecuarista
seja voltar para o centro-sul do País",
diz. No entanto, para Sebastião Costa
Guedes, presidente do Conselho
Nacional da Pecuária de Corte
(CNPC), não é este o caminho. "No
centro-sul, a agricultura é mais rentá-
vel que a pecuária. O que precisamos
é separar o joio do trigo. Todo setor
tem picaretas, mas isso é exceção, não
é regra", diz. Para Guedes, a solução

é eliminar os picaretas
e investir em genética
e renovação das pas-
tagens para aumentar
a eficiência produtiva.
"Não é preciso arran-
car uma só árvore. As
pastagens hoje ocu-
pam 220 milhões de
hectares, mas pode-
mos ceder 48 milhões
à agricultura sem pre-
judicar a pecuária",
diz Guedes. •
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