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N A C I O N A L

 nisso tudo. n
*       *       *

A fábula da galinha dos 
ovos de ouro é conhe-
cida. Vou tentar apli-

cá-la à nossa agropecuária. A renda no 
campo — total de produtos X o preço 
recebido — em 2022 foi de 1,39 trilhão 
de reais. E suas exportações totalizaram 
120 bilhões de dólares em 2021 e 159 bi-
lhões de dólares em 2022. Cifras fabulosas, 
mas muito reais. 

O governo Lula poderá escolher entre defender o 
agronegócio em espetacular expansão, ou estrangulá-lo 
e perder os ‘ovos’ de ouro que a cada ano vão se multi-
plicando. Nem a crise mundial de 2008, nem a da pan-
demia em 2020 e 2021 conseguiram arrefecê-lo; pelo 
contrário, ele cresceu com índices aos quais poucas ou 
nenhuma atividade no mundo se assemelharam.

Nossos produtores rurais alimentam atualmente 
cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. De 
2021 para 2022, a agropecuária teve o crescimento iné-
dito de quase 10%. Mas qualquer erro político poderá 
comprometer este setor tão exitoso, do mesmo modo 
como o tratamento errado dado à galinha lendária aca-
bou por matá-la. Isso poderá acontecer, por exemplo, 
priorizando a chamada agricultura familiar, insuficiente 
e fomentada com exclusividade pela esquerda, em de-
trimento do agronegócio.

Hel io Brambi l la

TRATE BEM AS                                                  
‘GALINHAS DOS OVOS DE OURO’

NÃO HÁ CONTRADIÇÃO                        
ENTRE AGRONEGÓCIO                                   

E AGRICULTURA FAMILIAR

Com efeito, não há contradi-
ção entre uma e outra, pois a agri-
cultura familiar só é competitiva 

quando integrada aos setores de 
transformação dos produtos primá-

rios, independentemente de ser orgânica ou não. Tanto a 
produção de orgânicos quanto as convencionais devem 
estar integradas às redes de transformação e distribuição. 

Exemplo típico é o do café e do leite. O pequeno 
produtor repassa o café à beneficiadora, que vai des-
polpá-lo, descascá-lo, torrá-lo, moê-lo e distribuí-lo 
nos pontos de venda. Quanto ao leite, os caminhões 
refrigerados o recolhem do pequeno produtor e o levam 
para a usina, onde é pasteurizado, desnatado, enrique-
cido com vitaminas, dando depois origem aos seus 
subprodutos, como a manteiga, o queijo, o creme de 
leite, o requeijão etc., que são levados da indústria para 
a comercialização no varejo.

Não há como o pequeno produtor encarregar-se 
de todas essas etapas até chegar ao consumidor. Bill 
Gates, o queridinho da “esquerda caviar”, em depoi-
mento no Senado americano sobre segurança agrícola 
e alimentação em 2013, afirmou que o fim do problema 
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da fome está na agricultura. Mais de 70% desses pobres 
agricultores precisam de maior produtividade...

Segundo consta, a maioria das pessoas pobres do 
mundo é constituída por agricultores de subsistência. 
Aqui vem o recado para o governo: é preciso que os 
países revejam suas políticas agrícolas de expansionis-
mo, seu incentivo à pesquisa e aceitação de tecnologias 
transgênicas, portanto, de educação, e não invasão (Bo-
letim da FAEP de 9-5-2013).

CAMPANHA INTERNACIONAL                                   
CONTRA NOSSA AGROPECUÁRIA

Por outro lado, todos sabemos da existência de uma 
orquestrada campanha internacional contra o agrone-
gócio brasileiro. Como não poderia deixar de ser, ela 
provém de países que devastaram grande parte de suas 
florestas e agora querem dar lição a outros povos. No 
mais das vezes, países que utilizam 50% ou mais de 
suas terras para a agricultura, alguns ultrapassando até 
60% delas. 

O Brasil, pelo contrário, cultiva apenas 8% de suas 

terras, além de preservar 66% das matas nativas. Fala-se 
muito da derrubada da floresta amazônica, tida como 
pulmão do mundo. Em primeiro lugar, não é o pulmão 
do mundo, pois as árvores velhas consomem para a sua 
própria conservação todo o oxigênio que produzem. As 
árvores que produzem oxigênio são as novas, absorvendo 
o gás carbônico quando estão em fase de crescimento.

Em segundo lugar, a ampliação da área agropas-
toril se dá nas regiões de cerrado, pois sendo a floresta 
úmida e alagada durante boa parte do ano, é impossível 
desenvolver nela essa atividade. É preciso combater o 
desmatamento ilegal e punir os responsáveis, mas a sua 
progressão não ocorre de modo tão assustador como se 
propala. Estudos da Embrapa provaram que nessa toada 
tardaria uns 500 anos para se derrubar a última árvore. 

Os governos europeus — sobretudo o do Sr. Ma-
cron, que não conseguiu sequer apagar o incêndio da 
Catedral de Notre-Dame de Paris, situada às margens do 
rio Sena... — costumam pontificar sobre as queimadas 
na Amazônia, mas nunca disseram uma palavra para 
recriminar o governo da esquerda de 2004, responsável 
por queimadas e desmatamentos que atingiram então 
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27.772 km, quatro ou cinco vezes mais do que nos 
governos posteriores. (Cfr. “O Estado de S. Paulo”, 
11-2-21, pág. 20).

PREÇOS ALTOS DEVIDOS                                                         
A DESASTRES MUNDIAIS

Outro aspecto que merece ser tratado é o do gran-
de aumento do custo dos alimentos no Brasil, fazendo 
com que alguém cuja mãe lhe teria ensinado que “a 
verdade engatinha e a mentira voa”, dissesse que “po-
bre não pode comer mais picanha”. Já sou suficien-
te vivido para saber que pobre por aqui nunca foi de 
comer picanha. Contudo, cabe lembrar que o mundo 
inteiro vem conhecendo uma inflação astronômica, se 
comparada com a nossa. 

Países de moedas estáveis como Inglaterra, França 
e Alemanha estão sofrendo com as altas dos preços, de-
vidas à pandemia e suas sequelas, bem como à guerra da 
Rússia contra a Ucrânia, que afeta o preço do petróleo, 
do gás, do adubo...

Quanto à carne, em outro artigo já provamos que 

com o aumento do preço da carne bovina, a população 
brasileira migrou para outras proteínas, como carne suí-
na, de aves, ovos e lácteos. Aliás, a carne bovina sofreu 
grande aumento entre 2021 e início de 2022, mas tem 
havido declínio entre o fim de 2022 e início deste ano.

Os que falam em defesa do consumidor da picanha 
omitem que outrora o produtor teve que pagar por insu-
mos muito mais caros. Agora que os preços baixaram 
para o produtor, os insumos continuam com os preços 
altos, e os grandes frigoríficos não reduziram os preços 
de venda para o consumidor.

O HIPOTÉTICO AQUECIMENTO GLOBAL 

Reportagem impressionante colocou em realce um 
problema bem sensível em nossos dias: o aquecimento 
global. Em decorrência do forte frio que flagela o Canadá 
e os Estados Unidos, os proprietários rurais fracassaram 
na tentativa de salvar seus animais, muitos dos quais 
morreram soterrados pela neve ou congelados.

O demagogo poderá dizer: “Mas aqui não tem 
neve!”. Será que ele não viu o gado sendo arrastado e 
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afogado nas grandes enchentes que assolaram o Brasil? 
Não viu as reportagens sobre dezenas de cabeças de gado 
mortas por descargas elétricas causadas por raios? Não 
viu o gado morrendo de fome e de sede, como ocorreu 
há poucos meses na seca que assolou o norte fluminense, 
o sul do Espírito Santo e o leste de Minas? E ninguém 
paga este prejuízo para o dono do rebanho...

O agronegócio é acusado de explorar o pobre gas-
tando muita água na irrigação; de usar demasiadamente 
defensivos agrícolas, fazendo cada brasileiro ingerir 
sete litros de agrotóxicos por ano... O bom senso diz o 
contrário, pois se a nossa população ingerisse a metade 
disso, já estaria dizimada há muito tempo.

É claro que para a produção em alta escala é ne-
cessário o uso de defensivos biológicos, mas somos um 
dos países que menos os utiliza.

O que não pode haver é uma interrupção abrupta 
na produção e fazer nossa população passar fome, bem 
como quase 1 bilhão e meio de pessoas no mundo. Não 
podemos nos converter numa nova Cuba. Uma cubana 
de 17 anos veio comer carne bovina pela primeira vez 
aqui no Brasil.

Um criador que abate uma rês bovina na proprie-
dade, coisa que no Brasil é uma simples contravenção 
punida com multa, em Cuba resulta em 19 anos de ca-
deia. Noticia-se que na Venezuela muitos são obrigados 
a comer carne de cachorro para sobreviver. No Afega-
nistão, sob o domínio talibã, as famílias vendem órgãos 
de crianças e as próprias filhas para comprar comida. 
(Cfr: Bbc.com/portuguese/internacional).

Na Holanda (foto), a maior produtora agrícola da 
Europa, o governo está aplicando este método draconia-
no para fechar três mil fazendas, que serão compradas 
pelo Estado pelo preço de até 120% acima do valor do 
mercado, a fim de cumprir as regras de preservação 
da União Europeia. Felizmente tem havido muita re-
ação a essa política imposta pela União Europeia aos 
Estados-membros, pois do contrário não se sabe onde 
os europeus irão buscar alternativas para seu déficit 
alimentar.

Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do 
Brasil, afaste de nós eventuais dirigentes aloprados que 
matem a nossa galinha dos ovos de ouro, o que poderá 
levar o País ao caos e à fome. n

 
 


